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LÜHIKOKKUVÕTE 
 

Antud bakalaureusetöö eesmärgiks on analüüsida liigi levikut Eestis ning anda ülevaade 

väike (Apatura ilia)- ja suur-kiirgliblika (Apatura iris) populatsiooni seisundist. Käesoleva 

töö uurimisülesanneteks on kättesaadavate andmete põhjal välja selgitada, kus liblikas levib 

ning kogutud andmete põhjal koostada levikukaardid. Teiseks uurimisülesandeks on anda 

ülevaade kiirgliblikate (Apatura) elupaiganõudlusest ning uurida populatsiooni seisundit 

Eestis. Andmed levikukaartide koostamiseks saadi Lepinfodest, päevaliblikate 

keskkonnaseire aruandest, NATARC ja E-elurikkuse andmebaasist. Liblikaid kokku 

kirjeldati 401-l korral, millest väike-kiirgliblika leide on 258 ning suur-kiirgliblika omasid 

143. 

Levikukaartide analüüsimisel selgus, et kiirgliblikate perekond on Eestis esindatud alates 

90.-ndatest. Hoolimata sellest, et sellel perioodil hinnati liblikaid Eestis haruldasteks, oli 

nende levik siiski üsna märkimisväärne. Liblikate levik muutus 2000.-ndate algusaastail, mil 

liblikad hakkasid levima rohkem üle Eesti. Võib väita, et liblikate arvukus on aastatega 

kasvanud ning nende seisund Eestis on väga hea. Uute kaitsemeetmete rakendamine antud 

perekonna puhul pole vajalik, kuid tuleks jälgida, et liblikate jaoks salu- ja lammimetsade 

osakaal ei väheneks. Seni, kuni säilivad perekonnale sobivad tingimused, ei ole otsest ohtu, 

et liblikate seisund lähiaastatel muutuks halvemuse poole. 
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SHORT SUMMARY 
 

The goal of this thesis is to analyse the distribution of Lesser Purple Emperor (Apatura ilia) 

and Purple Emperor (Apatura iris) and to give an overview of the condition for the subject 

species. The main task of this thesis is to find out, based on the statistics available, where 

does the Apatura family spreads and according to that lay down the distribution maps. 

Secondly, to give an overview of the Apatura habitats demands and to explore the subject 

species condition in Estonia. Data, based on what the distribution maps are composed, was 

taken from butterfly themed publication “Lepinfo”, butterflies environmental monitoring 

report, NATARC and the database of eBiodiversity. Analysed butterflies were mentioned in 

total of 401 times, in which the Lesser Purple Emperor was mentioned 258 times and the 

Purple Emperor 143 times. 

During the analyses of distribution maps it came clear that the family of the Apatura have 

been represented in Estonia since the 90s. Despite that, in the 90s butterflies was considered 

as a rarity, the distribution of butterflies was remarkable. Distribution changed in the early 

2000s, when butterflies spread further across Estonia. It can be stated that the abundance has 

grown over the years and the current condition of butterflies is very good. Taking new 

defense methods into use for the protection of Apatura family is not essential, but it should 

be constantly monitored that the amount of coniferous forest and foodplain forest would not 

decrease. As far as the right conditions for Apatura family are maintained, there is no instant 

threat that their condition would take a turn to worse. 
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SISSEJUHATUS 
 

Inimesed mõjutavad iga päev oma käitumisega loodust, kas tahtmatult või tahtlikult. 

Inimtegevuse suur mõju toob endaga kaasa palju negatiivset, mis mõjutab suuresti ka 

liblikaid. Seetõttu on liblikate seisukohalt oluline, et neile sobivate elupaikade arv ei 

väheneks, kuna nad on oma lühikese elutsükli tõttu seotud ümbritseva keskkonnaga, 

eelkõige toidutaimedega (van Swaay, Warren 2012: 5). Kui liblikatele sobivate elupaikade 

arv peaks vähenema, siis tagajärjeks on nende arvukuse langus. 

Keskkonnaindikaatorite abil on võimalik hinnata kaudselt inimtegevuse mõju liblikatele. 

Indikaatorite abil on võimalik hinnata, millised muutused on ökosüsteemis aset leidnud ja 

seejärel parandada nende olukorda (Bonebrake et al. 2010: 1831). Kiirgliblikate (Apatura) 

seisukohalt on oluline, et salu- ja lammimetsade pindala ei väheneks, kuna tegemist on neile 

sobivate elupaikadega. 

Antud bakalaureusetöö eesmärgiks on analüüsida liigi levikut Eestis ning anda ülevaade 

väike (Apatura ilia)- ja suur-kiirgliblika (Apatura iris) populatsiooni seisundist. Käesoleva 

töö uurimisülesanneteks on kättesaadavate andmete põhjal välja selgitada, kus liblikas levib 

ning kogutud andmete põhjal koostada levikukaardid. Teiseks uurimisülesandeks on anda 

ülevaade kiirgliblikate elupaiganõudlusest ning uurida populatsiooni seisundit Eestis. 

Tänan oma juhendajat, lektorit Kadri Kaske, kes aitas töö jooksul tekkinud küsimustega. 

Samuti professorit Valdo Kuusemetsa ning lektorit Anne Kulli, kes olid suureks abiks 

levikukaartide koostamisel. 
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1. LIBLIKAD KUI HEAD KESKKONNAINDIKAATORID 
 

1.1 Liblikad indikaatorliikidena 
 

Putukad moodustavad suurema osa maismaa elusloodusest (The state… 2007: 10). Nad on 

tuntud kui kõige liigirikkam loomarühm, moodustades üle 50% maailma fauna 

mitmekesisusest. Erinevalt enamikust teistest putukate rühmadest on liblikaliste seltsi kohta 

tehtud palju uuringuid ning seetõttu on ka nende leiud hästi dokumenteeritud (van Swaay, 

Warren 2012: 5). 

Liblikate arvukus on kogu Euroopas vähenenud tunduvalt kiiremini kui teiste taksonite 

arvukus viimase sajandi jooksul (Filz et al. 2013: 633). Kui aastal 2000 oli liblikaid 

Euroopas kokku 543 liiki. (van Swaay, Warren 2000:  26), siis tänasel päeval on Euroopas 

teada olevalt 482 liiki liblikaid, kellest 451 on leitud Euroopa Liidu territooriumilt. Euroopas 

on nendest 142 liiki endeemsed ning 41 on levinud ka Euroopa mandrile. Liblikate 

mitmekesisus on kõige suurem Lõuna-Euroopa mägialadel, näiteks Pürenee- ja Balkani 

mäestikus ning Alpides (van Swaay et al. 2010: 8). 

Liblikate elupaiga valikut mõjutavad mitmed erinevad tegurid, nendeks on näiteks kliima, 

ressursside kättesaadavus ja elupaikade mitmekesisus (Menéndez et al. 2007: 605). Umbes 

90 % liblika liikidest on resideerunud soojemasse piirkonda, kuigi on ka neid liblikaid, kes 

on levinud külmemates piirkondades, näiteks Eestis. Olenemata liblikate levialast, on oluline 

hoida nende arvukust stabiilsena, kuna nad täidavad tähtsat rolli ökosüsteemis. Nimelt on 

liblikaliste selts tuntud kui head indikaatorliigid, seetõttu on võimalik nende abil hinnata, 

millised muutused ökosüsteemis on aset leidnud ja seeläbi parandada olukorda (Bonebrake 

et al. 2010: 1831). 

Liblikaid peetakse väärtuslikeks indikaatorliikideks just nende lühikese elutsükli tõttu, mis 

võimaldab neil koheselt reageerida elupaiga kui ka keskkonna muutuste suhtes. Oma 

lühikese elutsükli tõttu on nad seotud ümbritseva keskkonnaga, eelkõige kasvukohas olevate 

taimedega. Seetõttu on igal liigil välja kujunenud kindel elupaik ja keskkonnatingimused. 
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Kui elupaigas leiavad aset muutused, näiteks kaovad ära vajalikud taimeliigid, siis liblikad 

reageerivad keskkonnas toimunud negatiivsetele muutustele- näiteks munade arvu 

vähendamisega. Keskkonnas toimunud muutuste tõttu võib liblikate populatsioon ajas 

muutuda väga kiirelt ning just seetõttu ongi võimalik hinnata, millised muutused 

ökosüsteemis on aset leidnud (van Swaay, Warren 2012: 5). Eesti päevaliblikate seire töötati 

välja 2003. aastal ning aastal 2004 katsetati esimest korda liblikate seire tõhusust 

(Keskkonnaagentuur 2015). Lisaks sellele on liblikalistele pööratud enam tähelepanu kui 

ühelegi teisele putuka seltsile. Selle põhjuseks on nende oluline roll võtmeliikidena. See 

tähendab seda, et võtmeliikide kaitse tagab ka teiste liikide eksisteerimise, mis ei ole hetkel 

nii hästi dokumenteeritud (New 1997: 5). 

