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SISSEJUHATUS 

 
Sugukond pistesääsklased (Culicidae) on üks paremini tuntud kahetiivaliste rühm, mis kuulub 

sääseliste alamseltsi (Diptera: Nematocera). Nad on levinud pea kõikjal maailmas, välja 

arvatud Antarktika. Vajades vastsete arenguks mage- või riimvett, kohtab neid enamasti 

niiskemates piirkondades. Viljastatud emased pistesääsklased vajavad enamasti munade 

arenguks verd. Selle saamiseks ründavad nad selgroogseid, kandes tihti seeläbi edasi 

mitmesuguseid haigustekitajaid. Maailmas on teada 3537 liiki pistesääsklasi (Harbach 2014), 

Snow & Ramsdale (2013) andmetel on Eestist leitud 32, Soomest 39, Lätist 25 ning Loode-

Venemaalt 42 pistesääsklaste (alam)liiki.  

 

Tänapäeva globaliseeruvat maailma iseloomustab reisimise ja väliskaubanduse tähtsuse 

suurenemine ning jätkuv kliima muutumine. See on kaasa aidanud mõningate pistesääsklaste 

(sh inimestele ja (kodu)loomadele haigusi siirutavad liigid) levila muutumisele sh 

laienemisele. Valmis tuleks olla uute liikide jõudmiseks ka Eestisse. Selleks tuleks siinset 

pistesääsklaste liigilist koosseisu jälgida ja tunda liikide eluviise. Kõik töös käsitletud 

pistesääsklaste poolt levitatavad haigused ei kujuta enam või veel endast Eesti jaoks suurt 

probleemi. Muutuvates oludes aga võivad varem siin esinenud tõved naasta või asenduda 

uutega. Seega on üheks pistesääsklaste uurimise väljundiks valmisolek võimalikeks 

haiguspuhanguteks. Pistesääsklaste poolt levitatavate haiguste tundmine aga annab võimaluse 

end ka väljaspool Eestit paremini kaitsta.  

 

Inimeste tervise seisukohast on eriti oluline uuringuid läbi viia linnades ehk tiheda asustusega 

paikades, mis on haiguspuhangute ilmnemisel eriti haavatavad. Seal teostatavad uuringud 

võimaldavad anda ülevaate kohalikust pistesääsklaste liigilisest koosseisust, nende 

elupaigaeelistustest ja arvukusest. Uuringute tulemusel saavad linna eri piirkondades elavad 

inimesed informatsiooni neid kimbutavate välisparasiitide aga ka nende poolt siirutatavate 

haiguste kohta. Maailmas on pistesääsklasi tiheda asustuse tingimustes käsitlenud nt 

Impoinvil et al. (2007) (Keenia, Egiptus, Iisrael, Costa Rica ja Trinidad), Hassan et al. (2013) 

(Kairo) ja Thompson et al. (2013) (Fresno linn Californias). Kohalikud, linnatingimustes läbi 
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viidud uuringud puuduvad. Majasääske – Culex pipiens pipiens molestus Forskal, 1775 – on 

põgusalt käsitlenud Elberg (1992) ning J. Luig koos U. Tartesega (Kohler 2010).  

 

Kuna pistesääsklased on majanduslikult olulised, siis on panustatud nende morfoloogia, 

süstemaatika ja ökoloogia uuringutesse, sh molekulaarsete meetodite kasutamisse. Hoolimata 

pistesääsklaste suhteliselt heast uuritusest, esineb maailma ja isegi Euroopa eri piirkondade 

andmetes endiselt lünki. Morfoloogia kehva tundmise üheks põhjuseks on olemasolevate 

määrajate puudulikkus ja/või ebaefektiivsus.    

 

Eesti pistesääsklaste põhjalikuma uurimisega tegeles viimati Prof. H. Remm 1950. aastatel. 

Oma kandidaaditöös (Remm 1955) annab ta ülevaate pistesääsklaste uurimise ajaloost Eesti 

territooriumil. Sealt selgub, et esimesed andmed Eesti verdimevatest kahetiivalistest 

pärinevad J. B. Fischer’ilt, kes avaldas 1778. aastal süstemaatilise töö Liivimaal leiduvatest 

looma- ja taimeliikidest. Järgmisena mainib Remm B. A. Gimmerthal’i, kes aastatel 1830–

1877 avaldas Baltimaade kahetiivaliste faunistilised nimekirjad. Nende andmete teaduslik 

väärtus on väike, sest tõestusmaterjali ei ole säilinud ning publitseeritud andmestikku ei ole 

enamasti võimalik samastada kaasaegsete liikidega.  

 

19. saj. lõpul ning 20. saj. algul Tartus tegutsenud Eesti Loodusuurijate Seltsi kuraator, 

entomoloog F. Sintenis koostas mahuka kahetiivaliste kogu peamiselt Liivimaalt kogutud 

materjal põhjal. Paljud selle pistesääsklasi puudutavad määrangud olid aga Remmi (1955) 

andmetel ebatäpsed. Seejärel avaldas G. Schneider 1904. aastal üksikud vaatlused Anopheles 

maculipennis s.l. sääskede eluviisi kohta Tallinna ümbruses. Järgnes periood, mil kohalikud 

entomoloogid pöörasid kahetiivalistele vähe tähelepanu ning vähesed andmed kogunesid 

peamiselt tänu välismaiste teadlaste ekskursioonidele Eesti aladele. Verdimevate 

kahetiivaliste kohta leidub andmeid Eesti soid uurinud A. Dampf’i tööst (1924–1926). Tema 

püükidest määrati toonaste Euroopa tippspetsialistide poolt 10 liiki pistesääsklasi. Nendeks 

olid kaasaegsete süstemaatiliste nimede kohaselt Culex (Culex) pipiens Linnaeus, 1758 s.s.; 

Culiseta (Culicella) morsitans (Theobald, 1901); Aedes (Aedes) cinereus Meigen, 1818; 

Aedes (Aedimorphus) vexans (Meigen, 1830); Ochlerotatus (Ochlerotatus) cantans (Meigen, 

1818); Ochlerotatus (Ochlerotatus) communis (De Geer, 1776); Ochlerotatus (Ochlerotatus) 

cataphylla (Dyar, 1916); Ochlerotatus (Ochlerotatus) punctor (Kirby, 1837); Ochlerotatus 

(Ochlerotatus) excrucians (Walker, 1856) ja Anopheles maculipennis s.l.. Need määrangud 
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olid esimesed usaldusväärsed andmed Eesti pistesääsklaste liigilise koosseisu kohta. 1930. ja 

1937. aastal ilmus H. Haberman’ilt veel paar teadet hallasääskede leidudest (Remm 1955).       

 

Eestis on pärast Remmi uurimusi pistesääsklasi käsitletud enamasti populaarteaduslikult (nt 

Elberg 1967, 1992). Mitmed Eesti entomoloogid ja bioloogid nt J. Luig (Kohler 2010), U. 

Tartes (Kaukvere 2013) ja T. Teder (Aotäht 2014) on kevadeti ajakirjanduses eelseisva hooaja 

pistesääsklaste arvukust ennustanud või kommenteerinud. Kaasaegne üksikasjalikum ning 

originaalandmetel põhinev ülevaade Eesti pistesääsklaste liigilisest koosseisust puudub.  

 

Käesoleva töö eesmärkideks oli:  

1) viia vananenud ja paljuski siiani kasutusel olev Eestis esinevate pistesääsklaste nimestik 

vastavusse kaasaegse nomenklatuuri ja süstemaatikaga; 

2) sedastada valmikute morfoloogia abil pistesääsklaste liigiline koosseis Tartu linnaruumis;  

3) analüüsida liikide mitmekesisust ning teadaoleva bioloogia põhjal nende levikut Tartus.  

 

 

Töös kasutatud pistesääsklaste perekondade ladinakeelsed lühendid ja nimed koos eesti keeles 

kasutatavate vastetega:  

 
Ae. – Aedes Meigen, 1818 – metsasääsed 
An. – Anopheles Meigen, 1818 – hallasääsed 
Cq. – Coquillettidia Dyar, 1905 – soomussääsed 
Cs. – Culiseta Felt, 1904 – linnusääsed 
Cx. – Culex Linnaeus, 1758 – laulusääsed  
Oc. – Ochlerotatus Lynch-Arribalzaga, 1891 – metsasääsed 
 
 
Konkreetsed näited on toodud Eesti ja naaberaladel esinevate pistesääsklaste liikide hulgast. 
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1. KIRJANDUSE ÜLEVAADE 

 

1.1. Pistesääsklaste süstemaatika, morfoloogia ja bioloogia 
 
Pistesääsklaste (Culicidae) sugukond koos klaasiksääsklaste (Chaoboridae) ning 

kaldasääsklastega (Dixidae) kuuluvad ülemsugukonda Culicoidea. 1950. aastatel ehk ajal, mil 

ilmusid ka H. Remmi tööd, kuulusid ka klaasiksääsklased pistesääsklaste sugukonda. 

Pistesääsklaste sugukond jaguneb omakorda alamsugukondadeks Anophelinae ja Culicinae. 

Anophelinae alamsugukonda kuulub maailmas 3 (Eestis 1) ja Culicinae alamsugukonda 109 

(Eestis 6) perekonda (Snow & Ramsdale 2013, Harbach 2014). Aja jooksul on pistesääsklaste 

sugukonnasisene süstemaatika ja nomenklatuur muutunud: osad liigid on paigutatud uutesse 

perekondadesse, alamperekondadele on antud perekonna staatus jne (vt pt 3.1. tabelid 3.1.–

3.3.). Seoses pideva süstemaatilise uurimistööga ning uute, sh molekulaarsete meetodite 

lisandumisega pistesääsklaste fülogeneetika selgitamisse, leiavad muutused aset kindlasti ka 

edaspidi. Teatud liigid moodustavad komplekse ehk lähedaste liikide rühmi (vt pt 3.1. tabelid 

3.1.–3.3.). Selliseid liike saab üksteisest eristada vaid molekulaarsete tunnuste alusel.   

 
 

1.1.1. Valmiku kehaehitus 
 
Pistesääsklaste valmikutel on kaks tiiba, pikad jalad ja sale keha (pikkus 3–9 mm) (McGavin 

2005). Keha kolm põhiosa on sarnaselt teiste putukatega: pea, rindmik ja tagakeha (vt joon. 

1).  
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Joonis 1 Emase pistesääsklase kehaehituse skeem (Becker et al. 2010 järgi)  
 
 

Keraja pea külgedel asuvad suured liitsilmad. 14-lülilised tundlad on isastel pistesääsklastel 

varustatud tihedate puhmasjate karvadega, emasloomadel aga hõredate karvarosettidega 

(Snow 1990). Pistesääsklaste suised on kujunenud pikaks kärsaks, mille abil emasloomad 

imevad verd (Chinery 2005). Kärsa alusele kinnituvad kobijad, mis enamusel alamsugukonna 

Culicinae liikide isasloomadel (v.a Aedes cinereus) ja kõigil alamsugukonna Anophelinae 

emas- ja isasloomadel on peaaegu kärsa pikkused (Remm 1954, Minář 2000, Chinery 2005). 

Teistel on kobijad mitu korda lühemad.  

 

Rindmiku ülapoolt katab seljakilp ehk skuutum (Remm 1954). Rindmiku küljed on kaetud 

väiksemate kilbiste ehk pleuradega. Hingamisavad ehk stigmad asuvad samuti rindmiku 
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külgedel (Luik 1982). Harjaste ja soomustähnide asetus rindmiku külgedel on olulised 

loomade morfoloogilisel määramisel.  

 

Rindmikule kinnituvad tiivad, sumistid ning ees-, kesk- ja tagajalad. Tiivad, nagu ka keha ja 

jalad, on kaetud soomustega, mis moodustavad värvitriipudest või –laikudest mustreid 

(Elberg 1967, McGavin 2005). Sumistid ehk halteerid on taandarenenud tagatiivad, mis oma 

kujult meenutavad trummipulki (Luik 1993). Kõik kuus jalga koosnevad pistesääsklastel 

puusast, reiest, säärest ja 5-lülilisest käpast (Luik 1982, Chinery 2005). Viimasele käpa lülile 

kinnituvad lihtsad või hambulised küünised. Küüniste vahel asetsevad mõnikord (nt 

perekonna Culex liikidel) taklemispadjandid ehk pulvillid (Remm 1954, Minář 2000).  

 

Tagakeha on piklik-silindriline ja koosneb kümnest lülist. Neist kaks viimast on tugevasti 

muundunud. Kaheksa esimest lüli koosnevad igaüks kahest plaadist – selgmisest tergiidist ja 

kõhtmisest sterniidist (Remm 1954, Luik 1982). Need on omavahel ja teiste lülidega 

ühendatud painduva pehme kelme abil. Kaks viimast lüli moodustavad suguelundid ehk 

genitaalid. Isasloomadel nimetatakse seda hüpopüügiks.  

 

Hüpopüügi ehitusel on pistesääsklaste süstemaatikas ning nende määramisel oluline osa. Selle 

muutused on evolutsiooni käigus olnud kõige kiiremad ja ulatuslikumad. Seetõttu avalduvad 

morfoloogilised erinevused liikide vahel sageli ainult hüpopüügide struktuuris. Kõige 

suuremad hüpopüügi osad on valvid ehk tangjad moodustised, mida kasutatakse paarumisel 

emaslooma kinnihoidmiseks. Valvi aluslüli ehk gonokoksiid on paksem kui tipmine – 

gonostüül ehk tikkel (Remm 1954, Minář 2000) (vt joon. 2). Tikli lõpus asetseb väike ogajas 

jätke. Gonokoksiidi siseküljel võib esineda üks või kaks väljaulatuvat kühmu, mida vastavalt 

nende asetusele nimetatakse kas aluskühmuks (asetseb gonokoksiidi aluse lähedal) või 

tipukühmuks (asetseb gonokoksiidi tipu lähedal) (Remm 1954). Enamust perekonna Aedes 

liike iseloomustavad klaspetid. Need on pikad gonokoksiidi aluse jätked, mis koosnevad 

ümmargusest varrest ja lamedast lehtjast tiivast (Remm 1954, Minář 2000).  
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Joonis 2 Isase pistesääsklase (Aedes või Ochlerotatus) hüpopüügi skeem (Becker et al. 2010 
järgi) 
 
 

1.1.2. Arengujärgud 
 
Pistesääsklased on täismoondega arenevad putukad, kes läbivad oma elu jooksul neli 

arengujärku: muna, vastne, nukk ja valmik (vt joon. 3). Olenevalt liigist, vee temperatuurist, 

toidust, vee kemismist jne kestab kogu arengutsükkel munast valmikuni soojal aastaajal 

kümmekonnast päevast 3–4 nädalani (Elberg 1967).   
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Joonis 3 Pistesääsklase täismoondega areng munast valmikuni (Snow 1990 järgi) 
 
 

 
Joonis 4 Pistesääsklaste alamsugukondade Anophelinae ja Culicinae arengujärgud (Snow 
1990 järgi) 
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Munad  

 
Peale paarumist peab emane pistesääsklane imema ligikaudu 4 mg verd (Minář 2000). 2–4 

päeva pärast muneb ta 50–500 piklik-ovaalset või silinderjat muna (Foster & Walker 2002, 

Becker et al. 2010). Anopheles liikidel on munade külgedel õhukambrikesed. Olenevalt 

perekonnast munetakse munad kas üksikult (Anopheles, Aedes, Ochleroatatus), mõnikord 

moodustades ketikesi, peaaegu korrapäraseid tähekesi või asetatakse munad pakikestena vette 

(Culex, Coquillettidia, Culiseta) (Remm 1954, Minář 2000, Becker et al. 2010, Medlock 

2010) (vt joon. 4). Munad munetakse vette või niiskele pinnasele (Aedes ja Ochlerotatus 

liigid). Viimasel juhul siiski sellistesse kohtadesse, mis kevadel täituvad veega. Vette 

munetud munadest arenevad vastsed sõltuvalt vee temperatuurist ja munade individuaalsest 

varieeruvusest mõne päeva kuni mõne nädala möödudes (Becker et al. 2010). Maapinnale 

munetud munad saavad hakata arenema alles siis kui nad satuvad vette, st tavaliselt järgmise 

kevade suurvee ajal või lume sulades. Piisab juba mõnekümne ruutsentimeetri suurusest 

ajutisest pisiveekogust või seisvast veest (Elberg 1967, McGavin 2005). Mõnedel liikidel võib 

osa mune siiski hakata arenema ka sügisel suurte vihmasadude tagajärjel ja anda teise 

põlvkonna valmikuid (perekondade Ochlerotatus ja Aedes liigid) (Remm 1954). Ebasobivate 

tingimuste korral vastsete koorumine viibib – ilmneb diapaus ning munad võivad säiluda 

eluvõimelistena vähemalt neli aastat (Becker et al. 2010).  

 
 
Vastsed  

 
Vastsete areng võib toimuda puhtas või reostunud vees. See leiab aset näiteks: suuremate 

veekogude madalaveelises kaldavööndis, jõgede ja järvede ajutiselt üleujutatavatel aladel 

(Aedes vexans), mereranna riimvees (Ochlerotatus (Ochlerotatus) caspius (Pallas, 1771)), 

humiinhapeterikastes rabaveekogudes (Oc. punctor; Ochlerotatus (Ochlerotatus) riparius 

(Dyar & Knab, 1907)), ajutistes lume sulamisest tekkinud või püsivates lompides (paljud 

metsasääsed nt Oc. cantans; Oc. communis; Oc. punctor; Ochlerotatus (Rusticoidus) rusticus 

(Rossi, 1790) ja Oc. cataphylla), kraavides, kunstlikes veekogudes (nt basseinid, tiigid), 

vihmavee tünnides ja veemahutites (Culex pipiens s.l.), aga ka puuõõnsustes (Anopheles 

(Anopheles) plumbeus Stephens, 1828), veega täidetud ämbrites, lillevaasides, rehvides ning 
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kabjajälgedes (peamiselt Cx. pipiens s.s.) (Remm 1954, Minář 2000, Becker et al. 2010). 

