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Rapsi kasvatatakse üha suuremal kasvupinnal, Eestis on aastatega kasvupind tõusnud ligi 

kolm korda, ulatudes 2015. aastal 70,8 tuhande hektarini. Enamlevinud kahjur rapsil on 

naeri-hiilamardikas, kelle tõrjeks kasutatakse sünteetilisi taimekaitsevahendeid. Põlluma-

janduse intensiivistumine toob kaasa põllumajandusmaastiku homogeniseerumise ja bio-

loogilise mitmekesisuse vähenemise. Pool-looduslikud ja looduslikud alad pakuvad elu-, 

varje- ja talvitumispaiku kasulikele organismidele põllul, sh. röövtoidulistele lülijalgse-

tele. 

 

Käesoleva uurimustöö eesmärgiks oli kindlaks teha, kas ja kuidas erinevad rapsipõlluga 

piirnevad maastikuelemendid mõjutavad põllul esinevate röövtoiduliste lülijalgsete ar-

vukust ja liigilist mitmekesisust ning kas röövtoiduliste lülijalgsete arvukus muutub naeri-

hiilamardika vastsete taimedelt mulda laskumise perioodil, mil nad on maapinnal toituvate 

röövtoiduliste lülijalgsete potentsiaalseks toiduobjektiks. 

 

Katse viidi läbi 2014.aastal Tartumaal 18nel vaatlusalal, mille keskmes oli talirapsi põld. 

Katsealade valikul lähtuti looduslike ja pool-looduslike maastikuelementide osatähtsusest 

vaatlusaladel ja rapsipõlluga piirnevast maastikuelemendi tüübist. 

 



 

Töö tulemustest selgub, et katse käigus leitud röövtoiduliste lülijalgsete arvukus oli kõrge. 

Enim leiti jooksiklasi, neile järgnesid lühitiiblased ja kõige vähem leiti ämblikulaadseid.  

Peamiselt mõjutas röövtoiduliste lülijalgsete arvukust talirapsi põldudel maasti-

kuelemendi tüüp ja püüniste tühjendamise aeg ning röövtoidulisi lülijalgseid leiti talirapsi 

tootmispõldudelt kõige rohkem perioodil, mil naeri-hiilamardika vastsed laskusid mulda 

nukkuma. Röövtoidulised lülijalgsed eelistavad kõrreliste taimedega kooslusi. Kasulikud 

röövtoidulised lülijalgsed võivad hoida naeri-hiilamardikate arvukuse talirapsil tõrjekri-

teeriumist allpool, mistõttu nad toovad otsest majanduslikku kasu põllumajandustootja-

tele. 

Märksõnad: Röövtoidulised lülijalgsed, põllumajandusmaastik, maastikuelemendid 
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The area of oilseed rape has increased by nearly three times over the years, reaching 70.8 

thousand hectares in 2015. The most common pest of oilseed rape is the pollen beetle, 

which is controlled by the use of synthetic pesticides. The intensification of agriculture 

leads to the homogenisation of the agricultural landscape and biological diversity decline. 

Semi-natural and natural areas offer a suitable habitat, protection from the elements and 

hibernation site for beneficial organisms in the field, including predatory arthropods. 

 

The aim of this study was to determine whether and how 1) different bordering landscape 

elements affect predatory arthropod abundance in winter oilseed rape fields and 2) preda-

tory arthropod abundance changes while pollen beetle larvae drop to the soil to pupate, 

when they are easily accessible for ground dwelling predatory arthropods. 

 

The study was conducted in 2014 in Tartu County in 18 landscape sectors; each with an 

oilseed rape field in its centre. The study areas were selected on the basis of natural and 

semi-natural landscape element abundance and landscape element types adjacent to the 

oilseed rape field.  

 

Predatory arthropod abundance was high during the study. Ground beetles (Carabidae) 

were the most numerous family followed by staphylinids (Staphylinidae) and arachnids 

(Arachnida). Predatory arthropod abundance in oilseed rape fields was mainly influenced 



 

by landscape element type and sampling time; predatory arthropods were the most abun-

dant when pollen beetle larvae were dropping to the ground to pupate in the soil. We can 

conclude that predatory arthropods prefer herbaceous vegetations. Beneficial predatory 

arthropods may keep the pollen beetle abundance in winter oilseed rape field below the 

economic threshold, which is why they bring direct economic benefits to farmers. 

Keywords: Predatory arthropods, agricultural landscape, landscape elements 
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SISSEJUHATUS  

 

Raps (Brassica napus L. var. oleifera) ehk õlikaalikas kuulub väga liigirikkasse kapsasrohu 

(Brassica) perekonda ja tema kasvupind Eestis on viimasel aastakümnel märgatavalt tõus-

nud, ulatudes 2015. aastal 70,8 tuhande hektarini (Eesti Statistikaamet, 2016). Tegemist on 

hinnatud õlikultuuri ja hea nektariproduktsiooniga taimega (Nosenko et al. 2014). Raps on 

toitainete, eriti lämmastiku, suhtes nõudlik kultuur, seega tema kasvatamine kurnab maad 

(Rathke et al. 2006). Lisaks sellele ründavad rapsi ristõielistele taimedele spetsialiseerunud 

putukad, kellele pakutakse ohtralt toitumis- ja paljunemispaiku ja seega luuakse arvukuse 

tõusuks soodsad tingimused. Rapsitaimedele võivad kõige suuremat kahju tekitada maakir-

bud (Phyllotreta), hiilamardikad (Brassicogethes sün. Meligethes) ja peitkärsakad (Ceutor-

hynchus) (Alford et al. 2003). Taimehaigustest on rapsil enim levinud valgemädanik (Scle-

rotinia sclerotiorum (Lib.) de Bary), jahukaste (Erysiphe brassicae), tõusmepõletik 

(Pythium sp.; Rhizoctonia solani Kuhn; Olpidium brassicae (Worn.) Dang) ja ristõieliste 

kuivlaiksus (Alternaria brassicae (Berk.)) (Alford, 2008; Veromann et al. 2013). 

 

Rapsi kahjurite tõrje põhineb peamiselt sünteetilistel taimekaitse vahenditel, mille rutiinse 

kasutamise tagajärjel on hiilamardikatel väljakujunenud resistentsus mürgi (püretroidide) 

suhtes (Williams, 2010). Eestis läbiviidud 2011. a katsest võib järeldada, et uuritud hiila-

mardikad olid väga tundlikud püretroidide suhtes (Veromann & Toome, 2011), kuid hilise-

mas 2012. aastal korraldatud katses oli püretroididele resistentsete putukate osatähtsus suu-

renenud (Kovács et al. 2015). Lisaks kahjuritele on insektitsiidid surmavad ka kasulikele 

organismidele, näiteks röövtoidulistele lülijalgsetele (sh jooksiklased, lühitiiblased, ämbli-

kulaadsed), parasitoididele, tolmeldajatele jne., kes võiksid talunikele suurt kasu tuua. 

 

Põllumajanduse intensiivistumine on viinud põllumajandusmaastiku homogeniseerumisele, 

looduslike ja pool-looduslike alade fragmentiseerumisele ning bioloogilise mitmekesisuse 

vähenemisele (Fahrig et al. 2011; Fahrig & Jonsen, 1998). Homogeenses põllumajandusli-

kus maastikus on kasulikel lülijalgsetel raske leida elu-, varje-, talvitumis- ja toitumispaiku, 

seevastu heterogeenne maastik pakub ohtralt elupaiku ka sellisel ajal kui kasvatatav põllu-

majanduskultuur veel ei paku toitu ega ka varjepaika. Põllumajandusmaa jagamine erineva 
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suurusega põldudeks on toonud kaasa põllumaade vahel asetsevate looduslike ja pool-loo-

duslike alade vähenemise, seetõttu on oluline hooldada ja kaitsta nii kogu maad tervikuna 

kui iga väikest osa sellest (Hietala-Koivu et al. 2004b; Vasseur et al. 2013). 

 

Seega on oluline uurida alternatiivsete ja jätkusuutlike võimaluste leidmist keemiliste tõrje-

vahendite kasutamise vähendamiseks ja kuidas põllumajandusmaastikus esinevad mitteha-

ritavad alad mõjutavad kasurite arvukust põllul. Seeläbi saab toetada funktsionaalset mitme-

kesisust põllumajandusmaastikus ja soodustada kasulike organismide levikut kultuurpõldu-

dele. 

 

Uurimustöö viidi läbi Euroopa teadusprojekti QuESSA (i.k. Quantification of Ecological 

Services for Sustainable Agriculture; e.k. Ökosüsteemi teenuste roll jätkusuutlikus põlluma-

janduses) ühe osana. QuESSA on rahvusvaheline teadusprojekt, mille eesmärgiks on uurida 

tootmispõldudega piirnevate poollooduslike põllumajandusmaastiku elementide (näiteks he-

kid, rohtsed põllu- ja metsaservad, kesad jne) osatähtust ökosüsteemi poolt jätkusuutlikule 

põllumajandusele pakutavates teenustes. Keskendutakse eeskätt kahjurite arvukuse piirami-

sele ja tolmeldajatele, kuid tegeldakse ka erosiooni vähendamise, orgaanilise aine sidumise 

ja saagikuse küsimustega. Projekt kestab 2013–2017. aastatel ja seda rahastatakse Euroopa 

Liidu 7. raamprogrammi kaudu.  