 

 

1.2 Peamised ohutegurid ja kaitse 
 

Liblikatel on väga kindlad nõudmised nii toidu kui ka elupaiga suhtes, mis võivad muutuda 

arengutsükli erinevates faasides. Seetõttu on nad väga tundlikud keskkonnas toimunud 

muutuste suhtes. Eriti tundlikud on liblikad elupaigas toimunud muutustele, mida võivad 

mõjutada mitmed erinevad tegurid, näiteks üle- või alakarjatamine (van Swaay et al. 2010: 

16). 

Järgneval joonisel on välja toodud liblikate ohutegurid ning kui suur on nende ohtude mõju 

avaldumine (joonis 1). Musta värviga on joonisel tähistatud ohu suur mõju, halliga keskmine 

kuni väike mõju ning valge osa tähistab teadmata osa, kui suur võiks teguri mõju ulatus 

liblikatele olla. 
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Joonis 1. Liblikate ohutegurid. Allikas: (van Swaay, Warren 2006) 

 

Jooniselt on näha, et kõige suurimaks ohuteguriks on põllumajanduse intensiivistumine, mis 

põhjustab liblikate elupaiga kaotuse ja seisundi halvenemise. Põllumajanduse käigus 

muudetakse poollooduslikke rohumaid kultuurpõllumaadeks, kuivendatakse märgalasid ja 

toimub intensiivne karjatamine, mis on probleemiks kogu Euroopas (van Swaay et al. 2010: 

16). 

Teiseks probleemiks on metsastumine, eriti nendele liikidele, kes esinevad väiksematel 

areaalidel. Kolmandaks ohuteguriks on isoleeritus, mis on tekkinud ehitustegevuse, näiteks 

teede, karjääride ja eluasemete rajamise tagajärjel. Ehitustegevus põhjustab elupaikade 

otsest hävinemist. Selle tegevuse tulemusena tekibki elupaikade isoleeritus (van Swaay et 

al. 2006: 195). 

Lisaks sellele mõjutab liblikate arvukust maa harimata jätmine. See tähendab seda, et 

niitudel regulaarne hooldamine (karjatamine, niitmine) väheneb või lakkab, mille 

tulemuseks on aja jooksul niitude kinnikasvamine. Selle tagajärjeks on omakorda liblikate 

elupaiga nõudluse muutus, mille tõttu väheneb ka nende arvukus (Dover et al. 2010: 2). 

Kliimamuutused mõjutavad juba praegu mitmeid liike, kuid on tõenäoline, et tulevikus on 

mõju erinevatele liikidele veelgi suurem. See tähendab seda, et keskkonnas toimuvate 

muutuste tempo on liiga kiire ning liigid ei jõua nende muutustega nii kiirelt kohaneda (van 

Swaay et al. 2010: 17). 
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Antud joonisel ei kajasta kliimamuutuseid, kuid samas on täheldatud, et see on oluline tegur, 

mille tõttu väheneb osade liikide arvukus. Probleem seisneb selles, et kliimamuutuste mõju 

liblikate arvukuse suurenemisele pole lihtne eristada näiteks maakatte ja –kasutuse 

muutustest. Teisalt võib kliimamuutuste mõju populatsioonide arvukust suurendada, mis 

võib olla tingitud mitme erineva soodsa teguri koosmõjul. Kahjuks tõendid selle kohta 

tänasel päeval puuduvad (Mustlaik-appollo… 2016). 

Eelnimetud teguritele lisaks mõjutavad liblikate arvukust veel ka turism, kuivenduskraavid, 

metsatööstus, linnastumine, tulekahjud, looduslikud sündmused, liblikate kogumine ning 

saastamine (van Swaay, Warren 2006: 10). 

Paljud avatud rohumaad hävitatakse, et ehitada peale uusi hooneid, mis soodustaks turismi 

kasvu. Selle tulemuseks on paraku see, et paljudele liblikatele sobiv elukeskkond kaob. 

Metsade halvasti planeerimine võib samuti viia liblikatele sobivate elupaikade hävimisele, 

seetõttu on oluline, et see oleks õigesti tehtud (Dover et al. 2010: 2, 5). 

Kuivenduskraavid on ohuks just märgalade liblikatele, mis võib hävitada kogu biotoobi (van 

Swaay et al. 2006: 195). Linnastumise mõju avaldub liblikatele selles, et kiire linnastumise 

tempo käigus kasutatakse üha suuremaid alasid ära ning seetõttu jääb liblikatele sobivaid 

elupaiku vähemaks. Looduslikud sündmused, näiteks tuule mõju avaldub liblikatele selles, 

et tuul võib kanda liblikad oma elupaigast eemale. 

Selleks, et vähendada negatiivseid tegureid ning seeläbi parandada liblikate seisundit 

Euroopas, on vajalik kaitsemeetmete rakendamine. Kõik Euroopa Liidu riigid peaksid 

hoolitsema selle eest, et vajalikud meetmed liikide säilitamise jaoks oleksid täidetud. Selleks 

on vajalik Euroopas ohustatud liikide plaanide olemasolu. Samuti tuleks suurendada 

kaitsetegevust liikide elupaikade säilimiseks ning hoida rohkem alasid, kus pesitsevad 

liblikate võtmeliigid (van Swaay et al. 2010: 23). 

Lisaks sellele tuleks jälgida, et poollooduslike alasid hooldatakse regulaarselt ning toimiks 

liblikate seire. Tuleks jälgida Euroopa ohustatud liikide nimekirja ning uute andmete 

saamisel teha täiendusi. Oluline on samuti vähendada mõju elupaikade killustamiseks ja 

isolatsiooniks ning tugevneda meetmeid looduslike elupaikade kaitseks (van Swaay et al. 

2010: 23). 
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2. VÄIKE (APATURA ILIA)- JA SUUR-KIIRGLIBLIKAS 

(APATURA IRIS) 
 

Väike- ja suur-kiirgliblikas kuuluvad liblikaliste seltsi (Lepidoptera), koerliblikaliste 

sugukonda (Nymphalidae) ning kiirgliblika perekonda. Väike-kiirgliblikat kirjeldasid 

Michael Denis ja Ignaz Schiffermülleri 1775. aastal ning suur-kiirgliblikat kirjeldati 1758. 

aastal Carl Linnaeuse poolt (Curĉiĉ et al. 2012: 968-969). 

Kiirgliblikate perekonna kaks esindajat, nii väike-, kui ka suur-kiirgliblikas on mõlemad 

esindatud Eestis. Väike-kiirgliblikal esineb ka üks fenotüübi vorm- A. ilia f. clytie Schiff. 

Väike-kiirgliblika ja tema fenotüübi vorm esinevad erinevates piirkondades, mis sõltub 

liblika elupaiga tüübist ning kliimast. Apatura ilia tavaline vorm eelistab külmemat 

piirkonda, kus vastse areng on aeglasem ning clytie vorm on esindatud pigem soojamas 

regioonis, kus vastne areneb kiiremini (Curĉiĉ et al. 2012: 968-969). Eestis esineb jaheda 

kliima tõttu väike-kiirgliblika nn „tavalist“ vormi rohkem. 

Väike-kiirgliblika niinimetatud „tavaline“ vorm sarnaneb suur-kiirgliblikale. Liblikate 

suurimaks erinevuseks on nende alumise tiiva muster ning seljal asuv silmalaik, mis suur-

kiirgliblikal puudub. Suur-kiirgliblikale on enim sarnasem haava-lumik (Limenitis populi) 

(Õunap, Tartes 2014: 217). 

 

 

2.1 Kirjeldus 
 

Liblikate keha koosneb kolmest osast: peast, rindmikust ja tagakehast. Pea külgedel asuvad 

liitsilmad ning laubale kinnituvad tundlad. Liblikate pea alaküljel paiknevad karvased 

alahuulekobijad, mille vahel on imilont. Nende rindmik koosneb kolmest osast: ees-, kesk- 

ja tagarindmikust. Liblikate eesrindmik on väiksem, sest nende selgmisele poolele 

kinnituvad tiivad, keskrindmikule on kinnitunud eestiivad ning tagarindmikule tagatiivad,   
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mis koosnevad kahekordsest õhukesest kitiinmemberaanist, mida toestavad tiivasooned 

(Viidalepp, Remm 1996: 7-8). 

Tiibadel eristatakse liblikatel üla- ja alakülge. Väike- ja suur-kiirgliblika tiibade ülakülg on 

must, kuid isastel liblikatel esineb tiibade ülaküljel tugev violetne helk (joonis 2). Ees- ja 

tagatiiva keskosas paikneb neil lai valge ristvööt, mis eestiival on katkendlik ja looklev, kuid 

tagatiival pidev. Suur-kiirgliblika puhul on valge vööt keskel laiem ning esineb terav sakk, 

mis väike-kiirgliblikal puudub (joonis 3). Samuti on nende erinevuseks see, et väike- 

kiirgliblikal on nii ees- kui ka tagatiiva välisalas küünarsoonte vahel oranži äärisega must 

silmlaik, mis suur-kiirgliblikal esineb ainult tagatiival (Õunap, Tartes 2014: 12, 215-216). 

