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Käesolev uurimistöö on osa suuremast mitmeaastasest projektist, mille eesmärgiks on 

uurida kimalaste sobivust aedmaasika hahkhallituse (Botryotinia ssp.) bioloogilise tõrje 

teostamiseks avamaastikul.  

Minu töö eesmärgiks oli uurida, kui tihti külastavad kimalased aedmaasika õisi, kuidas 

muutub aedmaasika osatähtsus kimalaste õietolmukorjes õitsemisperioodi ja ööpäeva 

lõikes. Tulemuste alusel saab täpsustada kimalaste sobivust ning nende kasutamise 

otstarbekust entomovektoritena aedmaasikal.  

Katse viidi läbi 2013. aasta kevadsuvel aedmaasika õitsemise perioodil. Selle 

teostamiseks kasutati karukimalasi (Bombus terrestris L.), kelle tarud viidi aedmaasika 

(Fragaria ×ananassa Duch.) põllule, kus neid kasutati tõrjevahendi Prestop Mix  

levitamiseks. 

Käesoleva uurimustöö tulemusena leiti, et kimalased on huvitatud aedmaasika 

külastamisest eelkõige hommikul. Üldine aedmaasika külastamissagedus antud põllul 

vaatlusaja kestel oli suhteliselt kõrge, moodustades neljandiku kogu õietolmu korje 

hulgast. Aedmaasika õitsemisperioodi alguses ulatus aedmaasika õietolmu osatähtsus 

kuni 50%ni, kuid vähenes õitsemisperioodi lõpuks oluliselt. Samal ajal suurenes 

oluliselt valge ristiku õietolmu korje. Valge iminõgese õietolm moodustas kogutud 

õietolmust kuni 40%. 

Kokkuvõtteks võib öelda, et kimalased külastavad aedmaasika õisi, kuid nende 

kasutamisel tolmeldamisel ning bioloogilise tõrjevahendi levitamisel tuleb kindlasti 

arvestada konkureerivate taimedega. Antud uurimistöö alusel võib väita, et üldiselt on 

kimalaste kasutamine bioloogilise tõrje preparaatide siirutamisel mõeldav. 

Märksõnad: Kimalased, aedmaasikas, tolmeldamine, Botrytis spp. 
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The present research covers the topics of pollination ecology of bumble bees and of 

using bumble bees as additional pollinators in agriculture. This work is a part of a three-

year project which studies the suitability of bumble bees as additional pollinators and 

vectors for bio-preparations used against grey mould.  

The aim of this bachelor thesis is to study the attractiveness of strawberry pollen to 

bumble bees, the role of competing plants on the strawberry pollen gathering and the 

changes of strawberry pollen amount in pollen loads of bumble bees during one 

foraging day. The results enable to estimate the suitability of bumble bees as 

entomovectors and to give suggestions to strawberry growers which factors they must 

account with. 

The experiment was carried on from May 30 to June 12 2013. Bumble bees Bombus 

terrestris L. were taken to the strawberry field in Rõhu experimental garden of Estonian 

University of Life Sciences, Tartu County, Estonia. The pollen gathering was made 

twice a day through the period of strawberry flowering.  

The results of this thesis show that strawberry attractivness to bumble bees is highest in 

the mornings and the competitive food plants like Lamium album, Trifolium repens 

affect the pollen foraging from strawberry. The strawberry is most often visited at the 

beginning of flowering period, the strawberry fruits from that period are with the 

highest value. The overall strawberry pollen % in corbiculas was 24%.  

Keywords: bumble bees, strawberry, pollination, Botrytis spp. 
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1 Sissejuhatus 

 

Ligikaudu 35% maailmas toodetud toidust on saadud tolmeldajate tegutsemise kaudu. 

Üldine majanduslik väärtus põllukultuuride tolmeldamisel maailma mastaabis kujuneb 

153 miljardi euro ringi igal aastal (Gallai jt., 2009). Peamised tolmeldamist nõudvad 

kultuurid on puu- ja köögiviljad, mille osakaal ülalpool mainitud väärtusest moodustub 

100 miljardit eurot (FAO 2012).  

 

Meemesilaste tarude arv on globaalselt umbes 45% võrra viimase poole sajandi kestel 

kasvanud. Samal perioodil suurenes umbes 300% võrra ka tolmeldajatele tuginev 

põllumajanduse sektor, ning seega on ikkagi olemas tolmeldajate puudujääk (Aizen, 

Harder 2009). Hoolimata globaalsest meemesilaste arvukuse tõusust, on nende arv 

eelkõige kõrge majandusliku tasemega piirkondades siiski tunduvalt langenud. Lisaks 

meemesilastele sõltuvad paljud kultuurtaimed ka looduslikest tolmeldajatest, kelle 

mitmekesisus ja arvukus on arenenud maades samuti langemas. Nende muutuste 

peamisteks põhjusteks loetakse areneva põllumajandusega kaasas käivat maastiku 

muutumist (fragmenteerumine), monokultuuride kasvatamist ning saagikuse 

suurendamist pestitsiidide ja insektsitsiidide arvelt, rikkudes tolmeldajate loodusliku 

toidubaasi ja pesitsuskohti (Williams, Osborne 2009; Nicholls 2012).  

 

Aedmaasikas (Fragaria × ananassa Duch.) on taim, mille kasvupind on viimasel ajal 

pidevalt tõusmas ning mille õied vajavad korrektseks viljumiseks mitmekordset 

tolmeldamist. Üldiselt kasvatakse aedmaasikat Euroopas sellistes riikides nagu 

Saksamaa, Prantsusmaa, Hispaania, Suurbritannia. Viimase kohta neist on juba teada, et 

seal on looduslike tolmeldajate mitmekesisus ja arvukus kriitiliselt madalale langenud 

(Williams, Osborne 2009). Aedmaasikas on ka haigusaldis. Eriti ohtlik ja levinud on 

hahkhallitus (Botryotinia ssp.), mis sobiva ilmastikuga aastatel võib hävitada suure osa 

saagist. Antud haiguse tõrjeks on vaja kasutada pestitsiide, mis omakorda võivad 



6 

 

tolmeldajate seisundit halvendada. Selleks, et suureneda efektiivsust ja vähendada 

vajaminevate preparaatide kogust on välja arendatud uus tõrjemetoodika: 

entomovektortehnoloogia. Antud tehnoloogia põhiprintsiip seisneb selles, et suure 

põllualade pritsimise asemel töödeldakse iga õit eraldi. Selline tulemus on saavutatav 

tänu tolmeldajate kasutamisele. Katsetamisel on meemesilased ja kimalased, kelle tarud 

paigutatakse aedmaasika põllu servadele ja/või keskele. Tarude väljapääsudele on 

paigaldatud spetsiaalsed dispenserid, milles asub pulbriline aine - Prestop Mix. Antud 

preparaadi aktiivseks koostisosaks on mullas tavalise seene Gliocladium catenulatum’i 

eosed ja hüüfitükid. Tarust lahkuvale mesilastele nakkub pulber jalgade külge ja viiakse 

niimoodi maasika õite peale. Preparaadi levitamine õitsemise ajal kaitseb marju 

ennetavalt ning peale hahkhallituse piirab ka teiste marju kahjustavate seente levikut 

(Landenperä 2013). 

 

Antud meetodi efektiivsus, ohutus taimedele ja tolmeldajatele on juba tõestatud. Rootsis 

ja Belgias on ametlikult lubatud kimalaste kasutamine Prestop Mixi levitamisel 

(Landenperä 2013), teistes riigides tehakse katseid. Eestis on antud tõrjemeetod veel 

arendamisel nii meemesilaste, kui ka kimalaste abil kasutamiseks. Eelkõige vajab 

selgitamist aedmaasika atraktiivsus kimalastele avapõllu tingimustes ning seega ka 

nende sobivus entomovektoritena kasutamiseks. Käesoleva töö eesmärgiks on teada 

saada, mil määral korjavad kimalased aedmaasika õietolmu ja kuidas mõjutab teiste 

taimede olemasolu aedmaasika õietolmukorjet. 