 

Magistritöö eesmärgiks oli uurida, kas ja kuidas erinevad rapsipõlluga piirnevad maasti-

kuelemendid mõjutavad põllul esinevate röövtoiduliste lülijalgsete (jooksiklased, lühitiibla-

sed, ämblikulaadsed) arvukust ja liigilist mitmekesisust ning kas röövtoiduliste lülijalgsete 

arvukus muutub naeri-hiilamardika (Brassicogethes aeneus Fab. sün. Meligethes aeneus 

Fab.) vastsete taimedelt mulda laskumise perioodil, mil nad on maapinnal toituvate röövtoi-

duliste lülijalgsete potentsiaalseks toiduobjektiks. 

 

Uurimustöö hüpoteesid: 

1. Röövtoiduliste lülijalgsete arvukus suureneb hiilamardika vastsete mulda laskumise 

perioodil. 

2. Suurema looduslike alade osatähtsusega vaatlusaladel on röövtoiduliste lülijalgsete 

arvukus kõrgem. 

3. Erinevad maastikuelemendid mõjutavad röövtoiduliste lülijalgsete arvukust ja liigi-

list mitmekesisust. 
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4. Vahetult põllumajandusmaaga piirnevatel põldudel on röövtoiduliste lülijalgsete ar-

vukus väiksem kui loodusliku või pool-loodusliku elemendiga piirnevatel põldudel. 

 

Autor avaldab tänu oma juhendajatele Eve Veromannile, Riina Kaasikule, Gabriella 

Kovàcsile abi ja nõuannete eest magistritöö valmimisel; kaastudengitele Leana Lõhmusele, 

Diana Peedelile ning taimekaitse osakonna E. Veromanni töörühma liikmetele Janne Möld-

rile, Liis Vainole, Linda-Liisa Veromannile abi eest välitööde. Tänan veel ka Haage Agro 

OÜ-d, Tartu Agro AS-i ja Rannu Seeme OÜ-d, kelle põldudel katse läbi viidi. 
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 KIRJANDUSE ÜLEVAADE 

 Põllumajandusmaastik 

 

Põllumajandus ja sellega seotud tootmine on hõivanud FAO (Food and Agriculture Orga-

nization) andmetel ligikaudu 5 miljonit hektarit ehk 36,3 % kogu maast ja selle osatähtsus 

on viimastel aastakümnetel järjest suurenenud (FAO, 2016). Maailma rahvastiku kiirest 

juurdekasvust lähtudes on vajadus toidu järele järjest suurenenud ja seega on ka põllumajan-

duslik tegevus intensiivistunud ja laienenud, see aga on toonud kaasa tahtmatu, kuid kahju-

liku mõju keskkonnale ja ökosüsteemi teenustele, rõhutades vajadust arendada ja edendada 

keskkonnasäästlikumat põlluharimist (Concepción et al. 2008; Garibaldi et al. 2011; Tilman 

et al. 2002). 

 

Ökosüsteemi teenused on mitmesugused keskkonnakaitselised, sotsiaalsed ja majanduslikud 

hüved, mida ökosüsteemid inimkonnale pakuvad (Millennium Ecosystem Assessment, 

2005). Põllumajandusmaastik on erinevate ökosüsteemide kogum ja see piirneb aladega, mis 

on looduslikult mitmekesisemad ja inimese poolt vähem mõjutatud kui kultuurtaimedega 

kaetud alad. Mida mitmekesisem on maastik, seda rohkem on seal elupaiku erinevatele or-

ganismidele. Sellised põllumajandusmaastiku elemendid nagu metsaservad, hekid, põlluser-

vad, kesad ja heinamaad, on võrreldes haritava põllumaaga liigirikkamad, sest pakuvad elu-

paiku paljudele organismidele. Lisaks pakuvad need ka olulisi toiduressursse nii parasitoi-

dide ja röövtoiduliste lülijalgsete jaoks, tagavad tänu püsivale taimkattele neile talvituskohad 

ja elu- ning pelgupaigad, samuti pakuvad toitumiseks õietolmu ja nektarit (Puech et al. 2015; 

Tscharntke et al. 2007). 

 

Kuna põllumajandusmaa kasutamine mõjutab väga suurt osa maismaast on äärmiselt oluline 

seal kaitsta ja säilitada bioloogilist mitmekesisust ka tulevikus. Maastiku seisukohalt on olu-

line mõista, miks põllumajanduslik maakasutus on rohkem tuntud oma negatiivse kui posi-

tiivse mõju poolest bioloogilisele mitmekesisusele ja ökosüsteemi teenuste pakkumisele. 

Põllumajanduslik maakasutus ja bioloogilise mitmekesisuse säilitamist koos on traditsioo-

niliselt tihti peetud vastuoluliseks (Tscharntke et al. 2005). 
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Pool-looduslikud kooslused jt kultuurpõldudega piirnevad mitteharitavad alad on põhiele-

mendid haritud ja looduslike maa-alade vahel (Hietala-Koivu et al. 2004a). Soomes läbi vii-

dud uurimuses on välja toodud, et põllumajandusmaa suurenemisest tingituna olid pool-loo-

duslikud alad uuritud piirkonnas vähenenud 59–90 % (Hietala-Koivu et al. 2004a).  

 

Liikide kadumist on enim märgatud suurte ja kergesti nähtavate organismide puhul nagu 

linnud, liblikad ja imetajad, sest see tekitab muret inimestes ja saab kajastatud meedias, kuid 

märkamata jäävad enamasti väiksemad organismid, sest ei olda teadlikud nende olulisest 

rollist toiduahelas, see on raskesti mõistetav või seda ignoreeritakse. Paljud inimesed on ar-

vamusel, et putukad on kahjurid ja neist tuleb vabaneda. Bioloogilise mitmekesisuse taasta-

miseks ja säilitamiseks on oluline taastada ja säilitada pärandkooslusi, et säiliksid liigiline 

mitmekesisus ja tolmeldajate populatsioonid. Samatähtis on taastada ja taasluua looduslikke 

rohumaid, mis tõstavad liigirikkust ja putukate arvukust (Öckinger & Smith, 2007; Paoletti, 

1999). 

 

Euroopa Liidus on kasutusele võetud erinevaid meetmeid ja nõudeid põllumajandustootja-

tele, et säilitada looduslikke ja pool-looduslikke alasid ning nende mitmekesisust. Teadu-

suuringud maastiku heterogeensuse ja bioloogilise mitmekesisuse vahelistest suhetest pole 

leidnud kindlaid tõendeid, et need meetmed, mille eesmärk on suurendada maastiku hetero-

geensust, tooksid kasu bioloogilisele mitmekesisusele (Fahrig et al. 2011).  

 

 

 Rapsi tähtsus Euroopa ja Eesti põllumajandusmaastikul 

 

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

või kaheaastane kultuurtaim. Raps sarnaneb geneetiliselt kaalikaga, mistõttu nimetatakse 

teda ka õlikaalikaks (Brassica napus oleifera). Arvatavasti on raps tekkinud rüpsi ja kapsa 

spontaansest ristumisest ja selliseid taimi leiti juba 13. sajandil Vahemeremaadest (Kaarli, 

2003). Leheroseti perioodil sarnaneb noor rapsitaim väliselt kaalikataimega, lehed on sina-

kasrohelised ja siledad. Vartega taimedel on varre keskmises osas ja kõrgemal paiknevad 

lehed terveservalised ja alusel vart ümbritsevad. Õitsevatel taimedel jäävad avatud õied alati 

avanemata õiepungadest allapoole. Kõdrad paiknevad rapsil peaaegu horisontaalselt. Rapsi 

seemned on mustad kuni tumepruunid. Rapsil esinevad tali- ja suvivormid. Talisortidel on 
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suurem saagikus (Kaarli, 2003). Talirapsi saagikus Eestis 2015. a. oli 3,18 tonni hektarilt, 

suvirapsi saagikus aga 2,27 tonni hektarilt (Eesti Statistikaamet, 2016). 

 

Rapsi kasvatatakse peamiselt seemnete tootmiseks, millest pressitakse õli, mida kasutatakse 

toiduks, biokütusena, seepide jm. valmistamisel. Õli pressimise jääkidest tehakse loomadele 

rapsikooki ja rapsisrotti. 

 

Raps on peamine Põhja- ja Kesk-Euroopas kasvatatav õlikultuur ja selle tähtsus on viimasel 

20 aastal eriti märkimisväärselt tõusnud – FAO andmetele tuginedes on 1992. aastast rapsi 

kasvupind maailmas kasvanud 20 miljonilt hektarilt 2014. aastaks 35 miljonile hektarile- 

raps on teine peamine kasvatatav õlikultuur maailmas sojaoa järel. Euroopast on saanud 

rapsi ja sellest valmistatavate toodete peamine tarbija (Williams, 2010; Carré & Pouzet, 

2014, FAO 2016). Kõrge õlisisalduse tõttu on raps perspektiivne ka energiakultuurina (Tol-

mac et al. 2014). Raps on kõrgelt hinnatud kultuur ka Eesti põllumajanduses ja selle tähtsus 

Eestis on viimastel aastakümnetel suurenenud. Eesti Statistikaameti andmetel on rapsi ja 

rüpsi kasvupinnad suurenenud aastatel 2000–2014 28,8 tuhandelt hektarilt 80 tuhandele hek-

tarile (Eesti Statistikaamet, 2016). 

 

Rapsi hea nektariproduktsioon meelitab ligi erinevaid tolmeldajaid. Prantsusmaal läbi viidud 

uuringus leiti, et nendel rapsipõldudel, mille servas olid metsad või puiskoridorid, meelitasid 

ligi rohkem tolmeldajaid kui teiste kultuurtaimedega piirnevad rapsi põllud (Bailey et al. 