Nende tiivanarmad on musta-valgekirjud, eestiiva tipuosas ja välisalas paiknevad valged 

laigud ning nende ees- ja tagatiival olev valkjas vööt on heledam nende põhivärvusest. 

Väike-kiirgliblika vormi – clytie (joonis 4) on nn tavalisest isendist lihtsam eristada, kuna 

tema tiibade ülaküljel olev hele kiri on valge asemel tumekollane ja heledam vööt on 

intensiivsem võrreldes tüüpiliste isenditega (Õunap, Tartes 2014: 12, 215-216). 

Väike-kiirgliblika tiibade alakülje värvuseks on hele rohekaskollane, välialas võib esineda 

ka violetset tooni. Suur-kiirgliblika alakülg on tume punakaspruun ning tagatiiva välisalas 

ja kannaosas esineb ka rohekashalli. Lisaks sellele esinevad mõlemal kiirgliblikal eestiiva 

kesksulus omavahel osaliselt liitunud mustad tähnid ning suur osa eestiiva kesk- ja välisalast 

moodustab mustjas toon (Õunap, Tartes 2014: 215-216). Peale selle on nende tiibade 

mõõtmed erinevad, väike-kiirgliblika tiibade siruliulatuseks on 55 – 70 mm ning suur-

kiirgliblikal 60 –75 mm (Õunap, Tartes 2014: 215-216). 

Igale rindmikulülile on liblikatel kinnitunud jalad, mis koosnevad viiest osast, nendeks on 

puus, pöörel, reis, säär ning käpp. Liblikate kõige pikem osa on nende tagakeha, mis on 

kaetud soomuste ja karvadega. Emaste isendite tagakeha koosneb seitsmest kehasegmendist 

ning isastel kaheksast. Nende suguelundid ehk gernitaalid paiknevad tagumistes kehalülides, 

emastel on suguelundiks muneti ja isastel valvid, millega hoiavad isasliblikad emasliblikate 

tagakeha paaritumise ajal paigal. Koerliblikaliste sugukonda kuuluvatel kiirgliblikatele on 

iseloomulikuks tunnuseks see, et nende eesjalad on taandarenenud (Õunap, Tartes 2014: 11, 

177). 

  



12 

 

 
Joonis 2. Suur-kiirgliblikas. Allikas: (Nepomnjustsaja 2015) 

 

 
Joonis 3. Väike-kiirgliblikas. Allikas: (Piir 2014) 
 

 
Joonis 4. Väike-kiirglibka vorm clytie. Allikas: (Rowlings 2012) 
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2.2 Elutsükkel 
 

Liblikate seltsile on iseloomulik arenemine täismoondega. See tähendab seda, et ühe 

arengutsükli vältel läbib emasliblikas neli arengujärku, milleks on muna, rööviku, nuku ning 

valmiku faas (Viidalepp, Remm 1996). 

Väike-kiirgliblika ja suur-kiirgliblika lennuaeg ulatub juuni lõpust kuni augusti alguseni 

(Õunap, Tartes 2014: 215-216). Mõlema liigi erilisus peitub selles, et neil võib esineda 

lõunapoolsetes piirkondades ka teine osaline põlvkond. Esimene põlvkond esineb mais-

juunis ning teine augustis-septembris. Põhja-Euroopas esineb kiirgliblikatel juulis ainult üks 

põlvkond (Curĉiĉ et al. 2012: 968), välja arvatud Eestis, kus väike-kiirgliblikal võib 

septembris ja oktoobri algul esineda teine osaline põlvkond. Põlvkondade erinevuseks on 

see, et teise põlvkonna järglased on väiksemad (Õunap, Tartes 2014: 215). 

Suur-kiirgliblikas muneb päeval oma helerohelised munad ühekaupa pajulehtedele ning alati 

puu varjulisemale poolele. Liik eelistab oma munade munemist just vanemate puude lehtede 

külge (15-20 aasta vanuste), kuid võivad muneda ka nooremate puude lehtedele (5-10 aasta 

vanuste). Lisaks sellele ei armasta emasliblikas munasid muneda harilikule haavale (Populus 

tremula) (Bourn, Warren 2000: 7). Väike-kiirgliblika emasliblikas muneb oma munad 

üksikult lehe ülemisele poolele (joonis 5), harva ka paju (Salix sp.) peale (Hoskins 2015). 

Mõlema liigi munad on väiksed ning rohelist värvi, kuid mõne aja möödudes nende esimene 

arengujärk hakkab teisest selgelt eristuma. Väike-kiirgliblika puhul muutub muna mõned 

päevad hiljem rohekas kollakaks ning rohelist ja kollast osa eraldab must ring (joonis 6). 

Paar päeva enne koorumist muutub muna üks pool roheliseks ja teine mustaks. Enne 

koorumist muutub muna ülemine pool üleni mustaks ja alumine pool roheliseks (Wolfgang 

2005-2016). 

Suur-kiirgliblika muna muutub samuti pärast paari päeva õrnalt kollakas rohekaks, kuid 

must ring paikneb pigem muna alumises pooles (joonis 7) Lisaks sellele on võimalik liiki 

eristada üksteisest musta ringi abil. Väike-kiirgliblika puhul on tegemist pigem joonega, mis 

ümbritseb muna, kuid suur-kiirgliblika puhul eristub selgelt lai sikisakiline joon. Enne 

koorumist muutub muna rohekas mustaks (Wolfgang 2005-2016). 
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Joonis 5. Väike-kiirgliblika värskelt munetud muna. Allikas: (Wolfgang 2005-2016) 

 

 
Joonis 6. Väike-kiirgliblika paari päeva vanune muna. Allikas: (Wolfgang 2005-2016) 

 

 
Joonis 7. Suur-kiirgliblika paari päeva vanune muna. Allikas: (Wolfgang 2005-2016) 
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Seejärel koorub munast välja röövik, liblika ainus kasvav arengujärk. Võrreldes väike 

(joonis 8)- ja suur-kiirgliblika (joonis 9) rööviku arenemis järku, siis väike-kiirgliblika puhul 

on pea sarved juba varasemas arenguetapis rohkem hargnenud. Lisaks sellele on suur- 

kiirgliblika röövikul palju nõrgem valge selgmine muster alakehal kui väike-kiirgliblikal 

(Wolfgang 2005-2016). Mõlema liigi puhul on talvituvaks arengujärguks röövik (Õunap, 

Tartes 2014: 215-216). 

 

 
Joonis 8. Väike-kiirgliblika pea sarvede hargnemine varases arengustaadiumis. Allikas: 

(Wolfgang 2005-2016) 

 
Joonis 9. Suur-kiirgliblika pea sarvede hargnemine varases arengustaadiumis. Allikas: 

(Wolfgang 2005-2016) 

 

Nukkumine toimub puude okstel, lehtede alumisel küljel või harva ka kõrreliste küljes 

(Wolfgang 2005-2016). Nukustaadiumi kestvuseks on vähemalt 10–14 päeva. Sellel 

perioodil lahustuvad nuku koed ja elundid, moodustades teistsugused, mille tulemuseks on 

valmik ehk liblikas (Viidalepp, Remm 1996: 18). 
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2.3 Elupaiganõudlus ja tüübid 
 

Kiirgliblikad on oma leviku poolest metsaliigid. Neid võib kõige sagedamini kohata 

metsateedel ja –lagendikel, kus nad käivad niiskelt maapinnalt ja loomade väljaheidetelt 

lahustunud mineraalaineid imemas (Õunap, Tartes 2014: 215-216). Samuti võib liike kohata 

porilompide ja pajumailase kahjustatud puude juures (e-Elurikkuse andmebaas 2015). 

Pajumailase (Cossus cossus) röövik toitub puidust, elutegevuse jäägid jäävad puu 

õõnsusesse, mis voolab vahel välja. Tegemist on suhkrurikka vedelikuga, mis seguneb puu 

mahlaga. Selle tulemuseks on käärima läinud vedelik, mis meeldib liblikatele (Martin 2006). 

Lisaks sellele võib liblikaid kohata leht- ja segametsades (kasvukohatüübi üldine nimetus 

salumets) (Õunap, Tartes 2014: 215-216), lammimetsades (van Swaay, Warren 2006: 198) 

kui ka oja kallastel ning parkides (Viidalepp, Möls 1963: 54). 

