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tolmeldajate arvukuse soodustamisele, sest liiga madal arvukus tootmispõldudel ei taga 

piisavat tolmeldamist kindlustamaks positiivset mõju talirapsi saagikusele.  
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Oilseed rape (Brassica napus L.) is grown in fairly large areas in Estonia and offers a good 

gathering area for pollinators whose abundance has declined in the whole world, including 

Estonia. Hence, knowing more about if and how different commonly occurring landscape 

elements influence the abundance of insect pollinators in winter oilseed rape fields and 

how does oilseed rape benefit from it is a necessity. 

The results of the first experiment show that pollinators were more abundant on fields 

bordered with herbaceous linear and woody linear elements, but their abundance decreased 

with higher abundance of natural and semi-natural habitats. 

During the second experiment it appeared that the exclusion of pollinators led to a lower 

pod yield suggesting that insect pollination has a positive impact on oilseed rape yield. On 

the contrary, the study conducted in 2014 showed no relationships between the abundance 

of pollinators in the field and oilseed rape yield, however, this could be explained by the 

overall low abundance of pollinators that year. 

It can be concluded from the results of the current study, that different landscape element 

types, especially herbaceous linear and woody linear elements, have a positive effect on 

the abundance of pollinators. Therefore, it is important to preserve natural and semi-natural 

habitats in the agricultural landscape. Meanwhile, there should be an increased focus on 

supporting the abundance of pollinators, as a low pollinator abundance does not ensure a 

positive impact on winter oilseed rape yield. 
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SISSEJUHATUS 

 

Raps (Brassica napus L, Cruciferae) kuulub kapsasrohu perekonda ja on ühe- või 

kaheaastane kultuurtaim. Põhja- ja Kesk-Euroopas on raps peamiselt kasvatatav õlikultuur 

(Williams 2010).  

 

Raps pakub õitsemise ajal suurt toiduressurssi mesilaselaadsetele, tootes suurtes kogustes 

nektarit ja meelitades sellega mesilasi oma õisi tolmeldama (Morandin ja Winston 2005). 

Putuktolmeldajad on nii põllukultuuride kui looduslike taimede paljunemisel väga olulised, 

kuid põllumajanduse intensiivistumise, põllumajandusmaastiku homogeniseerumise ja 

sellega seoses elupaikade vähenemise, maastiku killustumise ning taimekaitsevahendite 

suurenenud kasutamise tõttu on putuktolmeldajate olukord märksa halvenenud  (Potts et al. 

2010a). Putuktolmeldajate arvukuse vähenemine on probleemiks paljudes Euroopa riikides 

(Breeze et al. 2014), kus samal ajal suureneb putuktolmeldajate vajalikkus massõitsevate 

kultuuride suurenenud kasvatuspindalade tõttu (Immerzeel et al. 2014). 

Putuktolmeldamisel kui ühel ökosüsteemiteenusel on majanduslikult oluline roll maailma 

toidutootmises. Näiteks küündis maailmas 2005. aastal tolmeldajate panus inimtoidu 

tootmisesse 153 miljardi euroni (Gallai et al. 2009). Seega on putuktolmeldajad väga 

olulised ning seetõttu tuleks juba praegu mõelda sellele, et kaitsta neid ja nende elupaiku 

hävinemast, kuna hiljem võib olla väga raske ning kulukas nende arvukust taastada.  

 

Eestis on rapsi kasvatamine laialt levinud ja seetõttu tuleb pöörata tähelepanu tolmeldajate 

ja rapsi interaktsioonidele. See on oluline teadmine põllumeestele, sest kui viia 

rapsipõldude äärde mesitarusid, siis see aitaks tolmeldada rapsi õisi  (Eisikowitch 1981) ja 

seeläbi tõuseks nii rapsi saagikus kui selle kvaliteet (Bommarco et al. 2012; Lindström et 

al. 2015). Töö eesmärgiks on välja selgitada, kas rohtsel põlluserval ja puiskoridoril on 

mõju tolmeldajate arvukusele põllul ja kas tolmeldajad mõjutavad rapsi saagi suurust. 

Rohtne põlluserv ja puiskoridor on sobilikud elupaigad looduslikele putukatele ning töös 

püütakse välja selgitada nende olulisust putuktolmeldajatele.  
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Töö hüpoteesid:  

• rapsipõldudel, mis piirnevad rohtse või puudega lineaarse põlluservaga on rohkem 

putuktolmeldajaid võrreldes mitteõitseva kultuurpõlluga piirneva rapsipõlluga;  

• õietolmuga varustatus on parem puiskoridori ja rohtse põlluservaga piirnevatel 

põldudel; 

• putuktolmeldamine suurendab seemnete arvu kõdras. 

 

Töö juhendamise eest soovin tänada oma juhendajaid Eve Veromanni ja Riina Kaasikut, 

kes tutvustasid mulle mesilaselaadsete imelist maailma ja hoidsid vaimu erksana kogu töö 

kirjutamise ajal. Töö valmis tänu EL 7. raamprojekt QuESSA ja Haridus- ja 

Teadusministeeriumi IUT36-2 toetusele. 

 

Lisaks soovin tänada abivalmis põllumehi Madis ja Marge Ajaotsa (Pilsu talu), Andres 

Härma Haage Agrost ja Tartu Agro esindajat Anne Liikerit, kes lubasid oma 

tootmispõldudel katseid läbi viia.  

 

Mainimata ei saa jätta toredaid abilisi nii põllul kui laboris, kes aitasid katseid läbi viia ja 

muid vajalikke töid teostada. Suured tänud Gabriella Kovacsile, Leana Lõhmusele ja Kai-

Riin Veromannile. Suur tänu ka Linda-Liisa Veromannile tolmuterade ülespildistamise 

eest. 
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1. KIRJANDUSE ÜLEVAADE 
 

1.1. Tolmeldamine 

 

1.1.1 Tolmeldamise tähtsus 

 

Taimede tolmeldamine on tähtis ökosüsteemi teenus (Rollin et al. 2013), mille abil toimub 

geenivool põllukultuuridel ja looduslikel taimedel (Partap 2011). Taimede tolmlemine 

toimub õietolmu kaasabil, mis on kõrgelt spetsialiseerunud isassuguorgani osa 

katteseemnetaimedel ja paljasseemnetaimedel, mille abil liiguvad seemnerakud 

emassuguorganitele ja seeläbi saab toimuda suguline paljunemine (Songnuan 2013). 

Tolmlemine saab toimuda nii tuule kui loomariigi esindajate abil. Rohkem kui 100 000 

loomaliiki on seotud tolmeldamisteenuse osutamisega taimedel, tolmeldamist vajavatest 

taimedest 15% on tolmeldatud kodustatud meemesilaste poolt ja ligi 80% on looduses 

esinevate tolmeldajate ja eluslooduse poolt tolmeldatud (Abrol 2012a).  

 

Olulisemad tolmeldajad on siiski putukad, kelle pakutud tolmeldamisteenusest sõltub 

paljude põllumajandus- ja aiandussaaduste ning looduslike taimede paljunemine (Partap 

2011). Maailma põllukultuuridest 60% ei sõltu putuktolmlemisest, seevastu 35% 

põllumajandussaadustest sõltub loomtolmeldamisest (puu- ja köögiviljad, marjad, 

õlikultuurid, pähklid) ning 5% puhul ei ole loomtolmeldamise roll selge (Klein et al. 

2007). Williams (1994) analüüsis 264 Euroopas kasvatatava kultuuri tolmeldamisvajadust 

ja leidis, et nendest 84% sõltub saak kas suuremal või väiksemal määral loom-

tolmeldajatest. Tolmeldajate globaalne majanduslik väärtus inimtoidu tootmisesse 

panustamises ulatus 2005. aastal 153 miljardi euroni (Gallai et al. 2009). Lisaks 

toidutootmisesse panustamisel on tähtis pöörata tähelepanu putuktolmlejate olulisele 

kohale inimtoidu rikastamises vitamiinidega, näiteks rohkem kui 90% C-vitamiinist leidub 

taimedes, mis on kas osaliselt või täielikult tolmeldatud loomorganismide poolt (Eilers et 

al. 2011).  

 

Põllukultuuride tolmeldamine kui üks ökosüsteemi teenus on viimasel kümnendil 

muutunud raskemini kättesaadavaks, sest nii looduslike kui majandatavate tolmeldajate 
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arvukus on märgatavalt vähenenud (Potts et al. 2010b). Selle põhjusteks peetakse 

taimekaitsevahendite kasutamist, tolmeldajatele sobilike elupaikade vähenemist ja 

maastiku killustumist, patogeene, võõrliikide invasiivsust, kliima muutust jt nende vahelisi 

seoseid (Potts et al. 2010a). Sealhulgas on ka majandatavate meemesilaste arvukus 

oluliselt langenud, seda nii mesilasperede kollapsi tõttu (ingl. k. colony collapse disorder), 

haiguste, parasiitide kui ka pestitsiidide kasutamise tagajärjel (Carreck et al. 2010; Cox-

Foster et al. 2007; Paxton 2010; Potts et al. 2010a; Stokstad 2007). See on tõusnud 

aktuaalseks teemaks ka Eesti mesinike seas, kellel on tõsiseid probleeme mesilasperede 

suremisega (Zee et al. 2014). Üheks tõsisemaks mesilasperesid kurnavaks parasiidiks on 

varroa lest (Varroa destructor), kes saabus Euroopasse juba 1970. aastatel ning on oma 

tegevusega hävitanud palju mesilasperesid (Carreck et al. 2010; Dahle 2010; Martin et al. 

2010; Stokstad 2007). Mesilasperede kollapsi puhul kaotavad mesilased oma töötajaid ja 

surevad seletamatutel põhjustel (Cox-Foster et al. 2007) ning arvatakse, et kollaps on 

seotud varroa lesta levikuga (Paxton 2010). Lisaks sellele on leitud, et varroa lesta levik 

Hawaii saarestikus on üks põhjus, miks on saarel hakanud levima mesilaste deformeerunud 

tiiva viirus (Martin et al. 2012). Oluline mõju on ka putukatõrjevahenditel, mida kasutasid 

statistikaameti andmebaasi andmetel Eesti põllumehed 2014. aastal 0,09 kg toimeainet 

haritava maa hektari kohta (Statistikaamet 2016a). Samal aastal kasutati Eestis haritava 

maa hektari kohta taimekaitsevahendeid 1,38 kg toimeainet (sh putukatõrjevahendid) 

(Statistikaamet 2016a). Eestis lubatud Fastac 50 EC põllukogusest kümme korda madalam 

lahus mõjutab kimalaste hingamisrütme ja sellega kaasneb nende lühem eluiga (Viik 

2012). Lisaks näitavad Eestis läbiviidud uuringud, et põllutingimustes ei suuda 

mesilaselaadsed eristada insektitsiididega töödeldud taimi töötlemata taimedest ja seega ei 

ole need preparaadid neile peletava toimega nagu taimekaitsevahendite tootjad väidavad 

(Karise 2007; Viik 2012).  

 

Lisaks sellele on Euroopas järjest süvenevaks probleemiks looduslike tolmeldajate 

elupaikade vähenemine, mis on põhjustatud põllumajandusmaade intensiivsest 

kasutamisest ning see on viinud liblikate ja mesilaste arvu vähenemisele (Tscharntke et al. 

2005). Vaatamata maastiku mitmekesisusele ja looduslike tolmeldajate elupaikade 

võrdlemisi heale olukorrale Eestis on looduslike tolmeldajate arvukuse vähenemine ka siin 

probleemiks (Mänd et al. 2002). Paljude põhiliste tolmeldajate arvukust on lihtne 

suurendada erinevate kaitsemeetmetega ja majanduslikult efektiivsem tolmeldamisteenuse 

säilitamiseks oleks kaitsta erinevat liiki tolmeldajaid, mitte proovida kaitsta ainult 
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ohustatuid liike (Kleijn et al. 2015). Putuktolmeldajate mitmekesisuse kaitsmisele on vaja 

laiemalt läheneda, mitte ainult pelgalt tolmeldamisteenuste argumentidele tuginedes.  