Enamus pistesääsklaste vastseid areneb väikeste veekogude seisvas vees. 

 

Vastsete areng kestab keskmiselt 3–4 nädalat (Remm 1954). Selle aja jooksul nad toituvad ja 

kasvavad kiiresti, kestudes enne nukkumist perioodiliselt kolm korda (vt joon. 3). Vastsed 

toituvad vee pindkile lähedal leiduvast hõljumist (Anopheles, Culex) või taimedel ja teistel 

vees asetsevatel kehadel elavast pealiskasvust (Aedes, Ochlerotatus) (Elberg 1967). 

Alamsugukonna Culicinae vastsed ripuvad ja hingavad vee pindkile küljes pea alaspidi, 

alamsugukonna Anophelinae vastsed on veepinna suhtes horisontaalselt (Becker et al. 2010) 

(vt joon. 4). Perekonna Coquillettidia isendid veedavad vastsestaadiumi sügavamal vee all 

taimedele kinnitudes ning nende kudedest hapnikku hingates (Snow 1990, Medlock 2010). 

Ohu korral vastsed sukelduvad. Ühes liitris vees võib olla kuni 4000 pistesääsklaste vastset 

(Elberg 1967). Nende arvukust veekogudes võivad märgatavalt vähendada klaasiksääsklaste 

(Chaoboridae) röövtoidulise eluviisiga vastsed (Remm 1954). Samuti toituvad pistesääsklaste 

vastsetest kiililiste (Odonata) vastsed (Carson 1968).  

 
 
Nukud  

 
Nuku keha koosneb laiast lülistumata pearindmikust ja kitsast 9-lülilisest tagakehast, mis on 

paindunud pearindmiku alla (Remm 1954, Minář 2000, Becker et al. 2010). Nukujärk kestab 

keskmiselt 2–5 päeva, mille kestel nukk ei toitu (Medlock 2010). Ohu korral hakkab nukk 

oma tagakeha kiiresti üles-alla vibutama ning liigub veekogu põhja. Metsa-, halla- ja 

laulusääskede nukud on veest kergemad ning seetõttu veedavad nad enamuse ajast vee 

pindkile küljes rippudes. Soomussääse nukud on veest raskemad ning veedavad enamuse ajast 

veekogu põhjas. Alles veidi enne valmikute koorumist tõusevad nukud veepinnale.     

 
 
Valmikud  

 
Äsjakoorunud valmikud on pehmete kehakatetega ja abitud. Kuniks tiivad muutuvad 

lennuvõimeliseks ujuvad nad nukukestal veepinnal või ronivad rohukõrrele (Snow 1990). 

Puhkeasendis hoiavad alamsugukonna Anophelinae valmikud oma tagakeha püsti, 

alamsugukonna Culicinae valmikud aga pinna suhtes horisontaalselt (Tartes 2002, Chinery 

2005) (vt joon. 4). 
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Pistesääsklaste valmikud on oma suhteliselt õrna kehaehituse tõttu väga niiskuse- ja 

varjulembesed, vältides tuuliseid ja päikesepaistelisi kohti (Elberg 1967). Enamuse oma elust 

veedavad nad varjekohtades: põõsastikes, tihedas rohus, metsaservades jne. Kui paljud liigid 

ei lenda kaugele veekogust, kus nad koorusid, siis mõned liigid võivad tuule kaasabil (nt 

Ochlerotatus caspius) või omal jõul (Aedes vexans) läbida pikki vahemaid (isegi 35–40 km) 

(Becker et al. 2010).  

 

Pistesääsklastel kestab valmikujärk mõnest nädalast mõne kuuni (Remm 1954, Minář 2000). 

Nad toituvad inimese, kodu- ja metsloomade ning lindude verest, taimemahlast, nektarist aga 

ka (käimlate) virtsaveest (Becker et al. 2010). Isasloomad verd ei ime. Ilma vere imemisest 

saadava valguta ei hakka enamus liikide emasloomade kehas sugurakud arenema (Minář 

2000). Kõige intensiivsemalt ründavad emased pistesääsklaed oma ohvreid õhtul vahetult 

peale päikese loojumist aga ka hommikul pärast päikese tõusu. Muul ajal rünnatakse 

peamiselt siis kui on selleks sobivad tingimused (sobiv temperatuur, tuulevaikus või nõrk tuul 

ning hämarus). Pärast vere imemist lendab emane pistesääsklane varjulisse kohta seedima. 

Mõni päev pärast munade valmimist ta muneb. Kui emane pistesääsklane ei hukku, võib ta 

mõnikord suve jooksul mitu korda verd imeda ja muneda, kuigi paarub ta vaid ühe korra 

(Becker et al. 2010). Isane pistesääsklane paarub mitmel korral (Snow 1990). 

 

Isasloomade eluiga on emasloomade omast lühem. Hiljuti nukust koorunud isasloomad 

koonduvad tuulevaikse ilmaga sageli suurtesse mitmesajaisendilistesse parvedesse. Sellised 

parved „suruvad“ metsaservades ning põõsaste vahel (Remm 1954, Becker et al. 2010). Vahel 

koosnevad parved vähestest isasloomadest. Kui parve sekka lendavad üksikud sama 

põlvkonna emasloomad siis nad paaritatakse. Liigi Ochlerotatus (Ochlerotatus) diantaeus 

(Howard, Dyar & Knab, 1912) isasloomad ei koondu parvedesse (Remm 1954). Nad püüavad 

emaslooma kinni viimase kallaletungil inimesele või loomale ning paarumine toimub 

vereimemise ajal.  

 

Pärast paarumist isasloomad enam kaua ei ela. Nende seemnerakud aga säiluvad 

emasloomade seemnehoidlas eluvõimelistena pikemat aega. Neil liikidel, kel talvituvad 

emasloomad (Anopheles maculipennis lähedaste liikide rühm; Culiseta (Culiseta) annulata 

(Schrank, 1776); Culiseta (Culiseta) alaskaensis (Ludlow, 1906); Culex sp.) säiluvad 
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seemnerakud kuni järgmise kevadeni. Sellisel juhul toimub munade viljastamine munemisel. 

(Remm 1954) 

 
 

1.1.3. Talvitumine 
 
Pistesääsklased võib vastavalt sellele, millises arengustaadiumis liigid talvituvad, jagada 

kolme rühma (Medlock 2010).  

 

Esimese rühma liigid talvituvad munastaadiumis lume all. Sinna kuuluvad perekondade Aedes 

ja Ochlerotatus liigid (Snow 1990, Becker et al. 2010). Kevadel lume sulades satuvad munad 

vette ja neist hakkavad arenema vastsed. Vastseid võib kohata juba aprillis. Varakevadised 

liigid (Oc. cataphylla; Ochlerotatus (Ochlerotatus) leucomelas (Meigen, 1804)) kooruvad 

mai alguses ja surevad juba juuni lõpuks. Augusti teisel poolel või septembris võib areneda 

teine põlvkond. Mai alguses ilmuvad ka Eestis kõige tavalisemad pistesääsklased Oc. 

communis ja Oc. punctor (Remm 1954). Nende aktiivsuse periood kestab kogu suve, kuni 

hilissügiseni. Sügisel võib nende arvukus tänu teise põlvkonna koorumisele isegi suureneda. 

Kevadiste liikide hulka kuulub ka Ochlerotatus (Ochlerotatus) intrudens (Dyar, 1919). Teda 

võib leida peamiselt mais ja juunis. Mai viimasel dekaadil ilmuvad suvised liigid – 

heledasõõriliste käppadega Ochlerotatus (Ochlerotatus) cyprius (Ludlow, 1919); Oc. 

excrucians ja Ochlerotatus (Ochlerotatus) annulipes (Meigen, 1830). Need liigid on 

peamiselt aktiivsed juunis ja juulis, osaliselt ka veel augustis ja septembris (Oc. excrucians). 

Hilissuvised liigid on Ae. cinereus ja Ae. vexans. Nende arvukus suureneb juuli lõpus ja 

augustis, osalt ka septembris. Siiski võib esimesi isendeid kohata juba mai keskel ja juuni 

alguses.  

 

Teise rühma liigid talvituvad vastsetena. Sinna kuuluvad hallasääsed (v.a Anopheles 

maculipennis lähedaste liikide rühm), Culiseta liigid (v.a kolmandas rühmas mainitud) ja 

soomussääsk (Coquillettidia (Coquillettidia) richiardii (Ficalbi, 1889)) (Remm 1954, 

Medlock 2010). Valmikute varasem või hilisem koorumine sõltub veekogu iseloomust. 

Esimesi ülalmainitud liikide isendeid on Eestis leitud alates juuni keskpaigast. Enamusel neist 

liikidest esineb ainult üks põlvkond aastas. 
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Kolmanda rühma puhul talvituvad viljastatud emased valmikud (Medlock 2010). Sinna 

kuuluvad inimasustusega tihedalt seotud liigid nt Anopheles maculipennis lähedaste liikide 

rühm; Culex pipiens s.s.; Culex (Culex) torrentium Martini, 1925; Culiseta annulata ja Cs. 

alaskaensis (Remm 1954). Talvel võib neid leida puuõõnsustest, koobastest, varjenditest, 

ehitistest, pööninguilt, keldritest ning mujalt jahedatest kohtadest (Elberg 1967, Snow 1990) 

(vt lisa 1). Isegi 35°C pakane ei ole neile talvitumise ajal ohtlik (Remm 1954). Kevadel, 

ilmade soojenedes lendavad emased pistesääsklased oma talvitumispaikadest välja ja 

munevad kui veekogud on jääkattest vabanenud. Enne munemist peavad nad verd imema. 

Seetõttu võivad selle rühma liigid rünnata juba aprillis või mais. Juunis ilmuvad suvise 

põlvkonna valmikud, kes peagi uuesti munevad. Sügisese põlvkonna valmikud, kes 

talvituvad, ilmuvad augustis või septembris.  

 
 

1.2. Pistesääsklaste levitatavad haigused  
 
Selgroogsete loomade (peamiselt imetajad ja linnud) verd imevad hallasääsed, linnusääsed, 

soomussääsed, metsasääsed ja laulusääsed (Tartes 2002). Ühest küljest on nad tülikad 

välisparasiidid, kes valmikutena kimbutavad ja kurnavad nii inimesi kui ka loomi. Nad võivad 

väljas viibimise ja loomade karjatamise muuta väga keeruliseks. Suvisel perioodil sõltub 

pistesääsklaste arvukusest suurel määral ka kariloomade (meie tingimustes peamiselt veised) 

hea toitumine ja produktiivsus.  

 

Lisaks ebamugavustunde tekitamisele verd imedes, võivad pistesääsklased olla ka 

mitmesuguste haiguste levitajateks. Veiste puhul on pistesääsklased pastörelloosi, 

leptospiroosi, mõnede riketsiooside ja virooside siirutajateks, samuti vaheperemeesteks ja 

siirutajateks veiste kõhuõõnes parasiteerivale ümarussile setaaria (Setaria digitata) (Järvis 

2004). 

 

Inimestele siirutavad pistesääsklased palju eriilmelisi haigusi. Euroopas on tuvastatud 10 

pistesääsklaste poolt siirutatavat viirust (Medlock 2010). Järgnevalt on nendest esitatud Eesti 

kontekstis olulisemad st: 1) esinevad või on kunagi esinenud Eestis; 2) esinevad Euroopas ja 

võivad potentsiaalselt levida Eestisse; 3) on laialt levinud troopikas, olles ohuallikaks 

piirkonda külastavatele inimestele. Nendeks on malaaria, tulareemia ehk jäneskatk, Sindbis-
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viirusnakkus, filarioos ehk niitusstõbi, kollapalavik, dengue palavik, chikungunya palavik ja 

Lääne-Niiluse viiruspalavik. 

 
 
Malaaria 
 
Malaaria on parasiithaigus, mille tekitajateks on peamiselt neli eoslooma: Plasmodium vivax, 

P. falciparum, P. malariae ja P. ovale (Jõgiste et al. 2005). P. vivax põhjustab 

kolmandapäevitist malaariat, P. ovale sellega sarnast ovale-malaariat, P. malariae 

neljandapäevitist ning P. falciparum troopilist malaariat. Kõige kaugemale põhja, sealhulgas 

Eestisse, ulatub kolmandapäevitise malaaria levikuala. Ovale-malaaria levib ainult mõnes 

paigas Aafrikas. Neljandapäevitise malaaria leviku põhjapiir Euroopas on 53. laiuskraad. 

Eesti selle malaaria levikualasse ei kuulu. Troopiline malaaria levib sooja kliimavöötme 

maades. Endeemilises vormis on malaaria levinud maailma troopilistes ja subtroopilistes 

piirkondades – Aafrikas, Lõuna-Ameerikas, Kagu-Aasias, Indias ja Edela-Okeaanias 

(Terviseamet 2014a). 

 

2012. aastal suri malaaria tõttu hinnanguliselt 627 000 inimest – enamik neist Aafrikas (WHO 

2014b). Haiguse nakkusallikaks on nakatunud inimene ja seda seni, kuni ta pole ravi saanud 

(Terviseamet 2014a). Ühelt inimeselt teisele siirutavad malaariat perekonda Anopheles 

kuuluvad pistesääsklased ehk hallasääsed, kelle kehas paljunevad haigustekitajad kuni 12 

päeva (Speight et al. 2008). Hallasääskede Eestis esinevaid liike vt pt 3.1. tabelid 3.1.–3.3.               

 

Kolmandapäevitine malaaria on Eestis olnud kohalik haigus. Aastatest 1751–1850 on 

Eestimaa ja Liivimaa kubermangus registreeritud 2280 malaariaga seotud surmajuhtu. 

Malaaria järjepidev epideemiaprotsess lõppes 1949. aastal. Pärast Teist maailmasõda põdesid 

haigust peamiselt endise Nõukogude Liidu teistes piirkondades nakatunud ja seejärel Eestisse 

asunud inimesed. Alates 1960. aastatest olid malaaria ohukontingendiks Aafrikas töötanud 

meremehed. (Jõgiste et al. 2005) 

 

Viimastel aastatel on malaariat Eestisse imporditud. Aastatel 2006., 2007., 2009., 2010., 

2011., 2012. ja 2013. on haiguse riiki sisse toomise juhtusid registreeritud vastavalt 6, 5, 4, 1, 

1, 6 ja 3 (Terviseamet 2014b). Eesti ning meie naaberriikide malaaria impordi juhud on 

nähtavad tabelis 1.  
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Tabel 1 Eesti ja naaberriikide malaaria impordi juhtumid aastatel 2006–2013  (WHO 2014a) 

 
 
 
Tulareemia ehk jäneskatk 
 

Tulareemiat põhjustab bakter Francisella tularensis, mida kannavad erinevad närilised 

(jänesed, küülikud, ondatrad, koprad, oravad, hiired jne) ning mis kandub inimestele 

muuhulgas pistesääsklaste (nt Ochlerotatus caspius) pistete kaudu (Maurin 2013).  

 

Tulareemia on endeemiliselt levinud põhjapoolkeral (nt Põhja-Ameerikas, Venemaal, 

Skandinaavias ja Jaapanis) (Maurin 2013). Euroopas esineb see Soomes, Rootsis aga ka 

Hispaanias, Portugalis ja Balkanimaades. Teadaolevad tulareemia kolded Eestis paiknevad 

Saaremaal, Hiiumaal, Pakri ja Prangli saarel, Harjumaal, Läänemaal, Raplamaal, Tartumaal 

ning Lääne-Virumaal (Terviseamet 2014a). Alates 1946. aastast on Eestis tulareemiat 

diagnoositud 43 inimestel. Suurim puhang esines 1996. aastal Prangli saarel, kus haigestus 23 

inimest. Aastatel 2007., 2008., 2011 ja 2013. oli haigestunuid vastavalt 2, 1, 2 ja 1 

(Terviseamet 2014b). 

 

Inimeste haigestumine tulareemiasse on sagenenud ning laienenud on ka haiguse 

geograafiline levik (Maurin 2013). Tulareemia ohustab selle esinemispaikades eelkõige 

talunikke, jahimehi, veterinaare, metsatöölisi ja looduses puhkavaid inimesi. Haigus on 

enamasti leebe iseloomuga, kuid võib olla ka krooniline, kurnav ja vahel ka surmav 

(Terviseamet 2014a). Tulareemia algab kõrge palaviku, iivelduse ja lihasvaludega, millele 

järgneb pistesääsklase vm putuka hammustuskoha lähedal paikenvate lümfisõlmede või ühe 

lümfisõlme põletik. Lümfisõlmede mädapõletik võib nahale tekitada 1–2 cm diameetriga 

haavandid, mille paranemine kestab nädalaid.  
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Sindbis-viirusnakkus  
 
Viirusnakkust nimetatakse erinevates riikides erinevalt: Soomes Pogosta tõbi, Rootsis 

Ockelbo tõbi, Venemaal Karjala palavik (Terviseamet 2014a).  

 

Viirus avastati 1952. aastal Culex perekonda kuuluvatel pistesääsklastel Egiptuse külas 

nimega Sindbis (Becker et al. 2010). Esimene inimene haigestus Ugandas 1961. aastal. 

Viiruse looduslikeks peremeesteks on peamiselt linnud aga ka hamstrid, konnad ja küülikud. 

Rändlinnud võivad viirust pikkade vahemaade taha levitada. Inimestele siirutavad viirust seda 

kandvate lindude verd imenud pistesääsklased perekonnast Culex, Culiseta, Aedes, ja 

Anopheles (Terviseamet 2014a).  

 

Sindbis-viirusnakkust kandvaid linde on kindlaks tehtud Austrias, Bulgaarias, Eestis, Soomes, 

Rootsis, Norras, Tšehhis, Saksamaal, Valgevenes, Venemaal, Moldaavias, Poolas, Portugalis, 

Rumeenias, Ungaris, Itaalias, Hispaanias, Slovakkias, Serbias, Ukrainas ja Ühendkuningriigis 

(Terviseamet 2014a). Viirusnakkust esineb ka Aasias, Aafrikas ja Okeaanias. Põhja-Euroopas 

esineb Sindbis-viirusnakkuse puhanguid. Soomes esinevad need iga seitsme aasta tagant.  