 

Soovin avaldada tänu Core Organic 2 projektile BicoPoll, mis finantseeris käesolevat 

uurimistööd. Suur tänu Gerit Dreyersdorffile õietolmu analüüsimise eest. Tänan ka oma 

juhendajaid, Reet Kariset, kaasaitamise eest kogu töö kirjutamise etapil, ning Marika 

Mändi, kes oli alati valmis aitama. 
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2 Kirjanduse ülevaade 

 

Kimalased on teiste mesilaste liikidega võrreldes suuremad ning enamus neist on kaetud 

tihedate karvadega. Antud omadused loovad võimaluse endotermiaks, mis omakorda 

võimaldab kimalastel tegutseda madala temperatuuri korral. Seega kimalased on 

enamasti levinud paras-, mäe- ja arktislises vöötmetes, kuid mõned liigid võivad esineda 

ka soojemas kliimas, näiteks Vahemeremaades või Lõuna-Ameerika mäeahelikel 

(Kipjatkov 1991; Goulson 2010). Erinevalt meemesilastest on kimalaste pered 

üheaastased, mitte alalised, ja tavalised asutatud ühe emakimalase poolt, järelikult peab 

suhteliselt väike arv isendeid täitma pere nõudlusi selle arenemise käigus (Kitaoka, 

Nieh 2008). Kimalaste pere demorgaafiline areng ja sellega kaasnevad vajadused 

sunnivad töölisi tööjaotusele (Seeley 1995; Beshers, Fewell 2001). Põhilised neist, mis 

tagavad arenemise edukuse ning mõjutavad oluliselt pere arengut, on õietolmu 

korjamine ja järglaste eest hoolitsemine. Lisaks on ülesandeid, mis nõuavad 

vastusreaktsioone olemasolevatele füüsikalistele tingimustele. Sellisteks on pesa 

termoregulatsioon kuuma ilma korral või nektari korjamine õitsvate taimede rohkusel ja 

nektari puuduse korral pesas (O’Donnell jt., 2000). On teada, et korjekimalaste poolt 

toodud nektari hulk ei muutu kvalitatiivselt ja kvantitatiivselt kimalaste pere stressi ajal, 

samas õietolmu pallide suurus antud olukorras võib muutuda (Cartar 1992). Teised 

autorid aga on kinnitanud, et kimalased reageerivad nektari koguste vähenemisele ja 

suunavad rohkem töölisi korjele, kuid õietolmu varude tühjenemisel taolisi märgatavaid 

reaktsioone ei esine (Roulston jt., 2000). Siinjuures tuleb arvestada, et õietolmu 

kvaliteet ja valkude osakaal võivad oluliselt erineda erinevate taime liikide seas 

(Roulston jt., 2000). Valiku olemasolul külastavad kimalaste korjajad tihedamini 

selliseid õisi, kus õietolmu kvaliteet on kõrgem. Peale selle eelistavad nad ka ühe õisiku 

piires suurema õietolmu kogusega õisi (Kitaoka, Nieh 2008). 
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Kimalaspered ei talvitu, seega nad ei pea end varustama õietolmu ja meega, nagu mee-

mesilased. Kimalaste pesades leiduvad vaid väikesed toiduvarud tagamaks toidu 

kättesaadavust haudmele ning pere valmikutele halva ilmastiku korral (Kitaoka, Nieh 

2008). 

 

 

2.1 Atraktandid 

 

Tolmeldajate ja entomofiilsete taimede vahelised seosed on eluliselt olulised mõlemate 

jaoks. Antud suhted annavad taimedele võimalusi arenemiseks ja paljunemiseks 

tolmeldajad omakorda saavad kätte vajalikud toiduressursid eelkõige oma järglaste 

kasvatamiseks. (Goulson 1999, 2010) 

 

Mesilaste ja õite koostöö on tagatud tänu spetsiifilistele omadustele, mis arenenud 

evolutsiooni käigus nii putuktolmlevatel taimedel kui ka tolmeldajatel (Abrol 2006). 

Näiteks, entomofiilsed taimed on omandanud iseärasusi, mis meelitavad putukaid ning 

suurendavad nende õite külastamise sagedust – atraktante. 

K. Faegri ja L. van der Pijl´i (1979) järgi on atraktandid jagatud kaheks tüübiks: 

 

1) Primaarsed atraktandid: 

a) õietolm 

b) nektar 

c) erinevad õlid 

d) teised osad õiest 

e) kaitse ja koht järglaste saamiseks 

f) suguline atraktsioon 

 

Antud tüübi atraktante on peamiselt kasutatud füüsiliste vajaduste rahuldamiseks. 

Mesilaselaadsete jaoks väärtuslikumaid neist on õietolm ja nektar, mille kaudu on 

hüvitatud organismi energianõudlus. Üldjuhul primaarsed atraktandid iseseisvalt ei 

toimi atraktandina, vaid vajavad minigisuguseid märke, mille põhjal neid leitakse.  
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Sekundaarsed atraktandid 

g) lõhn 

h) visuaalne atraktsioon 

i) temperatuuriline atraktsioon 

j) liikumine atraktandina 

 

Sekundaarsed atraktandid on enamasti signaalid, mis peavad meelitama tolmeldajaid, 

andes teada ressursside olemasolust. Kimalaste jaoks on visuaalne aspekt omandanud 

märkimisväärse positsiooni, samas on suur ka lõhnade osatähtsus, mille atraktiivsus 

võib omakorda muutuda temperatuuri nihkumisel. 

 

 

2.2 Toiduressurssid 

 

Toiduressursiks nimetatakse toidu kogust, mis on kogutud teatud ajaühiku kohta. Antud 

kogus on suhe õite vahelise kauguse ja nende poolt pakutud toidu kätte saamise 

kiirusega (Abrol 2006). Peamiseks toiduressurssiks meesilaadsetele peetakse õietolmu 

ja nektarit. Siinjuures esimest kasutatakse enamasti vastsete toitmiseks, sest õietolmus 

leidub rikkalikult aminohappeid sisaldavaid valke, lisaks on esitatud ka erinevad 

vitamiinid, mineraalid, lipiidid ja steroolid (Herbert 1992; Rasheed, Harder 1997). 

Nektar on toidu mõttes energiarikkam, kuid selle korjamine  kulutab energiat rohkem 

(Faegri, Pijl 1979). Teiste allikate järgi on aga just õietolmu korjamine energia suhtes 

nõudlikum (Rasheed, Harder 1997 b). Mõlemad on aga omandanud suure tähtsuse 

ellujäämisel ning üks ei suuda teist asendada. 

 

Tavaliselt kogutakse neid ressursse eraldi, käesoleva vajaduse piires (Pernal, Currie 

2002). Vahepeal võib juhtuda, et lendamise ja korjamise ajal kulutatud energia 

taastamiseks, peab tolmeldaja üle minema õietolmu korjamiselt nektari korjamisele 

(Faegri, Pijl 1979). Teine erand on põhjustatud ilmastiku, eelkõige temperatuuri ja aja 

vaheliste seoste poolt. Varahommikul, madala temperatuuri käes eelistavad mesilased 

energiarikkamat nektarit, temperatuuri tõusuga muutub ka nende korjamise suunitlus 

õietolmu poole (Faegri, Pijl 1979).  
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2.2.1 Õietolm 

 

Õietolmuterad võivad erineda suuruselt (6 kuni 200 µm), värvuselt, kujult ja pinna 

struktuurilt. Need tunnused aitavad määrata kas taime liigi või vähemalt teada saada 

tema perekondlikku kuuluvust. Õietolmuterade väliskestad on erakordselt püsivad. Muu 

seas annab see omapärasus võimaluse uurida neid taimi, mis kasvasid Maakeral 

miljonid aastad tagasi: õietolmu tera on kaetud kõva kihiga (sporoderm), mis peaaegu ei 

ole seeditav, seega püsivad nad hästi ka erinevates fossiilides.  

 

Õietolmu keemiline koostis taime liikide vahel on väga erinev, seega on erinevad ka 

absoluutsed õietolmu koostisosade väärtused. Tavaliselt valkude sisaldus varieerub 

7,5% ja 35% vahel, suhkrute osakaal ulatub kuni 15%-ni ning tärklise kogus võib 

küündida 18%-ni. Peale valkude, lipiidide, aminohapete ja suhkrute, leidub õietolmus 

ka teisi ühendeid (Faegri, Pijl 1979; Krell 1996): flavonoide, karotenoide, vitamiine – 

C, E, B kompleks, mineraalid – makro ja mikro elemente, kõiki vabu aminohappeid ja 

nukleiinhappeid, rohkem kui 100 ensüümi ning kasvuregulaatoreid (Crane 1990).  

 

Õietolm on tavaliselt kergesti kättesaadav isegi primitiivsetele tolmeldajatele. Nektar on 

vastupidi hästi peidetud ning on saadav ainult spetsialiseerunud tolmeldajatele. Sedasi 

on õietolmu korjamine lihtsam protsess (Faegri, Pijl 1979). Õietolmu korjamine on 

enamikul mesilastel välispidine, kuid mõned võivad seda ka alla neelata. Kimalased ja 

meemesilased paigutavad kaasaskantava õietolmu tagajalgadele, suirakorvikestesse. 

Õite vahel lennates, mesilane kammib õietolmu oma kehalt ning paneb suirakorvi-

kestesse (Rasheed, Harder 1997 b).  

 

Mesilased võivad korjata õietolmu mitmetelt taimeliikidelt, kuid tavaliselt on nende 

eelistus keskendunud suhteliselt kitsale valikule. Selline käitumine on põhjendatud 

vastsete kasvatamiseks vajalike aminohapete leidmisega teatud taimede õietolmust ning 

ebapiisavate õietolmu kogusega järglaste toitmiseks (Rasheed, Harder 1997 a). Üldiselt 

eelistavad tolmeldajad energiarikkamaid taimi ning tolmeldavad ainult neid, milliste 

korral on kulutatud energia kompenseeritud (Abrol 2006). Siinjuures on mesilased 

võimelised määrama õietolmu koguseid antud õies. Lisaks õietolmu väärtuse 
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määramisele võib oluline olla ka taime poolt pakutavate õietolmu terade suurus, sest 

ellujäämiseks ja arenemiseks vajalikke aineid on leitud ainult tera seespool, välimine 

kiht ei ole seeditav ning eritatakse tervikuna seedimise lõpus (Rasheed, Harder 1997 a). 