 

 

1.1.2 Tolmeldamine kui ökosüsteemi teenus 

 

Putuktolmlemine on hädavajalik loodusliku mitmekesisuse säilitamiseks, kuna 

tolmeldajate heaolu ja nende liikide säilimine on otseses seoses paljude taimeliikide 

püsima jäämisega (Biesmeijer et al. 2006). Seda ökosüsteemiteenust kasutatakse 

põllumeeste poolt ulatuslikult taimekasvatuslikus tootmises (Klein et al. 2007), 

tolmeldajate arvukuse vähenemisel vaesestub meie toit nii vitamiinidest kui kultuurilisest 

seisukohast lähtudes (Klein et al. 2007). Kuigi Euroopas tõusis meemesilaste arvukus 7% 

võrra aastatel 2005–2010 (Breeze et al. 2014) on siiski 15 Euroopa riigis meemesilaste 

arvukus vähenenud, kõige suurem on kadu olnud Šveitsis, kus meemesilaste arvukus on 

vähenenud lausa 47% võrra (Breeze et al. 2014). Samas kasvas tolmeldamisteenuse 

vajalikkus aastatel 2005–2010 tolmeldamist vajavate kultuuride kasvatuspindade 

suurenemise tõttu (Breeze et al. 2014). Tolmeldatavate kultuuride pindala suurenes 17% 

võrra ning eriti oli see märgatav põhjapoolsemates riikides, nagu Soome (91%) ja samuti 

ka meist lõunas asuvas Leedus (70%) (Breeze et al. 2014). Tolmeldamisvajalikkuse 

suurenemine on põhjustatud ka biokütuste laialdasemast kasutuselevõtust Euroopas (raps, 

päevalill ja sojauba) (Kim et al. 2013). 

 

Ka looduslikud tolmeldajad, nagu näiteks kimalased, on väga olulised tolmeldamisteenuse 

osutajad, samuti aitavad nad kompenseerida meemesilaste arvukuse vähenemisest tekkinud 

tolmeldamisdefitsiiti (Greenleaf ja Kremen 2006) ja seega suurendada põllukultuuride 

saaki (Morandin ja Winston 2006). Kimalased ja erakmesilased on paremad tolmeldajad 

kui meemesilased, kuna neil on suurem kokkupuude emakasuudmega ja seetõttu on 

tolmeldamise efektiivsus õie kohta suurem (Woodcock et al. 2013). Samas on 

erakmesilastel väiksem korjeala raadius, umbes 150–600 m ja seetõttu on nende jaoks 

olulisem väiksemate alade struktuur ja seal paiknevate elupaikade säilumine (Gathmann ja 

Tscharntke 2002). 

 

Järjest laiemalt on hakatud kasutama/pakkuma ka tööstusliku tolmeldamise teenust. Tarud 

koondatakse mobiilsetele või kergesti ümberpaigaldatavatele alustele ja mesilased 
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paigutatakse tolmeldama just sinna, kus on vaja, osutades nii ökosüsteemiteenust (Breeze 

et al. 2011; Potts et al. 2010b). Samas on aga näiteks Hiinas põllumajanduse 

intensiivistamise tagajärjel looduslike tolmeldajate arvukus kriitiliselt vähenenud ja osades 

õuna- ja pirnikasvatuspiirkondades tolmeldatakse viljapuid käsitsi (Partap ja Ya 2012). 

Seetõttu peab Hiina kasutama kordades kallimat tööjõudu inimeste näol (Gill et al. 2016). 

Käsitolmeldamise vajadus on viinud Hiina mitmetes piirkondades õuna- ja pirnikasvatuse 

vähenemiseni (Partap ja Ya 2012), mis omakorda võib viia selleni, et hakatakse kasvatama 

putuktolmeldajatest vähem sõltuvaid kultuure, nagu näiteks ploomid, kreeka pähklid ja 

teraviljad (Gill et al. 2016). USA-s kasutatakse laialt kasvatatavate mandlite 

tolmeldamiseks meemesilasi, kelle tarusid transporditakse ringi vastavalt mandlite 

õitsemise ajale eri piirkondades tagamaks tolmeldamise teenust, loomulikult on oluline ka 

kõrvalsaadusena toodetav mesi (Morse ja Calderone 2000; Sumner ja Boriss 2006).  

 

Suurem putuktolmeldajate liigirikkus põllumajandusmaastikul või aias tagab efektiivsema 

tolmeldamisteenuse osutamise, mis tuleneb eri liiki putukate erinevatest 

aktiivsusperioodidest päeva jooksul, selle tulemusel suureneb saak ja paraneb ka selle 

kvaliteet (Albrecht et al. 2012). Väga oluline on just praegu kaitsta tolmeldajate elupaiku 

ja piirata taimekaitsevahendite kasutamist, sest tolmeldajate arvu suurendamine ja/või 

populatsioonide taasloomine tulevikus võib olla väga kulukas või isegi võimatu. Ennetava 

võttena saaks kasutada juba praegu erinevaid looduslike tolmeldajate soodustamise võtteid. 

Näiteks põllumajandusmaastikul suurendab peamiste põllukultuuride tolmeldajate arvukust 

silmnähtavalt mahepõllumajandus, looduslike taimede külvamine ja õistaimedega 

rohuribade kasvatamine (Kleijn et al. 2015). 

 

Putuktolmlemisest kas osaliselt või täielikult sõltuvad kultuurid sisaldavad paljusid 

inimesele vajalikke toitaineid, 90% C-vitamiinist, kogu lükopeen, enamik 

antioksüdantidest β-krüptoksantiin ja β-tokoferool, suurem osa lipiidest, A-vitamiinist ja 

sellega seotud karotenoididest ning ka suur osa foolhapet leidub just biootiliselt 

tolmeldatud taimedes (Eilers et al. 2011). Sellest saab järeldada, et kui väheneb 

putuktolmeldajate arvukus, võib saada suureks probleemiks ka inimestele hädavajalike 

vitamiinide kättesaadavus toidus.  
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1.2. Peamised tolmeldajate esindajad 

 

Tolmeldajaid leiab mitmetest loomariigi klassidest, nagu putukad, loomad ja linnud. 

Olulisemad tolmeldajate esindajad kuuluvad siiski putukate hulka: mesilased, koid, 

liblikad, herilased, kärbsed ja mardikad (Abrol 2012a; Rader et al. 2016) ning sipelgad 

(Beattie 2006; Rader et al. 2016). Lisaks saab välja tuua loomade seast nahkhiirte, 

kukkurloomade ja ahvide esindajaid, samuti närilisi ja leemureid, lindude seast on hästi 

tuntud tolmeldajad koolibrid (Abrol 2012a; Rader et al. 2016). Hea tolmeldaja on selline, 

kes käib sageli õite peal ja kannab rohkelt tolmu õielt õiele, kas siis sama või mitme taime 

piires (Abrol 2012a).  

 

Nagu eespool mainiti leidub kõige rohkem tolmeldajaid putukate hulgas ja siia kuuluvad 

kõige tähtsamad tolmeldajad. Näiteks sõltub 84% Euroopas kasvatatavatest 

põllukultuuridest täielikult või osaliselt putuktolmeldajatest (Williams 1994). 

Majanduslikult tähtsamad kuuluvad kiletiivaliste seltsi, kelleks on meemesilased, 

kimalased ja erakmesilased.  

 

Meemesilased on kõige tavalisemad ja efektiivsemad  tolmeldajad nii looduslikele kui 

kultuurtaimedele, keda on kerge pidada (Carreck ja Williams 1998) ja lihtne transportida 

koos tarudega tolmeldamist vajavate põldude äärde või aianditesse (Abrol 2012b; Klein et 

al. 2007). Uuringud on näidanud, et mesilaste tolmeldamine aitab saaki suurendada ja 

saagikvaliteeti tõusta (Bommarco et al. 2012; Klatt et al. 2014; Mallinger ja Gratton 2015). 

Eestis on meemesilase arvukus olnud väga muutuv viimasel 15 aastal (joonis 1; 

Statistikaamet 2016b). Eestis oli PRIA andmete põhjal 1.05.2016 aasta seisuga 7113 

mesilasperet ning 846 mesilat  (PRIA 2016). Huvitav fakt on see, et riikide suurus on 

korrelatsioonis meemesilaste arvukusega (Breeze et al. 2014). 
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Joonis 1. Mesiperede hulk Eestis 2001.–2014. aastal (Statistikaamet 2016b)  

 

Kindlasti ei tohi alahinnata ka looduslike mesilaselaadsete tähtsust, sest nad on kogu 

maailmas tõhusad ja olulised tolmeldajad (Kleijn et al. 2015). Sellisteks tolmeldajateks on 

näiteks kimalased (Garibaldi et al. 2013; Mallinger ja Gratton 2015) ja erakmesilased 

(Woodcock et al. 2013), kelle poolt osutatud tolmeldamisteenus on võrdne kodumesilaste 

poolt osutatud teenuse majandusliku väärtusega (Kleijn et al. 2015).  

 

Kimalastest on Eestis esindatud 18 liiki, kes kõik on III kategooria kaitsealused liigid. 

Need on ristikukimalane Bombus distinguendus (Mor.), aedkimalane B. hortorum (L.), 

jaanikimalane B. humilis (I.), talukimalane B. hypnorum (L.), nõmmekimalane B. jonellus 

(K.), kivikimalane B. lapidarius (L.), maakimalane B. lucorum (L.), samblakimalane B. 

muscorum (L.), põldkimalane B. pascuorum (S.), niidukimalane B. pratorum (L.), tume 

kimalane B. ruderarius (M.), Schrencki kimalane B. schrencki (M.), sorokimalane B. 

soroeensis (F.), pikktiib-kimalane B. sporadicus (N.), urukimalane B. subterraneus (L.),  

metsakimalane B. sylvarum (L.), karukimalane B. terrestris (L.) ja hall kimalane B. 

veteranus (F.) (Riigi Teataja 2016). Põldkimalane Bombus pascuorum ja maakimalane B. 

lucorum on Eestis kõige levinumad kimalaseliigid (Diaz-Forero et al. 2011; Mänd et al. 

2002). 

 

Kiletiivaliste seltsi mittekuuluvatest putukatest on olulised tolmeldajad mitmed 

kahetiivaliste seltsi kuuluvad liigid, kes hoolimata oma olulisusest jäävad sageli ilma 
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suuremast tähelepanust (Larson et al. 2001). Lisaks mesilaselaadsetele on tähtsad 

tolmeldajad ka teised putukad nagu näiteks sirelased, liblikalised, mardikad jne, kes ei ole 

küll vähese tolmu kandmise võime tõttu nii efektiivsed õitel kui mesilased, kuid samas 

kompenseerivad selle tihedama külastusega õiel (Rader et al. 2016). Välja võib tuua 

sirelased, kes on olulised tolmeldajad näiteks rapsipõllul, kelle tolmeldamisel suureneb nii 

seemnete arv kui saagikus (Jauker ja Wolters 2008). Samas on teada, et võrreldes 

mesilastega on efektiivseks tolmeldamiseks vaja sirelaste suuremat tihedust (Jauker et al. 

2012). Tolmeldajad on ka liblikad, kes näevad mitmeid eri värve, neil on väga hea 

lõhnataju ja õietolm on neile toiduks (Abrol 2012a), samas nende tähtsus tolmeldajatena 

pole väga suur (Jennersten 1984). Samuti ei ole mitte-mesilastest tolmeldajad nii tundlikud 

põlde ümbritsevate poollooduslike koosluste olemasolu suhtes kui mesilased ja mängivad 

seetõttu olulist rolli kindlustamaks tolmeldamisteenuse olemasolu mesilaste populatsiooni 

vähenemise puhul (Rader et al. 2016). 