2014). Rapsi massiline õitsemine on avaldanud positiivset mõju kimalaste arvukusele ja ko-

looniate suurenemisele, mis omakorda toovad kaasa tolmeldamise osatähtsuse suurenemise 

agroökosüsteemi teenusena (Diekötter et al. 2008). 

 

Euroopas kahjustavad rapsi peamiselt kuus laialt levinud kahjurit, kes vähendavad oluliselt 

seemnesaaki. Need kahjurid kahjustavad taime erinevates arengufaasides, põhjustades kahju 

erinevatele taime osadele (Williams, 2010).  

 

Peamisteks rapsi kahjuriteks Eestis on: 

1. Phyllotreta undulata Kuts. –  harilik maakirp 

2. Brassicogethes aeneus Fab. (sün. Meligethes aeneus Fab.) – naeri-hiilamardikas 

3. Brassicogethes viridescens Fab. (sün. Meligethes viridescens Fab.) – sinepi-hiila-

mardikas 
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4. Ceutorhynchus obstrictus Marsh. – kõdra-peitkärsakas 

5. Ceutorhynchus pallidactylus Marsh. – varre-peitkärsakas 

6. Dasineura brassicae Winn. – kõdrasääsk 

Eestis on kõige arvukamaks ja enim kahju tegevaks eelpool loetletud kahjuritest naeri-hiila-

mardikas (Veromann et al. 2007, 2006). 

 

Kahjurite arvukust piiratakse enamasti insektitsiididega, mille rutiinne kasutamine on viinud 

ka hiilamardikatel resistentsuse väljakujunemiseni enamlevinud püretroidsete taimekaitse 

vahendite suhtes. Ka Eestis läbiviidud katsed on näidanud, et mõned Eestis esinevad naeri-

hiilamardika populatsioonid ei ole enam väga tundlikud püretroididel põhinevatele taime-

kaitsevahendite suhtes (Kortspärn, 2015; Kovàcs et al. 2015; Nauen et al. 2012; Veromann 

& Toome, 2011; Williams, 2010). Seetõttu on oluline leida bioloogilisi vahendeid kahjurite 

leviku piiramiseks. 

 

 

 Röövtoidulised lülijalgsed 

 

Põllumajanduse intensiivistumine suuremate saakide saamiseks ja kasvava rahvastiku ära 

toitmiseks on avaldamas kahjulikku mõju looduslikule mitmekesisusele, sealhulgas on vä-

henenud ka bioloogiline kahjurputukate tõrje röövtoiduliste lülijalgsete poolt. Röövtoiduli-

sed lülijalgsed on kahjurputukate looduslikud vaenlased. Bioloogiline kahjuritõrje on kee-

rukas ökosüsteemi teenus, kuid inimesed peaksid üha enam mõistma selle tähtsust (Crowder 

& Jabbour, 2014; Wilby & Thomas, 2002).  

 

Inimtegevuse tõttu on paljud põllumajandusmaastikud muutunud looduslikele vaenlastele 

ebasoodsateks. Põllumajandusmaastike majandamisel peaks üheks eesmärgiks olema elu- ja 

varjepaikade ning soodsate elutingimuste hoidmine ja loomine röövtoidulistele putukatele 

(Landis et al. 2000; Tscharntke et al. 2007). Röövtoiduliste lülijalgsete peamisteks talvitus- 

ja varjepaikadeks on alad, kus ei toimu põllumajanduslikku tegevust. Talvitumiseks sobivad 

kõige paremini mitteharitavad alad põldude vahetus läheduses, näiteks metsad, hekid, põl-

dude- ja kraavide serva-alad (Männiste, 2015). 
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Röövtoiduliste lülijalgsetena käsitletakse antud töös lähemalt ämblikulaadseid (Arachnida), 

jooksiklasi (Carabidae) ja lühitiiblasi (Staphylinidae). Neil on suur potentsiaal maapinnal 

liikudes vähendada nii umbrohtude kui ka kahjurputukate arvukust (Männiste, 2015). 

 

 

1.3.1. Ämblikulaadsed 

 

Ämblikulised (Araneae) ehk ämblikud kuuluvad ämblikulaadsete (Arachnida) seltsi, Eestis 

on teadaolevalt üle 520 liigi, maailmas seevastu umbes 40 000 liiki (Marc et al. 1999). Nende 

keha on 1–10 cm pikk ja koosneb pearindmikust ja tagakehast. Ämblikutel on kaheksa jalga 

ja nad on röövtoidulised. Neile on iseloomulik kehaväline seedimine, nad viivad oma mür-

giga ohvri kehasse seedemahlu, mis lagundavad ohvri koed ning hiljem tühjendavad ohvri 

söödava sisemuse. Ämblikuid võib leida peaaegu kõikides elupaikades ja mikroelupaikades, 

milleks võivad olla nii mäetipud kui ka mageveekogud, lisaks maa-alused elupaigad. Laial-

dast levikut võibki pidada liigilise mitmekesisuse põhjuseks (Marc et al. 1999).  

 

Siiski varieerub nende arvukus erinevat tüüpi elupaikade vahel. Näiteks metsa serva-alad 

pakuvad ämblikutele 70 % rohkem toitu, kui metsa sisealad, päevane toidukogus kokku võib 

seal olla isegi 200–300 % suurem (Marc et al. 1999). Võib järeldada, et serva-alad pakuvad 

ämblikutele rohkem varje- ja elupaiku ning seega suurendavad nende arvukust (Drapela et 

al. 2011).  

 

Ämblikud on olulised putukate arvukuse reguleerijad maismaa ökosüsteemides ja nad on 

tundlikud mikrokliima ja elupaikade muutustest, mis on tingitud inimtegevusest põllu- ja 

metsamaadel (Prieto-Benítez & Méndez, 2011). Inimtegevus põllumajandusmaastikel (eel-

kõige taimekaitsevahendite kasutamine), vähendab oluliselt ämblikute arvukust ja liigilist 

mitmekesisust, kusjuures pole oluline kui suur on taimekaitsevahendi kogus mida kasuta-

takse (Chatterjee et al. 2009). Siinkohal tuleks tähelepanu pöörata ämblikute elutsüklile, 

mida jagatakse lühikeseks elutsükliks (1–2 aastat, maksimum 3) ja pikaks elutsükliks (üle 3 

aasta pikkune), et mitte vähendada inimtegevusega oluliselt ämblikute arvukust ja liigilist 

koosseisu (Marc et al. 1999). 

 

Kasutades ämblikke kahjurite arvukuse piirajatena, ei kaasne sellega riske ökosüsteemile. 

Ämblikute liigiline mitmekesisus ja arvukus põllumajanduskoosluses tagab selle, et kuna 
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erinevatel liikidel on erinevad toidueelistused siis rünnates erinevaid toiduobjekte satub 

nende hulka ka põllumajanduskultuuride kahjureid (Marc et al. 1999). Erineva püügistratee-

gia ja elupaigaga ämblikud võivad oma toiduks tarbida erinevat liiki kahjurputukaid, mis-

tõttu võib neid pidada olulisteks kahjurite arvukuse piirajateks agroökosüsteemides (Marc 

& Canard, 1997). 

 

Koibikulised kuuluvad samuti ämblikulaadsete (Arachnida) seltsi. Koibikulised eristuvad 

ämblikulistest mõne omaduse poolest: pearindmik ja tagakeha ühenduvad omavahel laia alu-

sega, tagakeha on segmenteeritud, silmade arv ja asetus, esinevad lõhnanäärmed, võrgu-ja 

mürginäärmed puuduvad (Tomasson, 2013). Käigujalad on koibikulistel võrreldes ämbliku-

listega oluliselt pikemad (Männiste, 2015).  

 

Koibikulised pärinevad Devoni ajastust ja nad on levinud kõigil mandritel – Euroopas elab 

teadaolevalt 10 perekonda koibikulisi (Giribet & Kury, 2007). Eestis on leitud 12 liiki (To-

masson et al. 2014). Nad eelistavad niiskeid elupaiku maapinnal (Buzatto et al. 2013). Koi-

bikulistel esineb paaritumisel kopulatsioon – emane muneb munad muneti kaudu ja nende 

elutsükkel kestab enamasti üks aasta, soojemas kliimas ka mitu aastat (Buzatto & Machado, 

2014; Tomasson, 2013). 

 

Toitumistüübilt on koibikulised omnivoorid või raipesööjad (Buzatto et al. 2013). Nende 

toiduks võivad olla mädanenud puu- ja juurviljad, taimejäänused, surnud loomad, kahjurpu-

tukad jm.  

 

 

1.3.2. Jooksiklased 

 

Jooksiklased (Carabidae) on mardikaliste seltsi kuuluvad putukad. Neil on pikad jooksujalad 

ja nad liiguvad maapinnal kiiresti. Eestis leidub umbes 290 liiki jooksiklasi (Chinery, 2005). 

Jooksiklaste keha on kaetud tugeva kestaga. 

 

Paljud jooksiklaste liigid on röövtoidulise eluviisiga nii vastse kui ka valmiku kasvujärgus 

ja võivad kahjurputukaid hävitades oluliselt vähendada viimaste arvukust hoides selle all-
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pool majandusliku tõrjekriteeriumi taset. Jooksiklased eelistavad elupaigana rohtsete kul-

tuuridega või mitte kultuurtaimedega kaetud maa-alasid (Ditner et al. 2013). Nende liigi-

rikkust on täheldatud aladel, millel kasvas vähem kõrrelisi heintaimi (Rouabah et al. 2015).  