Salumets 

Kasvukohale iseloomulikuks tunnuseks on viljaka mulla olemasolu ning soodne veerežiim, 

st et kasvukoht on aasta läbi veega hästi varustatud. Viljaka mulla esinemise tõttu, on puistu 

koosseis väga mitmekesine. Puurindes esineb suurel määral kuuske (Picea), laialehilistest 

puudest võib leida näiteks tamme (Quercus), saare (Fraxinus) ja pärna (Tilia). Põõsarindes 

on salumetsas esindatud näiteks paakspuu (Frangula), kuslapuu (Lonicera) ning lodjapuu 

(Viburnum) ja paljud teised (Lõhmus 2004: 11, 50-52). 

Salumetsa kasvukohatüübile on iseloomulikuks veel ka puhmarinde puudumine. Rohurinne 

on antud kasvukohatüübi puhul liigirikas ning paremates valgustingimustes ka lopsakas, 

esindatud on nii kopsurohi (Pulmonaria), metspipar (Asarum), naat (Aegopodium 

podagraria), seljarohi (Mercurialis) jt. Salumetsa tüübirühma kuuluvad nii naadi kui ka 

sõnajala kasvukohatüüp. Salumetsa kasvukohatüübi osatähtsus on suurem Ida- ja Kesk-

Eestis, näiteks Viljandis, Tartus, Jõgeval (Lõhmus 2004: 11: 50-52). 

Lammimets 

Lammimetsad on väga haruldased, kuna kasvukohatüüp vajab tekkeks ja säilimiseks 

spetsiifilisi ökoloogilisi tingimusi, mis on tänaseks säilinud ainult üksikutes kohtades, kaasa 

arvatud Eestis. Lammimetsad on levinud madalatel järveäärsetel aladel, mis on suurema osa 

ajast üle ujutatud. Lisaks sellele on kasvukohatüübile omane ka huumusrikas muld. 
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Puurindest on esindatud tamm, saar, pärn ning jalakas (Ulmus). Lisaks sellele võib leida nii 

haaba, leppa (Alnus) kui ka künnapuud (Ulmus laevis). Põõsarindest leidub näiteks 

toomingat (Prunus), lodjapuud ja paakspuud, kuid kõige enim on esindatud türnpuu 

(Rhamnus) ja põldmurakas (Rubus). Rohurinne metsas on liigirohke, kasvukohatüübis enim 

torkab silma humal (Humulus) ning paljud teised niiskele kasvukohale iseloomulikud taimed 

nagu näiteks harilik maavits (Solanum dulcamara), angervaks (Filipendula) ning seaohakas 

(Cirsium). Samblarinne on küll liigirikas, kuid samas küllaltki hõre, peamiselt leidub seal 

harilik kopsusamblikku (Lobaria pulmonaria) (Paal 2001). Lammimetsad on levinud Eestis 

näiteks Pedja, Koiva ja Halliste kandis (Palo 2010: 42). 

 

 

2.4 Toitumine ja toidutaimede kirjeldus 

 

Kiirgliblika röövikud toituvad tahkest toidust. Suur-kiirgliblika peamiseks toiduks on 

pajulehed, mida nad söövad oma tugevate haukamissuiste abil (Loomariigis 2001). Liblika 

röövikud toituvad näiteks raagremmelgal (Salix caprea) (joonis 10), kõrvpajul (Salix aurita), 

tuhkur pajul (Salix cinerea) (joonis 11), rabe remmelgal (Salix frangilis), harva ka harilikul 

haaval (joonis 12). Lisaks sellele toituvad kiirgliblika röövikud paplitel (Populus), hõbe 

(Populus Alba)-ja palsamipappelil (Populus balsamifera) (Viidalepp, Möls 1963). Väike- 

kiirgliblika röövikute peamiseks toiduks on harilik haab ning samuti toituvad nad mõnedest 

paju liikidest (Wolfgang 2005-2016). Samuti eelistavad väike-kiirgliblika röövikud 

toitumiseks suuremaid puid (e-Elurikkuse andmebaas 2015), kuid selle põhjust pole teada, 

võib eeldada, et see on liigi üks iseärasusi. 

Erinevalt röövikustaadiumist ei saa täiskasvanud kiirgliblikad enam tahket toitu süüa. Tahke 

toidu asemel imevad nad vedelikke oma pika rullikeeratud imilondi abil (Loomariigis 2001). 

Erinevalt teistest liblika liikidest ei eelista kiirgliblikad nektarit. Peamiseks toiduallikaks on 

täiskasvanud kiirgliblikatel puumahl, korjused, värske sõnnik ning mädanenud viljad. 

(Burnaz, Balazs 2011: 49-50). Lisaks sellele on kiirgliblikaid võimalik ligi meelitada 

tugevalõhnalise juustu abil (Viidalepp, Möls 1963: 53). 

Eelnevalt mainitud röövikute toidutaimed on levinud üle kogu Eesti, välja arvatud rabe 

remmelgas, hõbepappel ning palsamipappel. Raberemmelgas on levinud rohkem Lõuna- 
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Eestis, hõbepappel paikneb Eestis hajusalt ning palsamipappel on oma leviku poolest 

hajusalt levinud, kuid naturaliseerinud rohkem Lääne-Eestis (Kukk, Kull 2005: 320-323). 

Perekond paju 

Perekond paju on Eestis laialdaselt levinud. Pajulised õitsevad kevadel ning nende kasv võib 

olla väga varieeruv. Võivad kasvada 20-60 cm põõsana või koguni kuni 25 m kõrguseks 

puuks. Neid puid, mis on üle 10 m nimetatakse remmelgateks. Perekond talub pikaajalist 

üleujutust ning on kiire kasvuga. Eelistab pigem niiskemaid pinnaseid ning paljudel pajudel 

on vahelduvad eri jämedusega saagja- kuni terveservalised lihtlehed (Reier 2006). 

 

    
Joonis 10. Raagremmelgas (Salix caprea).    Joonis 11. Tuhkur paju (Salix cinerea).  

Allikas: (Sõukand, Kalle 2008)      Allikas: (Sõukand, Kalle 2008) 

 

Harilik haab 

Harilik haab õitseb aprilli lõpul või mai algul. Puu kasvab kuni 30-36 m kõrguseks ning 

lehed on vahelduvad, peaaegu ümmargused, saagjad või lainelise servaga. Harilik haab on 

nõudlik nii mullastiku kui ka valguse suhtes. Lisaks sellele kannatab puu külma ning tema 

eluiga on kuni 150. aastat (Puud ja… 2016). 

  



19 

 

 

Joonis 12. Harilik haab. Allikas: (Hillman 2016) 

 

Kiirgliblikate röövikud on eluks kohanenud paljude erinevate toidutaimedega ning neile 

oluliste toidutaimede levik Eestis on laialdane, välja arvatud rabe remmelgas, hõbepappel 

ning palsamipappel. See tähendab seda, et kui nende kolme liigi arvukus peaks vähenema, 

siis kiirgliblikate perekonna arvukus tõenäoliselt ei vähene. Samas, kui eelnevalt nimetatud 

kõigi toidutaimede osakaal peaks vähenema, näiteks hävivad osad taimed teatud piirkonnast, 

avaldaks see mõju ka kiirgliblikatele. 

 

 

 2.5 Populatsioon ja levik 
 

Suur-kiirgliblikas hinnati kuni 1996. aastani „haruldaseks“ liigiks, kuid alates 2000. aastast 

hinnati liigi esinemist piirkonniti juba „tavaliseks“. Sama lugu on väike-kiirgliblikaga, keda 

hinnati kuni 2000. aastani „väga haruldaseks“, kuid nüüdseks on liblika arvukus Eestis 

märgatavalt tõusnud (Sobak 2014: 20). Täpsemaid andmeid omamata on siiski raske 

ennustada populatsioonide tegelikke suurusi Eestis. 

Kui 20. sajandil oli väike-kiirgliblika puhul tegemist haruldase liigiga Eesti faunas, keda leiti 

üksikisenditena, siis nüüdseks on liik suhteliselt laia levikuga. Viimase paarikümne aasta 

jooksul on ka suur-kiirgliblika arvukus Eestis tunduvalt tõusnud (Õunap, Tartes 2014: 215-

217). 
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Liblikate levikut võis soodustada näiteks kliima muutumine soojemaks, eelkõige just 

talvekuudel, mil kuu keskmised temperatuurid viimaste aastakümnete jooksul on tõusnud 

kuni 5°C (Jaagus 2006: 78). Teiseks teguriks, mis võis kiirgliblikate levikut mõjutada, on 

maakasutuse muutused. See tähendab, et paljud põllumaad 90.-ndatel võsastusid ning 

tingimused liblika jaoks muutusid paremaks. 

Suur-kiirgliblikas on levinud Kesk-Euroopas ning on haruldane Lõuna-Prantsusmaal, 

Hispaanias ja Portugalis. Liblikas ei esine Skandinaavias, Itaalia poolsaarel ning Vahemere 

saartel (Hoskins 2015). Samuti ei levi liblikas Ida-Hiinas ning Koreas (Bourn, Warren 2000: 

8). Lisaks sellele ei ulatu liigi leviala Jaapanisse. Lee ja Takakura arvates on tegemist pigem 

klimaatilise, mitte geograafilise teguriga. Samuti usuvad autorid, et liik võis olla asustatud 

jääajal, kuid suri välja ebasoodsate kliima tingimuste tõttu, mis tõi kaasa rohkem vihma ja 

soojema talve (Takakura, Lee 2015: 133). 