 

Maailma soojemates piirkondades on tolmeldajateks ka linnud. Põhiliselt on tuntud 

koolibrid, kes on väga spetsialiseerunud (Abrol 2012a) pika evolutsiooni käigus 

tolmeldama kindlaid taimeliike (Castellanos et al. 2004). Nahkhiirte abil tolmlemiseks on 

kohastunud väga vähesed taimeliigid ja see on oluline taimedele kahel viisil: esiteks 

kannavad nahkhiired õite emakasuudmele korraga palju ja väga erineva genotüübiga 

õietolmu ning teiseks on nad tolmeldajad, kes võivad õietolmu edasi kanda väga pika 

vahemaa tagant (Fleming et al. 2009). Ka sipelgad tolmeldavad selliseid taimi, millel on 

evolutsiooni käigus väljakujunenud sipelgaid ligimeelitavad omadused (Beattie 2006). 

Samas on nende tolmeldamise efektiivsus madal, kuna õisi külastades ei jää nende keha 

külge kuigi palju tolmu (Abrol 2012a). Sipelgad tolmeldavad põhiliselt maapinna ligidal 

paiknevaid õisi, mille tolmu sipelgad enda küljest ära ei puhasta ja seetõttu levib ka tolm 

ühelt õielt teisele (Abrol 2012a). 
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1.3. Massõitsevad kultuurid ja nende mõju tolmeldajatele 

 

Massõitsevad kultuurid on põllukultuurid, mida kasvatatakse suurel pinnal ja mis pakuvad 

ohtralt õisi ning seega toiduressurssi tolmeldajatele. Massõitsevateks kultuurideks on 

päevalilled, raps, rüps ning ka liblikõielised kultuurid. Näiteks kasutatakse erinevaid 

ristikuliike külvikorras vahekultuuridena mullaviljakuse parandamiseks, sest nad seovad 

õhulämmastikku ja ühtlasi pakuvad tolmeldajatele suurt ala toitumiseks (Köpke ja 

Nemecek 2010). Lisaks sellele on kõrge turuhinna tõttu Eestis üha suuremat populaarsust 

kogunud põlduba, mis on samuti hea meetaim (Köpke ja Nemecek 2010).  

 

Suurenev nõudlus biokütustele on suurendanud nõudlust ka selle kasvatamiseks vajaliku 

põllumajandusmaa järgi (Immerzeel et al. 2014). Suunates biokütuste tootmiseks 

kasutatavate kultuuride kasvatamise vähemviljakatele aladele saab vähendada konkurentsi 

põllumajandusmaale (Werling et al. 2014). Suurenenud kasvupind biokütusteks 

kasutatavate õitsevate põllukultuuride kasvatamiseks meelitab tolmeldajad vähendades 

sellega tolmeldajate suhtelist arvukust põllumajandusmaastiku kohta, mis tähendab 

suuremat konkurentsi tolmeldamisteenuse pärast kultuurtaimede ja looduslike taimede 

vahel (Holzschuh et al. 2011). Seega ohustavad massõitsevad kultuurid kaitsealadel 

kasvavaid looduslikke taimi, kuigi pikas perspektiivis võib massõitsevate kultuuride 

kasvatamine suurendada näiteks tolmeldajate arvukust ja nende poolt osutatavat 

tolmeldamisteenust (Holzschuh et al. 2011). Rapsi puhul on leitud, et see suurendab 

kimalaste arvukust, kuid samas ei ole piisavalt hästi uuritud tolmeldajate liigilist koosseisu 

ja selle muutumist (Diekötter et al. 2010), sest osa uurimusi on leidnud, et rapsi 

kasvatuspindala suurenemise tõttu väheneb kimalaste arvukus põldudel (Holzschuh et al. 

2011). Maastiku tasandil vaadeldes on massõitsevate kultuuride mõju olnud positiivne, 

kuid väiksematel (kohalikel) tasanditel mitte, näiteks poollooduslike koosluste olemasolu 

põldude ääres ei mõjuta otseselt kimalaste arvukust põllul (Westphal et al. 2003). Samas 

näiteks madala rapsi osatähtsusega aladel on rapsipõlluga piirnevatel poollooduslikel 

kooslustel sirelaste arvukus suurem kui teise kultuurpõlluga piirneval kooslusel (Haenke et 

al. 2014). Samuti on leitud, et erakmesilaste arvukus suureneb poollooduslikes kooslustes, 

mille lähedal asuvad massõitsevate kultuuride põllud, seda isegi juhul, kui põlde 

majandatakse intensiivselt (Holzschuh et al. 2012). Eestis on uuringute põhjal leitud, et 

kimalaste arvukus õitsevatel taimedel ei erinenud oluliselt põllumajandusmaal ja 
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poollooduslikes elupaikades (Mänd et al. 2002). Siiski oli kimalaste liigirikkus 

poollooduslikel aladel suurem võrreldes põldudega, mis võib olla põhjustatud sobivate 

korjetaimede väiksemast esinemissagedusest põldudel (Mänd et al. 2002).  

 

Agroökosüsteemide tähtsus võib olla alahinnatud, sest paiknemine koos poollooduslike 

kooslustega võib soodustada laiema toidubaasiga liike (Holzschuh et al. 2012). Samuti 

võimaldab suurenenud biomassi ja puuviljade olemasolu intensiivselt majandatud 

põllumajandusmaal suurendada toiduressursi kättesaadavust imetajatele, lindudele ja 

liblikatele (Tscharntke et al. 2005). Samas õitseb raps kaks kuni neli nädalat ja kindlasti ei 

taga kogu mesilaselaadsete elutsükliks vajalikku toitu ning seetõttu on vajalik 

mitmekesiste põlluäärte, põõsaste, mitte haritud maa-alade ning põllul kasvavate 

umbrohtude olemasolu, mis pakuksid alternatiivseid toiduallikaid (Morandin ja Winston 

2005). Seetõttu on oluline hoida ja rajada poollooduslikke kooslusi massõitsevate 

kultuuride põldude äärde selleks, et tolmeldajatel oleks mitmekesisem valik korjealaks, 

kust toitu hankida, nii põllukultuuridelt kui looduslikelt taimedelt (Stanley ja Stout 2014). 

See on oluline nii putuktolmlejate kaitsmise seisukohast lähtudes kui ka bioloogilise 

mitmekesisuse säilitamise koha pealt, sest mida liigirikkam on tolmeldajate populatsioon, 

seda kindlamalt saavad õistaimed tolmeldatud vajaliku ja sobiliku tolmuga (Paschke et al. 

2002). Euroopas on Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika poolt toetatud oluline 

kaitsemeede näiteks poollooduslike koosluste rajamine putuktolmeldajate kaitseks. 

 

Eestis oli 2014. aastal põhilisteks massõitsevateks kultuurideks raps ja rüps, mitmeaastased 

söödakultuurid, kus on vähemalt 80% liblikõielisi kultuurtaimi, ristikut 80%, lutserni 80%, 

vähem kasvatati mesikat, põldhernest, põlduba, tatart ja lina (Statistikaamet 2016c).   

 

 

1.4. Raps ja selle põllumajanduslik tähtsus 

 

Raps (Brassica napus L, Cruciferae) on kapsasrohu (Brassica L.) perekonda kuuluv ühe- 

või kaheaastane kultuurtaim. Raps on peamine Põhja- ja Kesk-Euroopas kasvatatav 

õlikultuur (Williams 2010). Raps leiab laialdast kasutusala õli tootmisel, mida kasutatakse 

mitmetes riikides nii toidu valmistamiseks, kütusena kui ka määrdeainena (Alford 2008). 

Lisaks kasutatakse rapsiõli sünteetilise kummi ning seebi valmistamiseks (Alford 2008). 
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Rapsiõli tootmisel järgi jäänud rapsikooki söödetakse loomadele suure proteiiniallikana 

(Alford 2008).  

 

Rapsi kasvatatakse üha enam ka selleks, et sellest toota biokütust ning huvi selle vastu üha 

kasvab (Wittkop et al. 2009). Biokütuse toorainena on rapsi pindala Euroopas kõvasti 

laienenud ja seeläbi on seatud ohtu põllumajandusmaastike bioloogilise mitmekesisuse 

säilimine (Haenke et al. 2014). Seetõttu on oluline rapsi kasvatamisel kasutada 

integreeritud taimekaitse meetmeid, et vähendada sünteetiliste pestitsiidide ja väetiste 

kasutamist, mis on ka Euroopa Liidu poolt soovitatav tegevus (Nilsson 2010). Raps on 

väga oluline toidutaim, mis toodab suures koguses nektarit ja sellega meelitab enda ligi 

palju putukaid: meemesilasi, kimalaste ja erakmesilaste esindajaid (Morandin ja Winston 

2005), pakkudes neile õietolmu ja nektarit. Lisaks sellele on raps toidutaim ka paljudele 

taimekahjuritele nagu näiteks lehetäid, hiilamardikad ja varre-peitkärsakad (Ferguson et al. 

2003; Jauker et al. 2012; Pontoppidan et al. 2003; Westphal et al. 2009).  

 

Rapsi kasvatuspind on Eestis viimase 12 aasta jooksul suurenenud (joonis 2; 

(Statistikaamet 2016c).  

 

 

Joonis 2. Suvi- ja talirapsi kasvatuspindalad 2004. – 2015. aastal (Statistikaamet 2016c) 
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1.5. Tolmeldajate mõju rapsi saagikusele  

 

Putuktolmeldajad leiavad rapsi näol suure toitumisala ja saavad sealt koguda rohkelt 

nektarit ning sellega koos tolmeldavad rapsi õisi. Rapsi õite tolmeldamise efektiivsus 

sõltub suuresti kasvatatavast sordist (Hudewenz et al. 2014; Lindström et al. 2015) ning ka 

sellest, kui suur on tolmeldajate tihedus põllul (Jauker et al. 2012).  

 

Rapsi seemnete moodustumine kõdras on positiivselt mõjutatud tolmeldajate tihedusest 

(Bommarco et al. 2012; Jauker et al. 2012; Morandin ja Winston 2006, 2005) ning oleneb 

rohkem kimalaste ja erakmesilaste tihedusest, vähem aga sirelaste tihedusest (Jauker et al. 

2012). Putuktolmlemine suurendab talirapsi saagikust (Lindström et al. 2015) ja sellel on 

leitud positiivne mõju seemnete kaalule, seemnetes on kõrgem õlisisaldus ja neis on 

madalam klorofüllisisaldus, mille tulemusel on rapsi saak kõrgem ja kvaliteetsem 

(Bommarco et al. 2012). Putuktolmlemine on olnud efektiivsem just avatud tolmlemisega 

sortidel, halvem hübriidsetel sortidel, aga kahjuks on just avatud tolmlemisega sorte turul 

üha vähem hübriidsortide parema saagi tõttu (Lindström et al. 2015). Kuna 

putuktolmlemine suurendab talirapsil saagikust, siis põllumeestel tuleks kindlasti mõelda 

selle peale, et võimaluse korral viia mesitarusid rapsipõldude juurde, et toimuks 

intensiivsem tolmeldamine (Eisikowitch 1981). See muidugi tähendaks ka oluliselt 

väiksemat või peaaegu üldse mitte mingisugust insektitsiidide kasutamist põldudel, kuna 

need on väga ohtlikud tolmeldajatele, seejuures meemesilastele.  

 

Kui looduslikel tolmeldajatel on võimalus, siis nad valivad esmajärjekorras mahepõllud, 

seejärel tavapõllud, kõige ebasobilikumad on geneetiliselt muundatud rapsi põllud, 

mistõttu võib seal esineda tolmeldamise defitsiiti (Morandin ja Winston 2005). Samuti on 

leitud, et looduslike tolmeldajate lennuvõime on hea kogu põllu ulatuses ja rapsi saagikus 

ei sõltu üldiselt kaugusest põlluservast (Morandin ja Winston 2005).  
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1.6. Meemesilaste nägemine  

 

Sobilike korjealade leidmiseks on mesilastele väga oluline nägemismeel. Nad kasutavad 

orienteerumisel erinevaid värve. Eriti eelistatud on UV-sinine ja rohelised värvid (Giurfa et 

al. 1995). Mesilaste jaoks on värvid väga olulised, et leida üles neile sobilik korjeala ning 

hankida toitu erinevatelt õitsvatelt taimedelt. Kuna meemesilased elavad peredes koos, siis 

õige korjeala leidmine, selle meelde jätmine ja teistele informatsiooni edasiandmine on 

oluline, et toita kogu pere ja varuda toitu talviseks puhkeperioodiks (Lehrer 1993). 