 

Haigusnähtudeks on palavik, pea- ja lihasevalu, iiveldus, nahalööve ning täiskasvanute puhul 

liigesevalu, mis võib muutuda krooniliseks liigesepõletikuks (Becker et al. 2010, Terviseamet 

2014a). Lastel on haiguskulg kergem. Haiguse läbi põdemise järel kujuneb püsiv immuunsus.   

 
 
Filarioos ehk niitusstõbi 
 
Filarioosi põhjustavad nematoodid (Wuchereria bancrofti, Brugia malayi ja Brugia timori), 

keda muuhulgas siirutavad troopilistes piirkondades elavad liigid pistesääsklaste 

perekondadest Anopheles, Culex, Aedes ja Mansonia (Berg et al. 2013). Inimesed nakatuvad 

sellesse vaid sooja kliimaga paikades, sest parasiitide arenemiseks siirutajates on vajalikud 

kõrged temperatuurid (Simonsen et al. 2014).  

 

2012. aasta seisuga esines filarioos rohkem kui 150 miljonil inimesel (Knopp et al. 2012). 

Haigus halvendab eeskätt kohalike inimeste elukvaliteeti ning pärsib majanduskasvu 

(Simonsen et al. 2014). Kuigi filarioos ei ole edasi kandunud Euroopasse ja Põhja-
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Ameerikasse, võib infektsioon esineda immigrantidel, põgenikel ja pikaaegsetel reisijatel 

(Knopp et al. 2012). Turistid nakatuvad filarioosi harva. 

 

Olemasolevad ravimid võivad tappa mõnda liiki filarioosi põhjustavaid parasiite, kuid  

kaugele arenenud haigusnähte nagu nägemise kadumine või elefantiaas ehk elevantsus nad 

tagasi pöörata ei saa (Simonsen et al. 2014). Praegused ravimid võivad esile kutsuda tõsiseid 

vastureaktsioone (Knopp et al. 2012). Käimas on WHO (World Health Organization) 

programm, mille lõppeesmärgiks on lümfi filarioosi hävitamine kogu maailmast 2020. aastaks 

(Simonsen et al. 2014).  

 
 
Kollapalavik 
 
Kollapalaviku siirutajaks on pistesääsklane Aedes (Stegomyia) aegypti (Linnaeus 1762) 

(Gardner & Rymar 2010). Inimeste haigestumist põhjustab viirus, mille looduslikud 

peremehed on ahvid ning mis esineb troopilises Aafrikas ja Lõuna-Ameerikas (Chastel 2008). 

Kollapalavik pärineb Aafrikast, kust ta sattus orjakaubanduse tagajärjel Ameerikasse 

(Gardner & Rymar 2010). Ameerika linnades esines suuri haiguspuhanguid 17.–20. sajandi 

alguseni (Chastel 2008). Nakatunud kaubalaevade meeskonnad tõid haiguse ka Euroopa 

sadamatesse.  

 

Kollapalavik on raskekujuline viirusinfektsioon, millesse nakatunutest sureb kuni 30% 

(Chastel 2008). Haiguse vastu on vaktsiin olemas ning läbi viiakse massilisi vaktsineerimisi 

(Gardner & Rymar 2010). Mõned riigid, enamasti Lääne-Aafrikas, nõuavad kõigilt riiki 

sisenejatelt või vaid kollapalaviku leviku ohuga riikidest saabujatelt vaktsineerimistunnistust 

(Terviseamet 2014a). Siiski kardetakse epideemiate puhkemist tihedalt asustatud vaestes 

linnades nii Aafrikas kui ka Lõuna-Ameerikas (Gardner & Rymar 2010). Euroopa maades on 

senini esinenud vaid kollapalaviku ohumaadest sissetoodud haigusjuhte (Terviseamet 2014a). 

 
 
Dengue palavik ja chikungunya palavik 
 
Antud viirusnakkushaiguste siirutajateks on pistesääsklased Aedes aegypti (dengue palavik) ja 

Aedes (Stegomyia) albopictus (Skuse 1894) (chikungunya ja dengue palavik), kes on 

lennureiside arvu suurenemise, rahvusvahelise kaubanduse ja ülemaailmse kliimamuutuse 

kaasabil oma levilaid laindanud (Speight et al. 2008, Tomasello & Schlagenhauf 2013). Aedes 
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liigid suudavad edukalt üle elada ka kaubalaeva reise. Kuigi praegu nakatuvad eurooplased 

ülalmainitud haigustesse enamasti Kagu-Aasias, Ladina-Ameerikas ja Hindustani poolsarel 

reisides, on Ae. albopictus rajanud püsipopulatsioone ka Euroopasse ning eeldatakse nende 

leviku laienemist (Guzman & Isturiz 2010). Ae. albopictus esineb Albaanias, Itaalias, 

Prantsusmaa lõunaosas, Belgias, Saksamaal, Montenegros, Šveitsis, Kreekas, Hispaanias, 

Horvaatias, Hollandis, Sloveenias, Bosnias ja Hertsegoviinas (Terviseamet 2014a). Ae. 

aegypti oli tavaline liik Lõuna-Euroopas, kuid on nüüdseks Mandri-Euroopast välja tõrjutud 

(Seyler et al. 2009).  

 

Dengue palavik (viiruse looduslikud peremehed on ahvid) on kahe viimase aastakümnega 

muutunud üheks kõige tavalisemaks pistesääsklaste poolt levitatavaks haiguseks. Dengue 

palavikku haigestunu üldjuhul paraneb kuid ägenenud vormi ehk hemorraagilise dengue 

palaviku (HDP) letaalsus ulatub 40–50%-ni (Terviseamet 2014a). Chikungunya palaviku 

krooniline faas võib kesta kuid. Surmaga lõppeb haigus üksikutel juhtudel (Tomasello & 

Schlagenhauf 2013). 

 

Aastatel 2007–2012 tuvastati Euroopas (Itaalias, Prantsusmaal, Horvaatias, Madeiral) 2237 

dengue palaviku (DEN-1) ja 231 chikungunya palaviku juhtu (Tomasello & Schlagenhauf 

2013). Kumbki haigus ei levi otseselt inimeselt inimesele ning kummagi vastu puudub 

vaktsiin (Terviseamet 2014a).  

 
 
Lääne-Niiluse viiruspalavik 
 
Lääne-Niiluse viiruspalavikku nakatuvad peamiselt linnud ning laulusääskede (Culex) pistete 

kaudu mõnikord ka inimesed ja hobused (Semenza & Menne 2009). 2000. aastal puhkes 

epideemia Lõuna-Prantsusmaal, mil viiruse siirutaja Culex sp. muutus seda agressiivsemaks, 

mida kõrgemale tõusis õhutemperatuur ja suurenes õhuniiskus (Semenza & Menne 2009). 

Kuivad perioodid soosivad linnades elavate sääskede (nt Culex pipiens s.s.) paljunemist, mis 

koondab viiruse siirutajad ja nende lindudest peremeesorganismid veekogude äärde, mille 

tagajärjel paljuneb ka viirus (Semenza & Menne 2009).  

 

Lääne-Niiluse viiruspalaviku haigusejuhte on viimasel aastakümnel esinenud Tšehhis, 

Ungaris, Rumeenias, Prantsusmaal, Hispaanias, Itaalias, Kreekas, Portugalis, Türgis, Israelis 
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ja Venemaal (Volgogradi, Voroneži, Astrahani ja Rostovi oblastites, Krasnodari krais ning 

Kalmõkkias). Eestis ei ole Lääne-Niiluse viiruspalavikku esinenud. (Medlock 2010, 

Terviseamet 2014a) 
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2. MATERJAL JA METOODIKA 

 

2.1. Ettevalmistustööd  
 
Nagu varem mainitud, on osad pistesääsklaste liigid aja jooksul paigutatud uutesse 

perekondadesse, alamperekondadele on antud perekonna staatus ning varasemalt ühe liigina 

käsitletud pistesääsklased kuuluvad tegelikkuses lähedaste liikide rühma. Vanemas aga ka 

uuemas eestikeelses pistesääsklasi käsitlevas kirjanduses on enamasti kasutusel vananenud 

süstemaatika ja nomenklatuur. Paremaks eesti- ja võõrkeelses kirjanduses orienteerumiseks, 

selle mõistmiseks ning töös korrektsete nimede kasutamiseks viis töö autor aegunud 

nomenklatuuri vastavusse tänapäeva valiidsete nimedega (vt pt 3.1. tabelid 3.1.–3.3.). 

 

Pistesääsklaste valmikute kogumiseks ette nähtud püügipunktide valikul lähtuti Tartu linnas 

esinevate pistesääsklastele sobida võivate erinevate elupaikade esindatusest. 

Elupaigatüüpideks valiti nt karjäär, kalmistu, park, jõeäärne võsa ja eluruumid. Püügipunkte 

iseloomustas erinev kaugus püsiveekogudest, rohu-, põõsa- ja puurinde tihedus, hooldatuse 

tase, absoluutne kõrgus jne. Samuti oli suhteliselt erinev neid ümbritsev inimasustuse tihedus. 

Regulaarseks külastamiseks pandi paika kuus põhipüügipunkti. Kuna Tartu linna poolitab 

Suur-Emajõgi, määrati kolm neist ühele ning kolm teisele poole jõge. Rohkemate 

põhipüügipunktide korrapärane külastamine oleks nõudnud suuremat meeskonda. Kogutud 

materjali võrreldavuseks, pidid põhipüügipunktid olema läbitavad ühe päeva jooksul. 

Lisapüügipunktid valiti juhuslikkuse alusel. Nende eesmärk oli Tartu linna territooriumi 

ühtlasem püügipunktidega katmine. Püügipunktide geograafilised andmed ja nende asukohad 

ortofotol on välja toodud tabelis 2 ja joonisel 5. Põhipüügipunktide üldiseloomustused ja 

fotod on lisas 2.   
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Tabel 2 Pistesääsklaste püügipunktide andmed 
Põhipüügipunkti nr Selgitus Absoluutne kõrgus (m)

1 N 58°23ʹ40,6ʺ E 026°44ʹ05,6ʺ Raadi kruusakarjäär 37,5

2 N 58°23ʹ44,6ʺ E 026°43ʹ44,4ʺ Raadi kalmistu 53

3 N 58°23ʹ24,7ʺ E 026°42ʹ55,7ʺ Jõeäärne võsa sõudebaasi lähistel 33

4 N 58°23ʹ20,1ʺ E 026°42ʹ52,6ʺ Jõeäärne võsa Supilinna lähistel 33

5 N 58°23ʹ05,5ʺ E 026°42ʹ19,7ʺ Tähtvere park 54

6 N 58°22ʹ17,8ʺ E 026°41ʹ58,1ʺ Mathieseni (Maarjamõisa) park 62

Lisapüügipunkti nr Selgitus Absoluutne kõrgus (m)

7 N 58°22ʹ44,5ʺ E 026°42ʹ52,14ʺ Toomemägi 63

8 N 58°22ʹ27,48ʺ E 026°42ʹ56,12ʺ Vanemuise park 62

9 N 58°22ʹ18,41ʺ E 026°43ʹ38,71ʺ Päeva tänava park 52

10 N 58°22ʹ7,02ʺ E 026°44ʹ13,91ʺ Tartu Rimi hüpermarketi lähistel 38

11 N 58°23ʹ28,34ʺ E 026°41ʹ52,88ʺ Dendropark 40

12 N 58°21ʹ10,97ʺ E 026°41ʹ1,33ʺ Aardla 124 75

13 N 58°20ʹ57,46ʺ E 026°43ʹ29,22ʺ Jalaka 42 52,5

14 N 58°20ʹ55,67ʺ E 026°43ʹ26,17ʺ Jalaka 46 52,5

Koordinaadid

Koordinaadid

 
 
 

 
Joonis 5 Pistesääsklaste püügipunktid Tartu linnas 
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2.2. Välitööd 
 
Määramiseks ja statistiliseks analüüsimiseks koguti pistesääsklaste valmikuid Tartu linna 

erinevatest elupaikadest 2013. aasta kevadest sügiseni. Materjali kogumiseks välja valitud 

kuut põhipüügipunkti, külastas töö autor regulaarselt ajavahemikul 10.05.13.–25.09.13. 

Võimalusel külastati kõiki põhipüügipunkte kord nädalas pistesääsklaste valmikute 

aktiivsusperioodi jooksul ehk antud juhul viie kuu vältel (joon. 6). Lisapüügipunkte külastati 

pisteliselt ning eelkõige võimalikuks liiginimekirja täienduseks.  

 

 
Joonis 6 Pistesääsklaste põhipüügipunktide külastamise kuupäevad 
 
 

Püügipunktide külastamisel märgiti protokolli püügi kellaaeg ning vastava päeva ilm (vt lisa 

4). Põhipüügipunktide olude, taimestiku ja ajas muutumise jäädvustamiseks tehti seal fotosid 

(vt lisa 2). Pistesääsklaste püüdmine toimus püügipuntidest ligikaudu 25–30 m raadiuses. 

Punktides nr 1–11 tehti igal külastuskorral 2 korda 25 kahalööki püüdmaks pistesääsklaste 

valmikuid õhust, püüdja ümbert, rohult, põõsastest ja puude vahelt. Võimalusel püüdis autor 

ekshaustoriga pistesääsklasi ka endalt. Ekshaustoriga eraldati pistesääsklased kahas olevatest 

teistest putukatest. Üks isend lisapüügipunktist 11. pärineb O. Kurinalt. Lisapüügipunktide 

12., 13. ja 14. isendid pärinevad T. Keskülalt ning on püütud toast. 

 
 

2.3. Laboratoorsed tööd 
 
Püügipäeva lõpus toimus pistesääsklaste uimastamine kloroformiga (CHCl3). Edasiseks 

määramiseks toimus nende säilitamine 70% etanoolis (CH3CH2OH) või entomoloogilistel 

nõeltel. Protokolli (vt lisa 4) lisati igast püügipunktist püütud pistesääsklaste arv ning nende 

säilitusviis. Illustreerivad fotod ülalmainitud ning järgnevalt kirjeldatavatest laboratoorsetest 

protseduuridest on lisas 3. 
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Põhi- ja lisapüügil kogutud pistesääsklased määrati autori poolt morfoloogia (kobijate pikkus, 

tiivalaigud, jalgade ja tagakeha muster, soomuste, karvade ja harjaste paikenmine, isaste 

puhul hüpopüüg jne) põhjal liigini. Lähedaste liikide puhul (nt perekondades Ochlerotatus ja 

Culex) on emasloomade järgi liikide määramine väga raske. Seda saab teha ainult 

soomuskatte hea säilimise puhul. Isasloomade määramine hüpopüügi põhjal on kindlam.  

Määramisel kasutati  Cranston et al. (1987), Snow (1990) ja Becker et al. (2010) 

määramisjuhiseid ja stereomikroskoopi Leica S6E. Remmi (1954) koostatud määraja ei 

võimaldanud pistesääsklasi liigini määrata.   

 

Liigile iseloomulike tunnuste detailsemaks uurimiseks mikroskoobi all või nende 

fotografeerimiseks tehti vajadusel isaste pistesääsklaste hüpopüügidest preparaadid. Pehmed 

koed lahustati lastes hüpopüügil 10% KOH lahuses keema tõusta. Üleliigne KOH loputati 

destilleeritud veega. Preparaat säilitati glütseroolis (C3H8O3).  

 

Igast määratud liigist on isaslooma olemasolul tehtud hüpopüügi foto, milleks kasutati 

motoriseeritud Z teljega mikroskoopi Leica DM6000 B kombinatsioonis kaameraga DFC450. 

Lõplik foto on saadud 40–50 eritasapinnaliselt fokuseeritud nn osapildi kokkumonteerimisel 

spetsiifilise tarkvagaga LAS V.4.1.0. Üksikpiltide tegemisel kasutati 10x objektiivi ning 

järgnevaid kaamera seadeid: Exposure 2,76 ms, Gain 2,2 x, Saturation 0,90 ja Gamma 0,40. 

Kokkumonteerimisel kasutati tarkvaraspetsiifilist algoritmi Transmitted Light method 3. 

 

Kogutud ja määratud materjal on säilitatud Eesti Maaülikooli Põllumajandus- ja 

keskkonnainstituudi zooloogilises kollektsioonis. Tõenduseksemplarid koos georeferentsiga 

ja vastava kollektsiooninumbriga sisestatatakse Eesti looduse mitmekesisust kajastavasse 

andmebaasi eElurikkus (vt. http://elurikkus.ut.ee/). 

 
 

2.4. Andmeanalüüs 
 
Andmete analüüsimiseks ja graafikute koostamiseks olid kasutusel: MS Office Excel ja Libre 

Office 4.  
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Tartust püütud pistesääsklaste liikide puhul leiti nende isendite arvud nii püügipunktide 

eraldiarvestuses kui ka summeerituna. Viimane andis tulemuseks kõiki punkte hõlmava 

liikide arvukusel põhineva enamusjärjestuse (vt pt 3.3. joon. 22). Samasugused järjestused 

tehti ka eraldi iga põhipüügipunkti kohta (vt lisa 6). Põhipüügipunktide kaupa leiti ka seal 

esinevate liikide osakaalud. Kogutud liikide lühiiseloomustuste juures peatükis 3.2. on 

esitatud  suurima osakaalu väärtus ning selle esinemise koht. Põhipüügipunktide puhul 

võrreldi sealt püütud pistesääsklaste isendite arve, liikide arve ja heterogeensusindekseid.     