Väike-kiirgliblikas on levinud Ida-Prantsusmaal ning Alpidest põhja pool. Samuti leidub 

liblikat Lõuna-Soomes ning Skandinaavias, kus liik avastati alles 2011. aastal Kesk-

Rootsist. Lisaks sellele esineb üksikuid populatsioone ka Pürenee poolsaarel ning Itaalias 

(Õunap, Tartes 2014: 215). 

 

 

2.6 Ohud ja kaitse 

 

Kiirgliblikate peamiseks ohuteguriks on nende elupaikade hävitamine, st leht- ja 

segametsade kadumine. Liblikate elukeskkonna hävinemisele aitab kaasa ka see, kui 

metsaraie on halvasti planeeritud. Näiteks kui tekivad suured lagealad, kasvukohatüübile 

omased taime- ja puuliigid hävivad ning raie- ja hooldustöid tehakse valmikute lennuajal 

(Vunk 2008). 

Hetke seisuga on kiirgliblikad Eestis nn „tavaline“ liik, kuid metsaraie suurenemise korral 

võib tekkida reaalne oht liblikate elukeskkonnale, mis tähendab omakorda seda, et liblikate 

arvukus väheneb järsult. Sobivate elupaikade hävinemise tagajärjeks võib olla ka see, et 

tekivad isoleeritud populatsioonid. 
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Lisaks sellele ohustab neid veel kraavide puhastamine, kuna kraavikallastel kasvavate 

taimede külge võivad olla kinnitunud nukud, mis võivad puhastamise käigus hukkuda. 

Eestis on kiirgliblikad hetke seisuga laia levikuga ning neid ei peeta enam nii haruldasteks 

liikideks. Samas on piirkondi, kus liigid ei ole nii laialdaselt levinud nagu Eestis ning neid 

peetakse haruldasteks. Selliste riikide hulka kuuluvad näiteks Lõuna-Prantsusmaa, 

Hispaania ja Portugal, kus suur-kiirgliblika esinemine on haruldane. Lisaks sellele on 

Austrias kiirgliblikate perekond punase nimestiku järgi ohustatud liikide kategoorias, kus 

näiteks väike-kiirgliblikas kuulub 3 kategooria liikide hulka (Butterflycorner kodulehekülg 

2016). See tähendab, et tegemist on liigiga, kelle väljasuremine piirkonnas on tõenäoline. 

Kiirgliblikad on haruldased liigid ka Belgias, näiteks väike-kiirgliblikat on märgatud ainult 

lõuna poolsemates piirkondades. Suur-kiirgliblikas on aga Belgia lõunaosas olevas 

Flanders’i linnas haruldane ja ohustatud liik (De Prins, Steeman 2016). Eestis on väike-

kiirgliblikas punase nimestiku järgi ohuväline, kuid puudub märge suur-kiirgliblika kohta 

(e-Elurikkuse andmebaas 2015). 

 

 

2.7 Uuritus Euroopas 
 

Hetke seisuga on Eestis kättesaadavateks andmeteks liblikate leiuandmed ning nende 

lühikirjeldused, kuid puuduvad põhjalikud uuringud kiirgliblikate perekonna kohta. 

Kiirgliblikate uuringutest kättesaadavateks materjalideks olid artiklid Soome ja Serbia 

kohta. Tõenäoliselt on liblikaid nendes riikides rohkem uuritud just seepärast, et liblikad on 

praeguse seisuga haruldased või olid seda varasemalt. 

Näiteks Serbias kuuluvad kiirgliblikate perekonna esindajad ohustatud liikide hulka, st et 

tegemist on liblikatega, kes lähiajal suure tõenäosusega võivad välja surra (Radovic, 

Kozomara 2011: 20). Soome puhul pole tegemist liikidega, kes oleks nii haruldased sealses 

faunas, nimelt väike-kiirgliblikat ei arvestata punasesse nimestikku, kuid suur-kiirgliblikas 

oli 2000.-ndal aastal piirkonnas ohulähedale liik. Alates 2010. aastast peetakse liik 

ohuväliseks (Rassi, Juslén et al. 2010). 

  



22 

 

Serbia uuringu puhul kasutasid Curĉiĉ, Panteliĉ jt autorid isendeid tiibade morfoloogiliste 

uuringute läbiviimiseks. Väike-kiirgliblikas püüti Balkani poolsaare põhjaosast ning suur-

kiirgliblikas kaguosast (Curĉiĉ et al. 2012: 970). 

Uuringu käigus selgus, et väiksel kiirgliblikal nn „tavalisel“ vormil ning suurel kiirgliblikal 

esines seljal, nii ees- kui ka tagatiival kahte erinevat tüüpi soomuseid. Esimest tüüpi 

soomused paiknevad isendi pinnal ja teist tüüpi soomused asuvad esimest tüüpi soomuste 

all. Soomuste erinevuseks on see, et esimest tüüpi soomused tekitavad isastel lillakassinakat 

efekti, mis esineb isastel kogu selgmise tiiva ulatuses (Curĉiĉ et al. 2012: 971-972). Lisaks 

sellele selgus analüüsi käigus, et liblikatel paiknevad esimest tüüpi soomused lähemal kui 

teist tüüpi soomused ning Apatura ilia clytie vormil on esimest tüüpi soomused suuremad 

kui nn „tavalisel“ vormil (Curĉiĉ et al. 2012: 971-972). 

Teise uuringu käigus analüüsiti kõrgemate laiuskraadide mõju liikide omadustele, võttes 

arvesse liikide vahel fülogeneetilist seotust. Vaatluse alla võeti 11 liiki ning vaatlus oli 

jaotatud kahe perioodi lõikes, millest esimene periood oli 1992-1996 ning teine periood 

2000-2004 (Pöyry, Luoto et al. 2009: 732). 

Uuringu käigus selgus, et vaadeldaval perioodil kasvas Soomes keskmine temperatuur 

(GDD5 valemi alusel) 0,45-1,8 kraadi keskmiselt suvekuudel. Võrreldes kliimamuutuse 

tingimusi vaadeldaval perioodil ning liblikate regionaalset liikumist, on näha, et see on 

korrelatsioonis. Liblikad liikusid 59,9 km põhja poole, kaasa arvatud väike- ja suur-

kiirgliblikas. 39 liigi levikuala kasvas põhja poole, kus ainult 9 liiki tõmbusid tagasi lõuna 

poole. Laialdaselt levinud liigid suure tiivaulatusega ja mobiilsusega näitasid kõige suuremat 

levikut põhja poole. Samuti ka liigid, mis asustasid kõige produktiivsemaid keskkondi 

(Pöyry, Luoto et al. 2009: 736, 739). 
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3. MATERJAL JA METOODIKA 
 

Levikukaardid on tehtud erinevate leiuandmete põhjal, mis on pärit erinevatest allikatest. 

Suures osas leiuandmeid on saadud Lepinfodest. Tegemist on Eesti Lepidopteroloogide 

Seltsi poolt väljastatava trükisega, mis sisaldab erinevaid kirjutisi ning vaatlusandmeid 

liikide leviku kohta. Lisaks sellele on suur osa leiuandmetest pärit NATARC andmebaasist 

ja keskkonnaseire aruandest ning E-elurikkuse andmebaasist. 

Kättesaadavad leiuandmed on kogutud kokku MS Exceli tabelisse, kus on välja toodud 

leiuandmed ja– ajad, vaatleja (d) ning võimaluse korral ka isendite arv ja püügiviis. Tabel 

kajastub lisade peatükis lisa 1 ja 2. 

Kogutud leiuandmete põhjal on koostatud ArcGis-i programmi abil levikukaardid 

perioodide lõikes. Jooniste periodiseerimine on tehtud selliselt, et saada parim ülevaade 

liblikate levikust. Jooniste eesmärgiks on anda võimalikult hea ülevaade selle kohta, kuidas 

liikide populatsioonid erinevate perioodide lõikes on kasvanud. Seetõttu ei ole ka joonised 

periodiseeritud samasuguste intervallidega. 

Väike-kiirgliblika puhul on kaardid jagatud kuude perioodi: 

 1937-1994 

 1995-2000 

 2001 

 2002-2004 

 2005-2008 

 2009-2014 

 

Suur-kiirgliblika kaardid on jagatud nelja perioodi: 

 1945-1988 

 1989-1994 

 1995-2002 

 2003-2015  
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Levikukaartide koostamiseks on kasutatud Maa-ameti aluskaartidest baaskaarti ja 

põhikaarti, samuti hõlbustas töö käiku ka halduspiiride ja ortofotode kasutamine. Selleks, et 

kaardil asukohti üles leida, kasutati erinevaid kaardikihte (näiteks baaskaart, ortofoto), mille 

abil oli kaardil lihtne asukohta üles leida. Kui tekkis punkti kandmisel kahtlus asukoha 

täpsuses, siis vaadati andmetabelist, kas sama vaatleja on samal kuupäeval veel kuskil liike 

vaadelnud. Selline meetod oli kasulik seepärast, et leiud paiknesid tõenäoliselt üksteise 

lähedal. 