Meemesilased suudavad meelde jätta, mis värvi õitel nad on käinud, et hiljem saaks 

sarnastele õitele tagasi minna (Backhaus 1993; Gumbert 2000). Meemesilaste värvide 

tundmaõppimine ja nende värvieelistused on korrelatsioonis õienektari olemasoluga õitel 

(Giurfa et al. 1995), mis õpetabki neid konkreetset värvi õisi otsima. Kui meemesilased 

lahkuvad õielt ja liiguvad meetaru juurde, siis nad pööravad ennast korraks korjeala poole, 

et paremini meelde jätta head õienektari kohta, et sinna pärast taru külastamist naasta ja 

toidukorjamist jätkata (Lehrer 1993).  

 

Mesilased näevad värve teistmoodi kui inimesed. Enamikel tolmeldajatel on kolme liiki 

võrkkesta retseptorrakke, mis on kõige tundlikumad 350 nm lainepikkuse juures (UV), 440 

nm lainepikkuse juures (sinine) ja 540 nm lainepikkuse juures, mille värviks on roheline 

valgus (Skorupski et al. 2007; Townson et al. 1998). Nende retseptorrakkude abil näevad 

mesilased erinevat värvi õisi. Meemesilased, kes sageli külastavad punast värvi õisi, ei 

oma retseptoreid, mis oleks vastuvõtlikud punasele värvusele (Chittka 1997), kuid punane 

värv on mesilastele siiski nähtav (Chittka ja Waser 1997).  
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2. METOODIKA ÜLEVAADE 
 

2.1. Katseala valik 

 

Katse toimus 2014. aastal Tartumaal talirapsi tootmispõldudel. Katses oli 18 ühe km 

raadiusega vaatlusala, mille keskmes oli rapsipõld. Katsealade valikul oli oluliseks 

faktoriks looduslike ja poollooduslike koosluste ja maastikuelementide osatähtsus ning 

talirapsi põlluga piirneva maastikuelemendi tüüp. Katsesse oli valitud kuus rohtse 

põlluservaga (RP), kuus puudega põlluservaga e. puiskoridori (PK) ja kuus teise mitte 

õitseva kultuuriga (kontroll, KT) piirnevat rapsipõldu. Rohtse põlluserva ja puiskoridori 

laius oli vahemikus 1,5 kuni 12,5 m ja pikkus oli vähemalt 50 m. Põldude suurus katses oli 

vähemalt 3 ha. Looduslike ja poollooduslike alade osatähtsuse järgi jaotati kõik 

katsevariandid vastavalt: ≥ 27% kõrge, 16–26% keskmise ja ≤ 15% madala looduse 

osatähtsusega alad.  

 

Katsealad digitaliseeriti hindamaks looduslike ja poollooduslike alade ning massõitsevate 

kultuuridega põldude tähtsust tolmeldajate levikule ja tolmeldamiseteenuse kättesaadavuse 

hindamiseks. Andmete digitaliseerimiseks kasutati programmi ArcMap 10.1 (ESRI 2012). 

Katsepõllud kuulusid Rannu Seeme OÜ-le, Tartu Agro AS-ile ja Haage Agro OÜ-le.  

 

 

2.2. Entomoloogilise materjali kogumine 

 

Entomoloogilise materjali kogumiseks paigutati igal põllul 4 katsepunkti kollased 

vesipüünised, mis asetati taimede latvade kõrgusele. Püünised paiknesid põllul eri 

kaugustel: 2, 25, 50 ja 75 meetri kaugusel põllu servast (joonis 3). Püünised täideti 2/3 

ulatuses veega, millele lisati tilk ökoloogilist lõhnatut nõudepesuvahendit pindpinevuse 

vähendamiseks. Püünised paigaldati põllule 1. mail ja tühjendati 5. mail, teine püük toimus 

14.05–18.05 ning kolmas 18.05–22.05. Püüniste tühjendamiseks kurnati vesivannides olev 

vesi koos sinna kogutud putukatega läbi vuaalkanga, proov asetati sulguriga kilekotti ning 
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märgistati. Laboris säilitati kogutud proove kuni sorteerimiseni sügavkülmas. Proovide 

sorteerimisel tolmeldajad määrati ja loendati erinevate tolmeldajate arvukus. 

  

 

Joonis 3. Vesipüüniste paiknemise skeem 2014. aastal (skeem: Gabriella Kovacs) 

 

 

2.3. Rapsi saagikuse hindamine 

 

Rapsi saagikuse hindamiseks koguti kõigilt katsepõldudelt igalt neljalt kauguselt (2, 25, 50 

ja 75 m) 2 m
2
 suuruselt alalt kõik kõdrad. Proovid asetati õhku läbilaskvatesse kottidesse 

ning märgistati. Proove kuivatati kuivatis temperatuuril 70 ˚C kolm päeva. Seejärel 

purustati kõdrad mehaaniliselt ja puhastati tuulamismasina abil seemnete eraldamiseks. 

Saadud proovid kaaluti ja mõõdeti nende niiskusesisaldus.   

 

 

2.4. Tolmeldamise efektiivsuse katse 

 

Selleks, et selgitada, kui palju satub õietolmu rapsiõite emakasuudmele tavalistes 

põllutingimustes, koguti igas katsepunktis (need olid samad, mis entomoloogilise materjali 

kogumisel ja saagi määramisel) kahelt rapsitaimelt pea- ja külgharult kaks õit, millelt 

eemaldati kroonlehed ja tolmukad ning pandi küvetti (Eppendorf 1,5 ml). Proove säilitati 

edasise töötlemiseni sügavkülmas.  
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Tolmeldamise efektiivsuse määramiseks loendati emakasuudmelt tolmuterade arv. Selleks 

lõigati skalpelliga emakasuudme pealmine osa ristlõikes alusklaasi peale. Seejärel tilgutati 

emakasuudme lõigu peale 8 M NaOH. Preparaat kaeti katteklaasiga ja asetati 

kuumutamispliidile. Pliit pidi olema nii kuum, et käega katsudes on ebamugav (umbes 39-

40 ˚C). Preparaati hoiti kuumutamispliidil 10 minutit. Peale kuumutamist suruti veidi 

katteklaasi peal, et preparaat oleks õhem ja tolmuterade loendamine mugavam. 

Tolmuterade arv loeti Olympus CX 31 RBSF mikroskoobi all 100x suurendusega (joonis 

4.). 

 

 

Joonis 4. Rapsiõie tolmuterade preparaat  (foto: Linda-Liisa Veromann) 

 

 

2.5. Putuktolmeldajate välistamise eksperiment 

 

Selleks, et hinnata putuktolmeldajate mõju saagile viidi läbi 2015. aastal mesitarudega 

varustatud põllul läbi katse, kus putuktolmeldamise välistamiseks modifitseeriti rapsi õisi. 

1. ja 2. juunil teostati õite märgistamised ja 2. juulil korjati kõdrad kokku ning loendati 

kõtrades olevate seemnete hulk. Strateegiaks oli tõrjuda või elimineerida putukate 

külastused õitel, värvides kroonlehed mustaks ja seejärel mõõta töötluste mõju seemnete 

moodustumisele. Töötluse mõju võrreldakse nende õitega, mida pole töödeldud.  
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Katses märgiti ühel mesilastarudega varustatud tootmispõllul 160 m pikkune transekt, kus 

valiti kahe meetri pikkuste vahedega välja 80 taime. Igal märgistatud taimel valiti neli 

kollast punga, mis märgistati lõigatud joogikõrrega, et need hiljem üles leida. Neli õit valiti 

selleks, et vähendada riski leidmaks üles märgistatud õied järgneval päeval. Teisel päeval 

tehti äsja avanenud õitel igal taimel kahel õiel töötlus, eeldades, et putuktolmeldajad pole 

õisi veel külastanud.  

 

Töötlused olid järgnevad:  

1. töötlemata (kollane) kroonleht ja käsitsi tolmeldamata õis (avatud tolmeldamine);  

2. mustaks värvitud kroonleht ja käsitsi tolmeldamata õis (avatud tolmeldamine); 

3. töötlemata (kollane) kroonleht ja käsitsi tolmeldatud õis; 

4. mustaks värvitud kroonleht ja käsitsi tolmeldatud õis.  

Iga töötlust korrati 20 taimel (kokku 80 taime, igal taimel 2 õit) ja erinevate töötlustega 

taimede järjekord põllul, arvutati kasutades Excel’i programmi funktsiooni ’random 

number generator’. Juhuslikkuse alusel valiti 4 gruppi, igas grupis 20 taime ja teostati 

töötlused. Selleks, et teha kindlaks, kas taimel oli mõju seemnete arvule kõdras, valiti igal 

taimel märgitud õite seast üks õis, mida ei töödeldud ja märgiti teist värvi joogikõrre 

tükiga, et neid oleks võimalik töödeldud õitest eristada.  

 

Neli nädalat pärast töötlust korjati märgistatud kõdrad ning loeti üle kõtrades olevate 

seemnete hulk. 

  

 

2.6. Andmete analüüs 

 

Andmeanalüüsiks kasutati andmetöötlusprogramme MS Office Excel 2013, Statistica 12 

ning RStudio. Saagi andmete analüüsiks kasutati dispersioonanalüüsi ja varantidevahelisi 

erinevusi analüüsiti kasutades post-hoc LSD testi. Putuktolmeldajate arvu ja erinevate 

maastikuelemenditüüpide ning looduslike ja poollooduslike koosluste vahelise 

andmeanalüüsi puhul kasutati üldistatud lineaarseid mudeleid Poissoni jaotuse ja log-link 

funktsiooniga. Kuna Statistika 12.0 programmi üldistatud lineaarne mudel ei anna 

võimalust teha variantide vahel post-hoc teste, siis viidi variantide omavaheline võrdlus 

läbi Tukey testiga. 
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Loendatud tolmuterade arvu analüüsiks kasutati üldistatud lineaarseid mudeleid 

normaaljaotuse ja log-link funktsiooniga. Variantide vaheliste erinevuste kindlaks 

tegemiseks kasutati ka siin Tukey testi.  

 

Rapsi saagikuse seost tolmuterade arvuga analüüsiti kasutades korrelatsioonanalüüsi, kuna 

kõik andmed polnud normaaljaotusega, siis kasutati Spearman’i korrelatsiooni. 

Rapsitaimel pea- ja külgvõrselt loetud tolmuterade arvukuse võrdluseks kasutati 

ühefaktorilist ANOVA testi.   
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3. TULEMUSED 
 

Üldiselt oli mesilaselaadsete tolmeldajate arvukus kogu katseperioodi jooksul madal. 

Kokku leiti 950 tolmeldajat, nendest 122 meemesilast, 67 kimalast, 761 erakmesilast. 

Kõige rohkem leiti erakmesilasi, kes moodustas 80,1 % kogu mesilaselaadsetest 

tolmeldajatest. Kokku püünise kohta kogu katseperioodi vältel leiti 0,23 tolmeldajat. 

 

 

3.1. Tolmeldajate arvukus põllu erinevatel kaugustel 

 

Kui vaadelda kõikide tolmeldajate koguarvu püünises, siis see oli oluliselt mõjutatud 

kaugusest põlluservast (χ
2
=39,57, df=3, p<0,0001). Keskmiselt leidus kõige rohkem 

tolmeldajaid põllu ääres ja kõige vähem 75 m kaugusel põlluservast (p=0,037; joonis 5). 

 

 

Joonis 5. Keskmine (± SE) tolmeldajate koguarv püünises erinevatel kaugustel 

põlluservast, Tartumaal, 2014. aastal. Erinevad tähed tähistavad statistiliselt olulist 

erinevust kauguste vahel (Tukey test, p<0,05) 

 

Andmeanalüüsi käigus analüüsiti kauguste mõju põlluservast meemesilaste koguarvule 

püünistes. Keskmine meemesilaste koguarv püünise kohta ei olnud mõjutatud kaugusest 
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põlluservast (χ2
=2,11, df=3, p=0,55). Vaadeldud kauguste vahel polnud statistiliselt olulist 

erinevust (joonis 6), meemesilased olid põllul ühtlaselt esindatud.  