 

Jooksiklaste arvukust ja liigilist mitmekesisust mõjutavad haritud ja mitte haritud maade 

vahelised piirid. Näiteks teed võivad mõjuda takistava barjäärina nende levikule, kuid hekid 

seevastu pakuvad jooksiklastele talvituspaiku ja aitavad kaasa nende levikule. Samuti mõ-

jutab jooksiklaste elupaiga valikut mullastik, taimede struktuur, temperatuur, niiskus ja maa-

ala suurus (Crist & Ahern, 1999).  

 

Jooksiklased on olulised kahjurite arvukuse ja umbrohtude leviku piirajad ühe- ja mitmeaas-

taste kultuurtaimedega põldudel (Carmona & Landis, 1999). Tihe häirimine nagu korduv 

maa harimine, pestitsiidide kasutamine ja muud agrotehnilised võtted avaldavad kahjulikku 

mõju jooksiklastele. Intensiivne majandamine põllumajandusmaastikul võib negatiivselt 

mõjutada jooksiklaste arvukust, liigilist mitmekesisust ja efektiivsust (Lys et al. 1994). 

 

Röövtoiduliste lülijalgsete arvukust vähendab peamiselt sünteetiliste taimekaitsevahendite 

kasutamine. Siinkohal on leitud positiivseid mõjusid mahepõllumajandusest, kus jooksik-

laste arvukust positiivselt mõjutavad agrotehnilised võtted ja vahekultuuride kasvatamine 

(Hummel et al. 2012; Puech et al. 2014). Samas Saksamaal läbi viidud katses ei leitud eri-

nevusi mahe- ja intensiivse põllumajanduse vahel, küll aga leiti mõjutusi maastikuelemen-

tide erinevustest (Purtauf et al. 2005). Põllumajandustavasid, mis säilitavad jooksiklasi ja 

teisi kahjurite vaenlasi, võib pidada alternatiiviks insektitsiidide kasutamisele põllumajan-

duses (Càrcamo & Spence, 1994).  

 

Euroopas on rapsipõldudelt leitud 42 liiki jooksiklasi (Williams et al. 2010). Kõrge arvukuse 

ja laialdase levikuga on jooksiklastel potentsiaalne võimalus olla vaenlaseks rapsipõldudel 

esinevatele kahjurputukatele (Haschek et al. 2012).  

 

 

1.3.3. Lühitiiblased 

 

Lühitiiblased (Staphylinidae) on rööv- ja segatoidulised (mükofaagid, saprofaagid, fütofaa-

gid) (Bonacci et al. 2006) saleda ja väga liikuva tagakehaga mardikad. Nende nimi tuleneb 
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sellest, et neil on lühikesed kattetiivad, mis ei kata tagakeha. Täiskasvanud isendi kehapik-

kus varieerub 1–40 mm, samas on enamik liike alla 7 mm pikkused. Tuntuimad lühitiiblased 

on samblasultanid (Staphylinus L.), kes toituvad sõnniku ja korjuste peal leiduvatest teistest 

putukatest. Maailmas leidub neid peaaegu kõikides ökosüsteemide tüüpides ja kokku on li-

gikaudu 47 000 liiki lühitiiblasi, eriti tihti võib lühitiiblasi kohata põllumajandusmaastikel 

(Bohac, 1999; Markgraf & Basedow, 2002). 

 

Lühitiiblased eelistavad elupaikadena niiskeid keskkondi, neid võib leida mulla seest ja pin-

nalt, metsakõdust, loomade korjustest, selgroogsete ja lindude pesadest. Mõned liigid elut-

sevad erinevatel taimedel, eriti öösiti kui nad peavad jahti teistele putukatele (Bonacci et al. 

2006). Suur osa röövelliku eluviisiga lühitiiblaste liikidest on võimelised aktiivselt lendama, 

mis võimaldab leida sobivaid elupaiku paljunemiseks (Markgraf & Basedow, 2002). 

 

Euroopa põllumajanduses on täheldatud lühitiiblaste kui röövtoiduliste putukate olulisust 

kahjurite tõrjes (Balog et al. 2003). Siiski eelistavad nad põldudel elamisele põlluga piirne-

vaid looduslikult mitmekesisemaid alasid nagu metsaservad, kraavid ja rohuribad (Ander-

sen, 1997). Lühitiiblaste arvukust võivad vähendada nii pestitsiidide kasutamine kui ka ag-

rotehnilised võtted nagu kündmine (Krooss & Schaefer, 1998). Inimtegevuse mõju lühitii-

valistele putukatele on välja toodud tabelis 1.  
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Tabel 1. Inimtegevuse mõju lühitiivalistele putukatele põllumajandusmaastikul (Bohac, 

1999) 

Tegevus Mõju agroökosüsteemile Mõju lühitiiblastele 

Maastiku struktuuri muutmine 

(sh. kollektiviseerimine) 

Mosaiiksed biotoobid ( väljad, 

hekid, rohumaad, karjamaad) 

in muutunud suurteks välja-

deks, kus esineb minimaalselt 

puid, hekke jm. 

Vähenevad erinevused põldu-

del paiknevate kommuunide ja 

naabruses paiknevate biotoo-

pide vahel (nt. kõrgem sage-

dus üldlevinud liikide näol 

jne.) 

 

Sõnnik Suureneb mulla orgaanilise 

aine sisaldus ja mulle niiskus, 

rohkem putukate vastseid 

Suureneb zoofaagide ja sapro-

faagide osatähtsus( nt. Phi-

lonthus spp., Oxytelus spp.) 

 

Drenaažitorud 

 

Väheneb veetase, orgaanilise 

aine osatähtsus ja tegelik niis-

kus 

 

Umbes 20 % väheneb nende 

liikide arvukus kellel on kõr-

gemad nõuded niiskusele, 

kasv üldlevinud liikidele ja 

kahaneb eluvormide arv 

 

Keemilised väetised (N, P, K) 

 

Väheneb mulla niiskus 

 

Väheneb liikide arvukus kellel 

on suuremad nõuded niisku-

sele, puuduvad või vähem esi-

neb tundlikumaid liike (nt. 

Lathrobium longulum, 

Tachyporus spp.) 

 

Viljavaheldus  

 

Muutused mikroklimaatilistes 

tingimustes ja mulla niiskuses 

 

Kasvab liikide arvukus kellel 

on suuremad nõuded niisku-

sele (nt. Tachinus signatus) 

 

Insektitsiidid, herbitsiidid 

 

Otsene mõju 

 

 

 

 

Kaudne mõju: röövsaagi puu-

dumine (nt. lehetäid), prahitai-

mede puudumine, mikrokli-

maatilised muutused 

 

Lühiajaline tundlike liikide 

kadumine, eriti kes elavad 

mullapinnal ja ronivad taimes-

tikus (nt. Tachyporus spp., 

Atheta spp.) 

Väheneb zoofaagide ja liikide, 

kellel on suuremad nõuded 

niiskusele esinemissagedus 
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 MATERJAL JA METOODIKA 

2.1. Katseala valik 

 

Katse viidi läbi Tartumaal asuvatel talirapsi tootmispõldudel 2014. aastal. Katses oli 18 ühe 

km raadiusega vaatlusala, mille keskmes paiknes talirapsipõld. Vaatlusalad omavahel ei kat-

tunud ja nende vahele jäi vähemalt 200 m. Katsealade valikul lähtuti looduslike ja pool-

looduslike maastikuelementide (rohtse põlluserva, heinamaa, metsa, puiskoridori, kesa) osa-

tähtsusest vaatlusaladel ja rapsipõlluga piirnevast maastikuelemendi tüübist. Katsesse valiti 

kuus puiskoridori (PK) ja kuus rohtse põlluservaga (RP) piirnevat rapsipõldu, kontrollva-

riandiks oli kuus vahetult (<1,5 m) katsepõlluga piirnevat teise põllumajanduskultuuriga 

põldu (KT). Puiskoridori ja rohtse põlluserva laius oli vahemikus 1,5 m kuni 12,5 m ja pik-

kus vähemalt 50 m. Kõigi katses olnud põldude suurus oli vähemalt 3 ha. Kõik vaatlusalad 

jaotati lisaks vastavalt looduslike ja pool-looduslike alade osatähtsusele: ≥ 27% kõrge, 16–

26% keskmise ja ≤ 15% madala osatähtsusega aladeks, mille hindamiseks kaardistati igas 

sektoris paiknevad looduslikud ja pool-looduslikud alad, mis potentsiaalselt pakuvad elu-

paiku kasulikele lülijalgsetele. Andmete digitaliseerimiseks kasutati programmi ArcMap 

10.1 (ESRI, 2012). Looduslike alade osatähtsuse arvutamisel ei arvestatud sektoris asuvaid 

majapidamisalasid, suuri magistraale, raudteid ja veekogusid. 

 

Katses olnud tootmispõllud kuulusid Rannu Seeme OÜ-le, Tartu Agro AS-ile ja Haage Agro 

OÜ-le.  

 

 

2.2. Entomoloogilise materjali kogumine 

 

Maapinnal liikuvate lülijalgsete arvukuse ja liigilise mitmekesisuse hindamiseks kasutati 

pinnasepüüniseid. Pinnasepüünis valmistati plastmassist joogitopsist, mis oli 70 mm süga-

vune ja mille ava oli 66 mm läbimõõduga. Püünised kaevati maasse nii, et püünise ülemine 

serv oli maapinnast veidi allpool, mullaserv oli tihendatud, et kõik maapinnal liikuvad orga-

nismid kukuksid püünisesse. Püünis täideti 80 ml 25%-lise propüleenglükooli lahusega, mis 

tagas proovide säilimise. Pinnasepüünistega koguti materjali kolmel korral, iga püügikorra 
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pikkuseks oli 7 päeva. Talirapsi põllul paiknesid 4 pinnasepüünist kaugusega põlluservast 2 

m, 25 m, 50 m ja 75 m. Proovide kogumised toimusid 1. juunil, 8. juunil ja 15. juunil. Proo-

vide korjamise periood valiti talirapsi täisõitsengust kuni õitsemise lõpuni ehk periood, mil 

rapsi peamise kahjurputuka naeri-hiilamardika vastsed laskuvad mulda nukkuma ja röövtoi-

dulistel lülijalgsetel oleks kõige suurem tõenäosus vastsete arvukuse vähendamiseks.  