Lisaks sellele on koostatud mõlema liblika kohta üks suur levikukaart, kuhu on peale kantud 

kõikide perioodide andmed. Kaartide abil on võimalik saada parem ülevaade liblikate 

levikust Eestis. 
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4. TULEMUSED 
 

 
Joonis 13. Väike-kiirgliblika leiukohad 1937-1994 

 

Antud periood kajastab kõiki olemasolevaid leide aastatel 1937-1994. Nagu jooniselt 16 on 

näha, siis liblikas on levinud peamiselt Lõuna-Eestis, kuid üksikuid leide on ka Eesti kesk- 

ja põhjaosas. Sel perioodil on liblikat märgatud 20 korral. Kõige silmapaistvam neist on 

1939. aasta leid Värskast, kust leiti kokku 20 isendi suurune populatsiooni. Leid on üsna 

märkimisväärne, kuna sel perioodil oli tegemist liigiga, kes oli Eesti faunas väga haruldane. 

Samal aastal leiti Puurmani lähedusest 10 isendi suurune populatsioon, nende hulgas oli ka 

suur-kiirgliblika leide. Lisaks sellele leiti Türi kandist 6 isendit, ülejäänud leiud leiti üksikult. 
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Joonis 14. Väike-kiirgliblika leiukohad 1995-2000 

 

Nagu jooniselt on näha, siis liblika levik on muutunud palju hõredamaks võrreldes eelmise 

perioodiga. Selle põhjuseks võib olla see, et tingimused liigi kohanemiseks polnud piisavalt 

head. 

Liblika leiud pärinevad Taagepere, Puka, Häädemeeste ning Treimani kandist. Selle perioodi 

märkimisväärseks leiuks ongi Treimani piirkond, kust leiti 1999. aastal 16 isendit. Samuti 

on huvitav see, et liik on levinud ka Saare maakonna lõunaossa. Sel perioodil on liiki 

kirjeldatud kokku 6-l korral. 
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Joonis 15. Väike-kiirgliblika leiukohad 2001 

 

Alates 2001. aastast hakkas liigi leviala suurenema. Tundub, et tingimused liigi levikuks 

muutusid antud perioodil paremaks. See omakorda tähendas seda, et populatsiooni arvukus 

suurenes. Seda toetab ka asjaolu, et aastal 2001 leiti Hõbemäelt umbes 30 isendit. Sellest 

võib järeldada, et piirkond on liblika jaoks sobiv. Samuti ei esine enam nii palju üksikuid 

leide nagu varasemalt, mis näitab, et populatsioonid piirkonniti suurenesid. Suurimateks 

leidudeks oli veel Piusa lähedusest 11 isendit ning 10 isendit, mida märgati Hõbemäel. 

Kui eelmise joonisega võrreldes oli leiukohti juurde tekkind, siis samas on ka neid ära 

kadunud Pärnu maakonnast. Võib arvata, et seal piirkonnas ei olnud liigile kas sobiv elupaik 

või puudusid vajalikud toidutaimed. 
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Joonis 16. Väike-kiirgliblika leiukohad 2002-2004 

 

Liblika areaal on laienenud, nagu jooniselt on näha, siis liblikas on hakanud levima rohkem 

üle Eesti, v.a Eesti kirdeosa. Samas on näha, et väike-kiirgliblikas on tihedalt asustanud 

lõunaosa, v.a Viljandi. 

Lisaks sellele on liblikas levinud ka Põhja-Eestisse, kuigi üksikult. Kõik leiud jäävad 

Tallinna maakonda. Leiud on pärit nii Saue, Tabasalu kui ka Kernu kandist. Nendest 

leidudest silmapaistvam ongi Kernu piirkond, kust 2004. aastal leiti 10 isendi suurune 

populatsioon. Selline leid näitab, et tingimused liblika levikuks Põhja-Eestis Kernu 

piirkonnas on head. Teisalt Tabasalu ja Saue piirkonnas populatsiooni suurus oli väiksem. 

Samal aastal leiti Tabasalult kokku 5 isendit ning Saue kandis oli isendite arv veelgi väiksem, 

kõigest 3 isendit. 

Selle perioodi huvitamaks leiuks on kindlasti 2003. aasta leid Tartu maakonnast Laeva 

külast, kust leiti umbes 30 isendi suurune populatsioon. Lisaks sellele leiti 2003 aastal Tartu 

maakonnast Kärkna külast 16 isendit, 12. juulil 10 isendit ning 14.juulil 6. 
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Samuti on maakonnas veel kirja pandud ka teisi leide, mis näitab, et liblikas on sealses 

piirkonnas hästi kohanenud. Huvitav on ka see, et 2003. aastal leiti Vorobi kandist 1 isend 

surnult, arvatavasti ei olnud sel aastal tingimused liigile kas sobivad või sai liigile 

saatuslikuks mõni muu tegur, kuna järgmisel aastal leiti umbes 10 isendi suurune 

populatsioon sealt piirkonnast. 

Samuti jääb jooniselt silma see, et kui eelmisel perioodil oli liblikas Pärnu maakonnast ära 

kadunud, siis sellel perioodil on liblika populatsioon piirkonnas taastunud ning sealt leiti 

mitmeidki leide, kuigi leiud jäävad pigem maakonna ääre aladesse. Varasema joonisega 

võrreldes jääb silma, et liblikas oli esindatud Saare maakonna lõuna tipus, kuid sellel 

perioodil on liik liikunud rohkem saare keskossa, samuti ulatub liblika levik Hiiu maakonda. 

 

 
Joonis 17. Väike-kiirgliblikas leiukohad 2005-2008 

 

Liblikas on rohkem liikunud põhja poole, kui varasemal perioodil oli üles märgitud Tallinna 

maakonnas ainult üksikud leiukohad, siis nüüd on põhja pool liik rohkem levinud. Samuti 

on liik levinud kirdeossa. 
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Samas võib arvata, et liik on levinud sinna juhuslikult, kuna piirkonnast on leitud ainult 

üksikud isendid. Lisaks sellele on liblikas levinud rohkem saartele. Näiteks Kärdlast Palade 

kandist märgati 2005. aastal 5 isendit ning 2006. aastal juba 9 isendit. Viidumäelt Saare 

maakonnast leiti isendeid üksikult ning samal aastal leiti samast kohast 1 isend. See näitab, 

et liigi leviala ulatub küll saartele, kuid populatsioonid pole endiselt väga suured. Jooniselt 

on näha, et varasemaga võrreldes on liik kadunud ära nii Haapsalu kui ka Rapla maakonnast. 

Sel perioodil leiti kaks suurt populatsioon, nimelt Vorobi külast. Aastal 2005 leiti kokku 54 

isendit, mis kinnitab varasemalt mainitud fakti, et liigile on sealne keskkond sobiv. Samuti 

on huvitav asjaolu, et Raja külast leiti 2007. aastal kaks isendit, millest 1 oli väike-

kiirgliblika vorm. Selle perioodi huvitavamaks leiuks on ka see, et seire käigus märgati liiki 

Vaika puisniidul. Leid on huvitav seepärast, et tegemist pole liigiga, kes eelistaks puisniite. 

 

 
Joonis 18. Väike-kiirgliblika leiukohad 2009-2014 

 

On selgelt näha, et liblikas on tihedalt asustanud lõunaosa, samuti on liigi arvukus 

suurenenud saartel ning põhjaosas, eelkõige Tallinna maakonnas. 
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Tõenäoliselt on nendes piirkondades liblika jaoks elukeskkond tunduvalt parem kui teistes 

maakondades. Võib arvata, et liblikatele on Kesk-Eestis elukeskkond ebasoodne sealsete 

põllumaade tõttu. Samas võib arvata, et liigi arvukus on siiski Eesti keskosas suurem kui 

jooniselt välja tuleb. Põhjus võib olla selles, et liigi leide ei ole piisavalt kirja pandud. 