Lisaks sellele on suur roll ka spetsiifiliste valkude sisaldusel õietolmus, sest just seal 

leidub  aminohappeid , mis on eriti olulised vastsete arengu seisukohalt (Rasheed, 

Harder 1997 a).  

 

Õietolmu kogused pesades ja nende kvaliteet mõjutavad otseselt korjajate käitumist 

Ebapiisavate varude korral suureneb aktiivsete korjajate arvukus, kuid üldine korjajate 

kogus ei muutu. Samas õietolmu puudusel korjajad enam ei eelista ainult valgurikkaid 

õietolmu allikaid, vaid esmalt taastavad varud kvantitatiivselt. Piisavate varude 

olemasolul on aga suunitlus kõrgema kvaliteedi poole (Pernal, Currie 2002). 

 

 

2.2.2 Nektar 

 

Nektar on magus vedelik, mida taimed eritavad nektarinäärmete kaudu. Nektari 

näärmeteks ehk nektaariumideks nimetatakse tavaliselt kroonlehtede, tupplehtede, 

kattelehtede, emakate, tolmukate ja õiepõhja osi, mis eritavad suhkrut sisaldavat 

vedelikku (Alles 1959). Nektaariumid asetsevad enamasti süvendites, millised aitavad 

kaitsta nektarit liigse aurumise ja väljauhtumise ning ilmastiku eest (Alles 1959). 

 

Nektaril on kaks põhilist funktsiooni: meelitamine ja kaitse. Mutualistlike suhete 

sisseseadmisel ehk tolmeldamisel on nektari eesmärk tolmeldajate meelitamine. Nektar 

on kõige olulisem ja enam levinud õistaimede poolt pakutav toiduressurss. Nektari 

koostisse kuuluvad erinevad ained, kuid kõige arvukamalt suhkrud. Taime nektaris 

enamasti leitakse: heksoosi, glükoosi ja fruktoosi ning kahest viimasest moodustuvat 

sukroosi. Nende kontsentratsioon ja kogus varieeruvad erinevate taimeliikide vahel, mis 

võib olla ka üheks taimeliigi eelistuse aluseks. Üldiselt suhkru kontsentratsioon võib 

ulatuda 2%-ist 75%-ni (Alles 1959; Faegri, Pijl 1979; Barrera, Nobel 2004; Heil 2011; 

Nardone jt., 2013).  
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Nektari koostise mõjutajaks võib olla ka ilmastik, kus õhutemperatuur ja -niiskus 

omavad olulist rolli, aga ka valguse tugevus (Alles 1959; Faegri, Pijl 1979). Nektari 

eritumist mõjuvad ka mullastiku omadused, selle väetamine ning taime üldine seisund 

ja tema õite asukohad (Alles 1959).  

 

Nii suhkrud, kui ka aminohapped esinevad nektaris vesilahusena. Enamasti mesilased 

eelistavad kontsentreerituid lahuseid, kuid kuiva ilmaga toimub eelistuse nihkumine vee 

poole. Samas olukorras muutub aga ka vee sisaldus nektaris, eriti kuiva ilmaga võib 

nektar isegi kristalliseeruda (Faegri, Pijl 1979). Üldiselt soodustab kõrgendatud 

viskoossus ehk mõõdukas veepuudus nektari kättesaadavust (Nicolson 2011). 

 

 

2.3 Visuaalsed signaalid 

 

Visuaalseteks signaalideks on õite värvus, muster, suurus, kuju ja sümmeetria. Samas, 

aga ka õite arvukus, tihedus ning asukoht taime peal (Willmer 2011). Üldiselt neid 

atraktante on võimalik jagada kaheks tüübiks: värvus ja kuju, kuhu kuulub ka suurus 

(Faegri, Pijl 1979). Nende põhiliseks ülesanneks on tolmeldajate meelitamine ja teada-

andmine olemasolevatest ressurssidest, eelkõige nektarist. Tänu visuaalsetele 

signaalidele tolmeldajad eristavad õisi ja kujundavad selle alusel energeetiliselt 

optimaalset otsust, kasutades meelespidamise oskusi (Schiestl, Johnson 2013). 

 

 

2.3.1 Õite värvus. 

 

Mesilased näevad spektris laineid pikkusega (λ) 300 nm kuni 700 nm, mis üldiselt 

kattub inimeste nägemisega, kuid erineb värvuse eristamises. Põhiline spekter kätkeb 

endas rohelist, λ≈540 nm, sinist värvi, λ≈440 nm, ja ultravioletset diaposooni, λ≈340 

nm (Cittka, Wells 2004), mida on kujukalt näidatud joonisel 1.  
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Antud nägemisspekter on iseloomulik enamikele putukatele, kuid laine pikkuse 

maksimum väärtused võivad oluliselt varieeruda nii erinevate liikide, kui ka ühe liigi 

esindajate vahel, ja on osaliselt seotud õppimise oskustega (Briscoe, Chittka 2001). 

 

Suurem osa mesilaste poolt tolmeldatavaid taimi on värvuselt sinised või kollased, kuid 

mesilased eristavad neid värve inimesest erinevalt, kasutades lisaks ka UV kiirgust. 

Rohelised lehed ei oma mesilaste jaoks mingisugust värvi, sest lehtede 

peegeldamisvõime kasvab sujuvalt lühikeselt lainepikkuselt pikale, samaaeglaselt on 

aga vähenenud mesilaste värvusretseptorite suhteline tundlikkus. Seega roheline ümbrus 

on mesilaste jaoks halli varjundite kogum, kus õied peegeldavad UV kiirgust 

(karotinoide olemasolul) või neelavad seda, tänu flavonoididele, muutudes mustaks 

(Miller jt., 2011). Seega on leitud sõltuvus õie ja tausta ning õie avanemise aja vahel: 

mida suurem on õie ja tausta kontrast, seda kiiremini mesilane selle leiab(Chittka, 

Thomson 2001). Suure konkurentsi puhul peavad taimed tagama oma jätkusuutlikkuse, 

värvide varieeruvuse põhiliseks ülesandeks on efektiivse tolmeldamise tagamine. 

 

Enamik taimedest õitseb samaaeglaselt tingimustes, kus mitu liiki korraga püüavad end 

tolmeldajatele nähtavaks teha. Lisaks värvusele kasutatakse erinevaid mehhanisme 

meelitamaks tolmeldajaid. Eelkõige pakutakse ressursse, kuid pikaajaliste mutualistlike 

suhete loomiseks peab tolmeldaja kuidagi eristama just seda taime teiste seast. Samal 

ajal õitsevate taimede jaoks on tähtis, et tolmeldaja liiguks ühe ja sama liigi piires, 

Joonis 1. Spektraalne tundlikus 
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vältides õietolmu segunemist teiste taimeliikide omaga ning leiaks sama liigi õie 

piisavalt lühikese aja jooksul, et mitte kaotada õietolmu pika lennu ajal (Chittka 1996; 

Chittka, Thomson 2001). 

 

 

2.3.2 Valge värvus 

 

Valge värvus on tagatud keerulise peegaldumise süsteemiga rakkudevahelistes 

ruumides värvitute rakkude vahel (Faegri, Pijl 1979). Paljud õied, mida inimesed 

näevad punaste, siniste või kollastena, on tavaliselt UV peegeldavad, kuid valged on 

peaaegu alati UV neelavad. Sellised õied ei oma inimestele värvi, sest peegeldavad 

valgust enam vähem võrdselt igas spektri osas, stimuleerides sedaviisi kõiki kolme 

fotoretseptorit (punane, roheline, sinine) (Kevan jt., 1996). Mesilaste jaoks on need õied 

aga värvilised. Tõeline mesilaste valge värv on üliharuldane, kuna ta peab, analoogselt 

inimeste omaga, peegeldama valgust mesilaste nägemisspektri ulatuses (Kevan jt., 

1996). Väidetakse, et UV peegeldav valge ja roheline värvus on mesilaste jaoks 

suhteliselt sarnane ning raskesti eristatav (Vorobyev jt., 1999; Chittka 1999).  

 

 

2.3.3 Õite suurus ja kuju 

 

Nii õite, kui ka nende osade suurust on võimalik vaadelda tasu osutajatena. Kusjuures 

ka siin võib esineda pettust – on küll suur õis, kuid tasu ei paku üldse (Blarer jt., 2002). 

Suurte õite omamine, kas toiduressurssidega või mitte, on soovituslik igas olukorras, 

kus õite silmapaistvus on limiteerivaks faktoriks. Suured õied on kaugelt paremini 

nähtavad, kuid tolmeldaja ei oska hinnata toiduressursside olemasolu ning kvaliteeti 

enne õitele jõudmist (Blarer jt., 2002). 