 

Püüniste tühjendamisel kurnati topsi sisu läbi õhukese riide ja saadud proov pandi plastikust 

sulguriga kilekotti. Seejärel kott märgistati ning säilitati -20°C juures edasiseks määrami-

seks.  

 

Kokku koguti põllul pinnasepüünistest 216 proovi, mis sorteeriti. Sorteerimise käigus loen-

dati neis esinenud lülijalgsete arvukus ja määrati nende süstemaatiline koosseis. Antud töö 

keskendub jooksiklaste, lühitiiblaste ja ämblikulaadsete (ämblikulised ja koibikulised) arvu-

kusele ja liigilisele koosseisule. 

 

 

2.3. Andmete statistiline analüüs 

 

Saadud tulemuste analüüsimiseks kasutati andmetöötlusprogramme MS Office Excel 2013 

ja Statistica 12. Erinevatel põhjustel üksikud proovid hävisid (näiteks lindude, põllutööma-

sinate jm. tõttu). 

 

Looduslike alade osakaalu, põlluga piirnevate maastikuelemendi tüüpide, vaatluspunktide 

kauguste ja materjali kogumise aja mõju hindamiseks röövtoiduliste lülijalgsete arvukusele 

talirapsi tootmispõldudel kasutati üldistatud lineaarse analüüsi mudeli Wald III tüüpi ja fak-

toriaalanalüüsi kasutades Poissoni jaotust ja log-link funktsiooni kuna andmete jaotus ei vas-

tanud normaaljaotusele. Variantidevahelisi erinevusi võrreldi post-hoc Tukey HSD testiga. 
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2.4. Töögrupp 

 

Töögrupi eestvedajaks oli Eve Veromann. Töögrupp koosnes järgnevatest inimestest: Riina 

Kaasik, Gabriella Kovàcs, Leana Lõhmus, Diana Peedel, Janne Mölder, Liis Vaino ja Linda-

Liisa Veromann. Käesoleva töö autor osales välitöödes ja laboritöödes. 
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 TULEMUSED JA ARUTELU 

 Röövtoiduliste lülijalgsete arvukus  

 

Katse käigus leiti kõikidelt maastikuelementidelt kogutud proovidest kokku 14 525 ämbli-

kulaadset, jooksiklast ja lühitiiblast (töös edaspidi röövtoidulist lülijalgset) isendit. Üldiselt 

katse käigus leitud röövtoiduliste arvukus oli väga kõrge. Kõige rohkem leiti jooksiklasi, 

kokku 8637 isendit, arvukuse poolest järgnesid lühitiiblased, keda leiti kokku 4536 isendit, 

ämblikulaadseid leiti kokku 1353 isendit (joonis 1). Varasemalt on leitud, et kõige arvuka-

malt esineb põllumajandusmaastikel lühitiiblasi, jooksiklasi ja ämblikulaadseid (Pfiffner & 

Luka, 2000). 

 

Joonis 1. Kogu katseperioodi jooksul kogutud röövtoiduliste lülijalgsete arvukus 

kõikidel maastikuelementidel kokku, Tartumaal 2014. a 

 

Röövtoiduliste lülijalgsete koguarvud maastikuelementide kaupa erinesid samuti peaaegu 

kaks korda, isendeid leiti kontrollvariandis ehk rapsipõldudel, mis piirnesid teise põlluma-

janduskultuuriga põlluga kokku 6076, rohtse põlluservaga piirnevatelt põldudelt leiti kokku 

4985 ja puiskoridoriga piirnevatelt põldudelt 3464 isendit. Leitud röövtoiduliste lülijalgsete 

arvukus katsepõldudel antud uurimustöös oli kõrge. 
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Keskmiselt leiti katseperioodil püünisest 67,4±3,29 röövtoidulist lülijalgset, kõige rohkem 

oli jooksiklasi 40,36±2,31 isendit, arvukuse poolest järgnesid lühitiiblased 21,2±1,11 isendit 

ja kõige väiksem arvukus oli ämblikulaadsetel 6,32±0,37 isendit (joonis 2).  

 

 

Joonis 2. Röövtoiduliste lülijalgsete keskmine (±SE) arvukus püünises kogu katse-

perioodi keskmisena, Tartumaal 2014. a. Erinevad tähed joonisel tähistavad statisti-

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

 

Röövtoiduliste lülijalgsete arvukust mõjutas oluliselt püüniste tühjendamise aeg (χ²=1402,1, 

df=2, p<0,001; joonis 3). Teisel vaatluskorral (08.06.2014) koguti pinnasepüünistega oluli-

selt rohkem lülijalgseid võrreldes esimese (01.06.2014) (p<0,001) ja kolmanda (15.06.2014) 

vaatluskorraga (p<0,001). 1. juuni ja 15. juuni vaatluskordadel kogutud andmed omavahel 

oluliselt ei erinenud (p˃0,05). Röövtoiduliste lülijalgsete kõrget arvukust 8. juunil võib põh-

jendada asjaoluga, et sel perioodil laskusid rapsi taimedelt mulda nukkuma naeri-hiilamar-

dika vastsed, kes on potentsiaalseks toiduobjektiks röövtoidulistele lülijalgsetele (E. Vero-

mann, suulised andmed). Harilikud maakirbud munevad oma munad mulla pinnale rapsitai-

mede ümbrusesse või taimede madalamatele osadele, teised peamised rapsi kahjurid (naeri-

hiilamardikas, sinepi-hiilamardikas, varre-peitkärsakas, kõdra-peitkärsakas, kõdrasääsk) 

munevad õiepungadesse, leherootsude või varte sisse ja peale ning kõtradesse, kust vastsed 

laskuvad mulda nukkuma (Williams et al. 2010) ja seetõttu langevad kasulike röövtoiduliste 
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lülijalgsete toiduobjektiks. Samas võib arvukus olla tingitud ka sellest, et sellel ajal on osadel 

kasulike lülijalgsete putukate liikidel paljunemise kõrghetk (Thorbek & Bilde, 2004; 

Traugott, 1998).  

 

 

 

Joonis 3. Keskmine (±standardviga) röövtoiduliste lülijalgsete arvukus püünise 

kohta sõltuvalt püügiajast, Tartumaal 2014. a.. Erinevad tähed joonisel tähistavad 

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

 

Analüüsides kogutud andmeid selgus, et röövtoiduliste lülijalgsete arvukust põllul mõjutas 

oluliselt maastikuelemendi tüüp ka kogu katseperioodi jooksul kokku kogutud isendite arvu 

(χ²=146855,5, df=2, p<0,001, joonis 4). Võrreldes puiskoridoriga piirneva põlluga leiti olu-

liselt rohkem isendeid kontrollvariandiga piirnevalt põllult (p=0,00041), kuid rohtse põllu-

servaga põldude ja kontrollvariandiga piirnevate põldude vahel erinevusi ei leitud (p˃0,05). 

Kuigi rohtse põlluservaga piirneval põllul tõusis röövtoiduliste lülijalgsete arv üle 200 isendi 

püünise kohta ja puiskoridoriga piirneval põllul jäi alla 400 isendi püünise kohta, siis statis-

tiliselt olulist erinevust ei leitud (p˃0,05). Seda tulemust toetab Geiger et al. (2008), kelle 

uurimusest selgus, et röövtoiduliste lülijalgsete osakaal on suurem rohtsete servaaladega põl-

lumajandusmaastikel kui metsa või hekkidega piirnevatel põllumajandusmaastikel. Ka 

Bianchi et al. (2006) on leidnud oma uurimuses, et röövtoiduliste lülijalgsete aktiivsus oli 
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seotud 80 % juhtudel biotoopidega, kus oli suurem kõrreliste rohttaimede osakaal (kesa, 

põlluservad), metsadega 71% ja 70% maastiku ebaühtlusega. Frank et al. (2010) poolt läbi 

viidud uurimusest selgus, et pool-looduslikke alasid, eelkõige rohuribasid, rohtseid teeper-

vesid ja põllusaari jm. elemente tuleks säilitada. Leiti, et rohtsed maasikuelemendid suuren-

davad näiteks ämblikulaste arvukust talirapsi põllul vähendades sellega naeri-hiilamardikate 

arvukust (Frank et al. 2010). 