 

 

Joonis 6. Keskmine (± SE) meemesilaste koguarv püünises erinevatel kaugustel 

põlluservast, Tartumaal 2014. aastal 

 

Sarnaselt meemesilastega ei erinenud ka kimalaste koguarvukus püünises erinevatel 

kaugustel põlluservast (χ
2
=2,98, df=3, p=0,39; joonis 7). Kimalased teostasid korjet 

võrdlemisi ühtlaselt, rohkearvulisemalt leidus neid 50 m kauguselt põlluservast ning just 

põlluääres oli neid vähem.  

Seevastu erakmesilaste koguarvukus püünises oli mõjutatud kaugusest põlluservast, nende 

arvukus kahanes põlluäärest kaugenedes (χ
2
=48,81, df=3, p<0,0001). Kõige rohkem leiti 

erakmesilasi 2 m kauguselt põlluservas paiknenud vesipüünistest, mis erines statistiliselt 

oluliselt 75 m kaugusel põllu servast asetsenud vesipüünisest (p=0,032; joonis 8).   
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Joonis 7. Keskmine (± SE) kimalaste koguarv püünises erinevatel kaugustel põlluservast, 

Tartumaa 2014. aastal 

 

 

Joonis 8. Keskmine (± SE) erakmesilaste koguarv püünises erinevatel kaugustel 

põlluservast, Tartumaal, 2014. aastal. Erinevad tähed tähistavad statistiliselt olulist 

erinevust kauguste vahel (Tukey test, p<0,05) 
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3.2. Erinevate maastikuelemenditüüpide mõju tolmeldajate arvukusele 

 

Kui vaadelda erinevate maastikuelemenditüüpide mõju tolmeldajate koguarvule püünistes 

katseperioodi jooksul, siis neil on statistiliselt oluline mõju tolmeldajate koguarvule 

(χ
2
=10,89, df=2, p=0,0043; joonis 9). Kõige rohkem leidus tolmeldajaid puiskoridori ja 

rohtse põlluservaga piirnenud talirapsi põldudel, mis erinesid oluliselt mitte õitseva 

kultuurpõlluga piirnenud rapsipõldudega (vastavalt p=0,0067 ja p=0,032).  

 

 

Joonis 9. Keskmine (± SE) tolmeldajate koguarv püünises katseperioodi jooksul erinevate 

maastikuelementidega piirnevatel põldudel, Tartumaal, 2014. aastal. Erinevad tähed 

tähistavad statistiliselt olulist erinevust variantide vahel (Tukey test, p<0,05) 

 

Sarnaselt kõikide tolmeldajatega kokku, mõjutas ka meemesilasi rapsipõlluga piirnenud 

maastikuelemenditüüp (χ
2
=11,35; df=2; p=0,0034; joonis 10). Meemesilasi leidus 

arvukamalt rohtse põlluservaga piirnevate põldude püünistes ja kõige vähem mitte õitseva 

kultuurpõlluga piirnenud rapsipõllul paiknenud püünistes. Kuna Statistika 12.0 programmi 

üldistatud lineaarne mudel ei anna võimalust teha variantide vahel post-hoc teste, siis tehti 

variantide omavaheline võrdlus Tukey testiga, mis aga antud andmete mittenormaalse 

jaotumise tõttu erinevusi ei leidnud.   

 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

Mitteõitsev kultuurpõld Puiskoridor Rohtne põlluservK
e

sk
m

in
e 

to
lm

el
d

aj
at

e 
ko

gu
ar

v 
p

ü
ü

n
is

es
 , 

tk
 

 

b 

a a 

χ2=10,89, df=2, p=0,0043 



28 

 

 

Joonis 10. Keskmine (± SE) meemesilaste koguarv püünises katseperioodi jooksul 

erinevate maastikuelementidega piirnevatel talirapsi põldudel, Tartumaal, 2014. aastal 

 

Samuti mõjutas maastikuelemenditüüp kimalaste koguarvu püünistes (χ
2
=6,96, df=2, 

p=0,031; joonis 11). Kimalasi leidus rohkearvulisemalt puiskoridori ja mitteõitseva 

kultuurpõlluga piirnevatel talirapsi põldudel, vähem olid nad esindatud rohtse põlluservaga 

piirnevatel põldudel. Sarnaselt meemesilastega, ei leidnud Tukey test variantide vahel 

erinevusi.  

 

 

Joonis 11. Keskmine (± SE) kimalaste koguarv püünises katseperioodi jooksul erinevate 

maastikuelementidega piirnevatel talirapsi põldudel, Tartumaal, 2014. aastal 
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Talirapsi põllul oli erakmesilaste koguarvukus püünistes katseperioodi jooksul oluliselt 

mõjutatud maastikuelemendi tüüpidest (χ
2
=52,92, df=2, p<0,0001; joonis 12). Kõige 

rohkem leiti erakmesilasi põldudelt, mis piirnesid puiskoridori ja rohtse põlluservaga. 

Mitteõitseva kultuurpõlluga piirneval talirapsi põllul oli statistiliselt oluliselt vähem 

erakmesilasi võrreldes puiskoridoriga piirneva põlluga (p=0,017).   

 

 

Joonis 12. Keskmine (± SE) erakmesilaste koguarv püünises vegetatsiooniperioodi jooksul 

erinevate maastikuelementidega piirnevatel talirapsi põldudel, Tartumaal, 2014. aastal. 

Erinevad tähed tähistavad statistiliselt olulist erinevust variantide vahel (Tukey test, 

p<0,05) 

 

 

3.3. Looduslike ja poollooduslike alade osatähtsuse mõju 

putuktolmeldajate arvukusele 

 

Looduslike ja poollooduslike alade osatähtsuse arvestamisel analüüsiti putukate rühmade 

kaupa eraldi putukate arvukust püünistes ja tolmeldajate koguarvu püünistes. Vaatlusalad 

jagunesid madala, keskmise ja kõrge looduslike ja poollooduslike alade osatähtsusega 

aladeks.  

 

Looduslike ja poollooduslike alade osatähtsuse suurus ühe km raadiusega vaatlusalades 

mõjutas oluliselt tolmeldajate koguarvu püünises (χ
2
=18,52; df=2, p<0,0001; joonis 13). 
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Tolmeldajate arvukus suurenes maastikuelementide osatähtsuse vähenemise suunas, kuid 

sarnaselt maastikuelementide analüüsiga, ei leidnud Tukey test variantide vahel erinevusi. 

 

 

Joonis 13. Keskmine (± SE) tolmeldajate koguarv püünises vegetatsiooniperioodi jooksul 

erinevate looduslike ja poollooduslike koosluste osatähtsusega vaatlusaladel, Tartumaal, 

2014. aastal  

 

Sarnaselt tolmeldajate koguarvuga, mõjutas looduslike ja poollooduslike alade osatähtsus 

oluliselt ka meemesilaste arvu kollastes vesipüünistes (χ
2
=14,84; df=2; p=0,0006; joonis 

14). Meemesilasi leidus rohkem keskmise osatähtsusega piirnevate põldude püünistes, 

vähem madala osatähtsusega piirnevatel põldudel, kuid sarnaselt tolmeldajate koguarvuga, 

ei leidnud Tukey test variantide vahel erinevusi. 
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Joonis 14. Keskmine (± SE) meemesilaste koguarv püünises vegetatsiooniperioodi jooksul 

erinevate looduslike ja poollooduslike koosluste osatähtsusega aladel, Tartumaal, 2014. 

aastal  

 

Samuti mõjutas looduslike ja poollooduslike alade osatähtsus kimalaste koguarvu 

püünistes (χ
2
= 7,30, df=2, p=0,026; joonis 15). Neil vaatlusaladel, kus poollooduslike ja 

looduslike alade osatähtsus oli kõrgem, leiti kõige enam kimalasi.   

 

 

Joonis 15. Keskmine (±SE) kimalaste koguarv püünises vegetatsiooniperioodi jooksul 

erinevate looduslike ja poollooduslike koosluste osatähtsusega vaatlusaladel, Tartumaal, 

2014. aastal  
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Looduslike ja poollooduslike alade osatähtsus vaatlusaladel mõjutas samuti erakmesilaste 

koguarvu kollastes püünistes (χ
2
=38,10, df=2, p<0,0001). Erakmesilaste koguarv püünistes 

erines üksteisest statistiliselt oluliselt madala ja kõrge osatähtsusega piirnevatel põldudel 

(p=0,046; joonis 16). Kõige rohkem oli erakmesilasi madala ja keskmise looduslike ja 

poollooduslike koosluste osatähtsusega vaatlusaladel paiknevates rapsipõldudel ja kõige 

vähem kõrge osatähtsusega vaatlusaladel paiknevatel põldudel.  

 

 

Joonis 16. Keskmine (± SE) erakmesilaste koguarv püünises katseperioodi jooksul 

erinevate looduslike ja poollooduslike koosluste osatähtsusega aladel, Tartumaal, 2014. 

aastal. Erinevad tähed tähistavad statistiliselt olulist erinevust variantide vahel (Tukey test, 

p<0,05) 

 

 

3.4. Tolmeldamise efektiivsuse katse   

 

Kaugus põlluservast ei mõjutanud tolmuterade hulka talirapsi õie emakasuudmel (χ
2
=1,17; 

df=3, p>0,05; joonis 17). Kõigil kaugustel jäi keskmine tolmuterade arv rapsiõie 

emakasuudmel vahemikku 337–376, mis on piisav, et tagada rapsiõie täielik tolmeldamine. 
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Joonis 17. Keskmine (± SE) tolmuterade arv rapsiõie emakasuudmel erinevatel kaugustel 

põlluservast Tartumaal, 2014. aastal  

 

Erinevatel maastikuelemenditüüpidel oli statistiliselt oluline mõju tolmuterade arvukusele 

talirapsiõite emakasuudmel (χ
2
=15,23; df=2, p<0,001; joonis 18). Statistiliselt oluliselt 

rohkem võrreldes puiskoridoriga piirneva põlluga leiti tolmuteri rohtse põlluservaga 

(p<0,01) ja teise mitteõitseva kultuurpõlluga (p<0,01) piirnevalt põllult.  

  

 

Joonis 18. Keskmine (± SE) tolmuterade arv rapsiõie emakasuudmel erinevate 

maastikuelementidega piirnevatel põldudel, Tartumaal, 2014. aastal. Erinevad tähed 

tähistavad statistiliselt olulist erinevust variantide vahel (Tukey test, p<0,05) 
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Looduslike ja poollooduslike alade osatähtsus mõjutas keskmist tolmuterade arvu rapsiõie 

emakasuudmel (χ
2
=8,33; df=2; p<0,05; joonis 19). Rohkem leidus tolmuteri nendel 

vaatlusaladel, kus looduslike ja poollooduslike alade osatähtsus oli madal (p<0,05).   

 

 

Joonis 19. Keskmine (± SE) tolmuterade arv rapsiõie emakasuudmel erinevate looduslike 

ja poollooduslike koosluste osatähtsusega aladel, Tartumaal, 2014. aastal. Erinevad tähed 

tähistavad statistiliselt olulist erinevust variantide vahel (Tukey test, p<0,05) 

 

Emakasuudmel olevate tolmuterade arvu ja tolmeldajate arvukuse vahel seost ei leitud 

(RS=0,06; p=0,62).  

 

Analüüsi käigus selgus, et pea- ja külgvõrselt võetud õitel pole usutavalt erinevust 

tolmuterade arvukuse vahel (F= 0,61, df=1, p=0,4348; joonis 20). Seega pole vahet, kas on 

tegemist pea- või külgvõrsel asuva õiega, tolmuterade arvukus ei sõltu õie asukohast 

taimel.  
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Joonis 20. Keskmine (± SE) pea- ja külgvõrselt kogutud rapsiõite emakasuudmetel asuvate 

tolmuterade arv, Tartumaal, 2014. aastal 

 

 

3.5. Talirapsi saagikus 

 

Talirapsi saak ei olnud mõjutatud kaugustest põlluservast (χ
2
=0,161, df=3, p=0,98). 