On arvatud, et eksisteerib optimaalne suurusevahemik, mis on tolmeldajatele 

atraktiivne. Knoll`i (1922) katsed on näidatud, et optimaalseks pindalaks peetakse ruutu, 

küljega 15 mm. 30 mm ja pikema küljega õitel olid putukad vähem aktiivsed ning 

tundsid huvi ainult elemendi äärmise, mitte keskmise, osade vastu (Faegri, Pijl 1979).  
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Kugler (1943) näitas, et kaugus, mille ulatuses õis võib meelitada kimalasi, on 

proportsionaalne antud õie diameetriga, tingimusel et ta on üksik õis. Kusjuures teiste 

õite olemasolu suurendab atraktiivsust. Seega väiksemate õite kobaratesse kogumine 

(sarikõielised, korvõielised jt) signaliseerib tolmeldajatele rohkemast ressursist ja lubab 

väiksemat energiakulu õite vahel lendamiseks (Faegri, Pijl 1979).  

 

Enamasti eelistavad tolmeldajad ikkagi suuremaid õisi. Mõnedel tolmeldajatel on antud 

valik kaasasündinud (Lunau 1991), teised aga peavad looma ning meelde jätma seoseid 

suuruse ja saadud tasude vahel (Blarer jt., 2002). Arvatakse, et tolmeldajad õpivad 

kiiremini suurte õite külastamist, kuid piisava hulga õppimise järel on võimelised 

seostama ressursside kättesaadavust ka väiksema õiega. Mesilased on suutelised looma 

sidemeid õite suuruse ja toiduressursside vahel ühe taime liigi piires, kuid pärast 

kasutada neid ka teiste liikide suhtes. Samal ajal võivad esineda lühiajalised seosed, kus 

iga külastanud õit vaadeldakse ja hinnatakse eraldi. Antud mehhanism on teistest 

paindlikum ning annab võimalusi vältida ebapiisavate ressurssidega suuremaid õisi ning 

külastada tasuvamaid aga väiksemaid õisi (Blarer jt., 2002). 

 

Peale õie suuruse varieerub ka õite kuju. Lihtsa kujuga õisi külastatakse erinevate 

tolmeldajate ja ka teiste putukate poolt, sest sealt tasu leidmine ei nõua spetsiifilisi 

oskusi. Keerukama kujuga õied nõuavad enamast kindlat tolmeldajat. Siinjuures on 

olulisel kohal tolmeldaja morfoloogia. Näiteks suuremad pikasuiselised kimalased 

eelistavad suuremaid õisi kinnise õieputkega ning väiksemad lühisuiselised – väikseid 

avatuid õisi. Antud andmed annavad võimaldavad seoste loomist kimalaste suuruse, 

suiste pikkuse ja nende eelistatud õieputke pikkuste vahel (Dukas, Shmida 1989). 

 

Meemesilaste uurimise käigus on teada saadud, et mesilased eelistavad enamasti 

radiaalsete elementidega mustreid, pöörates vähem tähelepanu ringekujuliste elementide 

mustrile või suvaliste kujudega elementidele. Lisaks on sümmeetrilised mustrid 

atraktiivsemad võrreldes ebasümmeetrilistega (Dafni, Kevan 1996).  
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2.3.4 Õite sümmeetria 

 

Õiesümmeetria on iseloomulik korduv struktuuri osa, mis on seotud põhiliste õie 

telgedega, ehk õiepõhja keskelt väljuva joonte või vektoritega. Siinjuures õie 

vaadeldakse sümmeetriat ainult kahemõõtmelises perspektiivis, sügavust arvestamata 

(Neal jt., 1998; Endress 2001).  

 

Eristatakse kolm sümmeetria liiki (joonis 2): radiaalne ehk kiireline sümmeetria (mitme 

sümmeetriatasandiga), bilateraalne ehk kahekülgne sümmeetria (ühe tasandiga) ja 

asümmeetria (ilma sümmeetriatasandita) (Neal jt., 1998; Endress 2001). 

 

 

Joonis 2. Sümmeetria liigid.  

Sümmeetria tasandid on näidatud punktiirjoontedega 

 

Bilateraalse sümmeetriaga õitel on tavaliselt kindlad väljakujunenud tolmeldajad ja 

tolmeldamise edukus suureneb tänu tolmeldajate ja õite füüsilisele sobivusele. Antud 

seosed on kitsendatud bilateraalsete õite suuruse varieeruvust radiaalsete õitega 

võrreldes. Radiaalsed õied on oma lihtsa ehituse tõttu tihti tolmeldatud paljude erinevate 

loomaliikide poolt. Selline rohkus tolmeldajate seas on põhjustatud laia variatsiooni 

fenotüüpides. Lai valik õite suurustes ja spetsialiseeritud tolmeldajate puudus võib 

väheneda tolmeldamise efektiivsust ühe radiaalse õiega liigi mastaabis (Gong, Huang 

2009). 

 

Õite sümmeetriatase on tolmeldajatele tähtis. Eelkõige demonstreerib õite 

sümmeetriatase tolmeldajaid huvitavate ressursside koguseid. Eeldatakse, et 
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sümmeetrilised õied pakuvad rohkem nektarit ja õietolmu, mis omakorda suurendab 

tolmeldajate külastuste arvu ning tagab edukama tolmeldamise (Moller, Eriksson 1994). 

 

 

2.3.5 Nektarijuhised 

 

Nektarijuhised on visuaalsed signaalid, mis on moodustatud koonduvatest joontest, 

täppidest või märkidest õiekrooni ava ümber ning on omandanud suure kontrasti teiste 

õiekrooni osadega. Mõnedel taimeliikidel on kontrast märgatav ainult UV spektris. 

Sellisel juhul on nektarjuhised inimestele nähtamatud. Esimest korda kirjeldas 

nektarjuhised Sprengel (1793), väites, et nektarijuhised soodustavad putuka 

orienteerumist õite läheduses ning ka otseselt õie peal (Waser, Price 1985; Hansen jt., 

2011). 

 

Enamasti on nektarijuhiste (sisekontuuri) paiknemine seotud õie kujuga ehk 

väliskontuuriga. Radiaalsümmeetria puhul, kus õis on enamvähem tähekujuline, on 

nektarijuhised paigutunud paralleelselt välispiiridega; ringikujuliste õite korral on 

sisekontuur sama või tähe kujuga. Bilateraalsete õite korral on ka nektarijuhised 

omandatud bilateraalse sümmeetriaga täpid, jooned või laigud. Asümmeetria korral on 

sisekontuur õiekrooniga paralleelne (Dafni, Kevan 1996). 

 

Nektarijuhised osutavad teed õide peidetud nektari või õietolmu poole, vähendavad 

oluliselt aega, mis kulub toiduressursi korjamisele, andes tolmeldajatele võimaluse 

vähema aja kulutusega külastada rohkem õisi (Waser, Price 1985; Whitney jt., 2009). 

Korra juba külastatud õie kuju ning nektarijuhiste paiknemine on meemesilastele (ka 

kimalastele) õpitav. Seega on oodata, et järgmiste õite otsimisel tolmeldaja suurema 

tõenäosusega valib just sama struktuuriga õisi, ette nähes juba teatud tasusid (Dafni, 

Kevan 1996). 
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2.4 Keemilised signaalid 

 

Keemiliseks signaaliks peetakse eelkõige õite lõhna, mis aitab tolmeldajaid toidu-

ressursside otsimisel. Ulatuse järgi jagatakse neid lähi- ja kaugsignaalideks. Peale õite ja 

nende komponendide lõhna, on olemas ka putukate poolt produtseeritud keemilised 

märgised. Mõnede lõhnade tundmine on kaasasündinud, teised aga korjamise käigus 

õpitud. Võrreldes visuaalsete signaalidega, jäävad keemilised paremini ja suhteliselt 

kauaks meelde (Wright, Schiestl 2009), kuid enamasti kasutatakse neid lähikaugusel 

ressurssideni jõudmise abivahendina. Seega õietolmu korjamisel ja ka teiste ressursside 

kogumisel võib domineerida keemiliste signaalide kasutamine. 

 

 

2.4.1 Õite lõhn 

 

Õite lõhn on erinevate lenduvate molekulite segu, kus lõplik lõhn on moodustatud 

olevate komponendide kogude varieerumisel ning kombineerimisel (Dudareva jt., 

2004). Lõhnade põhiliseks eesmärgiks on putukate instinktiivsete reaktsioonide 

algatamine ning nende kindlustamine (Faegri, Pijl 1979). Õite värvidele sarnaselt, 

eristab omapärane lõhn ühte liiki kuuluvaid taimi teiste seast ning soodustab selle 

külastamist, tagades õietolmu levitamise antud liigi piires (Wright, Schiestl 2009). 

 

Eelkõige lõhnad on assotsieeritud toidu olemasoluga ning otsimisega. Lõhnade 

tundmine on eriti oluline mitmekesises maastikus, juhtides tolmeldajaid õite laikude 

vahel (McFrederick jt., 2008).  

 

Õite lõhna intensiivsust varieeritakse nii taime elu jooksul, kui ka ühe päeva piires. 