 

Joonis 4. Keskmine (±standardviga) röövtoiduliste lülijalgsete arvukus püünise 

kohta katseperioodil kokku eri tüüpi maastikuelemendiga piirneval põllul, Tartumaal 

2014. a. Erinevad tähed joonisel tähistavad statistiliselt olulist erinevust variantide 

vahel (Tukey test, p<0,05) 

 

Maastikuelemendi tüübi ja püüniste tühjendamise ajal leiti oluline koosmõju röövtoiduliste 

lülijalgsete arvukusele (χ²=43880,87, df=3, p<0,001, joonis 5). 1. juuni ja 8. juuni vaatlus-

kordadel oli kontrollvariandis rohkem röövtoidulisi lülijalgseid kui puiskoridoriga piirneva-

tel põldudel (vastavalt p=0,0040, p=0,00089; joonis 5), kuid 15. juuni vaatluskorral sama 

tendentsi ei täheldatud (p>0,05). Kaheksanda juuni vaatluskorral oli arvukus puiskoridoriga 

ja rohtse põlluservaga piirnevatel talirapsi põldudel sarnane (p˃0,05). Kontrollvariandis ehk 

põllul, mis piirnes teise põllukultuuriga põlluga leiti rohkem röövtoidulisi lülijalgseid kui 

puiskoridoriga (p=0,00089) ja rohtse põlluservaga (p=0,040) piirnevatelt põldudelt. Kol-
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mandal vaatluskorral arvukuses erinevusi ei leitud (p˃0,05). Kahe vaatluskorra kontrollva-

riandi kõrgemat arvukust võib põhjendada asjaolu, et meie katsesse valitud kontrollpõllud 

piirnesid teise kultuurpõlluga, mis võivad pakkuda sel ajal alternatiivset toidulauda lehetäide 

ja teiste kahjurputukate näol röövtoidulistele lülijalgsetele. Maapinnal liikuvad ja ka lenda-

vad looduslikud kahjurputukate vaenlased võivad vähendada olulisel määral lehetäide ar-

vukust, kasulike röövtoiduliste lülijalgsete puudumine võib tingida olukorra, kus lehetäide 

arvukus on 172 või isegi 199 % suurem kui nende olemasolul põllul (Holland et al. 2012).  

 

 

 

Joonis 5. Keskmine (±standardviga) röövtoiduliste lülijalgsete arvukus püünise 

kohta eri tüüpi maastikuelemendiga piirneval põllul püügiaegade kaupa, Tartumaal 

2014. a. Erinevad tähed joonisel tähistavad statistiliselt olulist erinevust variantide 

vahel (Tukey test, p<0,05) 

 

Röövtoiduliste lülijalgsete arvukust mõjutas oluliselt ka püüniste kauguse ja püügiaegade 

koosmõju (χ²=48425,60, df=5, p<0,001), kuid Tukey HSD testiga variantide vahelist erine-

vust ei leitud (p˃0,05). Ka looduslike alade osakaalu ja vaatlusaegade vaheline koosmõju 

oli oluline röövtoiduliste lülijalgsete arvukusele talirapsi põllul (χ²=14933,89, df=3, 

p<0,001).  
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Põllumajanduslik inimtegevus mõjutab põllul olevate röövtoiduliste lülijalgsete arvukust. 

Teadaolevalt võib inimtegevus suurendada või vähendada põllul olevate kasulike putukate 

populatsioone ja mõjutada seeläbi kahjureid (Bryant et al. 2013). Käesoleva uurimuse tule-

mustest selgus, et katsealal oli röövtoiduliste lülijalgsete arvukus väga kõrge, seega võib 

pidada oluliseks säilitada, hooldada ja luua looduslikke ja pool-looduslikke alasid põlluma-

jandusmaastikul, mis pakuvad varje-, elu- ja talvitumispaiku kasulikele lülijalgsetele 

(Pfiffner & Luka, 2000). Kasulikud putukad eelistavad talvitumiseks hooldatud ja niidetud 

rohuribasid ning teisi maastikuelemente kultuurpõldude läheduses (Sarthou et al. 2014). See 

toob kaasa kevadel emigreerumise kultuurpõldudele ja kahjurputukate arvukuse piiramise. 

Samas niitmata rohtsed alad tagavad suurema liigilise mitmekesisuse (Morris, 2000). Lisaks 

sellele on leitud, et kõrge looduslike alade osakaal põllumajndusmaastikus tõstab röövtoidu-

liste lülijalgsete arvukust (Fusser et al. 2016). 

 

 

 Ämblikulaadsete arvukus 

 

Ämblikulaadsete arvukusele põllul avaldas olulist mõju maastikuelemendi tüüp 

(χ²=1125,89, df=2, p<0,001), kuid kuna Statistica 12 programmi üldistatud lineaarne mudel 

ei anna võimalust variantide vahelisi paarilisi võrdlusi teha, siis tehti paarilised võrdlused 

Tukey HSD post-hoc testiga. Viimane aga variantidevahelisi erinevusi ei tuvastanud 

(p>0,05; joonis 6). Maastikuelemendi olulist mõju ämblikulaadsete arvukusele ja liigilisele 

mitmekesisusele on leitud ka teistes uurimustes, erinevad pool-looduslikud kooslused põl-

dude läheduses suurendavad ämblikuliste arvukust (Schmidt & Tscharntke, 2005; Pfiffner 

& Luka, 2003). Variantidevaheliste erinevuste puudumist käesolevas töös võib selgitada as-

jaolu, et ämblikulisi ja koibikulisi võib leiduda peaaegu kõikides elupaikades (Marc et al., 

1999; Tomasson, 2013). Varasemad uuringud näitavad, et ämblikulised eelistavad elupaika-

dena mitmeaastaste kultuuridega või püsikultuuridega maa-alasid üheaastaste kultuuridega 

maa aladele, näiteks Saksamaal leiti talinisu põllult 73% vähem ämblikulisi kui mitmeaas-

taste püsikultuuridega maa-aladelt (Schmidt & Tscharntke, 2005). Koibikulisi on rohkem 

leitud põllu rohtsetelt serva-aladelt (Kromp & Steinberger, 1992). 
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Joonis 6. Keskmine (±standardviga) ämblikulaadsete arvukus püünise kohta katse-

perioodil kokku eri tüüpi maastikuelemendiga piirneval põllul Tartumaal 2014. a., 

ns joonisel tähistab statistiliselt oluliste arinevuste puudumist variantide vahel (Tu-

key test, p>0,05) 

 

Tulemusi analüüsides selgus, et ämblikulaadsete arvukust mõjutas oluliselt püüniste tühjen-

damise aeg (χ²=52,21, df=2, p<0,001; joonis 7). Esimesel juunil leiti püünistest oluliselt vä-

hem isendeid kui 8. juunil (p=0,0036) ja 15. juunil (p=0,019). Kaheksanda ja viieteistküm-

nenda juuni vaatluskordade vahel olulist erinevust ei täheldatud (p˃0,05). Paljud ämblikuli-

sed paljunevad ja levivad kevadest sügiseni, emaste isendite kehas võib sperma säilida mitu 

kuud ja nad munevad korraga 200–400 muna (Marc et al. 1999), mistõttu oli nende arvukus 

kõrge kogu katseperioodi vältel. Suur osa Põhja-Euroopas levivatest koibikulistest munevad 

suve- ja sügisperioodil ning surevad hilissügiseks, munad talvituvad ning vastsed kooruvad ke-

vadel (Tomasson, 2013). 

 

ns 
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Joonis 7. Keskmine (±standardviga) ämblikulaadsete arvukus püünise kohta sõltu-

valt püügiajast, Tartumaal 2014. a.. Erinevad tähed joonisel tähistavad statistiliselt olulist 

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

 

Samuti avaldasid olulist mõju ämblikulaadsete arvukusele looduslike alade osakaal 

(χ²=530,48, df=2, p<0,001) ja kaugus põlluservast (χ²=616,86, df=2, p<0,001), kuid taas Tu-

key HSD testiga variantide vahel olulisi erinevusi ei täheldatud (p˃0,05). Looduslike alade 

rohkusel on positiivne mõju ämblikuliste arvukusele, kuid olenevalt liigist esineb osasid liike 

rohkem serva-aladel, teisi põllu keskel (Schmidt-Entling & Döbeli, 2009). 

 

Looduslike alade osakaalu ja maastikuelemendi tüübi koosmõju oli oluline ämblikulaadsete 

arvukusele (χ²=2627,83, df=3, p<0,001). Koosmõjudest oli oluline veel ka maasti-

kuelemendi tüübi ja vaatluspunktide kauguse koosmõju (χ²=1182, df=5, p<0,001) ning 

maastikuelemendi ja püüniste tühjendamise aja koosmõju (χ²=109,6253, df=3, p<0,001), 

kuid variantidevahelisi statistiliselt olulisi erinevusi Tukey HSD testiga ei leitud (joonis 8). 

Ämblikulaadsed on liigiliselt väga mitmekesised ja nende saagipüüdmis strateegiad, elupai-

gavalikud ja aktiivsed perioodid erinevad liigiti. Seetõttu võib neid pidada olulisteks bioloo-

gilise kahjuritõrje läbiviijateks ja on üsna tõenäoline, et nad mõjutavad ka kahjurite arvukust 

põllul (Marc et al. 1999). Ämblikulaadsete elutegevust mõjutab suurel määral inimtegevus 

põllumajandusmaastikul, eriti just pestitsiidide kasutamine. Ämblikulistel on võime kiiresti 
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koloniseerida ja asustada uusi elupaiku (Pywell et al. 2005), kuid oluline on säilitada hekke 

ja rohuribasid, mis pakuvad ka talvitumispaiku. 

 

 

Joonis 8. Keskmine (±standardviga) ämblikulaadsete arvukus püünise kohta eri 

tüüpi maastikuelemendiga piirneval põllul püügiaegade kaupa, ns joonisel tähistab 

statistiliselt oluliste erinevuste puudumist variantide vahel (Tukey test, p>0,05) 

 

Ämblikulaadsete arvukust põllul mõjutas püüniste kauguse ja püüniste tühjendamise aja va-

heline koosmõju (χ²=389,9342, df=5, p<0,001), kuid variantide vahel olulisi erinevusi Tu-

key HSD testiga ei leitud (p˃0,05). Samuti oli looduslike alade osakaalu ja püüniste tühjen-

damise aja vaheline koosmõju oluline ämblikulaadsete arvukusele (χ²=56,1684, df=3, 

p<0,001), kuid ka siin ei leitud Tukey testiga variantide vahel olulisi erinevusi (p˃0,05). 