 

Põhipüügipunktide puhul võrreldi liigilist koosseisu Shannon-Wiener’i (valem 1) 

mitmekesisuse indeksi alusel. Kuna lisapüügipunkte külastati ebaregulaarselt ning sealt 

tuvastati põhipüügipunktidega võrreldes kindlalt vaid üks uus liik ja seda peale põhilist 

püügiperioodi, on need andmed analüüsist välja jäetud. Antud analüüsist jäeti välja ka 15 

emast isendit, keda ei õnnestunud liigini määrata. See (sh nende jaotumus püügipunktide 

vahel) ei mõjuta olulisel määral arvutuslikke tulemusi. 

 
Shannon-Wieneri indeks 

           (1)                                     
 
pi – i-nda liigi proportsioon  
R – liikide arv 
 
Indeksi väärtused algavad nullist ning suurenevad koos liikide arvu suurenemisega koosluses 

(Remm et al. 2012). Ülemist piiri ei ole. Tähistuses on kasutatud ülakoma (H’), sest silmas on 

peetud mitmekesisust suures üldkogumis, mida on uuritud valikuliselt. See tähendab, et 

keskendutud on pistesääsklastele ning kõiki koosluse komponente (nt taimed) ei ole ära loetud 

või mõõdetud.   
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3. TULEMUSED JA ARUTELU 

 

3.1. Eestis esinevate pistesääsklaste kaasajastatud süstemaatiline 
nimestik 
 
 
Euroopas levinud liikide kohta on kaasaegseim pistesääsklaste nimestik avaldatud Snow & 

Ramsdale (2013) poolt internetipõhise andmebaasi „Fauna Europaea“ osana. Eestis on 

paljuski senini kasutusel nimed, mida esmakordselt kasutas H. Remm (1954, 1955) ja mis olid 

relevantsed 60 aastat tagasi. Tabelites 3.1.–3.3. on need nimed viidud vastavalt zooloogilise 

nomenklatuuri reeglitele kooskõlla valiidsete, kogu maailmas tänapäeval kastutatavate 

nimedega. See võimaldab ka vanemat Eestis avaldatud andmestikku vaadelda laiemalt nii 

Euroopa kui maailma kontekstis. Lähedaste liikide rühmade puhul on esitatud kõik sinna 

kuuluvad liigid (lisatud on märge Eestis esinemise kohta). 
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Tabel 3.1. Pistesääsklaste endised ja valiidsed nimed ning esinemine Eestis  

Perekonna nimi ladina ja 
eesti keeles 

Eestis esinevad 
kindlalt (x); 

tõenäoliselt (?)  
Valiidne nimi Snow & Ramsdale (2013) järgi 

Hans Remmi (1954) ja teiste 
varasemate autorite poolt kasutatud 

nimed 
Märkused   

x Aedes (Aedes) cinereus Meigen, 1818 Aëdes (Aëdes) cinereus Meigen, 1818   

Aedes metsasääsk 

x Aedes (Aedimorphus) vexans (Meigen, 1830) 
Aëdes (Aëdimorphus) vexans Theobald, 
1903 

  

x Anopheles (Anopheles) algeriensis Theobald, 1903 
Anopheles (Anopheles) algeriensis 
Theobald, 1903 

  

x 
Anopheles (Anopheles) claviger (Meigen, 1804) 
s.s. 

  Anopheles (Anopheles) petragnani Del Vecchio, 
1939 

Anopheles (Anopheles) bifurcatus 

Linnaeus, 1758 

Lähedaste liikide rühm Anopheles 

claviger s.l. 

? Anopheles (Anopheles) atroparvus van Thiel, 1927 

? 
Anopheles (Anopheles) beklemishevi Stegnii & 
Kabanova, 1976 

  
Anopheles (Anopheles) labranchiae Falleroni, 
1926 

x 
Anopheles (Anopheles) maculipennis Meigen, 1818 
s.s. 

  Anopheles (Anopheles) melanoon Hackett, 1934 

x Anopheles (Anopheles) messeae Falleroni, 1926 

  Anopheles (Anopheles) sacharovi Favre, 1903 

Anopheles (Anopheles) maculipennis  
Meigen, 1818 

Lähedaste liikide rühm Anopheles 
maculipennis s.l. An. atroparvus ja  

An. beklemishevi puuduvad Snow & 
Ramsdale (2013) Eestis esinevate 
liikide nimekirjast, kuid Becker et al. 

(2010) põhjal levib An. atroparvus 
Läänemere rannikualadel ja An. 

beklemishevi Lõuna-Soomes ja 
Baltikumis. 

Anopheles hallasääsk 

x Anopheles (Anopheles) plumbeus Stephens, 1828 
Anopheles (Anopheles) plumbeus 
Stephens, 1828 

  

Coquillettidia soomussääsk x 
Coquillettidia (Coquillettidia) richiardii (Ficalbi, 
1889) 

Mansonia (Mansonia) richiardii Ficalbi, 
1889 
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Tabel 3.2. Pistesääsklaste endised ja valiidsed nimed ning esinemine Eestis 

Perekonna nimi ladina ja 
eesti keeles 

Eestis esinevad 
kindlalt (x); 

tõenäoliselt (?)  
Valiidne nimi Snow & Ramsdale (2013) järgi 

Hans Remmi (1954) ja teiste 
varasemate autorite poolt kasutatud 

nimed 
Märkused   

x  (liik ja vorm) Culex (Culex) pipiens Linnaeus, 1758 s.s. Culex (Culex) pipiens Linnaeus, 1758 

  
Culex (Culex) quinquefasciatus Say, 1832 

puudub 

x Culex (Culex) torrentium Martini, 1925 Culex (Culex) exilis Dyar, 1924 

Lähedaste liikide rühm Culex 
pipiens s.l. Cx. pipiens esineb ka 
molestus vormina (Culex pipiens 

pipiens molestus Forskal, 1775), 
mida varem loeti eraldiseisvaks 
liigiks. Eesti keeles nimetatakse 
vormi linnasääseks või majasääseks. 

Culex laulusääsk 

x Culex (Neoculex) territans Walker, 1856 Culex (Culex) apicalis Adams, 1903   

x Culiseta (Culicella) fumipennis (Stephens, 1825) 
Theobaldia (Culicella) fumipennis 
Stephens, 1825 

  

x Culiseta (Culicella) morsitans (Theobald, 1901) 
Theobaldia (Culicella) morsitans 
Theobald, 1901 

  

x Culiseta (Culicella) ochroptera (Peus, 1935) 
Theobaldia (Culicella) ochroptera Peus, 
1935 

  

x Culiseta (Culiseta) alaskaensis (Ludlow, 1906) 
Theobaldia (Theobaldia) alaskaensis 
Ludlow, 1906 

  

x Culiseta (Culiseta) annulata (Schrank, 1776) 
Theobaldia (Theobaldia) annulata 
Schrank, 1776 

  

Culiseta linnusääsk 

x Culiseta (Culiseta) bergrothi (Edwards, 1921) 
Theobaldia (Theobaldia) bergrothi 
Edwards, 1921 
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Tabel 3.3. Pistesääsklaste endised ja valiidsed nimed ning esinemine Eestis 

Perekonna nimi ladina 
ja eesti keeles 

Eestis esinevad 
kindlalt (x); 

tõenäoliselt (?)  
Valiidne nimi Snow & Ramsdale (2013) järgi 

Hans Remmi (1954) ja teiste 
varasemate autorite poolt kasutatud 

nimed 
Märkused   

x 
Ochlerotatus (Ochlerotatus) annulipes (Meigen, 
1830) 

Aëdes (Ochlerotatus) annulipes Meigen, 
1830 

Ochlerotatus tõusis perekonna 
staatusesse 2000. aastal 

x 
Ochlerotatus (Ochlerotatus) cantans (Meigen, 
1818) 

Aëdes (Ochlerotatus) maculatus 

Meigen, 1804 

Puudub Snow & Ramsdale (2013) 
Eestis esinevate liikide nimestikust 

x 
Ochlerotatus (Ochlerotatus) caspius (Pallas, 
1771) 

Aëdes (Ochlerotatus) caspius caspius 
Pallas, 1771 

  

x 
Ochlerotatus (Ochlerotatus) cataphylla (Dyar, 
1916) 

Aëdes (Ochlerotatus) cataphylla Dyar, 
1916 

  

x 
Ochlerotatus (Ochlerotatus) communis (De 
Geer, 1776) 

Aëdes (Ochlerotatus) communis De 
Geer, 1776 

  

x 
Ochlerotatus (Ochlerotatus) cyprius (Ludlow, 
1919) 

Aëdes (Ochlerotatus) cyprius Ludlow, 
1920 

  

x 
Ochlerotatus (Ochlerotatus) diantaeus (Howard, 
Dyar & Knab, 1912) 

Aëdes (Ochlerotatus) diantaeus 

Howard, Dyar & Knab, 1912 
  

x 
Ochlerotatus (Ochlerotatus) dorsalis (Meigen, 
1830) 

Aëdes (Ochlerotatus) caspius dorsalis 
Pallas, 1771 

  

x 
Ochlerotatus (Ochlerotatus) excrucians 
(Walker, 1856) 

Aëdes (Ochlerotatus) excrucians 
Walker, 1856 

  

x 
Ochlerotatus (Ochlerotatus) flavescens (Muller, 
1764) 

Aëdes (Ochlerotatus) flavescens Muller, 
1764 

  

x 
Ochlerotatus (Ochlerotatus) intrudens (Dyar, 
1919) 

Aëdes (Ochlerotatus) intrudens Dyar, 
1919 

  

x 
Ochlerotatus (Ochlerotatus) leucomelas 
(Meigen, 1804) 

Aëdes (Ochlerotatus) leucomelas 
Meigen, 1804 

  

x 
Ochlerotatus (Ochlerotatus) nigrinus (Eckstein, 
1918) 

Aëdes (Ochlerotatus) nigrinus Eckstein, 
1918 

  

x 
Ochlerotatus (Ochlerotatus) punctor (Kirby, 
1837) 

Aëdes (Ochlerotatus) punctor Kirby, 
1837 

  

x 
Ochlerotatus (Ochlerotatus) riparius (Dyar & 
Knab, 1907) 

Aëdes (Ochlerotatus) riparius Dyar & 
Knab, 1907 

  

Ochlerotatus metsasääsk 

x 
Ochlerotatus (Rusticoidus) rusticus (Rossi, 
1790) 

puudub   
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Snow & Ramsdale (2013) andmetel on Eestist leitud 32 pistesääsklaste (alam)liiki. Siiani 

avaldatud andmete summeerimisel (tabelid 3.1.–3.3.) selgus, et neid on hetke seisuga siiski 

33. Antud arvud erinevad, sest ilmnes et Snow & Ramsdale (2013) Eesti nimistust puudub liik 

Ochlerotatus cantans. Tegelikkuses on tegemist siin tavalise liigiga, keda käesolava 

uurimistöö käigus ka Tartust püüti. Nagu enamus andmebaase, ei ole ka Fauna Europaea, 

mille Culicidae osa on koostatud Snow & Ramsdale (2013) poolt veatu ning osade 

loomarühmade (eriti Ida-Euroopa) levikuandmestikku tuleb suhtuda reservatsiooniga (O. 

Kurina pers comm.). Liikide süstemaatiline käsitlus on siiski igati tasemel ja pidevalt 

tippspetsialistide poolt kaasajastatav. 

 

Pistesääsklaste nomenklatuuri suurimad muudatused on seotud metsasääskedega. 

Metsasääsed (perekonna endine nimetus Aëdes) jagunevad alates 2000. aastast kahte 

perekonda – Aedes ja Ochlerotatus. Segadust võivad tekitada ka järgmised nimemuutused: 

Anopheles bifurcatus -> Anopheles claviger; Culex exilis -> Culex torrentium; Culex apicalis 

-> Culex territans; perekond Mansonia -> perekond Coquillettidia ja perekond Theobaldia -> 

perekond Culiseta. Sellele tuleks vanemat ja uuemat kirjandust lugedes tähelepanu pöörata.  

 

Kuigi praegu esineb Eestis 33 pistesääsklase liiki, ei pruugi see number olla lõplik, kuna ajast 

mil nende kohalikku liigilist koosseisu põhjalikumalt uuriti, on möödunud üle poole sajandi. 

Näiteks Lätis ootab veel registreerimist hinnanguliselt 15 liiki (Spungis 2000). Kindlasti 

tuleks lisandusi Eesti nimistule Anopheles maculipennis s.l. materjali molekulaarsel analüüsil. 

Vanemas eestikeelses kirjanduses käsitletakse seda ühe liigina, kuid molekulaarsete meetodite 

kasutuselevõtt on näidanud, et tegemist on lähedaste liikide rühmaga, kuhu kuuluvad liigid 

erinevad üksteisest pisut ka väliste tunnuste poolest muna ja vastse staadiumis. Samuti 

erinevad nad oma käitumise poolest. Valmikute morfoloogia põhjal on aga pea võimatu liike 

eristada. Praegustel andmetel esinevad neist Eestis An. maculipennis s.s. (leiud ka Lätis, 

Leedus ja Loode-Venemaal) ja An. messeae (leiud ka Lätis, Leedus, Loode-Venemaal ja 

Soomes) (Spungis 2000, Snow & Ramsdale 2013). Arvestades järgmiste An. maculipennis s.l. 

liikide levilaid võib oletada, et Eestis esinevad ka  An. atroparvus (leiud Lätis ja Leedus) ning 

An. beklemishevi (leiud Loode-Venemaal ja Soomes) (Spungis 2000, Becker et al. 2010, 

Snow & Ramsdale 2013). 

 



 

33 
 

Ühe püügiperioodi jooksul tuvastati suhteliselt väikesel territooriumil – nagu Tartu linn – 17 

liiki (52% 33st liigist), mis on märkimisväärne. Arvestada tuleb ka seda, et mõned liigid 

vajavad vastsete arenguks riim- või keskmisest happelisemat vett, mida Tartus ei leidu. Eesti 

jaoks võimalike uute liikide sedastamiseks on vaja uurimise alla võtta kindlasti rohkem ja 

biotoobiliselt erinevaid piirkondi. 

 
 

3.2. Tartu linnast püütud pistesääsklaste liigid ja nende 
lühiiseloomustus 
 
Tartu linnast püüti kokku 691 pistesääsklaste valmikut. Neist 666 pärines 

põhipüügipunktidest ja 25 lisapüügipunktidest. Kokku määrati 17 liigi esindajad. Ühe liigi – 

Ochlerotatus nigrinus (üksik emane isend) – määrang jäi võrdlusmaterjali puudumisel 

küsitavaks, sest erisused sarnasest liigist Oc. intrudens olid suhteliselt väikesed. 15 emast 

isendit olid liigini määramiseks liiga kulunud. Morfoloogia põhjal Eesti mõistes uusi liike ei 

tuvastatud.  

 

Järgnevalt on antud iga määratud liigi lühiiseloomustus Becker et al. (2010) jt järgi, mida 

illustreerib isaslooma olemasolul püügimaterjalis tema hüpopüügi preparaadist tehtud foto. 

Leviku andmed Eestis ja mõned liigispetsiifilised andmed on esitatud enamasti Remmi (1954, 

1955) järgi. Originaalandmete puhul on summeeritud liigi esinemine püükides ning toodud 

püügipunkt, kus liigil oli kõige suurem osakaal. Sellele järgnevad antud töö raames ilmnenud 

liiki puudutavad tähelepanekud ja arutelu. Üksikasjalikke andmeid püügikuupäevade, liikide 

ja isendite kaupa vt lisa 5.  

 
 
Aedes (Aedes) cinereus Meigen, 1818 
 
Holarktiline liik, kes on Euroopas laialt 

levinud (Becker et al. 2010). Eestis 

tavaline. Vastsed arenevad suurvee 

poolt üleujutatavates poolvarjulistes 

kohtades, lume sulamisest tekkivates 

veekogudes või soistel aladel. Valmikud 
Joonis 7 Aedes cinereus hüpopüüg 
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ilmuvad teistest sarnastes tingimustes arenevatest pistesääsklastest hiljem. Euroopa 

põhjapoolses osas võib valmikuid leiduda maist septembri lõpuni. Remm (1954) kohaselt on 

tegemist hilissuvise liigiga, kelle aktiivsus kasvab sügisel. Emasloomad toituvad imetajate (sh 

inimeste) verest ning ründavad aktiivsemalt hommikuti või õhtuhämaruses. Päeval puhkavad 

valmikud madalas taimestikus, kuid võimalusel ründavad emasloomad toitumiseks lähedusse 

sattuvaid imetajaid (Wesenberg-Lund 1921). Valmikud ei lenda sigimispaikadest kuigi 

kaugele ning avatud maastikke nad ei ületa. Eestis annavad nad aastas ühe põlvkonna järglasi. 

Talvituvad munad. Aedes cinereus on võimeline edasi kandma Sindbis-viirusnakkust ja 

tulareemiat (Turell 1990, Lundström et al. 2013).   

 
• Hüpopüügi tikli tipp on kahe tömbi haruga. Joonisel 7 on kujutatud 24.05.13. 

püügipunktist nr 4 püütud isaslooma hüpopüüg. 

• Tartus püüti kokku 46 isendit ning kõige suurem osakaal (12%) oli liigil 4. 

põhipüügipunktis.  

 

Esimesed isendid püüti 24.05.13. ning viimased 27.07.13. Seega ei leidnud Tartu puhul 

kinnitust Remmi (1954) väide, nagu oleks tegemist hilissuvise liigiga. Samas tuleb arvestada 

sellega, et puuduvad võrdlusandmed teistest Eesti piirkondadest. Liigi isas- kui ka 

emasloomad  olid teistest püütud pistesääsklastest kergesti eristatavad. 

 
 
Aedes (Aedimorphus) vexans (Meigen, 1830) 
 
Seda pea ülemaailmse levikuga liiki 

leidub peaaegu kõikides Euroopa 

riikides. Eestis tavaline. Vastsed 

arenevad üleujutatavatel aladel ja 

ajutistes veekogudes, mida 

ümbritsevad paplid, pajud ja pilliroog. 