Keskmiselt oli saak 3,38 t/ha ja see oli sarnane kõikidel kaugustel.   

 

Talirapsi saak oli statistiliselt oluliselt mõjutatud sellest, mis tüüpi maastikuelemendiga 

põld piirnes (F=5,41, df=2, p=0,0066). Usutav erinevus oli rohtse põlluserva ja mitte 

õitseva põllukultuuri saagi vahel (p=0,0055; joonis 23).  
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Joonis 23. Keskmine (± SE) talirapsi saak erinevate maastikuelementidega piirnevatel 

põldudel, Tartumaal, 2014. aastal. Erinevad tähed tähistavad statistiliselt olulist erinevust 

variantide vahel (LSD test, p<0,05) 

 

Samuti oli looduslike ja poollooduslike koosluste osatähtsusel oluline mõju talirapsi 

saagile (F=4,94, df=2, p=0,0099). Statistiliselt oluliselt erinesid madala ja keskmise 

looduslike alade osatähtsusega piirnevate põldude saagid (p=0,004) ning madala ja kõrge 

osatähtsusega piirnevate põldude saagid (p=0,018; joonis 24). Kõige suurem oli saak 

madala looduslike ja poollooduslike alade osatähtsusega piirnevatel põldudel (3,8 t/ha), 

keskmise ja kõrge osatähtsusega piirnevate põldude saagid olid sarnaselt madalamad 

(vastavalt 3,11 ja 3, 23 t/ha).  
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Joonis 24. Keskmine (± SE) talirapsi saak erinevate looduslike ja poollooduslike koosluste 

osatähtsusega vaatlusaladel, Tartumaal, 2014. aastal. Erinevad tähed tähistavad statistiliselt 

olulist erinevust variantide vahel (LSD test, p<0,05) 

 

Oluline oli uurida, kas leidub korrelatsiooni putuktolmeldajate arvukuse ja talirapsi saagi 

vahel. Kahjuks mingit statistiliselt olulist ja ökoloogiliselt relevantset seost nii 

meemesilaste, erakmesilaste, kimalaste kohta eraldi, kui ka kogu tolmeldajate arvukuse ja 

saagi suuruse vahel ei leitud (p>0,05).  

 

 

3.6. Putuktolmeldajate välistamise eksperiment 

 

Putuktolmeldajate välistamise eksperimendi käigus tehtud töötlustel oli mõju talirapsi 

kõtrades moodustunud seemnete hulgale (χ
2
=2638,5, df= 3, p=0,0000; joonis 21). Kuigi 

mõju oli statistiliselt oluline, ei leidnud Tukey test töötluste vahel usutavat erinevust.   
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Joonis 21. Keskmine (± SE) seemnete hulk erinevate töötlustega õitest arenenud kõtrades, 

Tartumaal, 2015. aastal 

 

Analüüsides avatud tolmeldamise ja musta õite ning käsitsi tolmeldatud ja kollaste õite 

vahelisi töötlusi, ilmnes statistiliselt oluline erinevus kõtrades olevate seemnete arvu vahel 

(χ=4,60, df=1, p=0,031, joonis 22). Rohkem leidus seemneid neis kõtrades, mille õisi oli 

käsitsi tolmeldatud ja mille kroonlehed olid kollased. Neis kõtrades, kus kroonlehed olid 

värvitud mustaks ja õis oli avatud tolmeldamisega, moodustus vähem seemneid.  

 

 

Joonis 22. Keskmine (± SE) seemnete hulk avatud tolmeldamise ja mustade (töödeldud) 

õitest ning käsitsi tolmeldatud ja kollaste (töötlemata) õitest arenenud kõtrades, Tartumaal, 

2015. aastal 
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4. ARUTELU 
 

Üldiselt oli tolmeldajate arvukus antud katseperioodi jooksul madal. Seesugust olukorda 

täheldati ka Taanis tehtud katse puhul, kus rapsipõllult püüti püünistega väga vähe 

meemesilasi ja põhjuseks toodi oletatav meemesilaste vähenemine (Calabuig 2000). Ka 

Eestis on tulnud välja, et vaatamata siinse maastiku mitmekesisusele ja erinevate 

elupaikade võrdlemisi heale olukorrale on looduslike tolmeldajate arvukuse vähenemine ka 

siin probleemiks (Mänd et al. 2002). Siin võib tuua põhjusteks taimekaitsevahendite 

kasutamist, tolmeldajate elupaikade vähenemist ja maastiku killustumist, patogeene, 

võõrliikide invasiivsust, kliima muutust jt nende vahelisi seoseid (Potts et al. 2010a). 

Taimekaitsevahenditel on leitud oluline mõju kimalaste hingamisrütmidele ja see mõjutab 

nende eluiga (Viik 2012).  

 

Vaatlusperioodi jooksul leiti püünistest kõige rohkem erakmesilasi, kes moodustas 80,1 % 

kogu mesilaselaadsetest tolmeldajatest. Eestis on umbes 200 liiki erakmesilasi, kes on head 

tolmeldajad (BioClim 2015). See on sarnane tulemus ka Steffan-Dewenter et al. (2002) 

tulemusele, kus looduslikel ja poollooduslikel aladel püüti kinni tunduvalt rohkem 

erakmesilasi, kui kimalasi ja meemesilasi.  

 

 

4.1. Kaugus mõjutab tolmeldajate arvukust põllul  

 

Putuktolmeldajate elupaigad ei paikne enamasti intensiivselt majandatavatel 

põllukultuuride põldudel, vaid neid ümbritsevates looduslikes ja poollooduslikes 

kooslustes. Putuktolmeldajate arvukus väheneb põldudel sissepoole liikudes (Bailey et al. 

2014). See võib olla põhjustatud sellest, et pesast kaugele lendamine on väga 

energiakulukas (Bailey et al. 2014) ja seetõttu on põllud osaliselt putuktolmeldajatest 

isoleeritud ning võib esineda tolmeldamise defitsiiti (Carvalheiro et al. 2012). Ka antud 

katses tuli välja, et tolmeldajate koguarvukus talirapsi põllul oli kaugusest põlluservast 

oluliselt mõjutatud, põlluääres oli nende arvukus oluliselt suurem võrreldes põllu 

keskosaga. Kui vaadelda erinevate tolmeldajate rühmade esinemist põllul, siis 

meemesilaste ja kimalaste esinemine talirapsi põllul ei olnud mõjutatud kaugusest 

põlluservast. Kimalased esinesid põllul võrdlemisi ühtlaselt. Kui mesilaste ja kimalaste 
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arvukus talirapsi põllul polnud mõjutatud kaugusest, siis erakmesilasi kaugus põlluservast 

mõjutas oluliselt. Erakmesilaste arvukus vähenes oluliselt liikudes põllukeskosa suunas. 

Erakmesilastel on väiksem korjeala raadius kui kimalastel ja meemesilastel, umbes 150–

600 m ja nende kehapikkus on korrelatsioonis lennuraadiusega (Gathmann ja Tscharntke 

2002). Kuigi antud katses paiknesid kõik vaatluspunktid põlluservale lähemal kui 150 m, 

siis võib erakmesilaste madalam esinemissagedus põllu seespool olla mõjutatud ka sellest, 

et erakmesilastel ja teistel tolmeldajatel ei ole mõtet minna kaugele põllu sisse toitu otsima, 

kui põlluservas on õitsevaid õisi sama palju. Just seetõttu on suuremate põldude puhul 

väga oluline jälgida, et ka intensiivselt haritud põldude puhul esineks suuremate 

põllumassiivide sees harimata maad, suuremate põllumassiivide sees kasvaks puid või 

muid looduslikke alasid, kus looduslikud tolmeldajad saaksid leida elupaiga, kuna see aitab 

säilitada nende arvukust (Lentini et al. 2012).   

 

 

4.2. Rohtne põlluserv ja puiskoridor suurendab looduslike tolmeldajate  

arvukust 

 

Maastikuelemendi tüübil on oluline mõju rapsile oluliste putuktolmeldajate arvukusele 

põllul (Arthur et al. 2010), mida kinnitasid ka käesoleva katse tulemused. Katse käigus 

loendatud putuktolmeldajate arv püünistes näitas tolmeldajate võrdlemisi madalat 

esinemist põldudel. Kuigi meemesilaste puhul pole looduslike ja poollooduslike koosluste 

olemasolu nii oluline, kuna nende korjeala on võrdlemisi suur (Gathmann ja Tscharntke 

2002; Steffan-Dewenter ja Kuhn 2003) ja meemesilased elavad mesitarudes, mida 

teisaldatakse sinna, kus neil on piisavalt toitu, näitasid tulemused arvukuse seost 

maastikuelemendi tüübiga. Meemesilaste keskmine arvukus oli kõrgem rohtse 

põlluservaga piirnevate põldude püünistes ja vähem mitte õitseva kultuuriga piirnevate 

talirapsi põldude püünistes. Oluline tegur meemesilaste esinemisele põllul on ka kaugus 

põldudest.   

 

Kui meemesilasi leidus rohkem rohtse põlluservaga piirnevate põldude püünistes, siis 

looduslikud tolmeldajad nagu kimalased ja erakmesilased olid arvukamad just 

puiskoridoriga piirnevate põldude püünistes. Kimalaste arvukus ei erinenud erinevate 

maastikuelemenditüüpidega piirnevate põldude püünistes väga palju, kuigi võib välja tuua, 
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et mitteõitseva kultuurpõlluga piirnenud püünistes oli kaks korda rohkem kimalasi, kui 

seda oli rohtse põlluservaga piirnenud talirapsi põllu püünistes. Puiskoridor on oluline 

elupaik looduslikele putuktolmeldajatele (Bailey et al. 2014), nagu erakmesilased ja 

kimalased. Puiskoridoris hakkavad kevadel varakult õitsema puud ja looduslikud taimed, 

mis pakuvad varajast toitumisala, hiljem on putuktolmeldajatel hea suunduda rapsi põllule 

(Bailey et al. 2014). Tendents näitas kimalaste väiksemat esinemist rohtse põlluservaga 

piirnevate põldude püünistes ja erakmesilasi leidus vähem mitte õitseva kultuuriga 

piirnevate põldude püünistes. Siiski on leitud, et rohtne põlluserv mõjutab kimalaste 

arvukust seeläbi, et kui põldude äärde on külvatud õitsevate taimedega rohuribad, siis need 

suurendavad kimalaste arvukust (Carvell et al. 2004). Külvatud rohuribad peavad 

koosnema sellistest taimedest, et õitsemine toimuks võimalikult pikka aega ja kuna mõned 

taimed hakkavad õitsema alles teisel kasvuaastal, siis peaks olema tagatud õitsemine juba 

esimesel aastal, millal seemned külvati (Carvell et al. 2004). Antud katsealadel ei esinenud 

külvatud rohuribasid, mis võib selgitada kimalaste madalamat arvukust, sest niidetavad 

alad ei paku sobivaid taimi toitumiseks.  

 

Kõrgemast putuktolmeldajate arvukusest rohtse põlluservaga ja puiskoridoriga piirnevatel 

põldudel võib järeldada, et mitte õitsev kultuurpõld ei paku niivõrd head elupaika 

putuktolmeldajatele, kui seda on rohtne põlluserv ja puiskoridor, kus leidub nii võimalusi 

pesa ehitamiseks kui ka alternatiivseid toiduallikaid. Seevastu pidevalt haritav kultuurpõld 

võib küll pakkuda ajutist toidubaasi üle mitme aasta, kuid mitte piisavalt, et suurendada 

tolmeldajate arvukust, seega võib järeldada, et vaid lihtsate rohtsete põlluservadega 

maastiku liigendamine ei ole piisav tolmeldajate arvukuse soosimiseks. 