 

Ämblikulaadsed on väga liigirikkad ja seetõttu levivad nad ka enamikes elupaikades. Nad 

on olulised kahjurite arvukuse piirajad põllumajandusmaastikel ja tuntud oma erinevate saa-

gipüüdmise strateegiate poolest. On leitud koibikuliste positiivset mõju lehetäide arvukuse 

piirajatena nisupõllul (Choate & Lundgren, 2015). Inimtegevus võib avaldada küll palju 

kahju ämblikuliste arvukusele, kuid tänu nende reproduktsiooni ja koloniseerimisvõimele 

suudavad nad hoida oma arvukust siiski üsna kõrgel (Marc et al. 1999). 
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 Jooksiklaste arvukus 

Katse tulemusi analüüsides selgus, et maastikuelemendi tüüp avaldas olulist mõju jooksik-

laste arvukusele põllul (χ²=66395,99, df=2, p<0,001; joonis 9), võrreldes puiskoridoriga leiti 

rohkem jooksiklasi kontrollvariandilt (p=0,0041), kus keskmine isendite arv küündis 

149,67±13,97. Leiti, et looduslike alade osakaalul oli oluline mõju jooksiklaste arvukusele 

põllul (χ²=43386,28, df=2, p<0,001), samas kui olulisi erinevusi variantide vahel ei tähelda-

tud (p˃0,05). Võimalik, et kontrollvariandis olevad teiste kultuuridega põllud pakkusid jook-

siklastele olulisel määral toitu, mis omakorda aitas kaasa jooksiklaste levikule talirapsi põl-

lule. On leitud, et jooksiklased on oluliselt vähendanud teravilja ja suhkrupeedi lehetäide 

arvukust põllul (Kromp, 1999). 

 

 

Joonis 9. Keskmine (±standardviga) jooksiklaste arvukus püünise kohta eri tüüpi 

maastikuelemendiga piirneval põllul, Tartumaal 2014. a., ns joonisel tähistab statis-

tiliselt oluliste erinevuste puudumist variantide vahel (Tukey test, p>0,05) 

 

Oluliselt mõjutas jooksiklaste arvu püünise kohta ka püüniste tühjendamise aeg (χ²=1242,52, 

df=2, p<0,001, joonis 10), 8. juunil lõppenud püügiperioodi jooksul koguti oluliselt rohkem 

jooksiklasi võrreldes nii 1. juuni (p<0,0001) kui ka 15. juuni püügikorraga (p<0,0001), mis 
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omavahel oluliselt ei erinenud (p˃0,05). Eestis läbiviidud uurimuses leiti, et minimeeritud 

viljelusega põldudel oli jooksiklaste aktiivsus rapsipõllul suurem kaks nädalat enne naeri-

hiilamardikate uut generatsiooni, mil naeri-hiilamardikate vastsed laskuvad mulda nukkuma 

ja on seetõttu haavatavad kisklusele (Veromann et al. 2006). Samale perioodile võis langeda 

ka varre-peitkärsaka ja kõdrasääse mulda nukkuma laskuvate vastsete kõrghetk (Williams et 

al. 2010). 

 

 

Joonis 10. Keskmine (±standardviga) jooksiklaste arvukus püünise kohta sõltuvalt 

püügiajast, Tartumaal 2014. a. Erinevad tähed joonisel tähistavad statistiliselt olulist 

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

 

Jooksiklaste arvukust mõjutasid oluliselt ka erinevad koosmõjud: looduslike alade osakaalu 

ja maastikuelemendi tüübi koosmõju (χ²=56973,96, df=3, p<0,001), maastikuelemendi tüübi 

ja vaatluspunktide kauguse koosmõju (χ²=58338,41, df=5, p<0,0001), ning looduslike alade 

osakaalu ja vaatluspunktide kauguse koosmõju (χ²=69,82, df=5, p<0,001). Looduslike alade 

osakaalu ja vaatluskordade vaheline koosmõju avaldas samuti jooksiklaste arvule olulist 

mõju (χ²=5610,01, df=3, p<0,001), kuid olulisi erinevusi variantide vahel ei täheldatud 

(p˃0,05). Jooksiklased ilmuvad talvitumispaikadest mullapinnale juuni alguses ja aktiivne 

arvukuse tõus võib kesta kuni juuli keskpaigani, nad eelistavad ringi liikuda ja saaki otsida 

öösel (Kirk, 1973). 
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Püüniste tühjendamise aja ja maastikuelemendi tüübi koosmõju oli oluline jooksiklaste ar-

vukusele (χ²=17225,49, df=3, p<0,001; joonis 11). Jooksiklaste arvukus nii 1. juunil 

(p=0,018) kui ka 8. juunil (p=0,0056) oli oluliselt kõrgem kontrollvariandis võrreldes puis-

koridoriga piirneva põlluga ja kuigi ka 15. juunil oli kontrollvariandis rohkem isendeid kui 

puiskoridoriga variandis, siis statistiliselt olulist erinevust ei leitud (p=0,44). Rohtse põllu-

servaga piirnenud põldudel asunud püünistesse kogutud jooksiklaste arv ei erinenud teistest 

katsevariantidest ühelgi püügikorral (p>0,05). Mitmed rapsi kahjurid laskuvad mulda nuk-

kuma mai-juuni kuus, mistõttu langevad nad toiduks maapinnal toituvatele jooksiklaste lii-

kidele (Haschek et al. 2012). 

 

Joonis 11. Keskmine (±standardviga) jooksiklaste arvukus püünise kohta eri tüüpi 

maastikuelemendiga piirneval põllul püügiaegade kaupa, Tartumaal 2014. a.. Erine-

vad tähed joonisel tähistavad statistiliselt olulist erinevust variantide vahel, ns jooni-

sel tähistab variantidevaheliste erinevuste puudumist (Tukey test, p<0,05) 

 

Püüniste tühjendamise aja ja püüniste kauguse koosmõju (χ²=20758,47, df=5, p<0,001) aval-

dasid olulist mõju jooksiklaste arvukusele, kuid variantide vahel statistiliselt olulist erinevust 

ei leitud (p˃0,05). Šveitsis läbiviidud uurimuses talinisu põldudel leiti, et rohkem oli jook-

siklasi põllu sees kui serva-aladel (Anjum-Zubair et al. 2010). Meie uurimuses erinevusi 

kauguste vahel ei leitud. Jooksiklaste levikuvõime on erinev liikide lõikes, mõned liigid on 
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võimelised levima igal pool, teised eelistavad kindlat tüüpi talvitumis- ja elupaiku (Ander-

sen, 1997).  

 

 

 Lühitiiblaste arvukus 

Proovide kogumise ajal oli oluline mõju lühitiiblaste arvukusele talirapsi põllul (χ²=222,31, 

df=2, p<0,001, joonis 12). Kõige rohkem lühitiiblasi leiti 8. juunil tühjendatud püünistest, 

oluliselt rohkem võrreldes 1. juuni (p=0,00007) ja 15. juuni (p=0,0047) püügikordadega. 

Käesoleva tööga samal katsealal läbiviidud uurimusest selgub, et lühitiiblaste talvitumast 

tõusmise kõrgaeg kestis 20. maist 3.juunini (Männiste, 2015), mis võib olla põhjuseks, et 8. 

juunil leidsime talirapsi tootmispõldudelt oluliselt rohkem lühitiiblasi. 

 

 

Joonis 12. Keskmine (±standardviga) lühitiiblaste arvukus püünise kohta sõltuvalt 

püügiajast, Tartumaal 2014. a. Erinevad tähed joonisel tähistavad statistiliselt olulist 

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

 

Ka maastikuelemendi tüüp mõjutas oluliselt lühitiiblaste arvukust põllul (χ²=33220,94, df=2, 

p<0,001; joonis 13). Nii rohtse põlluserva kui ka kontroll alaga piirnevatel põldudel oli lü-

hitiiblaste arvukus oluliselt suurem kui puiskoridoriga piirnevatel põldudel (vastavalt 

p=0,011, p=0,00024). See tulemus läheb vastuollu 2014. aastal samal katsealal läbiviidud 
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uurimusega, milles leiti, et lühitiiblased eelistasid talvitumiseks puiskoridori ja seetõttu 

võiks oletada, et lühitiiblaste arvukus on oluliselt kõrgem talirapsi põllul, mis piirneb puis-

koridoriga (Männiste, 2015). Samas puiskoridorides ja rohtsetes maastikuelementides või-

vad lühitiiblased liigiliselt erineda (Kajak & Łukasiewicz, 1994). Leitud on seoseid lühtiib-

laste kui lehetäide arvukuse vähendajana põllul. Holland et al. (2012) leidis, et 250–750 

meetri ümbruses olevad rohuribad pakuvad lühitiiblastele talvitumispaiku, mis omakorda 

toob kaasa nende kõrgema arvukuse põllul. 