Vältimaks ajutiste veekogude 

kuivamise ja üleujutuse taandumise 

tagajärjel kogu uue põlvkonna 

hukkumist, hakkavad munadest 

vastsed arenema jao kaupa. Diapaus 

võib kesta ka 5 aastat (Becker et al. 2010). Valmikud võivad lennata veekogust, kus nad 

Joonis 8 Aedes vexans hüpopüüg 
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koorusid kuni 15 km kaugusele. Emasloomad võivad inimasulate lähistel (nt parkides ja 

aedades) väga tülikaks osutuda. Munade arenguks toituvad nad imetajate verest ning munevad 

peale ühte toidukorda üle 100 muna. Isas- aga ka emasloomad imevad energia saamiseks 

taimemahla.    

 

• Hüpopüügi tiklile on iseloomulik väike jätke tipu eel. Joonisel 8 on kujutatud 

17.08.13. püügipunktist nr 4 püütud isaslooma hüpopüüg.   

• Tartus püüti kokku 4 isendit ning kõige suurem osakaal (2%) oli liigil 2. 

põhipüügipunktis.  

 

Kuna valmikud võivad lennata pikkade vahemaade taha, siis ei saa neid kindlalt mingi 

elupaigaga seostada. Isasloomad on hüpopüügi põhjal üsna kergelt teistest pistesääsklastest 

eristatavad.    

 
 
Anopheles (Anopheles) claviger (Meigen, 1804) s.s. 
 
Liik on Palearktises laialt levinud. 

Tema levila põhjapiiriks on Kesk-

Skandinaavia, Eesti ja Peterburi 

(Becker et al. 2010). Eestis tavaline. 

Vastsed arenevad enamasti puhta ja 

jaheda veega püsiveekogude varjulistes 

osades aga ka rohtu kasvanud 

kraavides (Cranston et al. 1987, Snow 

1990). Valmikuid võib kohata maist 

septembrini. Emased munevad munad 

veepiirist kõrgemale niiskele pinnasele 

ning surevad sügisel. Talvitumine toimub 3. või 4. vastsejärgus (Becker et al. 2010). 

Emasloomad ei tungi tavaliselt siseruumidesse ega lautadesse, vaid imevad verd enamasti 

välitingimustes. Nad eelistavad suurte koduloomade verd. Liik kannab edasi malaariat.  

 

• Hüpopüügile on iseloomulikud gonokoksiidi aluskühmude sulgjad karvad. Joonisel 9 

on kujutatud 03.09.13. püügipunktist nr 3 püütud isaslooma hüpopüüg. 

Joonis 9 Anopheles claviger s.s. hüpopüüg 
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• Tartus püüti kokku 3 isendit (03.09.13. – 2 isaslooma ja 15.09.13. – 1 emasloom), 

kõik põhipüügipunktis nr 3, kus nad moodustasid 4% kõigist püütud liikidest.  

 

Püütud isendite näol oli ilmselt tegemist teise põlvkonna isenditega, sest Remmi (1954) 

andmeil väljuvad nad augusti teisel poolel. Ülalmainitu on küll kindel, kuid ka mikroskoobi 

all raskesti märgatav hüpopüügi tunnus.      

 
Anopheles (Anopheles) maculipennis Meigen, 1818 s.l. 
 
1926. aastal selgus, et malaariat ei 

levita üks malaariasääsk nimega 

„Anopheles maculipennis“, vaid 

tegemist on kompleksiga (ingl. k. An. 

maculipennis complex) ehk lähedaste 

liikide rühmaga, kuhu kuuluvad liigid 

erinevad üksteisest bioloogia ja 

käitumise poolest (Becker et al. 2010). 

Morfoloogia põhjal pole valmiku liiki 

võimalik tuvastada või siis on see väga 

keeruline. Vanemas eestikeelses 

kirjanduses on samuti antud liikide rühma käsitletud ühe liigina. Tõenäoliselt esinevad Eestis 

sellest rühmast lisaks liikidele An. maculipennis s.s. ja An. messeae ka An. Atroparvus ja An. 

beklemishevi (vt pt 3.1.). 

 

An. atroparvus vastsed arenevad puhtas seisvas vees, magedas või riimvees, püsivates või 

ajutistes veekogudes, mis on avatud päikesepaistele. Talvituvad emased valmikud, kes 

tungivad elamutesse ja lautadesse. Talvel imevad nad aegajalt verd, kuid ei mune. 20. sajandi 

algul levitas liik sel viisil Suurbritannias, Hollandis ja mujal Euroopas malaariat ka talvel 

(Becker et al. 2010). Liigi emased eelistavad koduloomade verd, kuid võimalusel ründavad ka 

inimesi. Paarumine toimub siseruumides.  

 

An. beklemishevi vastsed esinevad tihti koos An. messeae vastsetega, kuid taluvad viimastega 

võrreldes jahedamat vett. Vastseid leidub vaid tiikide servaaladel. Emaste 

toitumisharjumustest on vähe teada. Valmikud puhkavad tavaliselt siseruumides, milleks 

Joonis 10 Anopheles maculipennis s.l. hüpopüüg 
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võivad olla loomalaudad, tallid jne. Paarumine toimub parvedes lennu ajal. Talvitumise ajal ei 

toituta.  

 

An. maculipennis s.s. vastsed arenevad ojade varjulistes soppides, jõgede kaldavööndis või 

kunstlikes veekogudes. Liik on olnud põllumajanduse intensiivistumise ja kuivendustööde 

suhtes vähem tundlik kui An. messeae. Talvitutakse mahajäetud hoonetes ja ei toituta. 

Aktiivsusperioodil eelistavad emased toituda kariloomade, kodusigade ja kanade verest. 

Loomade puudumisel rünnatakse ka inimesi nii sise- kui ka välitingimustes. Päeval puhkavad 

valmikud siseruumides. Paarumine toimub parvedes lennu ajal. 

 

An. messeae vastsed arenevad tavaliselt ohtra põhjataimestikuga jaheda ja mageda veega 

seisuveekogudes. Neile sobib arenemiseks jõgede ja järvede kaldavöönd, üleujutatavad alad, 

tiigid ja kraavid. Tegemist on domineeriva liigiga An. maculipennis lähedaste liikide rühmast 

Euroopa suuremate jõgede üleujutusaladel. Liiki ei esine rannikualatel ning mägedes. Emased 

valmikud talvituvad hüljatud hoonetes ning ei toitu sel ajal. Aktiivsusperioodil toituvad 

emasloomad pea eranditult koduloomade verest. Inimesi rünnatakse suure An. messeae 

arvukuse korral või siseruumides. Päeval puhkavad valmikud lautades, keldrites või 

eluruumides. Paarumine toimub lennu ajal.  

 

• Hüpopüügi gonokoksiidi aluskühmul on 2 erineva pikkusega lihtsat karva ning 

gonokoksiidi keskosas sissepoole suunatud karv. Joonisel 10 on kujutatud 26.07.13. 

püügipunktist nr 5 püütud isaslooma hüpopüüg.  

• Tartus püüti kokku 8 isendit ning kõige suurem osakaal oli neil 2. ja 5. 

põhipüügipunktis (kummaski 2%).            

Täpsemad püügiandmed on järgmised:  

15.06.13. – püügipunkt 13 – (1 emasloom) 

26.07.13. – püügipunkt 5 – (1 isasloom) 

03.08.13. – püügipunkt 2 – (1 emasloom) 

07.08.13. – püügipunkt 11 – (1 isasloom) 

23.08.13. – püügipunkt 5 – (2 isaslooma) 

25.11.13. – püügipunkt 14 – (2 emaslooma) 
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An. maculipennis s.l. puhul leidis kinnitust nende tava päeval siseruumides puhata ning 

tubastes tingimustes talvituda (punktidest 13 ja 14 püütud isendid pärinevad toast). Ülejäänud 

isendid (punktidest 2, 5 ja 11) tabati kõrge ja tiheda lehtpuurindega pargi tüüpi piirkondadest. 

Lisaks hüpopüügi tunnustele võib valmiku puhul tähele panna tumedaid tähne tiibadel ning 

puhkeasendis tagakeha püsti hoidmist. 

 
 
Coquillettidia (Coquillettidia) richiardii (Ficalbi, 1889) 
 
Liik on tavaline kogu Euroopas ning 

laialt levinud Palearktise lääneosas 

(Becker et al. 2010). Eestis tavaline, 

kuigi esineb vaid kohati. Emane muneb 

munad pakikestena püsiveekogu vette 

(Cranston et al. 1987). Vastse- ja 

nukustaadium möödub sügavamal vee 

all taimedele kinnitudes ning nende 

kudedest hapnikku hingates (Snow 

1990, Medlock 2010) Talvitumine 

toimub 3. või 4. vastsejärgus. Emased 

eelistavad imetajate verd, kuid toituvad ka lindude ja kahepaiksete verest. Vahel arenevad neil 

munad ka ilma verd imemata (Cranston et al. 1987, Becker et al. 2010). Emased võivad 

osutuda nii inimestele kui ka koduloomadele väga tülikaks eriti järvede, jõesängide ja -

suudmete läheduses. Inimesi võidakse rünnata ka toas. Tuule kaasabil võivad isendid sattuda 

kaugemale veekogust, kus nad koorusid. Enne paarumist koonduvad isased parvedesse 

(Cranston et al. 1987). Emasloomad võivad kanda Lääne-Niiluse viiruspalaviku tekitajaid 

(Becker et al. 2010).  

 

• Hüpopüügi gonokoksiidi aluskühmul on 1 tume tugev vars. Joonisel 11 on kujutatud 

11.07.13. püügipunktist nr 4 püütud isaslooma hüpopüüg. 

• Tartus püüti kokku 13 isendit ning kõige suurem osakaal (5%) oli liigil 4. 

põhipüügipunktis.  

 

Joonis 11 Coquillettidia richiardii hüpopüüg 
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Coquillettidia richiardii valmikud väljuvad Remmi (1954) andmeil juuni teisel poolel. Seda 

kinnitasid ka käesolava töö autori püügiandmed, sest esimesed liigi isendid püüti 28. juunil 

(vt lisa 5). Üldiselt eristuvad nii emas- kui ka isasloomad hästi Eestis esinevatest 

pistesääsklastest. 

 
 
Culex (Culex) pipiens Linnaeus, 1758 s.s. ja Culex pipiens pipiens molestus Forskal, 1775 
 
Culex pipiens s.s. on holarktiline ja 

kõikjal Euroopas levinud liik, keda on 

introdutseeritud ka Austraaliasse, 

Lõuna-Ameerikasse ja Lõuna-

Aafrikasse (Becker et al. 2010). Eestis 

väga tavaline. Emasloomad munevad 

(150–240 tk) pakikestena veepinnale. 

Vastsed on võimelised arenema 

mitmesugustes looduslikes ja 

inimtekkelistes ajutistes või 

püsiveekogudes ja veemahutites. 

Näiteks leidub vastseid üleujutatud kledrites, ehitusplatsidel, veetünnides, veega täitunud 

konservikarpides, tiikides jne. Nad taluvad ka kergelt soolast vett. Emasloomad eelistavad 

toituda lindude verest ning inimesi ründavad harva (Snow 1990, Chinery 2005). Ilma verd 

imemata ei hakka neil munad arenema. Paarumine toimub lennu ajal. Cx. pipiens s.s. lendab 

kõrgemal kui teised pistesääsklased (5–6 m kõrgusel maapinnast) (Cranston et al. 1987). 

Talvituvad emased valmikud. Emased Cx. pipiens s.s. ja Cx. torrentium valmikud on 

morfoloogia poolest väga sarnased. Emasloomadest on leitud Lääne-Niiluse viiruspalaviku ja 

Sindbis-viirusnakkuse tekitajaid (Lundström et al. 2013). 

 

Culex pipiens pipiens molestus on levinud parasvöötmes sh paljudes Euroopa suuremates 

linnades (Becker et al. 2010). Cx. pipiens pipiens molestus ja Cx. pipiens s.s. valmikud on 

morfoloogia põhjal eristamatud. Nad erinevad selle poolest, et Cx. pipiens pipiens molestus 

isendid on võimelised paarituma siseruumides ja kitsastes tingimustes; emasloomadel 

arenevad munad ka ilma verd imemata; elupaigana eelistatakse inimeste lähedust ning 

diapausi alati ei esine (Cranston et al. 1987). Hämarates soojades siseruumides, kus leidub 

Joonis 12 Culex pipiens s.s. hüpopüüg 
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vett, võivad nad paljuneda ka talvel. Talvitumine ilma paljunemiseta toimub jahedates 

keldrites jt taolistes inimtekkelistes rajatistes. Sellistes kohtades on talvituvate isendite 

suremus keha rasvatagavarade lõppemise, seenpatogeenide ja ämblike tõttu 95–100% (Becker 

et al. 2010). Kõige tüüpilisemad paigad vastsete arenguks on linna kõrghoonete niisked ja 

pimedad keldrid, metrood, maa-alused kanalisatsioonitrassid, hämaras paiknevad 

veekonteinerid jne. Emasloomad imevad inimeste verd ning on peamised Lääne-Niiluse 

viiruspalaviku levitajad (Lundström et al. 2013).  

 

• Isaslooma 10. sterniit on alusel väikeste, justkui otsast kärbitud jätketega, mis on 

hüpopüügi preparaadi puhul mikroskoobi all nähtavad. Joonisel 12 on kujutatud 

17.08.13. püügipunktist nr 5 püütud isaslooma hüpopüüg. 

• Tartus püüti kokku 91 Culex pipiens s.s. või molestus isendit ning kõige suurem 

osakaal (37%) oli liigil 5. põhipüügipunktis.  

 

Culex pipiens s.s. elupaigaeelistusi on väga raske välja tuua, sest nende vastsed võivad 

areneda väga erinevates veekogudes. Tartu puhul esines palju isaseid valmikuid juuli lõpus ja 

augustis püügipunktis 5 (vt lisa 5). Ilmselt oli tegemist liigile iseloomuliku parvlemisega 

väljapaistvate maastikuelementide nt üksikute põõsaste ümbruses. Võib oletada, et 1 

isasloom, mis on püütud punktist 12, on Cx. pipiens pipiens molestus, sest isend oli püütud 

toast ning on teada, et antud vorm eelistab elupaigana inimese lähedust. Samas ei saa 

välistada, et tegemist on liigiga Cx. pipiens s.s., kes nagu liigi lühiiseloomustuses mainitud, 

lendab teiste pistesääsklastega võrreldes maapinnast kõrgemal ning sattus sel viisil 

korruselamusse. 

 
 
Culex (Culex) torrentium Martini, 
1925 

 

Culex torrentium levib Palearktise 

parasvöötme osas (Becker et al. 2010). 

Eestis tavaline. Vastsed arenevad 

puhastes või reostunud veekogudes (nt 

aeglase vooluga ojade või järvede 

kaldavöönd, ajutised veekogud, soised Joonis 13 Culex torrentium hüpopüüg 
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alad, veemahutid, reoveepuhatid jne). Emasloomad toituvad lindude verest ning inimesi ei 

ründa. Cx. torrentium ja Cx. pipiens s.s. emased valmikud on morfoloogia poolest väga 

sarnased. Talvituvad emased Cx. torrentium valmikud (Snow 1990). Liige emasloomadest on 

leitud Sindbis-viirusnakkuse tekitajaid (Lundström et al. 2013). 

 

• Isaslooma 10. sterniit on alusel tugevate tagasikäändunud jätketega, mis on hüpopüügi 

preparaadi puhul mikroskoobi all nähtavad. Joonisel 13 on kujutatud 17.08.13. 

püügipunktist nr 5 püütud isaslooma hüpopüüg.  

• Tartus püüti kokku 73 isendit ning kõige suurem osakaal (23%) oli liigil 6. 

põhipüügipunktis.  

 

Culex torrentium esines kõigis põhipüügipunktides, viidates liigi elupaigaeelistuste 

varieeruvusele. Suurim osakaal ja arvukus punktis 6 (vt lisa 5 ja 6) lubab oletada, et seal olid 

paremad toitumis- ja varjumistingimused kui mujal. Emasloomad leidsid sealt ehk piisavalt 

palju linde, kelle verest nad toituvad ning isasloomad õitsevaid taimi või taimemahla. Tihe ja 

kõrge puurinne ning suvel aegajalt üsna kõrge rohutinne pakkus piisaval varju. Pole 

välistatud, et mõned emasloomad said rindmiku külgedel paiknevate soomuste kulumise tõttu 

määratud kui Cx. pipiens.   

 
 
Culex (Neoculex) territans Walker, 1856 
 

Culex territans on Euroopas laialt 

levinud liik. Tema levila hõlmab ka 

Kesk-Aasiat, Põhja-Aafrikat, Kanadat 

ja Alaskat (Becker et al. 2010). 

Remmi (1954) andmetel oli liik Eestis 

väga haruldane. Vastsete arenguks 

sobivad püsiveekogud (nt tiigid, 

järvede kaldavöönd, kuivenduskraavid 

aga ka veemahutid jmt). Eelistatakse 

reostamata jahedama veega ja varjulisi 

kohti. Talvituvad emased valmikud. 
Joonis 14 Culex territans hüpopüüg 
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Emasloomad eelistavad imeda kahepaiksete, roomajate ja lindude verd aga ründavad ka 

inimesi (Snow 1990).  

 

• Hüpopüügi gonokoksiidi ainsal kühmul paiknevad laiemad ja kitsamad erineva 

pikkusega harjased. Joonisel 14 on kujutatud 03.08.13. püügipunktist nr 4 püütud 

isaslooma hüpopüüg. 

• Tartus püüti kokku 9 isendit ning kõige suurem osakaal (3%) oli liigil 5. 

põhipüügipunktis.  

 

Kui Remmi (1954) andmetel oli Culex territans Eestis väga haruldane liik, siis antud töö 

püügiandmete põhjal seda öelda ei saa. Püütud 9 isendit (punktidest 2, 4 ja 5) näitavad, et neid 

ei esine küll massiliselt, kuid haruldased nad ei ole. Lisaks hüpopüügile oli heaks 

määramistunnuseks heledate põikitriipude paiknemine tagakeha tergiitide tippudes, mitte 

alustel, mis on iseloomulik teistele ülalmainitud Culex liikidele. 