 

 

4.3. Looduslike ja poollooduslike alade osatähtsuse mõju tolmeldajate 

arvukusele 

 

Looduslikud ja poollooduslikud kooslused pakuvad mitmekesiseid elupaiku 

putuktolmeldajatele, kes saavad seal pesa rajada, süüa otsida ning paljuneda (Kovács-

Hostyánszki et al. 2013). Ka käesoleva katse tulemused näitasid, et looduslike ja 

poollooduslike alade osatähtsus mõjutas rapsipõldudel olevate tolmeldajate arvukust nii 

üldiselt kui meemesilaste, kimalaste ja erakmesilaste puhul eraldi. Ka varasemalt on leitud, 
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et looduslike alade säilitamine põldude ümber on väga oluline, sest soodustab elupaikade 

pakkumise läbi tolmeldajate arvukust (Morandin et al. 2007). Looduslike ja poollooduslike 

koosluste rajamine ja säilitamine on väga oluline Euroopa Liidu ühise 

põllumajanduspoliitika kaitsemeede, et säilitada nii kasulike putukate kui 

putuktolmeldajate elupaiku, mis on oluline jätkusuutliku põllumajanduse toimimise tõttu.  

 

Katsetulemused näitasid sama tendentsi ka meemesilaste osas, neid leidus rohkem nende 

põldude püünistes, kus looduslike ja poollooduslike alade osatähtsus oli keskmine, seal kus 

osatähtsus oli madal, oli ka meemesilasi vähem. Samas on täheldatud meemesilaste 

esinemissageduse langust põllul looduslike ja poollooduslike koosluste osatähtsuse 

suurenemisel (Steffan-Dewenter et al. 2002). Meemesilased ei ole nii palju mõjutatud 

looduslike ja poollooduslike koosluste olemasolust, kuna nende korjeala on suurem kui 

näiteks erakmesilastel (Gathmann ja Tscharntke 2002; Steffan-Dewenter ja Kuhn 2003) ja 

reeglina ei järgita mesitarude paigutamisel otseselt looduslike ja poollooduslike koosluste 

osatähtsust põllumajandusmaastikus (Carvalheiro et al. 2011; Winfree et al. 2009). 

 

Ka kimalasi mõjutas oluliselt see, kui suur oli looduslike ja poollooduslike alade osatähtsus 

talirapsi põldude ümber. Neil talirapsi põldudel, mille ümber oli kõige rohkem looduslikke 

ja poollooduslikke alasid, seal oli ka rohkearvulisemalt kimalasi. Seal, kus osatähtsus oli 

madalam, esines neid vähem. Samas Westphal et al. (2003) leidis, et poollooduslike alade 

olemasolu ei mõjuta otseselt kimalaste arvukust.  

 

Erakmesilasi mõjutas nii nagu ka eelnevaid tolmeldajate rühmi, looduslike ja 

poollooduslike koosluste alade osatähtsus põllu ümber. Meemesilastele sobis eelkõige 

keskmise looduslike ja poollooduslike osatähtsusega alade põllud, seevastu erakmesilaste 

arvukus oli suurem madala osatähtsusega põldudel ning madalam just kõrge looduslike ja 

poollooduslike osatähtsusega põldudel, mis võib olla tingitud nende piiratud lennuvõimest 

ja toidubaasist. Erakmesilaste korjeraadius on võrdlemisi lühike ja neile on oluline just 

väikeste looduslike ja pool-looduslike alade olemasolu (Gathmann ja Tscharntke 2002), 

mis aga ei pruugi märkimisväärselt mõjutada looduslike alade osakaalu näiteks käesoleva 

katse 1 km raadiusega maastikuringis. Erakmesilastele on looduslike taimedega õitsevad 

rohuribad põldude ääres oluliseks toidukohaks (Steffan-Dewenter et al. 2002; Woodcock 

et al. 2013) ning samuti on pesarajamiseks vajalikud vähem rohtu kasvanud alad, et oleks 

ligipääs mullale, kus erakmesilased oma pesa rajavad (Potts et al. 2005; Woodcock et al. 
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2013). Lisaks on erakmesilastel liigispetsiifilised vajadused kindla pesaehitamismaterjali 

järgi (Westrich 1996), mis näitabki seda, et erakmesilaste jaoks on liigirikkad rohuribad 

põldude ääres ja muud looduslikud ning poollooduslikud alad väga olulised, et säiliks ja ka 

suureneks nende arvukus. Seetõttu võib vaid ühe nimetatud ressursi puudumine hoolimata 

teiste olemasolust vähendada maastiku sobivust antud tolmeldajatele. Kuigi on leitud, et 

kõrge poolloodusliku rohumaa osatähtsus mõjub positiivselt erakmesilaste liigilisele 

koosseisule (Steffan-Dewenter et al. 2002; Woodcock et al. 2013) ei pruugi see avaldada 

soovitud mõju pikema distantsi puhul. 

 

Looduslike ja poollooduslike alade osatähtsus mõjutas tolmeldajate koguarvu püünises. 

Võis täheldada tendentsi, et rohkem leiti tolmeldajaid madala looduslike ja poollooduslike 

koosluste osatähtsusega piirnevatelt põldudelt, vähem kõrge osatähtsusega piirnevatelt 

põldudelt. Antud tulemus vastandub kirjanduse andmetele, kus on leitud, et looduslike 

tolmeldajate arvukus on suurem neil põllumajandusmaastikel, mille ümber on rohkem 

looduslikke ja poollooduslikke kooslusi, kui seal, kus see näitaja on madalam (Steffan-

Dewenter et al. 2002). Sarnane tendents on leitud ka õunapuuaedades, mille ümber olev 

kõrge metsaalade osatähtsus mõjutab positiivselt looduslike putuktolmeldajate arvukust ja 

liigilist mitmekesisust (Watson et al. 2011).  

 

4.4. Tolmeldamine on mõjutatud maastikuelemenditüübist 

 

Korralik putuktolmeldamine on eelduseks korralikule saagi kujunemisele (Lindström et al. 

2015). Morandin ja Winston (2005) leidsid oma katse käigus, et kaugusel põlluservast ei 

ole seost tolmeldamise defitsiidiga. Ka käesoleva töö käigus loeti rapsi emakasuudmel 

olevate tolmuterade arvu ja selgus, et sarnaselt eelnimetatud autorite tööle ei olnud ka 

antud katses tolmuterade arvukus mõjutatud kaugusest põlluservast. Keskmine tolmuterade 

arv rapsiõie emakasuudmel oli 337–376 tükki ja see ületab rapsil vajaliku tolmuterade arvu 

efektiivseks tolmeldamiseks, mis on 120 tolmutera emakasuudmel (James Cresswell, 

suulised andmed). Seega põldudel ei esinenud tolmeldamise defitsiiti.   

 

Maastikuelemenditüüp mõjutas tolmuterade arvukust seeläbi, et rohkem esines tolmuteri 

talirapsi emakasuudmel just rohtse põlluservaga piirnevate põldude rapsiõitel ja vähem oli 

neid puiskoridoriga piirnevate põldude õitel. Mitte õitseva kultuuriga piirnenud 
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rapsipõldude emakasuudmetelt loetud tolmuterade arv oli suurem kui puiskoridoriga 

piirnenud rapsipõldude emakasuudmel olevate tolmuterade arv, mis võis olla põhjustatud 

suuremast tuultolmlemise mõjust. Kuigi raps on ka tuultolmleja, siis nii õie ja õisiku 

struktuur ja ka kleepuv õietolm on omased just putuktolmlejatele (Cresswell et al. 2004; 

Whitehead 1983). Rapsitaim ei soosi tuultolmlemist, sest õied on õisikus asetunud 

radiaalselt ja seetõttu ainult pool õisikust on avatud aktiivsele tuultolmlemisele, sest teine 

pool õisikust asetseb allatuult ja selles olukorras on tuultolmlemine vähetõenäoline 

(Cresswell et al. 2004), lisaks on rapsi õietolm tompjas ning tuultolmelmiseks ebasobilik 

(Cresswell et al. 2004; Whitehead 1983). Puiskoridor võib mõjutada tuule tugevust ja 

seetõttu ei toimu ka põllul nii efektiivne tolmlemine. Rohtse põlluserva ja mitte õitseva 

kultuuriga piirnevatel põldudel pole tuuletakistus nii suur, seetõttu on ka tuultolmlemise 

mõju rapsil suurem.  

 

Samuti vaadeldi analüüsi käigus pea- ja külgvõrselt võetud õite tolmuterade arvukuse 

erinevust ja selgus, et pole usutavalt erinevust tolmuterade arvukuse vahel. Seega pole 

vahet, kas on tegemist pea- või külgvõrsel asuva õiega, tolmuterade arvukus ei sõltu õie 

asukohast taimel.  

 

 

4.5. Talirapsi saaki mõjutab põlluga piirnev maastikuelemenditüüp 

 

Põllumehele on oluline, et rapsi saak oleks ühtlane kogu põllu piires. Lindström et al. 

(2015) tegi katse, kus osadele katses olnud talirapsi põldudele viidi juurde mesitarud ja 

teistele ei viidud ning selgus, et rapsi saagikus ei erinenud nendel põldudel põlluservas ja 

põllu keskel. Käesoleva töö tulemuste põhjal ei olnud samuti talirapsi saak mõjutatud 

kaugustest põlluservas.  

 

Kui kaugus põlluservast ei mõjutanud talirapsi saaki, siis see, millise 

maastikuelemenditüübiga põld piirnes, mõjutas oluliselt rapsi saaki. Suurim saak oli mitte 

õitseva kultuuriga piirneval põllul ja kõige madalam rohtse põlluservaga piirneval talirapsi 

põllul. Ka looduslike ja poollooduslike koosluste osatähtsus mõjutas talirapsi saaki. 

Madala osatähtsusega piirnevatel põldudel oli saak kõige kõrgem ning keskmise ja kõrge 

osatähtsusega piirnevate põldude saagid olid madalamad. Metsastunud alade vähendamine 
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põllumajandusmaastikes on viinud madalamate saakideni põllukultuuride puhul (Arthur et 

al. 2010), kuid antud katse käigus on madalam looduslike ja poollooduslike koosluste 

osatähtsus just positiivselt mõjunud talirapsi saagikusele.  

 

Üheks töö eesmärgiks oli välja selgitada, kas putuktolmeldajate rohkus suurendab talirapsi 

saaki. On leitud, et talirapsi saagi kujunemine on positiivselt mõjutatud putuktolmeldajate 

esinemisest põllul (Bommarco et al. 2012; Jauker et al. 2012; Lindström et al. 2015; 

Morandin ja Winston 2006, 2005). Meemesilased on olulised tolmeldajad talirapsi 

põldudel (Lindström et al. 2015) ja nende tarude viimine põldudele suurendaks rapsiõite 

tolmeldamist (Eisikowitch 1981) ning seega suureneks ka saagikus (Lindström et al. 

2015). Antud katse käigus 2014. a ei tulnud välja seost tolmeldajate arvukuse ja saagikuse 

vahel, kuid nagu eespool märgitud, oli üldiselt tolmeldajate arvukus madal ja seetõttu oli 

statistiliselt oluliste seoste leidmine raske. Samas on leitud, et kimalaste ja erakmesilaste 

suurem tihedus põllul parandab ka talirapsi seemnete moodustumist (Jauker et al. 2012), 

järelikult oli antud katsepõldudel putukate koguarv kriitilisest piirist, kus see hakkab saagi 

suurust mõjutama, allpool. 

 

 

4.6. Putuktolmeldajate välistamise eksperiment 

 

Varasemalt on näidatud putuktolmeldajate oluline mõju rapsi saagi kujunemisele 

(Lindström et al. 2015) ja selle efektiivsus oleneb paljuski ka kasvatatavast sordist 

(Hudewenz et al. 2014; Lindström et al. 2015). Putuktolmeldajate mõjul on kõtrades 

moodustunud seemnete hulk suurem, klorofüllisisaldus on madamal ning seemned on 

raskemad ja üleüldiselt kvaliteetsemad (Bommarco et al. 2012).  