Mõnede õite lõhna levikut vähendatakse või see lõpetatakse üldse pärast tolmlemist, 

teada andes toiduressursi tühjendamisest (Dudareva, Pichersky 2000). Lõhna eritamise 

aktiivsust on enamasti seotud antud õite tolmeldajate eluviisiga. Sageli lõhn 

liigispetsiifiline meelitades ligi vaid teatud tüüpi tolmeldajaid (Dudareva, Pichersky 

2000). Peale biotilisti faktorite, lõhnade levitamiseks on mõju avaldatud ka abiootiliseid 

faktoreid – temperatuur, niiskus, valgus, tuul jne. Kõrge temperatuuriga on lenduvate 
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ainete aurumine kiirenenud ja ka õies valitseva temperatuurigradiendi tõttu 

põhjustatakse lõhnade liikumist õiesiseselt. On teada, et tõusvad aromaatsed voolud on 

enam veetlevad putukate jaoks (Faegri, Pijl 1979). Selle alusel võib ennustada, et 

lõhnade levitamist suurendatakse lõuna ajaks ning õhtupoole algab langus.  

 

Tavaliselt võetakse samaaeglaselt kasutusele nii visuaalsed, kui ka keemilised signaalid 

(Wright, Schiestl 2009). Kombineerides neid saab tolmeldaja optimaalselt kasutada 

energiat ning aega, suurundades korje efektiivsust.  

 

Visuaalsetest signaalidest erinevalt on lõhna võimalik tuua korjeplatsist tarusse, 

laienedes seega tema mõjupiirkonda. Kuna nektar ja õietolm on ka omandanud 

iseloomuliku lõhna, siis tarudesse toodud ressursid on seal tekitatud omapärase püsiva 

lõhna, soodustades lõhna produtseerivate taimede külastamise võimalusi (Wright, 

Schiestl 2009).  

 

 

2.4.2 Lõhnamärgised 

 

Lõhnamärgised on enamasti hoiatamaks tühjendatud õite külastamise eest. Paljud 

tolmeldajate ja ka teised nektaritoidulised putukaliigid on märgistanud õisi, mida nad on 

juba külastanud, selleks et eristada tühjendatud ja ressursse omavaid õisi. Nii saab 

vähendada õite vahel lendamiseks kuluvat aega ja suurendada korjeefektiivsust 

(Goulson 2010). 

 

Lõhnamärgised ei ole kauapüsivad, samas erinevad taimeliigid produtseeruvad nektarit 

erineva kiirusega. Nektari kogused erinevate taimede vahel on oluliselt erinevad ja 

ajaliselt raskesti kirjeldavad, kuna tolmeldajate külastamise intervallid on peaaegu 

sõltumatud (Goulson jt., 1998). Seega võib juhtuda, et tolmeldaja ikkagi satub tühja või 

ebapiisavate ressursside kogustega õite peale. Seetõttu suudavad mesilased eristada 

erinevate lõhnamärgiste intensiivsust, selle kaudu hinnata ka nende tekkimise aega 

(Goulson 2010).  
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Peale eemalepeletavate omaduste töötavad lõhnamärgised ka atraktandina. Nii hoiavad 

hiljuti pandud märgised putukaid eemal, kuid pärast nende aurumist või taime koesse 

imendumist meelitavad tolmeldajaid, andes teada enne proovitud ressursside 

olemasolust ja kvaliteedist (Goulson 2010). Nii meemesilased, kui ka kimalased võivad 

märgistada suure ressurssi kogustega ja kõrge kvaliteediga õisi, keskendudes just 

märgistatud taimedele, kõrgendades sellega ka korje efektiivsust (Goulson jt., 1998). 

Antud mehhanism on veel hüpoteesi tasemel ning katseliselt ei ole seda tõestatud, 

samas puuduvad ka argumendid selle vastu (Goulson 2010). 

 

 

2.5 Aedmaasikas (Fragaria × ananassa Duchesne)  

 

Aedmaasikas õitseb mitu korda õitsemisperioodi kestel, kuid õied muutuvad iga korraga 

väiksemaks. Enamikel juhtudel on sordid hermafrodiitsed ning isetolmlevad (Klatt jt., 

2013), kuid nii ei pruugi see alati olla (Albano jt., 2009).  

 

Põllumajanduses on maasika tolmeldamiseks kasutusele võetud kaks põhilist 

tolmeldajate liiki: avamaastikul on kasutatud meemesilast (Apis mellifera) ning 

kasvuhoones – kimalaste liike (Bombus spp.). Üldiselt on aedmaasika külastamisest 

huvitatud ka teised kohalolevad putukad, kuid nende osatähtsus võib varieeruda. 

Võrreldes inimeste poolt introdutseeritud tolmeldajatega on kohalikud liigid enam 

kohastunud ilmastikuga ning suutelised efektiivsemalt tegutsema näiteks suuremas 

temperatuuri vahemikus ning konkreetsele alale omase, sageli väga kõrge õhuniiskuse 

korral. Nende efektiivsus aga maasika tolmeldamisel sõltub kasvatatava maasika liigist 

ning üldiselt putuka morfoloogiast (Albano jt., 2009). 

 

Maasika õite atraktiivsus on põhjustatud toiduressurssi kogustest ja kvaliteedist. 

Erinevate sortide uurimisel on saadud tulemused, et nektaris on leitud 3,79 mg/mL kuni 

9,89 mg/mL suhkruid. Märgatavalt varieerub ka nektari komponentide osakaal, nii võib 

glükoosi kogus moodustada 0,92 mg/mL kuni 3,18 mg/mL, fruktoos 1,54 mg/mL kuni 

3,96 mg/mL ning sahharoos 0,89 mg/mL kuni 2,72 mg/mL (Grünfeld jt., 1989). 

Sarnaselt nektari koostiosade erinemisele sortide kaupa varieeruvad ka õietolmus 
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leiduvate vabade aminohapete kogused, moodustades 37,9 μM/mg Gorella sordil kuni 

105 μM/mg Confitural (Grünfeld jt., 1989). 

 

Aedmaasika õied vajavad mitmekordset tolmeldamist, et kõik koguvilja moodustavad 

emakad saaksid viljastatud. Mesilaste poolt tolmeldatud aedmaasika õitest kujunevad 

viljad on suurema kaaluga ja korrektsema kujuga. Keskmiselt tõstavad tolmeldajad ühe 

vilja turuväärtust 38,6% võrreldes tuultolmlemisega ja 54,3% võrra isetolmlemise korral 

(Klatt jt., 2013). Peale majandusliku kasu, soodustab see ka maasika viljade säilivust, 

mõjutades vilja koostist, eelkõige suhkrute ja aminohapete osakaalu. Siinjuures on 

oluline ka maasika viljade vastuvõtlikkuse leevendamine erinevate haiguste suhtes, eriti 

hallituste liikidele (Klatt jt., 2013). Eriti ohtlikuks aedmaasika kahjustajaks peetakse 

hahkhallitust (Botryotinia ssp.), mis võib rikkuda kuni poole saagist ning oluliselt 

väheneda müügitulu. 

 

 

2.5.1 Aedmaasika hahkhallitus (Botryotinia ssp.)  

 

Botryotinia cenerea on põhiline aedmaasika saagi kahjustaja, põhjustades hahkhalituse 

arenemist. Hahkhalitus on laialt levinud taimede patogeen, mis põhjustab erinevaid 

kahjustusi enne ja pärast saagi korjamist (Zamani-Zadeh jt., 2013), oluliselt vähenedes 

ka maasika säilitavus perioodi ning seega saagi turuväärtust.  

 

Aedmaasika korral võib haigus esile tulla enne vilja valmimist, kuid tavaliselt ilmuvad 

sümptomid toorestel rippuvatel viljadel (Mertely, Perez 2009). Enamik haigusekoldeid 

on arenenud vilja roodude tipus, moodustades alguses väikese, kõva, helepruuni 

värvusega laigu, mis levib kiiresti üle kogu vilja (Mertely, Perez  2009). 

 

B. cenerea nakatub maasikat juba taime idanemise ajal, asudes surnud taimede jäänustes 

maasika põllu lähedal. Pärast taimele jõudmist, on vanade lehtede peal arenenud eosed 

koloniseerinud hiljuti idanenud maasika lehed, kuid ei põhjusta nähtavaid sümptome. 

Eosed levivad õhu ja vee kaudu või ka niidumasinate abil (Mertely, Perez 2009). 
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Nakatumist ning haigusekolde laienemist soodustab kuum ja niiske ilm, ligikaudse 

suhtelise õhuniiskusega 80% piires (Mertely, Perez 2009).  

 

Hahkhallituse levikut on kontrollitakse nii keemilist, kui ka mehhaanilist tõrjet 

kasutades. Mehhaniliste meetmete all mõistetakse vastupidavate sortide valimist, 

kahjustatud taimede eemaldamist ning rea- ja taimevahede suurendamist. Hoolimata 

sordiaretuse edukusest, ei ole siiani suudetud aretada hahk-hallitusele täiesti 

resistentseid sorte (Mertely, Perez 2009). 

 

 

2.5.2 Hahkhallituse bioloogiline tõrje 

 

Hahkhallituse tõrjeks on kasutusele võetud ka selliseid biotõrje meetmeid, kus 

põhikomponendiks on seen Gliocladium, mis toimib B. cinerea antogonistina. Enamasti 

on biotõrje vahendid kasutatud õite ja teiste maapealsete taimeosade pritsimiseks, kuid 

selliste meetmete rakendamisel on oluliselt raskem hinnata töödeldud õite osakaalu ning 

arvestada õige pritsimisperioodiga, võttes arvesse maasika õitsemise lühiajalisust. 