Kõige suuremaks leiuks antud perioodil on 151 isendi suurune populatsioon 2011. aastal 

Tartus. See näitab, et liigi arvukus Eestis on väga hea. Sellel perioodil leiti veel teisigi leide, 

mis olid teistest leidudest suuremad. Üheks selliseks leiuks on näiteks 30 isendi suurune 

populatsioon Abrukalt, samuti leiti Valga maakonnast Rubina raba juurest 30 isendit samal 

aastal. Silmapaistvateks leidudeks oli veel ka 35 isendit, kes leiti samuti 2010. aastal juuni 

kuus. Leide märgati Hiiu maakonnas Palade külas. Kuigi 35 isendit märgati erinevatel 

päevadel, näitab see ikkagi, et liigile on sealne piirkond sobiv. Lisaks sellele leiti Palu külast 

20 isendi suurune populatsioon 2010. aastal. Eelmisel perioodil oli liblikas seire andmetel 

levinud Vaika puisniidule, sama kehtib ka selle perioodi kohta. Seire andmete järgi on liiki 

märgitud puisniidul kuni 2014. aastani, kuigi leiud nendel perioodidel olid üksikud. See 

näitab, et liigile ei ole sealne elukeskkond sobiv. 

 

Joonis 19. Suur-kiirgliblikas leiukohad 1945-1988 
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Suur-kiirgliblika levik sai alguse samuti lõuna poolt, mis on jooniselt nähtuvalt ka tihedamalt 

asustatud. Üksikuid leide leidub nii Eesti kirde kui ka põhjaosas. Samuti ulatub liigi levik ka 

Ruhnu saarele. 

Liblikat on sellel perioodil kirjeldatud kokku 31-l korral. Nendest leidudest on teada ainult 

ühe vaatleja nähtud isendite arv. Selleks oli 1975. aasta leid Tartu Tähtvere metsast, kus 

vaatleja märkis ära 1 isendi. Võib arvata, et ka teised vaatlejad nägid sellel perioodil ainult 

üksikuid isendeid, sest liblikas oli sellel perioodil haruldane.  

 

 
Joonis 20. Suur-kiirgliblika leiukohad 1989-1994 

 

Arvestades seda, et sel perioodil oli suur-kiirgliblikas Eestis endiselt haruldane, siis on selle 

aja kohta leide siiski üsna palju. Peamiselt on leiud lõunaosas, põhjaosas ning saartel. 

Märkimisväärne leid on 1992. aastal Hiiu maakonnast Palade külast, kust leiti 31 isendit. 

Samuti leiti 1994. aastal Valga maakonnast Puka külast 12 isendit, ülejäänud leiud sellel 

perioodil nii suured ei olnud. 
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Joonis 21. Suur-kiirgliblika leiukohad 1995-2002 

 

Nagu jooniselt on näha, siis liblikas on levinud üle kogu Eesti. Tundub, et liik on suuteline 

kohanema peaaegu kõigis maakondades, kuid eelistab rohkem lõuna- ja põhjaosa, mis on ka 

tihedamalt asustatud. Samuti on liik hästi kohanenud saartel, kus on leitud arvukaid 

populatsioone. 

Aastal 1995 märgati Hiiu maakonnas Palade külast 35 isendi suurust populatsiooni, neist 29 

olid isased ning 6 emased. Silmapaistvad leiud leiti ka 1999. aastal Rapla maakonnas Palu 

külast 1997. aastal, kus märgati 22 isendit ning lõunaosast ehk Pärnu maakonnast Treimani 

ümbrusest 23 isendit. Need leiud näitavad seda, et hoolimata hõredast asutusest Eesti kesk-

ja lõunaosas, esineb suur-kiirgliblikat ka nendes piirkondades arvukalt. 

Aastal 2000 levis liik Ruhnu saarele, kust leiti kokku 2 isendit. Leid on silmapaistev, kuna 

varasematel aastatel polnud liblikat sealses piirkonnas märgatud. Tartu maakonnast 

Hõbemäe kandist leiti järgneval aastal umbes 20 isendit, samal aastal paar päeva hiljem nähti 

samas piirkonnas suur-kiirgliblikat arvukalt. 
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Joonis 22. Suur-kiirgliblikas leiukohad 2003-2015 

 

Sellel perioodil on kirja pandud leidude arv väiksem, tõenäoliselt on põhjus selles, et liik oli 

muutunud Eestis väga tavaliseks ning seetõttu ei pandud leide enam kirja. Entomoloogide 

sõnul on siiski kiirgliblikas tänaseks päevaks levinud üle Eesti. 

Selle perioodi erakordseks leiuks on 153 suurune populatsioon Tartust, mis leiti 2011. aastal. 

Leid oli samast kohast, kus leiti ka väike-kiirgliblikas, seetõttu võib järeldada, et tingimused 

perekonnale sealses piirkonnas on väga head. Antud perioodi suurimaks leiuks on veel ka 

30 isendi suurune populatsioon, keda märgati 2010. aastal Abruka saarel. Teised leiud antud 

perioodil jäävad alla selle. Lisaks sellele on huvitav see, et liiki kohati ka puisniidul. Nimelt 

2005-2014 nähti liblikat Koiva puisniidul ja 2011 ja 2014. aastal Tagamõisa puisniidul. 

Tõenäoliselt on see seotud puisniitudel kasvavate lehtpuudega. 
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5. ARUTELU 
 

Nagu eelnevalt mainitud, siis kuni 2000. aastani oli väike-kiirgliblikas Eesti faunas 

haruldane liik. See on ka üks põhjusi, miks liigi kohta oli kuni 2000. aastani vähem leide kui 

teiste perioodide kohta. Alates 2001. aastast toimus liblika plahvatuslik levik ning 

varasemaste perioodidega võrreldes suurenes piirkonniti liblika populatsioonide suurus. 

Põhjus oli tõenäoliselt selles, et tingimused liblika levikuks muutusid oluliselt paremaks, 

eelkõige soodustas liblika levikut soojem kliima ning maakasutuse muutused. 

Aastatel 1937-2014 on liiki kirjeldatud kokku 258 korral. Jooniselt on näha, et liblikas on 

levinud üle kogu Eesti, kuid suurem osa leidudest on kirja pandud siiski Lõuna-Eestis. 

Samuti on tihedalt asustatud nii Põhja-Eesti kui ka Lääne-Eesti saared. Selle põhjal võibki 

öelda, et Eestis on kujunenud välja kolm suuremat populatsiooni: Põhja-Eesti, Lõuna-Eesti 

ja Lääne-Eesti saared. Liigi levik üle Eesti näitab, et liblikale on siinne kliima sobiv. Samuti 

soodustavad liblika levikut sobivate toidutaimede ja elupaiga olemasolu. 
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Joonis 23. Väike-kiirgliblika leiukohad 1937-2014 

 

Kesk-Eestis on liblika asustatus hõredam kui teistes piirkondades, mis võib olla tingitud 

sellest, et liblikas muutus Eestis tavaliseks ning seetõttu ei märgitud enam leiuandmeid üles. 

Samas võib liblikate levikut piirata ka see asjaolu, et Kesk-Eestile on iseloomulik intensiivne 

põllumajandus, mis ei sobi liblikatele elukeskkonnana. 

Vaadeldes leide perioodide kaupa, siis esimesel perioodil (1937-1994) kirjeldati liblikat 20 

korral. Teisel perioodil (1995-2000) märgiti üles 6 leidu, kolmandal perioodil ehk 2001. 

aastal registreeriti 32 liblika leiukohta. Neljandal perioodil ehk 2002-2004. aastal kirjeldati 

liblikat 45-l korral, järgmisel perioodil, mis oli aastatel 2005-2008 märgiti üles 76 leidu ning 

viimasel perioodil 2009-2014 koguni 79leidu. 

Kui võrrelda kõiki kuute perioodi, siis on näha, et esimesel perioodil (1937-1994), kusjuures 

perioodil, mil liblikas oli veel väga haruldane, oli liigi arvukus sellest hoolimata päris suur. 

Levikut võis soodustada kliima ning 90.-ndatel toimunud maakastus muutused, mistõttu 

keskkond liblikatele muutus paremaks. Samuti võis kõrge arvukus olla tingitud sellest, et 

liik kandus tuule abil Eestisse. Seda väidet kinnitab ka asjaolu, et järgmisel perioodil (1995-

2000) oli liigi arvukus vähenenud. Kolmandal perioodil ehk aastal 2001 toimus liigi järsk 
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 tõus ning alates 2005 aastast tõusis liblika arvukus hüppeliselt, mis näitab, et liblikas on 

eluga Eestis kohanenud. 

 

 
Joonis 24. Suur-kiirgliblika leiukohad 1945-2015 

 

Samamoodi nagu väike-kiirgliblikas muutus Apatura iris oma leviku poolest alates 2000. 

aastast piirkonniti tavaliseks. Kuigi liblikat hinnati kuni 2000. aastani haruldaseks, võib 

öelda, et liblikas on Eesti suhteliselt kiirelt levinud. Seda kajastab ka joonis, kus on näha, et 

aastatel 1995-2002 oli liblikas levinud juba üle kogu Eesti. See näitab, et liblikale osutusid 

siinsed tingimused kiirelt sobilikuks ning seetõttu muutus ka liik tavaliseks. 