 
 
Culiseta (Culiseta) annulata (Schrank, 1776) 
 

Culiseta annulata on Euroopas laialt levinud liik, kuid esineb sagedamini Põhja-Euroopas. 

Tema levila ulatub Põhja-Aafrikasse, Väike- ja Edela-Aasiasse (Becker et al. 2010). Remmi 

(1954) leiud pärinevad Tartu ümbrusest; mujal Eestis ta liiki ei täheldanud. Sügisel võib Cs. 

annulata anda teise põlvkonna järglasi. Emasloomad paigutavad munad (u 200 tk) 

pakikestena vette. Vastsed arenevad nii püsi-, ajutistes, looduslikes, inimtekkelistes, 

varjulistes kui ka valgusrikastes veekogudes (Snow 1990). Nad taluvad ka soolast vett. Eriti 

palju võib vastseid olla virtsavee mahutites. Varakevadel ründavad emasloomad imetajaid ja 

inimesi päevasel ajal, suvel aga toituvad peamiselt öösel, tungides tuppa või lauta ja rünnates 

inimesi ning koduloomi. Vahel toituvad ka lindude verest. Emased valmikud talvituvad 

keldrites, pööningutel ja lautades, kus võivad temperatuuride tõustes muutuda aktiivseks ja 

väga tülikaks. Cs. annulata on üks suuremaid pistesääsklasi (Chinery 2005).    

 

• Tartus püüti (11.10.13.) 1 emasloom 11. lisapüügipunktis. 

 

Ilmselt oli tegemist talvitumispaika otsiva teise põlvkonna isendiga, sest antud liigi puhul 

talvituvad emasloomad ning läheduses paiknes selleks sobida võiv hoone. Tegemist oli 
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tõepoolest suure isendiga, kelle tiibadel olid tumedad tähnid ning lisaks heledasõõrilistele 

käppadele olid valged sõõrid ka reitel.    

 
 
Ochlerotatus (Ochlerotatus) annulipes (Meigen, 1830) 
 
Ochlerotatus annulipes levib Palearktise lääneosas (Lõuna-Skandinaaviast Vahemereni) 

(Becker et al. 2010). Eestis mitte sage. Oc. annulipes vastsed ja emased valmikud on väga 

raskesti eristatavad Oc. cantans vastsetest ja emastest valmikutest. Nende värvus ja soomuste 

paigutus võib olla piirkonniti varieeruv. Oc. annulipes vastseid leidub peamiselt 

metsaservade, heitlehiste metsade aga ka avatud rohumaade ajutistes lompides (Cranston et 

al. 1987). Eelistatakse lehevarist sisaldavaid varjatud lompe. Emased valmikud toituvad 

päeval aga ka õhtuhämaruses imetajate verest. Talvituvad munad. 

 

• Tartus püüti kokku 3 isendit. Põhipüügipunktides 3 (24.05.13.), 4 (07.06.13.) ja 5 

(24.05.13.) moodustas nende osakaal kõigis 1%. 

 

Hoolimata mitmetest sarnasustest liikide vahel, ei ole Ochlerotatus annulipes niivõrd sage kui 

Oc. cantans. Seda näitavad ka antud töö püügiandmed. Ei saa välistada võimalust, et mõned 

Oc. annulipes  emasloomad on sarnasuse tõttu määratud Oc. cantans emasloomadena.   

 
 
Ochlerotatus (Ochlerotatus) cantans (Meigen, 1818) 
 
Ochlerotatus cantans levib Palearktise 

lääneosas (taigast Vahemereni) 

(Becker et al. 2010). Eestis väga 

tavaline. Oc. cantans vastsed ja 

emased valmikud on väga raskesti 

eristatavad Oc. annulipes vastsetest ja 

emastest valmikutest. Oc. cantans 

vastsed arenevad ajutistes või alalistes 

avatud aga peamiselt leht- või 

segametsades paikenvates veekogudes, 

mille põhjas on paks lehekiht (Snow 1990). Valmikud ilmuvad niipea kui puud hakkavad 

lehte minema. Neid leidub tiheda taimestikuga aladel kui ka avatud maastikel (nt karjamaad), 

Joonis 15 Ochlerotatus cantans hüpopüüg 
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kus emased nt karjatatavate loomade verd imevad (Cranston et al. 1987). Inimesi rünnatakse 

peamiselt hommiku- ja õhtuhämaruses. Majja valmikud tavaliselt ei tungi. Emasloomad 

elavad 1–2 kuud. Talvituvad munad.  

 

• Ochlerotatus ja Aedes isasloomade hüpopüüge iseloomustavad klaspetid. Oc. cantans 

hüpopüügi aluskühm on pikk ja peenike ning klaspeti tiib on väga lai. Joonisel 15 on 

kujutatud 24.05.13. püügipunktist nr 4 püütud isaslooma hüpopüüg.    

• Tartus püüti kokku 107 isendit ning kõige suurem osakaal (43%) oli liigil 1. 

põhipüügipunktis.  

 

Suurim osakaal püütud isenditest punktis 1 näitab, et liik tõepoolest esineb ka avatud 

maastikel, sest tegemist on suhteliselt lageda alaga. Samas domineeris liik ka punktis 3 (vt lisa 

6), mis on suhteliselt võsastunud. 

 
 
Ochlerotatus (Ochlerotatus) communis (De Geer, 1776) 
 
Ochlerotatus communis on 

holarktiline liik levides Põhja-

Ameerikas ja Euraasias (Põhja-

Euroopast Vahemereni) (Becker et 

al. 2010). Eestis üks tavalisemaid 

liike. Tegemist on lume sulamisel 

tekkivates lompides areneva ning 

ühe tavalisima soostuvate metsade 

liigiga. Vastsed arenevad peamiselt 

happelistes veekogudes / lompides, 

mille põhi on kaetud lehevarisega. 

Emased valmikud ründavad metsas kõiki soojaverelisi eriti õhtuhämaruses. Valmikud ei lenda 

kaugele veekogust, kus nad koorusid.  

 

• Hüpopüügi aluskühmu ülaosas asetsevad tipust kaardunud karvad. Klaspeti tiib on 

kitsas. Joonisel 16 on kujutatud 31.05.13. püügipunktist nr 4 püütud isaslooma 

hüpopüüg. 

Joonis 16 Ochlerotatus communis hüpopüüg 
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• Tartus püüti kokku 146 isendit ning kõige suurem osakaal (36%) oli liigil 2. 

põhipüügipunktis.  

 

Kuna Ochlerotatus communis on Eestis üks tavalisemaid liike, siis ei ole üllatav, et teda ka 

Tartus kõige enam püüti. Liik esines kõikides põhipüügipunktides ning mitmes 

lisapüügipunktis. Nähtavasti leidub linnas palju vastsete arenguks sobivaid kohti. Samas oli ta 

püügipunkte eraldi arvestades püütud isendite arvult enamasti teisel kohal (punktides 1, 3, 4, 5 

ja 6) (vt lisa 6).  

 
 
Ochlerotatus (Ochlerotatus) diantaeus (Howard, Dyar & Knab, 1912) 
 
Ochlerotatus diantaeus on 

holarktiline liik, kes levib Kesk- ja 

Põhja-Euroopas (Becker et al. 2010). 

Tema levila ulatub taigasse, Lähis-

Arktikasse ja Kagu-Venemaale. Liik 

esineb ka Kanadas ja Ameerika 

Ühendriikides. Eestis mitte sage. 

Vastsed hakkavad arenema lume 

sulamisest tekkinud ajutistes 

veekogudes. Neid võib leida soistes 

piirkondades (taluvad happelist vett), 

segametsade varjulistes kraavides ja lompides, põhjapoolsetes piirkondades ja taigas ka 

avatud veekogudes. Eelistatakse veekogusid, mille põhjas on lehevarist. Emasloomad võivad 

rünnata ka inimesi, kuid eelistavad teisi imetajaid. Talvituvad munad.  

 

• Hüpopüügi gonokoksiidi tipuosas tihe sissepoole suunatud karvapuhmas. Joonisel 17 

on kujutatud 07.06.13. püütud isaslooma hüpopüüg. 

• Tartus püüti 1 isasloom ning tema osakaal moodustas 2. põhipüügipunktis 2%.  

 

Kuna püüda õnnestus vaid üks isend siis võib järeldada, et nagu ka Eestis tervikuna, ei ole liik 

sage ka Tartu linnas.  

 
 

Joonis 17 Ochlerotatus diantaeus hüpopüüg 
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Ochlerotatus (Ochlerotatus) excrucians (Walker, 1856) 
 
Ochlerotatus excrucians on 

holarktiline liik (Becker et al. 2010). 

Eestis tavaline. Talvituvad munad, 

mis hakkavad arenema varakevadel 

(varjulistes püsiveekogudes ka 

suvekuudel). Arvukamalt areneb 

vastseid avatud ajutistes või alalistes 

veekogudes või hundinuiaga (Typha 

sp.) ja tarnadega (Carex sp.) 

ümbritsetud lohkudes. Emasloomad 

on sügiseni tülikad vereimejad ka 

päeval. 

 

• Hüpopüügi gonokoksiidi aluskühm on vaevumärgatav ja ilma harjasteta. Klaspeti vars 

on tipu suunas ahenev. Joonisel 18 on kujutatud 31.05.13. püügipunktist nr 4 püütud 

isaslooma hüpopüüg.    

• Tartus püüti kokku 17 isendit ning kõige suurem osakaal (6%) oli liigil 6. 

põhipüügipunktis.  

 

Eestis tavalise liigina esines Ochlerotatus excrucians kõigis põhipüügipunktides. Arvukalt ei 

esinenud teda siiski üheski punktis ning seetõttu ei saa liigi elupaigaeelistuste kohta järeldusi 

teha. Emasloomade puhul oli heaks määramistunnuseks hambuliste küüniste kuju. 

 
 
Ochlerotatus (Ochlerotatus) flavescens (Muller, 1764) 
 
Ochlerotatus flavescens on holarktiline liik, levides Euraasias ja Põhja-Ameerikas. Euroopas 

esineb liiki kõikjal peale Vahemeremaade (Becker et al. 2010). Kuigi liik on laialt levinud, ei 

esine teda kusagil massiliselt. Eestis mitte sage. Talvitunud munadest hakkavad vastsed 

arenema varakevadel. Enamasti arenevad nad poolvarjulistes roostikes, kuid neid leidub ka 

rannikualade riimvees ja üleujutusalade ajutistes magedaveelistes lompides (Snow 1990). 

Valmikud eelistavad avatud maastikke, kus emased eriti õhtuti ja hommikuti toitumiseks 

Joonis 18 Ochlerotatus excrucians hüpopüüg 
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suuremaid imetajaid (veised, hobused, lambad, inimesed) otsivad (Cranston et al. 1987). 

Päikeseloojangu ajal on täheldatud isasloomade parvlemist kõrvenõgeste kohal.  

 

• Tartus püüti 24.05.13. 1 emasloom ning tema osakaal moodustas 4. põhipüügipunktis 

1%.  

 

Leid oli üllatav, sest tegemist ei ole Eestis sagedase liigiga. Lisaks, eelistavad valmikud 

avatud maastikke, kuid antud isend püüti jõeäärsest võsast.   

 
 
Ochlerotatus (Ochlerotatus) intrudens (Dyar, 1919) 
 
Ochlerotatus intrudens on holarktiline 

liik, kelle levila hõlmab Kesk-, Põhja-, 

Ida- ja Lõuna-Euroopat (Becker et al. 

2010). Lääne-Euroopasse levila ei 

ulatu. Eestis tavaline. Talvitunud 

munadest hakkavad vastsed arenema 

varakevadel. Neid leidub erinevates 

ajutistes veekogudes: metsaveekogud, 

mille põhi on kaetud lehevarisega, 

avatud maastikel lume sulamisest 

tekkinud lombid ja üleujutusaladele 

jäänud lombid. Valmikuid võib kohati ohtralt esineda. Emasloomad on aktiivsed vereimejad 

ja tungivad ka majadesse.  

 

• Hüpopüügi gonokoksiidi tipuosas taha suunatud karvpuhmas. Klaspeti vars on 

keskosas ogaja jätkega. Joonisel 19 on kujutatud 16.05.13. püügipunktist nr 6 püütud 

isaslooma hüpopüüg.   

• Tartus püüti kokku 108 isendit ning kõige suurem osakaal (31%) oli liigil 4. 

põhipüügipunktis.  

 

Ochlerotatus intrudens esines igas põhipüügipunktis ja mõnes lisapüügipunktis. Võib öelda, 

et Tartus leidub piisavalt vastsete arenguks sobivaid ajutisi veekogusid, kuna selles osas ei ole 

Joonis 19 Ochlerotatus intrudens hüpopüüg 
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liik kuigi valiv. Kõigi määratud liikide hulgas oli Oc. intrudens arvukuselt teine (vt pt 3.3. 

joon. 22) domineerides püügipunktis 4 (vt lisa 6). Vastab tõele, et kohati esineb liiki 

massiliselt. Näiteks püüti punktist 4 (31.05.13.) korraga 40 emaslooma. Ilmselt otsisid nad 

kuumuse ja saabuva vihmasaju (vt lisa 4) eest võsast varju. Sellest, et emasloomad tungivad 

ka siseruumidesse andis tunnistust 2 isendit, kes olid püütud toast (punktides 12 ja 13).         

 
 
Ochlerotatus (Ochlerotatus) nigrinus (Eckstein, 1918)  
 
Becker et al. (2010) kohaselt levib Ochlerotatus nigrinus Lõuna-Skandinaavias, Soomes, 

Taanis, Saksamaal, Prantsusmaal, Poolas, Eestis ning Põhja-Uuralitest Siberini. Eestis on liik 

võrdlemisi haruldane. Vastsed arenevad enamasti avatud maastike veekogudes (nt 

üleujutatavad jõeluhad). Sageli esinevad koos Aedes vexans vastsetega, kuid on viimastest 

märksa vähem arvukad.  

 

• Üksik emasloom (oletatav Ochlerotatus nigrinus) püüti lisapüügipunktist nr 12 

kuupäeval 17.06.13.  

 

Muude morfoloogiliste tunnuste poolest sarnanes isend liigile Oc. intrudens, kuid rindmiku 

külgedel paiknevate soomustähnide asetuses esines erinevusi. Sellest tulenevalt andsid Becker 

et al. (2010) määramisjuhised (sh tagakeha muster ja tundla lülide tunnused) tulemuseks Oc. 

nigrinus. Kahtlusi tekitab aga see, et püük oli sooritatud siseruumidest, kuhu Oc. intrudens 

tavatseb tungida.   

 
 
Ochlerotatus (Ochlerotatus) punctor 
(Kirby, 1837) 
 
Ochlerotatus punctor on holarktiline 

liik, kes on arvukas nii Põhja-

Ameerikas kui ka Euraasias (Becker 

et al. 2010). Euroopas ulatub tema 

levila Skandinaaviast Vahemereni. 

Eestis väga tavaline. Vastsed 

arenevad varakevadel enamasti 

soistel aladel lume sulamisest Joonis 20 Ochlerotatus punctor hüpopüüg 
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tekkivates happelise veega lompides. Vastsete areng võib alata ka suvel peale tugevaid 

vihmasadusid. Valmikud eelistavad tiheda taimestikuga varjulisi elupaiku (nt mets) (Snow 

1990). Emasloomad muutuvad aktiivseks videvikus. Varjulistes tingimustes ja suvise 

leitsakuga ründavad nad ka päeval. Emasloomad munevad veepiirist kõrgemale niiskele 

pinnasele, mis ujutatakse sügisel üle (Cranston et al. 1987).  

 

• Hüpopüügi gonokoksiidi aluskühmul on üks harjas. Klaspeti tiib on varrest lühem ja 

ühtlaselt tume. Joonisel 20 on kujutatud 16.05.13. püügipunktist nr 4 püütud 

isaslooma hüpopüüg.    

• Tartus püüti kokku 44 isendit ning kõige suurem osakaal (23%) oli liigil 2. 

põhipüügipunktis.  

 

Ochlerotatus punctor, kui väga tavaline liik Eestis, esines kõigis põhipüügipunktides. Ilmselt 

leidus kõikjal lume sulamisest tekkivaid lompe, kus arenevad nende vastsed. Väga arvukalt ei 

leidunud teda siiski kusagil. Punktis 2 oli liik kõige suurema osakaaluga, ilmselt seetõttu, et 

teised sealt püütud liigid olid enamasti esindatud vaid ühe isendiga (vt lisa 6). 

 
 

3.3. Pistesääsklaste liigiline koosseis ja mitmekesisus 
püügipunktides 
 
Pistesääsklaste liigilise koosseisu sedastamiseks koguti põhipüügipunktidest uurimismaterjali 

kokku 19 korral (vt joon. 21). Lisaks külastati pisteliselt lisapüügipunkte. Kõige rohkem 

pistesääsklasi (206 tk) püüti 31.05.13. Püügiperioodi esimeses pooles domineerisid püütud 

pistesääsklaste hulgas emasloomad, teises pooles isasloomad.  
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Joonis 21 Põhipüügipunktide külastamise kuupäevad ja püütud emaste ja isaste 
pistesääsklaste arv summeerituna 
 
 

Tabelis 4 on esitatud pistesääsklaste liigilist mitmekesisust iseloomustavad tulemused 

püügipunktide kaupa. Põhipüügipunktidest püütud 15 emast isendit olid niivõrd kulunud, et 

liiki ei olnud võimalik määrata. Järgnevates tabelites ja graafikutel on need tähistatud 

järgmiselt:  

• Oc. sp. I (ühevärviliste käppadega Ochlerotatus) – nt Oc. cataphylla, Oc. intrudens, 

Oc. communis või Oc. punctor;  

• Oc. sp. II  (heledasõõriliste käppadega Ochlerotatus) – nt Oc. flavescens, Oc. cantans 

või Oc. annulipes; 

• Cx. sp. (Culex pipiens või Cx. torrentium);  

• Tähistust Cx. pipiens on kasutatud Cx. pipiens s.s. tähenduses.    
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Tabel 4 Püütud pistesääsklaste liigid, isendite arvud ja heterogeensusindeksid (H’)  

 

 
16-st põhipüügipunktidest kogutud liigist püüti 8-t kõigist punktidest. Nendest kõige arvukam 

oli Oc. communis (145 isendit), järgnesid Oc. cantans (107 isendit) ja Oc. intrudens (106 

isendit). Põhi- ja lisapüügipunktide liikide ja isendite koondarvestus on joonisel 22. 