Kusjuures pritsimise teostamisel on esinenud raskusi ka preparaadi sihtkohta ehk õide 

kohale jõudmise ja õies püsimisega (Yu, Sutton 1997). Samas kogu taimestiku 

pritsimine kulutab liiga palju preparaati suurendades nii märgatavalt tõrjekulusid. 

Arvestades, et peamiselt toimub nakatumine õite kaudu, on püütud leida viisi ainult õite 

töötlemiseks tolmeldajate abil (Landenperä 2013). 

 

Põhilisteks tolmeldajateks suurtootmise korral peetakse meemesilasi ja kimalasi. 

Seetõttu katsetatakse nende efektiivsust vektorina bioloogilises tõrjes. Tänapäeval veel 

uuritakse antud meetodi edukust ja ratsionaalsust (eriti kimalaste suhtes), kuid juba 

saadud tulemuste järgi võib kinnitada tõrje efektiivsust (Landenperä 2013).  

 

Soome teadlased on välja töötatud pulbrilist preparaadi Prestop® Mix, mille põhi-

komponendiks on Gliocladium catenulatum eosed ja niidistiku tükikesed. Sattudes 

aedmaasika õitele hakkavad Gliocladium´i seened arenema ja toimivad juba ennetavalt, 

takistades hahk-hallituse tungimist õiepõhjale. Antud seen on võimeline ka otseselt 
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võitlema juba olemasoleva hahkhallituse tekitaja vastu parasiteerides haigustekitaja 

eostel ja hüüfil. Peale hahkhallituse on Prestop® Mix efektiivne ka teiste marju 

kahjustavate seente tõrjemisel (Landenperä 2013). 

 

Meemesilaste puhul on kasutatud kaht taru hektari kohta, ning iga päev pannakse 

dispenseritesse uut preparaati juurde, et tagada selle pidev levik (Landenperä 2013). 

Kimalaste lai kasutamine avamaastikus ei ole veel omapärane, kuid katseliselt on leitud 

mitu eelistust meemesilastega võõreldes. Näiteks, kimalased on suutelised tegutsema 

erinevates ilmastikutingimustes, kimalastel on ka väiksem korjeraadius, mistõttu tuleb 

nende puhul vähem muretseda ümbritsevate alade konkureerivate taimede osas.  

 

 

2.6 Kimalased Bombus spp. 

 

Pärast pesa asutamist üksiku mesilasema poolt, hakkab ta koguma toiduressursse, 

hoides neid kärjes munemiskambri sissekäigu ees. Mesilasema hoolitseb oma 

pesakonna eest hoides püsivat temperatuuri 37-39ºC juures. Umbes 4 päeva järel 

ilmuvad vastsed ning hakkavad tarbima õietolmu. Seetõttu peab mesilasema iseseisvalt 

toiduvarusid täiendama. Umbes kuu aja pärast aga ilmuvad esimesed korjajad ning pesa 

arenemiskiirus suureneb oluliselt (2010). 

 

Enamik kimalastest ja meemesilastest on generalistid, korjates nektarit ja õietolmu 

paljudelt taimeliikidelt. Kusjuures nektarist on kujunenud täiskasvanud mesilaste 

põhiline energiaallikas, mis katab nende päevase veevajaduse (Goulson 1999). 

Õietolmu aga, sisaldades eluks vajalikke aineid, kasutatakse toiduks nii täiskasvanud 

isendite kui ka vastsete poolt. Õietolmust leitakse mitte ainult valke, vaid ka lipiide, 

vitamiine ja mineraale – need on vajalikud vastsete arenemiseks ja kasvamiseks 

(Leonhardt, Blüthgen 2011).  
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2.6.1 Kimalastevaheline informatsiooniring 

 

Erinevalt meemesilastest, ei kasuta kimalased erinevaid otseseid suhtlusmehhanisme. 

Kimalased saavad olemasolevatest ressurssidest teada pessa toodud õietolmu või nektari 

järgi. Nad on suutelised hindama õietolmu ja nektari kvaliteeti ja eeldatavaid koguseid, 

vahepeal ka paiknemist, kontrollides õietolmuga teiste korjajate poolt kaetud 

toiduvarusid (Dornhaus, Chittka 2004). Teiseks informatsiooni levitamise võimaluseks 

peetakse feromoon-signaale, millega teatatakse paremate ressursside paiknemisest. 

Juhul kui korjaja on leidnud sellise koha, pöördub ta tagasi pesasse, alustades kutsuvat 

liikumist ja levitades feromoone. Vastates nektari sissetuleku ja ka feromoonide 

signaalile, alustavad varem mitte aktiivseid isendeid toidu otsimist. Nii mõjutatakse 

otseselt toiduressursside kogust ja korjajate aktiivsust (Dornhaus, Chittka 2005). 

Kimalaste pered on väikesed jäädes arvukusel tavaliselt alla 100 isendi. Pesa lõplik 

suurus sõltub korjehooaja pikkusest, mis võib aastate kaupa erineda.  

 

Energiat nõudev toiduressursside otsimine ja kogumine mõjutab tolmeldajate 

elupikkust. Kimalaste korjajad elavad märgatavalt vähem, kui pesa sisetöölised, kelle 

elupikkus võib ulatada mitme kuuni. Üldiselt täiskasvanute korjajate elutsükkel võib 

kesta keskmiselt 2 nädalat (Rasheed, Harder 1997).  

 

 

2.6.2 Kimalaste korjekaugus ja –aeg ning taimede valik 

 

Mesilaselaadsetel putukatel on õietolmu ja nektari korjamisel täheldatud mitte ainult 

taimede eelistust, vaid ka kindla territooriumi valikut. Kimalased võivad külastada sama 

korjeala päevast päeva, eriti kui leiduvate ressursside väärtus tasub külastamist 

(Westphal jt., 2006) ning kasutada sama teed taimedevahelises liikumises. Püsivus 

toitumisala valikul aitab säästa rikaste alade otsimiseks kasutatavat aega (Westphal jt., 

2006). Samas on oletatud ka muutuvas loodusekeskkonnas ümberõppe võimalust 

(Osborne, Williams 2001). 
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Sõltudes ilmastikust ja übritsevast taimestikust, siin hulgas ka maastikust, võib 

kimalaste korjekaugus oluliselt varieeruda. Korjelennu kaugused ka seotud kimalaste 

morfoloogiaga, kus olulist rolli mängib nii keha suurus, kui ka suiste pikkus (Knight jt., 

2009). Enamasti, energia kulutuse vähenemiseks, on korjeretk teostatud pesa ümbruses 

(Saville jt., 1997). Läbiviidud katsete alusel on tõestatud maksimaalne korjekaugus 

Bombus terrestris liigile 1750 m (mõlema suuna lendamiseks). Sama katse järgi on 

saadud, et enamik korjajatest lendab 1500 m piires ning 43% töölastest on leitud 500 m 

raadiuses pesast (Wolf, Moritz 2008).  

 

Keskmiselt kulutavad korjekimalaste 71,74 ±1,98 min ühe igapäevase korjeretke 

tegemiseks ning umbes pooled kimalastest teostavad mitu lendu, kusjuures 

maksimaalselt oli fikseeritud kaheksa retke (Westphal jt., 2006). Korjeretke käigus 

kogutud õietolmust ja nektarist saadav energiahulk peab ületama selle kogumiseks, 

selleni ja tagasi lendamiseks kulunud aja hulga (Westphal jt., 2006). 
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3. Materjal ja metoodika 

 

 

3.1 Aeg ja koht  

 

Katse viidi läbi 2013. aastal maikuu viimasest päevast 12.juunini Eesti Maaülikooli 

Rõhu katseaias. Andmeid koguti igal tööpäeval, mil ilm seda võimaldas, kaks korda 

päevas hommiku- ja õhtupoolikuti (vastavalt 8.30-12.00 ja 15.00-18.00). Aedmaasika 

katsepõld paiknes viljapuu- ja marjaaias. Katseaed paikneb Rõhu alevikus, kus paljude 

elumajade ümber on köögivilja- ja lilleaiad. Kimalaste võimalikuks korjeterritooriumiks 

peetakse 1 km raadiusega ala taru ümber. 

 

 

3.2 Vaatlusaegne ilmastik 

 

Kimalased on suutelised tegutsema erineva ilmastikuga tingimustes, kuid eelistatud on 

päevad, mil õhutemperatuur on 16ºC-st kõrgem, ilma vihma, udu ning tugeva tuuleta 

(Muljar jt., 2010). Vaatlusperioodil õitses aedmaasika maikuu viimasest nädalast kuni 

juuni teise pooleni, sel ajal püsisid soojad ilmad, keskmise temperatuuriga üle 20ºC. 