 

Antud töö raames teostati talirapsi õitel 2015. aastal erinevad töötlused, et saada teada, kas 

on mõju putuktolmeldajatel talirapsi saagikusele. Tuli välja, et putuktolmeldajate 

välistamise eksperimendi käigus tehtud töötlustel oli mõju talirapsi kõtrades moodustunud 

seemnete hulgale. Neil õitel, kus putuktolmlemine oli välistatud (avatud tolmeldamine ja 

must õis), oli oluliselt vähem seemneid kõtrades moodustunud, kui neis õites, mis olid 

käsitsi tolmeldatud ja kollaste kroonlehtedega (kollane õis). Ka ühe teise uuringu tulemusel 

on leitud, et need rapsiõied, mis olid käsitsi tolmeldatud ja need, mis olid kontrollõiteks 
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(rapsiõied olid mõjutatud tuul- ja putuktolmeldamisest), oli oluline vahe seemnete 

moodustumisele kõtrades, ehk käsitsi tolmeldatud õite kõtrades moodustus rohkem 

seemneid kui kontrollõites (Morandin ja Winston 2006). Stanley et al. (2013) leidis, et neil 

õitel, kus putuktolmlemine oli välistatud, oli madalam seemnete arv kõdras kui neis, mis 

olid avatud tolmlemisega (mõjutatud nii tuultolmlemisest kui putuktolmlemisest). 

Käesoleva töö tulemustest selgus, et kui välistataks kõik putukad põllul, kes tolmeldavad 

rapsi õisi, siis rapsi saaks oleks madalam. Tulemused näitavad, et piisava arvu 

putuktolmeldajate olemasolul põllul võiks talirapsi saak olla 18,65% suurem ja see tooks 

põllumeestele suurema kasumi. Sarnase tulemuse sai Bommarco et al. (2012), kelle katses 

tõusis rapsil majanduslik kasum putuktolmlemisest 20%. Lisaks Lindströmi et al. (2015) 

katses tõusis hübriidsortidega võrreldes avatud tolmlemisega sortidel, kus oli piisavalt 

tolmeldajaid (põldudele oli viidud lisaks mesitarusid) saagikus 8,6%. Seega toetudes 

eelnevatele andmetele ja katses saadud tulemustele võib öelda, et antud katses olnud 

põllul, just sel katseaastal, oli putuktolmeldajatel rapsi saagi kujunemisele märgatav 

positiivne mõju ja samuti võib öelda, et raps võidab putuktolmeldamisest.  
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5. KOKKUVÕTE 
 

Rapsi (Brassica napus L.) kasvatatakse Eestis võrdlemisi suurtel pindadel. Rapsile on 

oluline korralik tolmlemine kogu põllu piires, mis tagab kõrge ja ühtlase saagi. 

Põllumajandusmaastiku homogeniseerumise tõttu on põllud sageli suured ja ka 

putuktolmeldajate elupaikadeks sobilikke looduslikke ja poollooduslikke kooslusi on vähe, 

mis viib putuktolmeldajate arvukuse vähenemiseni. Käesoleva töö esimese eksperimendi 

käigus tuli välja, et putuktolmeldajate arvukus väheneb liikudes talirapsi põllul sissepoole 

ja seetõttu on väga oluline, et suurte põldude sees oleks rohealasid, kus kasulikud 

putuktolmeldajad saaksid elutseda. Looduslikud ja poollooduslikud kooslused, nagu rohtne 

põlluserv ja puiskoridor pakuvad sobilikku elupaika putuktolmeldajatele. Üheks töö 

eesmärgiks oli välja selgitada, kas erinev maastikutüüp mõjutab putuktolmeldajate 

arvukust põllul ja katse käigus selgus, et kui vaadelda putuktolmeldajate koguarvu, siis 

nende talirapsi põldude püünistes, mille ääres olid rohtne põlluserv või puiskoridor, leidus 

ka rohkem putuktolmeldajaid. Seega sai esimene töös püstitatud hüpotees kinnitust. 

Meemesilastele sobis rohkem rohtne põlluserv ja looduslikele putuktolmeldajatele, nagu 

kimalased ning erakmesilased, puiskoridor. Kuigi varasemate uuringute põhjal peaks 

kõrgem looduslike ja poollooduslike koosluste osatähtsus põllumajandusmaastikus 

mõjuma positiivselt putuktolmeldajate arvukusele, leiti, et putuktolmeldajate arvukus 

vähenes osatähtsuse suurenemisel, kui vaadeldi putuktolmeldajate koguarvukust talirapsi 

põllul asuvates püünistes mõjutatuna looduslike ja poollooduslike koosluste osatähtsusest 

talirapsi põllu ümber. 

 

Teiseks töö hüpoteesiks oli see, et õietolmuga varustatus on parem puiskoridori ja rohtse 

põlluservaga piirnevatel põldudel. Katse tulemuste põhjal selgus, et rohtse põlluservaga 

piirnenud põldudel oli talirapsi emakasuudmel tolmuteradega varustatus kõrgem, kuid 

puiskoridoriga piirnevate põldude talirapsi emakasuudmel oli tolmuteri vähem kui 

mitteõitseva kultuuriga piirnenud talirapsi põldudel. Kuna taliraps on mõjutatud ka 

tuultolmlemisest, siis katses olnud põldudel võis puiskoridoriga piirnenud põldudel olla 

tuule mõju väiksem ja rohtse põlluservaga ning mitteõitseva kultuurpõlluga piirnenud 

talirapsi põldudel oli tuule mõju suurem ning seetõttu ka tolmuterade hulk suurem. Seega 

võib järeldada, et teine hüpotees sai osaliselt kinnitust. 
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Lisaks oli töö eesmärgiks välja selgitada, kas putuktolmeldamine suurendab seemnete arvu 

kõdras. 2015. a katsetulemustest selgus, et kui talirapsi põllul välistataks kõik võimalused 

putuktolmlemiseks, siis oleks rapsi saak väiksem, mis näitab putuktolmeldamise positiivset 

mõju rapsi saagile. Käsitsi tolmeldatud ja kollaste kroonlehtedega õite kõtrades moodustus 

rohkem seemneid, kui neis, kus putuktolmlemine oli välistatud ning oli avatud 

tolmlemisega. Nende tulemuste baasil võib öelda, et putuktolmlemisel on arvestatav mõju 

rapsi saagile, kõdras olevate seemnete saak tõusis koguni 19%. Seega sai kolmas hüpotees 

kinnitust. Samas ei näidanud 2014. a analüüsitulemused tõenäoliselt madala tolmeldajate 

arvukuse tõttu seost putuktolmeldajate arvukuse ja rapsi saagi vahel. 

 

Töö käigus välja tulnud tulemuste põhjal võib järeldada, et erinevatel maastikuelemendi-

tüüpidel, eriti rohtsel põlluserval ja puiskoridoril on soodustav mõju putuktolmeldajate 

arvukusele. Seetõttu on oluline säilitada põllumajandusmaastikus looduslikke ja 

poollooduslikke kooslusi, et säilitada elupaiku kasulikele putukatele, nagu näiteks 

putuktolmeldajad, kellel on positiivne mõju talirapsi saagikusele. Põllumajandusmaa tuleb 

hoida heterogeenne, et maastik oleks vahelduv ja mitmekesine, mis aitab säilitada 

looduslikku mitmekesisust ja seeläbi kindlustada jätkusuutlik põllumajandus. 
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7. THE IMPACT OF LANDSCAPE ON BEE ABUNDANCE 

IN WINTER OILSEED RAPE FIELDS AND THE 

BENEFIT OF POLLINATION FOR OILSEED RAPE 

PRODUCTION 

 

SUMMARY 

 

Oilseed rape (Brassica napus L.) is grown in fairly large areas in Estonia and offers a good 

gathering area for pollinators, whose abundance has declined globally. It is really 

important to have sufficient pollination within the entire field, as this will ensure a high 

and homogenous yield. Agricultural land is homogenous because of large fields and this 

decreases the habitats and influences the abundance of beneficial organisms such as 

pollinators. Hence, it is important to know more about if and how different commonly 

occurring landscape elements influence the abundance of insect pollinators in winter 

oilseed rape fields and how does oilseed rape benefit from it. 

 

Two experiments were conducted. The first one was carried out in 18 different winter 

oilseed rape fields in 2014 in Tartu County. Each winter oilseed rape field was at least 

three hectares in size and was in the centre of a one km radius landscape sector. There 

were six fields, which were bordered with herbaceous linear (grassy strip), six fields 

bordered with woody linear elements (line of scrub, hedge or trees) and six fields were 

bordered directly with a different crop (control). There were four sampling points within 

each winter oilseed rape field. Pollinator abundance was measured by catching pollinators 

with yellow pan traps. To find out the efficiency of insect pollination on oilseed rape fields 

stigmas were collected from oilseed rape flowers to measure pollen load. The second 

experiment was conducted in 2015 on one winter oilseed rape field, which had honeybee 

hives next to it. This study was conducted to quantify the contribution of pollinator visits 

to the seed set in oilseed rape. The study was based on discouraging or eliminating insect 

visits to flowers by colouring the petals and quantifying impact on seed set relative to 

unmodified flowers. There were four different flower treatments: 1) unmodified petals and 

not hand pollinated, 2) coloured petals and not hand pollinated, 3) unmodified petals and 

hand-pollinated, 4) coloured petals and hand-pollinated. Each treatment was replicated 20 
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times. The pods were collected and the seed set per pod was counted four weeks after the 

treatments were applied. 

 

Results from the first experiment, which was done in 2014, revealed that pollinators' 

abundance is affected by the distance from the field edge, pollinators were less abundant 

deeper inside the field than closer to the field edge, indicating that natural and semi-natural 

habitats such as herbaceous linear and woody linear elements provide good habitats for 

pollinators. Thus we can further hypothesise that smaller fields with more semi-natural 

habitats around them might help to preserve beneficial insects. The first hypothesis for the 

thesis was to identify if different landscapes have any influence on the abundance of 

pollinators in the oilseed rape field. The results of the first experiment show that 

pollinators were more abundant on fields bordered with herbaceous linear and woody 

linear elements than on control fields. Hence, the first hypothesis for the thesis was 

confirmed. Honeybees' abundance was higher next to herbaceous linear elements and as 

for wild pollinators, such as bumblebees and solitary bees, the abundance was higher next 

to woody linear elements. When the abundance of pollinators was compared with the rate 

of natural and semi-natural habitats, it was shown, that when the abundance of natural and 

semi-natural habitats increased the pollinator abundance decreased. 

 

The second hypothesis was that the supply of pollen is better in those fields, which are next 

to herbaceous linear and woody linear elements. The experiment showed a positive 

influence of herbaceous linear elements on the pollen load, but on those fields, which were 

next to woody linear elements, the pollen load per stigma was even lower than on the 

fields, which were next to another crop field (control). One possible reason for this might 

be that oilseed rape is also influenced by wind pollination, and those fields which were 

next to herbaceous linear elements and other crop fields (control) were more influenced by 

wind pollination than those fields, which were next to woody linear elements. Thus, the 

second hypothesis was proven to be plausible, but not thoroughly true. 

 

The third hypothesis for the thesis was to identify whether insect pollination (entomophily) 

enhances the seed set in the pod of oilseed rape, which was analysed in 2015. During the 

second experiment it appeared that the exclusion of pollinators led to a smaller number of 

seeds in pods suggesting that insect pollination has a positive impact on oilseed rape yield. 

The flowers with hand-pollinated and yellow petals had more seeds per pod than those 



61 

 

where the entomophily was excluded (black petals). Therefore, insect pollination has the 

potential to influence the yield, based on the data, the yield would be 19% higher. Hence, 

the third hypothesis was confirmed. On the contrary, the study conducted in 2014 showed 

no relationships between the abundance of pollinators in the field and oilseed rape yield, 

however, this could be explained by the overall low abundance of pollinators that year. 

 

It can be concluded from the results of the current study, that different landscape element 

types, especially herbaceous linear and woody linear elements, have a positive effect on 

the abundance of pollinators. Therefore, it is important to preserve natural and semi-natural 

habitats in the agricultural landscape. At the same time, there should be an increased focus 

on supporting the abundance of pollinators, as low pollinator abundance does not ensure a 

positive impact on winter oilseed rape yield. 
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