Tähelepanuväärne on liik Oc. excrucians, keda püüti kõikidest punktidest, kuid suhteliselt 

vähearvukana. Kolme liiki – An. claviger s.s., Oc. diantaeus ja Oc. flavescens – sedastati 

ainult ühest püügipunktist. Vaid ühe isendiga oli esindatud ka lisapüügipunktist kogutud Cs. 

annulata. Neid liike on põhjalikumalt käsitletud peatükis 3.2.   
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Joonis 22 Põhi- ja lisapüügipunktidest püütud pistesääsklaste liigid ja isendite arvud 
 
 

Kogutud isendite arvu poolest domineerisid punktid 4 (jõeäärne võsa Supilinnas) ja 5 

(Tähtvere park) vastavalt 185 ja 153 isendiga ning kõige vähem isendeid koguti punktist 2 

(Raadi kalmistu). Samas oli nii sealne liikide arv (13) kui ka heterogeensuse indeks (1,94) 

suurimad. Sama suur liikide arv (13) oli veel punktis 4, kuid heterogeensuse indeks oli 

madalam (1,91). Madalaim oli indeks punktis 1 (1,65). Üldjoontes olid Shannon-Wiener’i 

indeksi väärtused üsna ühtlased jäädes kõikjal alla 2.    

 

Püügiperioodi esimeses pooles domineerisid metsasääskede, eriti Ochlerotatus communis, Oc. 

intrudens ja Oc. cantans, emasloomad. Metsasääskede valmikud ilmuvad esimestena peale 

lume sulamist. Paarumise järel hakkavad emasloomad aktiivselt toitumisvõimalusi ja 

munemispaiku otsima. Seetõttu esines neid pea kõikides püügipunktides. 31.05.13. oli neid 

punktis 4 eriti palju (vt lisa 5). Valdava osa moodustasid Oc. intrudens emasloomad. Suve 

teises pooles ei esinenud metsasääski püükides enam niivõrd palju. Suurima panuse 

pistesääsklaste isasloomade domineerimisse püügiperioodi teises pooles andsid isased 

laulusääsed (Culex); seda eriti punktis 5 (vt lisa 5). Kuna neile on iseloomulik parvlemine nt 

üksikute põõsaste ümbruses, siis võisid nad sel moel peamisteks püügiobjektideks osutuda. 

 

Isendite vähesus püügipunktis 2 oli tõenäoliselt tingitud sealsest lagedast alast. Raadi 

kalmistut iseloomustab küll kõrge ja tihe puurinne, kuid püügialasse jäi ka piltidel (vt lisa 2) 
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näha olev avatud muruplats. Paljud pistesääsklaste liigid väldivad selliseid paiku, kuna seal on 

vähe varjumisvõimalusi.  

 

Suur liikide arv punktis 2 näitab, et vaatamata üksikute väikese isendite arvuga lagedate alade 

esinemisele Raadi kalmistul, sobivad püügipunkti ümbritsevad tingimused paljudele 

pistesääsklaste liikidele hästi. Ilmselt heade varjevõimaluste poolest sobis ka punkt 4 

paljudele liikidele.    

 

Shannon-Wiener’i bioloogilise mitmekesisuse indeksi (H’) väärtuste suhteline sarnasus on 

nähtavasti põhjustatud sellest, et püügipunktid määrati sellistesse kohtadesse, kus tõenäoliselt 

pistesääsklasi leidub. Väikesed erinevused siiski esinesid. Bioloogilise mitmekesisuse 

väikseim väärtus punktis 1 võis olla tingitud avatud maastikust. Indeksi kõrgeimad väärtused 

punktides 2 ja 6 näitavad, et antud paigad oma kõrge ja tiheda valdavalt lehtpuurinde ja 

liigirikka põõsarindega soodustavad pistesääsklaste bioloogilist mitmekesisust. Liikide 

vähesust punktis 6 korvab nende esinemise ühtlus. See tähendab, et püükides vaid ühe 

isendiga või väikesearvuliselt esindatud liike on vähe.   

 

Suure-Emajõe ehk püsiveekogu kauguse ja pistesääsklaste isendite arvu vahel püügipunktides 

ei õnnestunud seoseid leida. Jõest kõige kaugemal asuvates punktides (1 ja 6) oli pisut vähem 

liike, kuid see ei olnud ilmselt veekogu kaugusest tingitud. Paljude tuvastatud pistesääsklaste 

liikide vastsed arenevad pigem ajutistes veekogudes ning ei sõltu püsiveekogust. Suure-

Emajõe vool on vastsete arenguks liiga kiire. Samuti ei leitud, et korrapärase hooldus 

punktides 2 ja 5 (Raadi kalmistu ja Tähtvere park) oleks vähendanud liikide arvu. Isendeid oli 

punktis 2 ülalmainitud põhjustel vähem, kuid punktis 5 oli ka isendite arv suur.    
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KOKKUVÕTE 

 
Pistesääsklasi (Diptera: Culicidae) kui tülikaid välisparasiite ning haiguste siirutajaid 

tuntakse nende laia leviku tõttu üle maailma. Eestis uuris neid viimati põhjalikumalt Prof. H. 

Remm 1950. aastatel. Möödunud poolsajandiga on aga muutunud pistesääsklaste 

nomenklatuur ning tõenäoliselt ka siinne liigiline koosseis. Vananenud nimed on Eestis 

paljuski kasutusel praeguseni ning seda, kas siia on jõudnud mõni uus pistesääsklase liik või 

on mõni olemasolev taandunud, ei teata. Üle maailma on täheldatud, et reisimine, 

väliskaubanduse tähtsuse suurenemine ning kliima muutumine on kaasa aidanud osade 

pistesääsklaste levila muutumisele sh laienemisele. Mitmed liigid siirutavad inimestele vähem 

või rohkem ohtlikke haigusi nagu: malaaria, tulareemia, Sindbis-viirusnakkus, kollapalavik 

jne. Osad haigused on olulised ka Eesti kontekstis. Linnad kui tiheda asustusega paigad on 

haiguspuhangute ilmnemisel eriti haavatavad, mistõttu valiti uurimisalaks linnaruum 

(täpsemalt Tartu). Lähtuvalt püstitatud eesmärkidest tipnes käesolev uurimistöö alljärgnevate 

tulemustega. 

 

1. Eestis siiani kasutuselolevad pistesääsklaste vananenud nimed viidi kooskõlla valiidsete 

ning kogu maailmas kasutatavate nimedega. Tänapäevase käsitluse järgi ei ole Anopheles 

maculipennis liik, vaid lähedaste liikide rühm (= An maculipennis s.l.), kuhu kuuluvad Eestis 

sedastatud liikidest Anopheles (Anopheles) maculipennis Meigen, 1818 s.s. ja Anopheles 

(Anopheles) messeae Falleroni, 1926 ning tõenäoliselt esinevatest liikidest Anopheles 

(Anopheles) atroparvus van Thiel, 1927 ja Anopheles (Anopheles) beklemishevi Stegnii & 

Kabanova, 1976. Metsasääsed (perekonna endine nimetus Aëdes) jagunevad alates 2000. 

aastast kahte perekonda – Aedes ja Ochlerotatus. Veel mõningad tähtsamad nimemuutused on 

järgmised: Anopheles bifurcatus -> Anopheles claviger; Culex exilis -> Culex torrentium; 

Culex apicalis -> Culex territans; perekond Mansonia -> perekond Coquillettidia ja perekond 

Theobaldia -> perekond Culiseta.    

 

Selgus, et laialdaselt kasutatava ja autoriteetse andmebaasi Fauna Europaea Eestis esinevate 

pistesääsklaste nimistust puudub siin tegelikkuses üks tavalisemaid liike – Ochlerotatus 

(Ochlerotatus) cantans (Meigen, 1818). Anopheles maculipennis rühmast esineb siin samuti 
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suure tõenäosusega rohkem liike kui varem arvati. Seega ei pea Fauna Europaea poolt hetkel 

pakutav Eesti pistesääsklaste liikide arv 32 paika ning siin esineb seniste teadmiste põhjal 33, 

tegelikkuses aga vähemalt 35 või enam liiki.  

 

2. Tartu linnaruumist püüti 2013. aasta kevadest hilissügiseni 6-st põhi- ning 8-st 

lisapüügipunktist kokku 691 pistesääsklaste valmikut. Morfoloogiliste tunnuste põhjal määrati 

17 liiki. Nendeks olid: Aedes (Aedes) cinereus Meigen, 1818; Aedes (Aedimorphus) vexans 

(Meigen, 1830); Anopheles (Anopheles) claviger (Meigen, 1804) s.s.; Anopheles (Anopheles) 

maculipennis Meigen, 1818 s.l.; Coquillettidia (Coquillettidia) richiardii (Ficalbi, 1889); 

Culex (Culex) pipiens Linnaeus, 1758 s.s.; Culex (Culex) torrentium Martini, 1925; Culex 

(Neoculex) territans Walker, 1856; Culiseta (Culiseta) annulata (Schrank, 1776); 

Ochlerotatus (Ochlerotatus) annulipes (Meigen, 1830); Ochlerotatus (Ochlerotatus) cantans 

(Meigen, 1818); Ochlerotatus (Ochlerotatus) communis (De Geer, 1776); Ochlerotatus 

(Ochlerotatus) diantaeus (Howard, Dyar & Knab, 1912); Ochlerotatus (Ochlerotatus) 

excrucians (Walker, 1856); Ochlerotatus (Ochlerotatus) flavescens (Muller, 1764); 

Ochlerotatus (Ochlerotatus) intrudens (Dyar, 1919); Ochlerotatus (Ochlerotatus) punctor 

(Kirby, 1837). Ühe liigi – Ochlerotatus (Ochlerotatus) nigrinus (Eckstein, 1918) – 

morfoloogiline eristamine jäi küsitavaks. Eesti mõistes uusi liike ei tuvastatud, kuid haigusi 

on võimelised siirutama ka eelmainitud liigid. 

 

3. Kaheksat liiki püüti kõikidest põhipüügipunktidest. Kõige arvukamad liigid olid Oc. 

communis (146 isendit), Oc. intrudens (108 isendit) ja Oc. cantans (107 isendit). Vaid ühest 

punktist püütud liigid olid An. claviger s.s., Oc. diantaeus, Oc. flavescens ja Cs. annulata. 

Isendite arvu poolest püüti kõige rohkem pistesääsklasi punktist 4 (jõeäärne võsa Supilinnas) 

ja 5 (Tähtvere park) vastavalt 185 ja 153 ning kõige vähem punktist 2 (Raadi kalmistu). 

Püütud liikide arv oli suurim (13) punktides 2 ja 4 ning kõige väiksem (8) punktis 6 

(Maarjamõisa park). Shannon-Wiener’i indeksi väärtus oli suurim (1,94) punktis 2 ning 

väikseim (1,65) punktis 1 (Raadi karjäär). Püügiperioodi esimeses pooles domineerisid 

perekond Ochlerotatus emasloomad ning teises pooles perekond Culex isasloomad. 

Pistesääsklasi leidus isendite arvu poolest vähem lagedate alade läheduses. Nende 

bioloogiline mitmekesisus oli suurem kõrge ja tiheda valdavalt lehtpuurinde ja liigirikka 

põõsarindega püügipunktides. Suure-Emajõe ehk püsiveekogu kauguse ja pistesääsklaste 

isendite arvu vahel püügipunktides seoseid ei leitud. 
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SUMMARY 

 

Title: Mosquito (Diptera: Culicidae) Species Diversity and Habitat Preference in Tartu 

City.  

 

Mosquitoes as troublesome parasites and pathogen vectors spread and are well known around 

the world. The last time they were thoroughly studied in Estonia was 1950s (by Professor 

Hans Remm). Since then the nomenclature and probably the list of local mosquito species has 

changed. Many outdated names are still being used in Estonia and no one knows whether new 

mosquito species have emerged or previous ones withdrawn. It has been observed that 

travelling, international trade and climate change have caused alterations in habitat range of 

some mosquito species. Many of those mosquito species are vectors of such human diseases 

as malaria, Tularaemia, Sindbis virus, yellow fever etc. Some of the diseases also concern 

Estonia. Cities as densely populated areas are especially vulnerable during disease outbreaks. 

Therefore this research was also carried out in a city (namely Tartu). The set research goals 

led to the following results.  

 

1. Outdated mosquito names used in Estonia were replaced with the valid and globally 

accepted ones. Anopheles maculipennis is not one species but a complex of species (=An 

maculipennis s.l.) from which in Estonia appear Anopheles (Anopheles) maculipennis 

Meigen, 1818 s.s. and Anopheles (Anopheles) messeae Falleroni, 1926 and assumably appear 

Anopheles (Anopheles) atroparvus van Thiel, 1927 and Anopheles (Anopheles) beklemishevi 

Stegnii & Kabanova, 1976. Since the year 2000 genus Aedes is split into two genera – Aedes 

and Ochlerotatus. Other important changes are: Anopheles bifurcatus -> Anopheles claviger; 

Culex exilis -> Culex torrentium; Culex apicalis -> Culex territans; genus Mansonia -> genus 

Coquillettidia and genus Theobaldia -> genus Culiseta. 

 

It turned out that one of the most common mosquito species in Estonia - Ochlerotatus 

(Ochlerotatus) cantans (Meigen, 1818) – is missing from the list of Estonian mosquito 

species in Fauna Europaea database. It is likely that more species appear here from the 
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Anopheles maculipennis complex than it was previously assumed. Therefore the number of 

Estonian mosquito species (32) in Fauna Europaea is not correct and here are most probably 

35 or more species.  

 

2. In the year 2013 (from spring until late autumn) 691 adult mosquitoes were caught from 6 

permanent and 8 random sampling sites in Tartu. By morphological characters 17 species 

were identified. They were: Aedes (Aedes) cinereus Meigen, 1818; Aedes (Aedimorphus) 

vexans (Meigen, 1830); Anopheles (Anopheles) claviger (Meigen, 1804) s.s.; Anopheles 

(Anopheles) maculipennis Meigen, 1818 s.l.; Coquillettidia (Coquillettidia) richiardii 

(Ficalbi, 1889); Culex (Culex) pipiens Linnaeus, 1758 s.s.; Culex (Culex) torrentium Martini, 

1925; Culex (Neoculex) territans Walker, 1856; Culiseta (Culiseta) annulata (Schrank, 1776); 

Ochlerotatus (Ochlerotatus) annulipes (Meigen, 1830); Ochlerotatus (Ochlerotatus) cantans 

(Meigen, 1818); Ochlerotatus (Ochlerotatus) communis (De Geer, 1776); Ochlerotatus 

(Ochlerotatus) diantaeus (Howard, Dyar & Knab, 1912); Ochlerotatus (Ochlerotatus) 

excrucians (Walker, 1856); Ochlerotatus (Ochlerotatus) flavescens (Muller, 1764); 

Ochlerotatus (Ochlerotatus) intrudens (Dyar, 1919); Ochlerotatus (Ochlerotatus) punctor 

(Kirby, 1837). One species – Ochlerotatus (Ochlerotatus) nigrinus (Eckstein, 1918) – could 

not be positively identified by morphological characters. New species were not identified but 

there are disease vectors amongst the afore-mentioned ones as well. 

 

3. Eight species were caught from all of the permanent sampling sites. The most abundant 

were Oc. communis (146 specimens), Oc. intrudens (108 specimens) and Oc. cantans (107 

specimens). Species caught from only one sampling site were An. claviger s.s., Oc. diantaeus, 

Oc. flavescens and Cs. annulata. The most specimens (185 and 153) were caught from 

sampling site No. 4 (riverside thicket) and No. 5 (Tähtvere Park) and the least specimens from 

sampling site No. 2 (Raadi cemetery). The most species (13) were caught from the sampling 

sites No. 2 and No. 4; and the least species (8) from the sampling site No. 6 (Maarjamõisa 

Park). The value of Shannon-Wiener diversity index was the highest (1,94) in the sampling 

site No. 2 and the lowest (1,65) in the sampling site No. 1 (former Raadi gravel-pit). Female 

Ochlerotatus species dominated during the first half of the sampling period and male Culex 

species during the second half. The least specimens were caught near open spaces. Biological 

diversity was greater in the sampling sites with high deciduous trees and diverse bush species. 
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The relation between the distance of the river (Suur-Emajõgi) and the number of mosquito 

specimens could not be detected.          
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Lisa 1. Talvituvad pistesääsklased Piusa koopas  

 

 
(Ader 2013) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

Lisa 2. Pistesääsklaste põhipüügipunktide üldiseloomustus ja 
fotod   

 
Põhipüügipunkt nr 1 
 
Endine karjäär Raadi-Kruusamäe linnaosas (joonised 1–5). Kaugus Suurest-Emajõest u 1,5 

km ja Raadi järvest u 380 m. Rohurinne (valge ristik, harilik hiirehernes, valge mesikas, aed-

kuldvits) kesksuvel üsna tihe ja kõrge. Põõsarinne esineb vaid karjääri nõlvaaladel (nt harilik 

kuslapuu). Puudest esineb peamiselt noori arukaski, nõlvaaladel ka teisi lehtpuid (nt harilik 

tamm, vaher ja pärn). Piirneb Raadi pargiga. Ala ei hooldata või tehakse seda minimaalselt. 

Lähimad eramajad asuvad vähem kui 200 m kaugusel.  