Enamasti oli selge, päikesepaisteline ilm, kuid kahel korral 5.-al ja 7.-al juunil sadas 

äikesevihma, millega kaasnesid tugevad tuuled. Seetõttu jäid vahele mõned õhtused 

õietolmupallide korjed või jõuti neid korjata normist vähem. 
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3.3 Kimalased 

 

Välitingimustesse sobivad kimalaste Bombus terrestris sisseehitatud dispenseritega 

kolmiktarud (2 taru) osteti firmast BioPest (Belgia). Kokku oli katses seega kuus 

karukimalaste peret ning igaühele oli antud isiklik järjenumber – R1, R2, R3, R4, R5 ja 

R6. Neist esimesed kolm kuulusid ühte tarusse, ja viimased kolm teise. Enne põllule 

viimist oli kimalaste toiduks peredele tootja poolt kaasa antud suhkrulahus, seega olid 

kõik korjele minejad ilma toidutaime eelistuseta.  

 

 

3.4 Aedmaasikas  

 

Vaatlused toimusid aedmaasika sordi ’Sonata’ 0,5 ha mahepõllul. Põld oli pikliku 

kujuga, pikem külg 120 m, lühem külg 40 m. Aedmaasika taimed olid istutatud 

ühekordses rivis vahesammuga 50 cm. Maasikaridade vahekaugus oli 2,5 m. 

Kimalaste tarud paigutati põllu ühest otsast 10 m kaugusele nii, et kummagi taru kahe 

pesa lennuavad olid suunatud piki põldu ida suunas, ja üks lääne suunas põllu lühema 

otsa poole. 

 

 

3.5 Õietolm 

 

 

3.5.1 Õietolmupallide kogumine 

 

Tarude sissepääsud suleti õhku läbi laskvate torukestega, et takistada kimalaste vaba 

sissepääs tarru. Korjelt tulnud ja taru lennuavale maandunud õietolmupallidega 

kimalane püüti kinni ning eemaldati tema tagajalgade küljest õietolmupallid. Igast 

pesast võeti nii hommikul kui õhtupoolikul võimaluse korral 10 kimalase õietolm, mis 

paigutati individuaalselt paberümbrikutesse, märgistati ja jäeti õhu kätte kuivama. 

Kokku korjati 536 kimalase õietolmupallid. 
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3.5.2 Õietolmupallide ettevalmistamine 

 

Kuivanud õietolmupallid kaaluti täppismõõtmisteks mõeldud kaaluga (täpsus 0,1 mg). 

Igast õietolmupallide paarist võeti taimeliigiliseks analüüsiks üks (eeldusel, et kimalane 

kammib oma kehalt õietolmu võrdselt mõlema ja suirakorvikestesse) ning teine jäeti 

tagavaraks. Õietolmupall pandi 2-ml Eppendorffi tuubidesse ja lisati 1 ml 99,6% 

äädikhapet, mis lahustab õietolmupallist kimalase sülje ja õietolmu katva kleepuva 

pealiskihi nii, et õietolmuterade eskiinkiht paljastub. Õietolmude eksiinid ehk 

väliskestad on liigispetsiifilise pinnastruktuuriga, mis võimaldab kas valgus- või 

vajadusel elektronmikroskoobi abil taime liiki või perekonda määratleda. Kui äädikhape 

oli tolmupalli lahustanud, tsentrifuugiti proovi (15000 pööret minutis) 10 minutit, et 

õietolm sadeneks tuubi põhja. Äädikhape valati ettevaatlikult ära ning proov loputati 

destilleeritud veega (1 ml), misjärel seda uuesti tsentrifuugiti, valati vedelik ära ning 

lõplikult jäeti proovid seisma puhta destilleritud vee (1 ml) sisse. 

 

 

3.5.3 Õietolmu määramine 

 

Igast õietolmupallist määrati 200 õietolmutera liigiline/ sugukondlik kuuluvus. 

Erinevate õietolmude määramiseks kasutati peamiselt välitööde käigus kogutud taimede 

õietolmude näidiseid. Kui nimetatud referents-materjal puudus, kasutati 

paleoloogilisteks uurimistöödeks mõeldud määrajat (Hesse et al., 2009).  

 



29 

 

Õietolmu määramiseks enamasti kasutatakse valgusmikroskoopi suurendusega 400x. 

Kahtluste tekkimise korral on kasutatud skaneerivat elekronmikroskoopiat, mis 

võimaldab õietolmuterade pinnastruktuuride pisierinevusi paremini eristada. Joonisel 3 

on näidatud aedmaasika õietolmu terad skaneeriva elektronmikroskoobiga vaadelduna. 

Antud fotol on hästi näha aedmaasika õietolmule iseloomulikke sügavaid vagusid, mis 

on hästi nähtavad ka valgusmikroskoobiga ning missuguseid ei esinenud ühelgi teisel 

taimeliigil, mida töö käigus tuli määrata. 

Joonis 3. Aedmaasika õietolmuterad skaneeriva elektronmikroskoobiga vaadelduna. 

 

Valgusmikroskoobiga on üldiselt raske määrata õietolmu liigini, mõnede taimede puhul  

 

nagu aedmaasikas, valge ristik ja valge iminõges oli see võimalik, kui teiste taimede 

puhul tuli piirduda perekonnani või sugukonnani määramisega. 

 

 

 

 

 

Joonis 3. Aedmaasika õietolm skanneeriva elektrimikroskoobiga 
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3.6 Andmeanalüüs 

 

Erinevate taimeliikide õietolmu osakaalude muutuse juures aedmaasika õitsemise 

alguses, keskel või lõpus võeti arvesse ainult need taimeliigid, mille osakaalud ületasid 

10%.  

 

Hommikuse ja õhtuse õietolmukorje erinevuste avastamiseks õietolmus leiduvate taime 

liikide seas on kasutatud ühesuunalist ANOVAt. Sama analüüsi kasutati ka kaalu 

erinevuste võrdlemiseks hommikuse ja õhtuse korje vahel. Joonistel on esitatud 

keskmised koos standardveaga ja keskmise standardviga * 1.96, et võimaldada paremat 

visuaalset tulemuste hindamist joonisel. Statistilise olulisuse määramispiiriks loeti p 

väärtused, mis olid väiksemad kui 0,05. Andmete massiivi on töödeldud 

programmidega Excel ja Statistica 12.0 programmidega. 
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4. Tulemused ja analüüs 

 

 

4.1 Taimeliikide esinemissagedus õietolmukorjes 

 

Kimalased on võimelised korjama õietolmu mitmetelt taimeliikidelt ühe korjelennu ajal 

(Faegri, Pijl 1979; Goulson 1999). Seega võib ühes õietolmupallis leida mitmete 

taimede õietolmu terasid. Diagramm (joonis 4) demonstreerib milliseid taimeliike 

õietolmu kimalased kogusid. On näha, et aedmaasikas moodustab 24%, peaaegu 

neljandiku. Natuke vähem koguti valge iminõgese (Lamium album) õietolmu – 23%. 

Valge ristik (Trifolium repens) ja roosõielised  (Rosaceae) jagavad kolmandat kohta, 

moodustades kumbki 12% kogu õietolmukorjest. Ülejäänud taimede õietolm ei ületa 

kümne protsendi piiri. Gruppi „muud “ klassifitseeriti need õietolmud, mida esines 

äärmiselt harva. 

 

 

Joonis 4. Taimeliikide esinemine kimalaste poolt korjatud õietolmus 

 

„Muude“ taimede all kuuluvad harilik mustikas (Vaccinum myrtillus) (1,9%), lupiin 

(Lupinus) (1,6%), harilik vereurmarohi (Chelidonium majus) (1%), ristõielised 
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(Brassiacaceae) (0,5%), korvõielised (Asteraceae) (0,1%), siinjuures harilik võilill 

(Taraxacum officinale) (0,02%) ja mänd (Pinus sp.) (0,04%). Taimeliiki või sugukonda 

ei suudetud tuvastada kokku 4,3% õietolmu proovidest. 

 

Ristõieliste sugukonda kuuluv raps (Brassica napus) on üheks kimalaste poolt 

eelistatavatest taime liikidest, kuid katsepiirkonnas seda ei esinenud, seetõttu on 

ristõieliste esindatus proovides madal. Sama olukord on lupiinidega, millised kasvasid 

antud piirkonnas vaid ilutaimedena väikestes kogudes. Tuultolmleva männi esinemist 

võib põhjendada sellega, et õietolm on tuulega kandunud teiste taimede peale, kust 

jõudis kimalaste korjesse. 

 

 

4.2 Olulisemate taimeliikide osakaal perede kaupa 

 

On näha, et üldiselt kimalaste korjes on esinenud neli põhilist taime liiki: aedmaasikas, 

valge ristik, valge iminõges ja roosõielised. Neist neljast varieerus aedmaasika õietolmu 

osatähtsus 18 ja 45 % vahel. Jooniselt (joonis 5) on näha, et ühte kolmiktarusse 

kuuluvate perede kimalased võivad koguda aedmaasika õietolmu võrdsetes kogustes 

(umbes 30%) (pered R4, R5 ja R6) või ka väga varieeruvalt (R141%, R2 18% aj R3 

37%). Varieeruvad ka teiste taimede õietolmude osakaalud. Erinevalt meemesilastest ei 

esine kimalastel pesakaaslaste otsest värbamist tasuvatele korjealadele (Westphal jt, 

2006). Kaudselt värbamisena toimib see, kui varem korjel mitte käinud kimalane sööb 

tarus õietolmu, siis mäletab ta selle lõhna ka korjele minnes (Dornhaus, Chittka 2004). 
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Joonis 5. Olulisemate õietolmude esinemise sagedus erinevate tarude peredes. Pered 

R1, R2 ja R3 kuuluvad ühte kolmiktarru, pered R4, R5 ja R6 teise. 