 

 

Joonis 13. Keskmine (±standardviga) lühitiiblaste arvukus püünise kohta eri tüüpi 

maastikuelemendiga piirneval põllul, Tartumaal 2014. a. Erinevad tähed joonisel tä-

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

 

Oluline oli ka maastikuelemendi tüübi ja püüniste tühjendamise aja koosmõju (χ²=6469,18, 

df=3, p<0,001, joonis 14). Rohtse põlluservaga piirnevatel ja kontrollvariandiga piirnevatel 

põldudel lühitiiblaste arvukus ei erinenud 1. ja 15. juunil (p˃0,05). Puiskoridoriga piirneva-

telt talirapsi tootmispõldudelt seevastu leiti vähem lühitiiblasi kui rohtse põlluservaga 

(p<0,001) või kontrollvariandiga (p<0,001) piirnevatelt põldudelt. Kaheksandal juunil oli 

arvukus rohtse põlluservaga piirnevatel põldudel sarnane nii puiskoridoriga kui kontrollva-

riandiga piirnevatel põldudel (p˃0,05). Kontrollvariandiga piirnevatelt põldudelt leiti roh-
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kem lühitiiblasi kui puiskoridoriga (p=0,0012) piirnevatelt põldudelt. Teise kultuuriga piir-

nenud talirapsi põld ja rohtne põlluserv võisid pakkuda lühitiiblastele suuremat toidubaasi 

katseperioodil. Kuna lühitiiblased on lennuvõimelised, siis ebasoodsates tingimustes on neil 

võime ümberkoloniseerida soodsamatesse elupaikadesse (Lange et al. 2014). Leitud on, et 

erinevate heintaimedega külvatud rohuribad, mis jagavad suuremad põllud väiksemateks, 

pakuvad lühitiiblastele varje- ja elupaiku hoides nii lühitiiblased kahjurite (lehetäide) lähe-

duses (Collins et al. 2003).  

 

 

Joonis 14. Keskmine (±standardviga) lühitiiblaste arvukus püünise kohta eri tüüpi 

maastikuelemendiga piirneval põllul püügiaegade kaupa, Tartumaal 2014. a. Erine-

vad tähed joonisel tähistavad statistiliselt olulist erinevust variantide vahel (Tukey 

test, p<0,05) 

 

Looduslike alade osakaal avaldas olulist mõju lühitiiblaste arvukusele (χ²=29286,71, df=2, 

p<0,001), kuid variantide vahel olulist erinevust ei leitud (p˃0,05). Olulist mõju võib arvu-

kusele täheldada ka vaatluspunktide kaugusel põlluservast (χ²=17395,90, df=3, p<0,001) ja 

looduslike alade osakaalu ning vaatluspunktide kauguse koosmõjul (χ²=13359,53, df=5, 

p<0,001), kuid variantide vahel olulist erinevust ei leitud (p˃0,05).  

 



37 

 

Oluline oli ka vaatluskordade aja ja vaatluspunktide kauguse koosmõju lühitiiblaste arvuku-

sele (χ²=6847,55, df=5, p<0,001). Kuid variantide vahel olulisi erinevusi ei leitud (p˃0,05). 

Varasemas uurimuses on leitud, et lühitiiblaste arvukus on suurem põllu serva-aladel (20 m) 

kui põllu keskel (80 m), kuid erinevust vaatluskordade vahel ei täheldatud (Holland et al. 

2008).  
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KOKKUVÕTE 

 

Maailma rahvastiku pidev kasv tingib vajaduse suurema koguse toidu tootmiseks. See aga 

toob kaasa põllumajanduse intensiivistumise, mis omakorda tingib maastiku homogenisee-

rumise, looduslike ja pool-looduslike alade fragmentiseerumise ning bioloogilise mitmeke-

sisuse vähenemise. Sellistes tingimustes on raske kasulikel röövtoidulistel lülijalgsetel leida 

elu-, varje-, toitumis- ja talvitumispaiku. 

 

Rapsi kasvatatakse üha suuremal kasvupinnal, Eestis on aastatega kasvupind tõusnud ligi 

kolm korda, ulatudes 2015.aastal 70,8 tuhande hektarini. Enamlevinud kahjur rapsil on 

naeri-hiilamardikas, kelle tõrjeks kasutatakse ohtralt sünteetilisi taimekaitsevahendeid, mille 

tõttu on kahjuril kujunenud välja resistentsus mürgi (püretroidide) suhtes. Lisaks mõjub in-

sektitsiidide kasutamine surmavalt põllul leiduvatele kasulikele organismidele, kelleks on 

näiteks röövtoidulised lülijalgsed. Nende arvukust põllul soodustades võiksid nad hoida kah-

jurite arvukust põllul allpool tõrjekriteeriumi ja tuua seeläbi kasu põllumajandustootjatele. 

 

Käesoleva uurimustöö eesmärgiks oli kindlaks teha, kas ja kuidas erinevad rapsipõlluga piir-

nevad maastikuelemendid mõjutavad põllul esinevate röövtoiduliste lülijalgsete (jooksikla-

sed, lühitiiblased, ämblikulaadsed) arvukust ja liigilist mitmekesisust ning kas röövtoiduliste 

lülijalgsete arvukus ja muutub naeri-hiilamardika vastsete taimedelt mulda laskumise pe-

rioodil, mil nad on maapinnal toituvate röövtoiduliste lülijalgsete potentsiaalseks toiduob-

jektiks. Antud töö tulemused võimaldavad välja selgitada looduslike alade osatähtsuse ja 

põlluga piirnevate maastikuelemenditüüpide võimalikku mõju kasulike röövtoiduliste lüli-

jalgsete arvukusele. 

 

Käesoleva magistritöö tulemustest selgub, et peamiselt mõjutas röövtoiduliste lülijalgsete 

arvukust talirapsi põldudel maastikuelemendi tüüp ja püüniste tühjendamise aeg ning 

röövtoidulisi lülijalgseid leiti talirapsi tootmispõldudelt kõige rohkem perioodil, mil naeri-

hiilamardika vastsed laskusid mulda nukkuma, seega leidsid kinnitust hüpotees number 1, 2 

ja 3. Magistritöö hüpotees number 4 ei leidnud kinnitust – kõige rohkem röövtoidulisi lüli-

jalgseid leiti rapsipõldudelt, mis piirnesid teise kultuurpõlluga. 
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Antud magistritöö tulemustest võib järeldada, et maapinnal liikuvad röövtoidulised lülijalg-

sed eelistavad kõrreliste taimedega kooslusi. Oluline on säilitada looduslikke ja pool-loo-

duslikke kooslusi tootmispõldude lähedal, sest need pakuvad talvitus-, elu- ja toitumispaiku 

röövtoidulistele lülijalgsetele ja on seetõttu olulised kasu toojad põllumehele. 

 

Kindlasti võiks jätkata käesolevas magistritöös alustatud uurimust, sest bioloogiline kahju-

ritõrje võib tuua majanduslikku kasu põllumajandustootjatele. Võrdluseks võiks teostada 

sarnast katset ka mahetingimustes. Sellisel juhul oleks võimalik võrrelda kasulike röövtoi-

duliste lülijalgsete arvukust maheviljeluse ja tavaviljeluse vahel.  
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THE INFLUENCE OF SEMI-NATURAL LANDSCAPE 

ELEMENTS ON THE ABUNDANCE OF PREDATORY 

ARTHROPODS 

 

Summary 

 

The area of oilseed rape has increased by nearly three times over the years, reaching 70.8 

thousand hectares in 2015. The most common pest of oilseed rape is the pollen beetle, which 

is controlled by the use of synthetic pesticides. Synthetic pesticides also affect beneficial 

organisms in the field. The constantly increasing human population and the intensification 

of agriculture has led to the homogenisation of the agricultural landscape and biological 

diversity decline. Semi-natural and natural areas offer a suitable habitat, refuge and hiberna-

tion site for beneficial organisms in the field, including predatory arthropods. 

 

The aim of this study was to determine whether and how 1) different bordering landscape 

elements affect predatory arthropod abundance in winter oilseed rape fields and 2) predatory 

arthropod abundance changes when pollen beetle larvae drop to the soil to pupate, as they 

are easily accessible for ground dwelling predatory arthropods during that time. The results 

of this work demonstrate the potential impact of the proportion of natural areas and field 

bordering landscape element types on beneficial predatory arthropod abundance in winter 

oilseed rape fields. 

 

The study was conducted in 18 landscape sectors; each with an oilseed rape field in its centre. 

The study areas were selected on the basis of natural and semi-natural landscape element 

abundance and landscape element types adjacent to the oilseed rape field. We studied oilseed 

rape fields with three different field edge types (landscape element types) in 18 landscape 

sectors with one km radius. The studied element types were: woody linear (line of trees or 

shrubs), herbaceous linear (linear grassy field edge), and ohter crop field (control area). 

Sectors did not overlap and were at least 200 m apart. Pitfall traps were used for trapping 

emerging ground dwelling arthropods. Pitfall traps were emptied every week, three times in 
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total. Three groups of arthropods were studied: ground beetles (Carabidae), rove beetles 

(Staphylinidae) and arachnids (Arachnida). 

 

Predatory arthropod abundance was high during the study. Carabids were the most numerous 

family followed by staphylinids and arachnids. Predatory arthropod abundance in oilseed 

rape fields was mainly influenced by landscape element type and sampling time; predatory 

arthropods were the most abundant when pollen beetle larvae were dropping to the ground 

to pupate in the soil. We can conclude that predatory arthropods prefer herbaceous vegeta-

tions, because in woody linear elements their abundance was low. Beneficial predatory ar-

thropods may keep the pollen beetle abundance in winter oilseed rape fields below the eco-

nomic threshold, which is why they can bring direct economic benefits to farmers. 

 

In the future, similar studies should be conducted to further investigate how much farmers 

actually benefit from the biological pestcontrol provided by beneficial arthropods. Further-

more, it would be interesting to investigate predatory arthropod abundance under organic 

production conditions in order to be able to compare predatory arthropod abundance in or-

ganic and conventional fields. 
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