 

 
Joonis 1  
 

       
Joonis 2                                                                                Joonis 3 



 

 

       
Joonis 4                                                                                Joonis 5 
 
 
Põhipüügipunkt nr 2 
 
Raadi kalmistu Raadi-Kruusamäe linnaosas (joonised 6–9). Kaugus Suurest-Emajõest u 1 km 

ja Raadi järvest u 570 m. Rohurinne kogu suve madal. Põõsarinnet esineb paiguti (püügialale 

jääb nt taraenala hekk). Puurinne on valdavalt tihe ja kõrge. Enamasti tegu lehtpuudega. Ala 

hooldatakse regulaarselt. Lähimad eramajad asuvad u 160 m kaugusel.   

 

      
Joonis 6                                                                         Joonis 7 
 

      
Joonis 8                                                                           Joonis 9 



 

 

Põhipüügipunkt nr 3 
 
Jõeäärne võsa Ülejõe linnaosas (joonised 10–13). Kaugus Suurest-Emajõest u 70 m ja 

Supilinna tiigist u 370 m. Rohurinne suvekuudel kõrge ja tihe koosnedes harilikust naadist ja 

kõrrelistest. Kohati esines aed-kuldvitsa. Puu- ja põõsarinne koosneb paju liikidest. Ala ei 

hooldata. Lähimad eramajad asuvad u 100 m kaugusel.   

 

  
Joonis 10                                                                       Joonis 11 
 

  
Joonis 12                                                                       Joonis 13 
 
 
Põhipüügipunkt nr 4 
 
Jõeäärne võsa Supilinna linnaosas (joonised 14–18). Kaugus Suurest-Emajõest u 35 m ja 

Supilinna tiigist u 400 m. Rohurinne suvekuudel kõrge ja tihe, koosnedes valdavalt 

väikeseõielisest lemmaltsast, harilikust naadist, külmamailasest ja kõrrelistest. Põõsarinne 

koosneb harilikust toomingast ja pihlakast ning on kohati tihe. Puurinne on samuti valdavalt 

tihe ning koosneb paju liikidest ja harilikest vahtratest. Ala ei hooldata. Lähimad eramajad 

asuvad u 75 m kaugusel. 

 



 

 

 
Joonis 14  
 

    
Joonis 15                                                                           Joonis 16 
 

  
Joonis 17                                                                           Joonis 18 
 
 



 

 

Põhipüügipunkt nr 5 
 
Park Tähtvere linnaosas (joonised 19–22). Kaugus Suurest-Emajõest u 750 m ja Supilinna 

tiigist u 725 m. Rohurinne madal. Põõsarinnet esineb kohati (kurdlehine kibuvits, enala liik). 

Puurinne on kõrge ja tihe, koosnedes valdavalt lehtpuudest (harilik vaher, pärn, tamm, pappel 

ja arukask). Ala hooldatakse regulaarselt. Lähimad eramajad asuvad alla 100 m kaugusel.    

 

   
Joonis 19                                                                        Joonis 20  
 

   
Joonis 21                                                                        Joonis 22 
 
 
Põhipüügipunkt nr 6 
 
Park Maarjamõisa linnaosas (joonised 23–27). Kaugus Suurest-Emajõest u 1,8 km. 

Rohurindel (harilik võilill, harilik naat, valge piimanõges) lastakse suve jooksul aegajalt üsna 

kõrgeks kasvada. Põõsarinne on kohati kõrge ja tihe, koosnedes taraenelast, türnpuust, 

harilikust pihlakast ja villasest lodjapuust. Puurinne on kõrge ja tihe, koosnedes lehtpuudest 

(harilik tamm jne). Ala hooldatakse võrreldes Tähtvere pargiga vähem. Lähimad eramajad 

asuvad u 75 m kaugusel. Lähedal asuvad lasteaed (u 65 m) ja Tartu Ülikooli Sisekliinik (u 

150 m).  



 

 

 

 
Joonis 23 
 

      
Joonis 24                                                                           Joonis 25 
 

      
Joonis 26                                                                            Joonis 27 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

Lisa 3. Fotod laboratoorsetest töödest  

 
Joonis 1 Pistesääsklaste uimastamine kloroformiga (igale põhipüügipunktile vastab üks 
ekshaustori tops)              
 
 

 
Joonis 2 Etanoolis säilitatavate pistesääsklaste püügiaja ja -koha etikettidega varustamine 
 



 

 

 
Joonis 3 Kuuest põhipüügipunktist 26.07.13. püütud pistesääsklased etanoolis 
 

  
Joonis 4 Etanoolis säilitatavate pistesääsklastega probiirid 
 

 
Joonis 5 Entomoloogilistel nõeltel säilitatavad pistesääsklased 
 



 

 

 
Joonis 6 Isaste pistesääsklaste hüpopüügi preparaatide fototöötlus 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

Lisa 4. Välitööde protokollid 

 
n – nõelal 
p – piirituses ehk etanoolis 
 
4.1. Põhipüügipunktid 
 

 
 

 



 

 

 
 

 
 

 
 



 

 

 
 

 
 

 
 



 

 

 
 

 
 
 
4.2. Lisapüügipunktid 
 

 
 



 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

Lisa 5. Pistesääsklaste liigid ja isendite arvud püügikuupäevade ja 
-punktide kaupa 

 
M – (male) – isased  
F – (female) – emased  
 
5.1. Põhipüügipunktid 
 

10.05.2013

Punkti nr
Püütud pistesääsklasi 

kokku
M arv F arv Liik Nõelal

1 0 0 0

2 0 0 0
3 0 0 0
4 0 0 0

5 0 0 0
6 0 0 0

KOKKU 0 0 0 0  
 

16.05.2013

Punkti nr
Püütud pistesääsklasi 

kokku
M arv F arv Liik Nõelal

1 1 1 Oc. communis 1 F

2 2 Oc. communis
1 2 Oc. intrudens
1 Oc. punctor 1 M

3 0

1 Oc. communis
1 Oc. punctor

5 1 1 Oc. communis 1 F
6 1 1 Oc. intrudens

KOKKU 13 6 7 3

2 8

4 2

 
 



 

 

24.05.2013

Punkti nr
Püütud pistesääsklasi 

kok ku
M arv F arv Li ik Nõelal

4 Oc . communis

1 Oc . excruc ians 1 F

1 Oc . intrudens

1 Oc . punctor

2 Oc . communis

1 Oc . intrudens
2 4 Oc . punctor

1 Oc . annulipes 1 F

3 Oc . cantans

2 Oc . communis 1 F

1 Oc . intrudens

1 Oc . punctor

2 Oc . sp. I 

4 4 Ae. cinereus 1 M  / 1 F

2 1 Oc . cantans

1 Oc . flavescens

4 Oc . intrudens

1 Oc . sp. I 

1 Ae. cinereus

1 Oc . annulipes

5 Oc . communis

2 Oc . intrudens

1 2 Oc . punctor

1 Ae. cinereus

2 12 Oc . communis
1 3 Oc . intrudens

4 6 Oc . punctor

KOKKU 84 16 68 5

4 17

1 7

3 10

2 9

5 12

6 29

 
 



 

 

31.05.2013

Punkti nr
Püütud pistesääsklasi 

kokku
M arv F arv Liik Nõelal

6 Oc. cantans

7 Oc. communis
6 Oc. intrudens
1 Oc. punctor

7 Oc. communis
1 1 Oc. intrudens

1 Oc. punctor

3 Oc. cantans
9 Oc. communis

9 Oc. intrudens
1 Oc. sp. I

1 10 Oc. cantans

7 Ae. cinereus 1 F
2 27 Oc. communis
1 Oc. excrucians

40 Oc. intrudens

4 Oc. punctor
2 Oc. sp. I

1 Oc. sp. II 1 M

3 Oc. cantans

13 Oc. communis
1 Oc. excrucians 1 M
1 6 Oc. intrudens

2 Oc. punctor
4 2 Ae. cinereus 1 M

11 Oc. communis

1 1 Oc. excrucians
8 Oc. intrudens

2 4 Oc. punctor
KOKKU 206 15 191 4

1 20

2 10

3 22

6 33

4 95

5 26

 
 



 

 

7.06.2013

Punkti nr
Püütud pistesääsklasi 

kokku
M arv F arv Liik Nõelal

1 Ae. cinereus

6 Oc. cantans
2 Oc. communis

1 Oc. intrudens

1 Ae. cinereus

1 Ae. vexans
2 Oc. cantans

3 Oc. communis

1 Oc. diantaeus

1 Oc. excrucians

3 Oc. punctor

2 Ae. cinereus 1 F

3 Oc. cantans

5 Oc. communis

1 Oc. intrudens

1 3 Ae. cinereus

2 Cx. pipiens

1 Cx. territans 1 F

1 Oc. annulipes

1 3 Oc. cantans 1 M

3 Oc. communis

1 Oc. excrucians 1 F

12 Oc. intrudens

1 Oc. punctor

1 Ae. cinereus

1 Oc. cantans

13 Oc. communis

1 Oc. intrudens

2 Oc. punctor 1 F

2 Oc. cantans

2 Oc. excrucians

KOKKU 84 9 75 5

1

2

3

4

10

12

11

29

5

6

18

4

 
 

15.06.2013

Punkti nr
Püütud pistesääsklasi 

kokku
M arv F arv Liik Nõelal

2 Oc. cantans

1 Oc. communis
2 1 1 Oc. communis 1 F

1 Oc. cantans

1 Oc. communis

1 Cx. torrentium
1 Oc. cantans

2 Oc. communis

5 1 1 Oc. communis 1 F

1 Ae. cinereus
1 Oc. communis

KOKKU 13 1 12 2

3

2

4

2

1

3

4

6

 
 
 



 

 

22.06.2013

Punkti nr
Püütud pistesääsklasi 

kokku
M arv F arv Liik Nõelal

2 Oc. cantans

1 Oc. communis

2 0

1 Ae. cinereus

1 Oc. excrucians

1 Ae. cinereus

1 Cx. torrentium

1 Oc. cantans

1 Oc. excrucians

1 Oc. sp. II

1 Oc. cantans

1 Oc. communis

1 Ae. cinereus

1 Oc. punctor

2 Oc. sp. I

KOKKU 16 2 14 0

4 5

5 2

6 4

1 3

3 2

 
 

28.06.2013

Punkti nr
Püütud pistesääsklasi 

kokku
M arv F arv Liik Nõelal

9 Oc. cantans

1 Oc. sp. I

1 Cx. pipiens

1 Cq. richiardii

1 Ae. cinereus 1 F

7 Oc. cantans

1 Ae. cinereus

1 Ae. vexans 1 F

4 Cq. richiardii 1 F

6 Oc. cantans

1 Oc. intrudens

1 1 Ae. cinereus

1 Cx. pipiens

1 Cx. territans

2 Cx. torrentium 1 M

1 Ae. cinereus

1 Oc. cantans

1 Oc. excrucians

KOKKU 42 7 35 4

3 8

1 10

2 2

4 13

5 6

6 3

 
 



 

 

6.07.2013

Punkti nr
Püütud pistesääsklasi 

kokku
M arv F arv Liik Nõelal

1 2 2 Oc. cantans

2 0

3 Oc. cantans

1 Oc. excrucians

1 Oc. intrudens

1 Cq. richiardii

1 Oc. cantans

5 1 1 Ae. cinereus

1 Ae. cinereus

1 Oc. excrucians

KOKKU 12 2 10 0

3 5

4 2

6 2

 
 

11.07.2013

Punkti nr
Püütud pistesääsklasi 

kokku
M arv F arv Liik Nõelal

1 Cx. pipiens

1 Oc. excrucians

2 Oc. cantans

2 0

3 3 3 Oc. cantans

1 Cq. richiardii

5 Oc. cantans

1 Cx. pipiens

3 Cx. torrentium

1 Cx. pipiens

1 Oc. cantans

1 Oc. excrucians

KOKKU 20 5 15 0

5 4

4 6

1 4

6 3

 
 

21.07.2013

Punkti nr
Püütud pistesääsklasi 

kokku
M arv F arv Liik Nõelal

1 2 2 Oc. cantans 1 F

2 0

1 Cx. pipiens 1 M

2 Oc. cantans 1 F

4 0

5 1 1 Cx. territans

6 1 1 Cx. torrentium 1 M

KOKKU 7 3 4 4

3 3

 
 



 

 

26.07.2013

Punkti nr
Püütud pistesääsklasi 

kokku
M arv F arv Liik Nõelal

1 Ae. cinereus

1 Cx. torrentium

1 Oc. sp. II

2 0

1 Ae. cinereus

1 Cq. richiardii

1 Oc. cantans

1 Ae. cinereus

3 Cq. richiardii

1 Cx. torrentium

1 Oc. cantans

1 An. maculipennis s.l.

10 3 Cx. pipiens

6 Cx. torrentium

6 1 1 Cx. sp.

KOKKU 33 19 14 0

5 20

1 3

3 3

4 6

 
 

3.08.2013

Punkti nr
Püütud pistesääsklasi 

kokku
M arv F arv Liik Nõelal

1 Cx. pipiens 1M

2 Oc. cantans
1 Oc. sp. II 1 F

1 An. maculipennis s.l.

1 Cx. pipiens

3 0
1 Cx. territans

1 Oc. cantans

9 3 Cx. pipiens 1 M

5 Cx. torrentium
6 7 6 1 Cx. torrentium

KOKKU 32 22 10 3

5 17

2 2

4 2

1 4

 
 

9.08.2013

Punkti nr
Püütud pistesääsklasi 

kokku
M arv F arv Liik Nõelal

1 Oc. cantans 1 F

1 Oc. sp. I 1 F
2 0
3 0

4 0
5 0

1 1 Cx. pipiens 1 M / 1 F

1 Cx. torrentium 1 F
KOKKU 5 1 4 5

6 3

1 2

 
 



 

 

17.08.2013

Punkti nr
Püütud pistesääsklasi 

kokku
M arv F arv Liik Nõelal

1 Ae. vexans

2 Oc. cantans
1 Cx. pipiens
1 Cx. torrentium

2 0
3 0

1 Ae. vexans
1 Cx. territans

1 Cx. torrentium
10 3 Cx. pipiens
1 1 Cx. territans

6 Cx. torrentium
2 1 Cx. pipiens
1 1 Cx. torrentium

KOKKU 34 24 10 0

6 5

4 3

5 21

1 5

 
 

23.08.2013

Punkti nr
Püütud pistesääsklasi 

kokku
M arv F arv Liik Nõelal

1 2 1 1 Cx. torrentium

2 0
3 0
4 1 1 Cx. pipiens 1 M

2 An. maculipennis s.l. 1 M
12 3 Cx. pipiens 1 F
1 Cx. territans

4 Cx. torrentium
2 Cx. pipiens

5 Cx. torrentium
KOKKU 32 26 6 3

5 22

6 7

 
 

3.09.2013

Punkti nr
Püütud pistesääsklasi 

kokku
M arv F arv Liik Nõelal

2 Cx. pipiens

2 Cx. torrentium

1 Cx. pipiens

1 Cx. territans

3 2 2 An. claviger s.s.

4 0
5 0

4 1 Cx. pipiens

7 Cx. torrentium

KOKKU 20 17 3 0

1 4

2 2

6 12

 
 



 

 

15.09.2013

Punkti nr
Püütud pistesääsklasi 

kokku
M arv F arv Liik Nõelal

1 2 2 Cx. torrentium

2 1 1 Cx. torrentium

1 An. claviger s.s.

1 Cx. torrentium

4 0

5 1 1 Cx. pipiens

1 Cx. pipiens

6 Cx. torrentium

KOKKU 13 12 1 0

3 2

6 7

 
 

25.09.2013

Punkti nr
Püütud pistesääsklasi 

kokku
M arv F arv Liik Nõelal

1 0 0 0 0

2 0 0 0 0
3 0 0 0 0

4 0 0 0 0

5 0 0 0 0
6 0 0 0 0

KOKKU 0 0 0 0  
 
 
5.2. Lisapüügipunktid 
 

Kuupäev Punkti nr

Püütud 

pistesääsklasi 
kokku

M arv F arv Liik Nõelal

8.06.2013 12 1 1 Oc. intrudens

1 An. maculipennis s.l.

1 Oc. intrudens

17.06.2013 12 1 1 Oc. nigrinus ? 

3 Cx. torrentium
1 Oc. communis

1 Oc. excrucians

5 2 Cx. pipiens

1 Cx. torrentium

9 0

10 0
1 An. maculipennis s.l.

1 Cq. richiardii
1 Cx. pipiens

17.08.2013 11 1 1 Cq. richiardii

11.10.2013 11 1 1 Cs. annulata 1 F

1 Cx. pipiens
2 An. maculipennis s.l.

11 14 1

15.06.2013 13 2

6.08.2013

7 5

8 8

7.08.2013 11 3

25.11.2013 14 3

 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

Lisa 6. Pistesääsklaste liigilise koosseisu enamusjärjestused 
püügipunktide kaupa 

 

Tähistus: 

• Oc. sp. I – ühevärviliste käppadega Ochlerotatus nt – Oc. cataphylla, Oc. intrudens, 

Oc. communis või Oc. punctor; 

• Oc. sp. II – heledasõõriliste käppadega Ochlerotatus – Oc. flavescens, Oc. cantans või 

Oc. annulipes; 

• Cx. sp. – Culex pipiens või Cx. torrentium 

• Cx. pipiens on kasutatud Cx. pipiens s.s. tähenduses 
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Joonis 1 Püügipunkt nr 1 
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Joonis 2 Püügipunkt nr 2 
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Joonis 3 Püügipunkt nr 3 
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Joonis 4 Püügipunkt nr 4 
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Joonis 5 Püügipunkt nr 5 
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Joonis 6 Püügipunkt nr 6 
 
 

Cx. pipiens

An. maculipennis s.l.

Cx. torrentium

Cq. richiardii

Oc. intrudens

Cs. annulata

Oc. communis

Oc. excrucians

Oc. nigrinus ?

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

9

4

4

2

2

1

1

1

1

Isendite arv

L
ii
k

 
Joonis 7 Lisapüügipunktid summeerituna 
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Joonis 8 Püütud pistesääsklaste liigid ja isendite arvud püügipunktide võrdluses  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