 

Lisaks aedmaasikale korjati palju ka valge iminõgese õietolmu. Valge iminõgese õites 

on rikkalikult nektarit, kuid selle kätte saamisel puutub kimalane paratamatult kokku ka 

tolmukatega. Valge ristik on meil levinud murutaim ning seda esines nii aedmaasika 

ridade vahel kui ka eemal murudes. Roosõielistest taimedest võisid antud piirkonnas 

kõige enam esineda erinevad viljapuud nagu näiteks õunapuu ja pirnipuu, aga ka näiteks 

ilu-ja hekipuudena kasutatavad viirpuud.  

 

 

4.4 Taimede osakaalu muutused katse kestel 

 

Vegetatsiooniperioodi jooksul on õitsvate taimede koosseis alati muutumises. Varem 

õitsevad taimed asenduvad hilisema õitsemisperioodi taimedega. Sellega on tarvis 

arvestada, kui kasutatakse lisatolmeldajaid vabas looduses.  

 

Joonis 11 illustreerib kuidas muutus erinevate taimede osakaal õietolmukorjes 

katseperioodi jooksul. Meid huvitav aedmaasikas näitab langustendentsi, kõrgeima 

osatähtsusega – üle 50% 3.juunil ning madalaima osatähtsusega alla 10% 

vaatlusperioodi lõpus 12.juunil. Kõige rohkem külastati aedmaasika õisi just õitsemise 

alguses (üle 50%), millal võiks saada rohkem vajalikku toiduressurssi. Õitsemisperioodi 
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lõpuks oli aedmaasika õietolmu osatähtsus langenud 10%-ni. On teada, et aedmaasika 

õied on seda suuremad, mida varem nad puhkevad. Ka tulevad suurimad ja 

kvaliteetseimad viljad just varastest õitest. Mistõttu on hea, et kimalased 

lisatolmeldajatena neid õisi eelistavad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Valge ristik on kasvava tendentsiga, kuna algas tema õitsemis periood. Valge ristik on 

kimalastele väärtuslik korjetaim ja kujutab endast olulist konkurenti aedmaasikale. 

Valge ristiku sage esinemine murudes ja elus-multsides võib oluliselt mõjutada 

lisatolmeldajate toitumiseelistusi. Siiski saab valge ristiku õite arvukust piirata murude 

hoolika niitmisega. Samuti näitab mõningast kasvutendentsi valge iminõgese esinemine 

kimalaste õietolmukorjes. Just valge iminõges on aedmaasika põhiliseks konkurendiks, 

kuna õitseb enam-vähem samal ajal. Mõningast kasvutendentsi võib seletada sellega, et 

iminõgese õitsemisperiood on suhteliselt pikk ning tema õitsemise maksimum ei olnud 

veel saavutatud. 

 

 

Joonis 6. Kimalaste õietolmukorjes kolme kõige sagedamini esinenud 

taimeliikide õietolmu protsentuaalne esindatus aedmaasika õitsemise kestel. 

Erinevad tähed keskmise väärtuse juures märgivad statistiliselt olulisi 

erinevusi. (p < 0,05) (Tuckey test). 
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4.3 Hommikuse ja õhtuse õietolmukorje erinevus 

 

Hommikuti külastatakse enamasti neid õisi, kust saadakse rohkem nektari, et 

võimalikult kiiremini taastada öise puhkamisega põhjustatud energia puudust ning 

alustada ressursse kogumist taru nõudluste katmiseks (Goulson 2010). 

 

Hommikuti korjatati aedmaasika õietolmu statistiliselt oluliselt rohkem (F(1;533)= 

=21,4 p<0,001). Graafiku järgi (joonis 6) on hästi näha, et hommikul korjatakse 

peaaegu kolm korda rohkem kui õhtul. 
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Joonis 7. Keskmine aedmaasika õietolmu osakaal hommikuses ja õhtuses korjes 

 

Selline vahe võib olla põhjendatud eelkõige aedmaasika õite avatud ehitusega, mis 

soodustab nektari aurumist päeva jooksul ning selle tarbimist teiste putukate poolt. 

Nektarivaesed õied aga ei pruugi enam olla niisama atraktiivsed. Mõju võis avaldada ka 

ilmastik. Katse ajal oli suhteliselt kuum ilm, mis võib soodustada aedmaasika õite kiiret 

tühjenemist nektarist.  
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Aedmaasikaga konkureeritavate taimede osakaal on ka muutunud päeva jooksul, kuid 

nii silmatorkavaid muutusi ei esinenud. Joonisel 8 on kujundatud valget iminõgest, 

mille üldine osakaal on aedmaasika omast natuke väiksem, õietolmu korjati õhtuti 

mõnevõrra rohkem, kuid statistiliselt olulist erinevust ei esinenud (F(1;534)=0,76 

p=0,38).  

 

Valge ristiku õietolmu esines aga oluliselt rohkem õhtuti (F(1;534)=13,12 p<0,001) 

(joonis 9). Selleks on kaks põhilist põhjust: kimalased eelistavad suurema 

kontsentratsiooniga nektarit, mida saadakse just õhtul, mil päeva jooksul on liigne vesi 

aurustunud; lisaks sellele, huulõielised (valge iminõges) ja liblikõielised (valge ristik) 

taimed omavad erilise kujuga õisi, mis nõuavad spetsiifilisi tolmeldajaid, kusjuures 

juhuslikud õiekülastajad ei leia nektarit üles.  

 

Õietolmu määramine valgusmikroskoobiga on raske ning mõnede taimede puhul pole 

võimalik jõuda liigini, seega piirdutakse sugukonna määramisega. Selle põhjusel antud 

töö tegemisel roosõielised on toodud sugukonda ulatuses. Aedmaasikas küll kuulub 

sellesse sugukonda, kuid tema õietolmu tera on kaetud eriti sügava vagudega, mida 

teistel roosõielistel, mis sel perioodil õitsevad ei esine. Roosõieliste taimede õietolmu 

osatähtsus oli suhteliselt madal ning hommikuses ja õhtuses õietolmu korjes selle grupi 

suhtes erinevust ei esine (F(1;534)=0,37 p=0,54).  

 

Joonis 8. Keskmine valge iminõgese 

õietolmu osakaal hommikuses ja õhtuses 

korjes 

Joonis 9. Keskmine valge ristiku õie-

tolmu osakaal hommikuses ja õhtuses 

korjes 
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Selle põhjuseks võib olla antud taimede piiratud arvukus katsealal või teiste taimede 

rohkus; siinjuures ka kimalaste mittehuvitatus. Roosõieliste sugukonda kuuluvate 

taimede õied on ka madalad ja nektar kergesti kättesaadav teistele õiekülastajatele. 

Õunapuud on küll mesilastele atraktiivsed toidutaimed ajal, kuid nende õitsemise aeg on 

enamasti aedmaasika õitsemise ajaks läbi ning üksikud õied ei ole niisama atraktiivsed 

kui seda on suur õiteväli. 

 

 

Joonis 8. Keskmine roosõieliste õietolmu osakaal 

hommikuses ja õhtuses korjes 
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Kokkuvõte 

 

Käesoleva töö põhi eesmärgiks oli uurida, kas aedmaasikas on piisavalt atraktiivne 

kimalastele, et kasutada neid bioloogiliste preparaatide aedmaasika õitele kandmisel või 

lisatolmeldajatena. Lisaks uuriti kimalaste õietolmukorje muutust muutuvas 

õitsemiskonveiris ning korjepäeva lõikes.  

 

Katse tulemused näitavad: 

1. kimalaste kogutud õietolmust ligi veerandi moodustas aedmaasika õietolm 

2. aedmaasikas on kimalastele eriti atraktiivne just õitsemise algusperioodil 

3. Hommikuti külastavad kimalased aedmaasika õisi oluliselt rohkem 

 

Antud tulemuste põhjal võib väita, et parim aeg kimalaste kui lisatolmeldajate või 

vektorite viimiseks aedmaasika põldudele on siis, kui õitsemine on täiesti alguses, 

vahetult peale esimeste õite puhkemist. Siinjuures on maasika kasvatajale kõige 

väärtuslikum just see osa saagist, mis tuleb varastest õitest. Need marjad on suuremad ja 

seetõttu ka kallima hinnaga. Konkureerivate taimede hulk mõjutab ka oluliselt 

aedmaasika õietolmu korjet. 

 

Kui kimalasi kasutatakse entomovektoritena biopreparaatide siirutamisel, siis on oluline 

jälgida, et preparaat oleks dispenseris juba varahommikul kella 5 ajal, mil kimalased 

korjele suunduvad või hoolitseda õhtul selle eest, et vajalik kogus preparaati oleks 

olemas. Õhtuti pannes võib aga juhtuda, et liigniiske öö korral preparaat märgub ning 

sel juhul ei kanna kimalased seda enda küljes.  
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