Aastatel 1945-2015 on liiki kirjeldatud 143-l korral. Võrreldes teise perekonna esindaja ehk 

Apatura ilia-ga on suur-kiirgliblika enamik leide samuti Lõuna- ja Põhja-Eestist ning Lääne-

Eesti saartelt. Seega on samamoodi välja kujunenud kolm suuremat populatsiooni: Lõuna-

Eesti, Põhja-Eesti ja Lääne-Eesti saared. Kesk-Eesti on liblika poolt vähem asustatud, põhjus 

võib olla selles, et leiuandmeid pole kirja pandud või liblikale on ebasoodne sealne 

intensiivne põllumajandus. 
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Kui vaadelda leide perioodide kaupa, siis esimesel perioodil (1945-1988) kirjeldati liblikat 

30 korral. Teisel perioodil (1989-1994) märgiti üles 22 leidu, kolmandal perioodil ehk 1995-

2002. aastal registreeriti 69 liblika leiukohta. Viimasel perioodil ehk 2003-2015. aastal 

kirjeldati liblikat 22 korral. 

Kui võrrelda kõiki nelja perioodi, siis on näha, et esimesel perioodil (1945-1988) on liblika 

arvukus hoolimata tema haruldusest suhteliselt suur. Antud perioodil on liik levinud enim 

lõunas ning põhja- ja kirdeosas. Samuti on liik levinud Ruhnu saarele. Teisel perioodil 

(1989-1944) on liigi leviala laienenud. Kolmandal perioodil (1995-2002) on liik levinud juba 

üle kogu Eesti ning viimasel perioodil (2003-2015) on jooniselt liigi leiukohti varasemaga 

võrreldes palju vähem, võib järeldada, et liik oli muutunud Eestis nii tavaliseks, et leidude 

kirja panekut ei peetud enam nii oluliseks. Samas on entomoloogide sõnul siiski liblikas 

levinud üle kogu Eesti ning nende arvukus on hea. 

Käesoleva töö käigus selgus nii levikutabelit (lisa 1 ja 2) kui ka leiukaarte vaadates, et 

liblikate arvukus aastatega on ainult tõusnud. See näitab, et perekonna seisund on Eestis väga 

hea. Sellest võib järeldada, et liigi arvukus tõuseb ka järgmistel aastal, kuid seda vaid juhul, 

kui tingimused kiirgliblikate levikuks ei halvene. Selleks, et keskkonnatingimused liblikate 

levikut ei piiraks, on eelkõige vaja, et liigile sobivate elupaikade arv ei väheneks. Liblikate 

elupaikade kaitse on oluline eeskätt seepärast, et liblikad on tihedalt seotud ümbritseva 

keskkonnaga ja eriti elupaigale iseloomulike toidutaimedega. Kui sobiv elukeskkond hävib, 

siis selle tagajärjeks on liblikate arvukuse vähenemine, mis viib lõpuks liigi väljasuremiseni. 

Eestis tuleks hoida salu -ja lammimetsi, kuna need kasvukohatüübid on liigile kõige 

sobivamad. Hetke olukord on mõlema metsa puhul hea. Aastate jooksul on antud 

kasvukohtades täheldatud pindala vähenemist, kuid drastilisi muutusi pole siiski toimunud. 

Tulevikus tuleks rohkem tähelepanu pöörata sellele, et inimtegevuse osakaal ei muutuks 

liiga suureks. Salumetsade puhul on oluline, et viljakale pinnasele ei rajata põlde, samuti on 

oluline kontroll metsaraie üle. Tuleks jälgida, et metsaraie ei suureneks tarbepuidu saamise 

eesmärgil. Lehtpuude raie tagajärjeks on liikide elupaikade vähenemine, mis võib omakorda 

olla liblikate populatsiooni seisukohalt üheks suurimaks ohuteguriks nende arvukusele 

(Sepp 2009: 8,11). Lammimetsade puhul on samuti oluline jälgida inimtegevust. Eelkõige 

tuleks jälgida, et raie, karjatamise ja kuivendamise osakaal ei suureneks, kuna see muudaks 

metsa koosseisu (Palo 2010: 28-29, 41-43). 
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KOKKUVÕTE 
 

Käesoleva töö eesmärgiks oli analüüsida liigi levikut Eestis ja anda ülevaade väikese ja suure 

kiirgliblika populatsiooni seisundist Eestis. 

Tegemist on metsaliikidega, kes kuuluvad liblikaliste seltsi, koerliblikaliste sugukonda ning 

kiirgliblika perekonda. Väike-kiirgliblikat kirjeldati esmakordselt 1775. aastal Michael 

Denis ja Ignaz Schiffermülleri poolt ning suur-kiirgliblikat kirjeldas 1758. aastal Carl 

Linnaeuse. 

Kiirgliblikate tiibade ülakülg on must, kuid isaste liblikate erinevuseks on nende tiibade 

ülaküljel esinev tugev violetne helk. Suur-kiirgliblika puhul on valge vööt keskel laiem ning 

esineb terav sakk, mis väike-kiirgliblikal puudub. Väike-kiirgliblikal on nii ees- kui ka 

tagatiiva välisalas küünarsoonte vahel oranži äärisega must silmlaik, mis suur-kiirgliblikal 

esineb ainult tagatiival. 

Suur-kiirgliblikas armastab muneda oma helerohelisi mune ühekaupa pajulehtede 

varjulisemale poolele. Väike-kiirgliblika emasliblikas eelistab muneda oma munad üksikult 

lehe ülemisele poolele, harva ka paju peale. Kiirgliblikate koorunud munadest valmivad 

röövikud, hiljem saab röövikust liblikas. Nende lendlemist võib näha alates juuni lõpust. 

Liblikate röövikud toituvad erinevatest lehtpuudest. Peamiselt erinevatest pajuliikidest, 

näiteks raagremmelgast ja kõrvpajust, kuid ka harilikust haavast. Röövikute ja valmikute 

erinevuseks on see, et valmikud ei toitu enam tahkest toidust. Valmikud eelistavad 

vedelikke, milleks on näiteks puumahl ja korjused. Erinevalt teistest liblika liikidest ei eelista 

kiirgliblikad nektarit. 

Elupaikadest eelistavad liblikad salumetsa, kuid neid võib kohata ka metsateedel ja –

lagendikel. Samuti võib liike näha porilompide ja pajumailase kahjustatud puude juures, 

lammimetsades, oja kallastel ning parkides. 

Kiirgliblikate leviku välja selgitamiseks koguti kokku kõik võimalikud leiukoha andmed, 

mis koondati kokku ühte suurde MS Exceli tabelisse (lisa 1 ja 2). 
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Antud tabeli alusel koostati levikukaardid. Analüüsi käigus selgus, et väike-kiirgliblikas 

hakkas levima 1937. aastast ning suur-kiirgliblikas 1945. Kuni 2000.aastani olid liblikad 

Eestis haruldasemad ning see selgub ka levikukaartidelt. On näha, et liblikate levik oli sellel 

ajal hõre ning kattis sellel perioodil pigem Lõuna-Eesti osa. Alates 2001. aastast hakkas 

liblikate asustustihedus suurenema, tõenäoliselt soosis levikut soojenev kliima ning 

maakasutusest tingitud muutused. Alates 2002. aastast oli nende areaal suurenenud nii palju, 

et nende levik kattis peaaegu kogu Eestit. Tänaseks päevaks on liblikad laialdaselt Eestis 

levinud, nende levikut soodustab sobiv elukeskkond. 

Eestis ei ole vajalik uute kaitsemeetmete rakendamine antud perekonna jaoks, kuna liblikate 

populatsiooni ei ähvarda väljasuremise oht. Tegemist on perekonnaga, kelle seisund Eestis 

on antud hetkel väga hea. Liblikate populatsiooni seisukohalt on oluline jälgida, et neile 

sobivate elupaikade arv ei väheneks. Juhul kui sobivate elupaikade arv peaks vähenema, siis 

tuleks kasutusele võtta karmimad meetmed salu- ja lammimetsade kaitseks. 
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LESSER PURPLE EMPEROR (APATURA ILIA) AND PURPLE 

EMPEROR (APATURA IRIS) DISTRIBUTION AND POPULATION 

STATUS IN ESTONIA 
 

1. SUMMARY 
 

The goal of this thesis is to analyse the distribution of Lesser Purple Emperor and Purple 

Emperor and to give an overview of the condition of the family Apatura in Estonia. 

The Lesser Purple Emperor and the Purple Emperor are part of a forest species, who belong 

to Lepidopdera society, brush-footed (Nymphalidae) breed and Apatura family. Lesser 

Purple Emperor was first sighted in 1775 by Michael Denis and Ignaz Schiffermüller and 

the Purple Emperor was first mentioned in 1758 by Carl Linnaeus. 

The upper side of the wings of family Apatura are black but what separated male butterflies 

is the violet glint on the upper side of male butterflies wings. The Purple Emperor has a 

wider white streak in the middle and a sharp tab, what the Lesser Purple Emperor does not 

have. The Lesser Purple Emperor has a black eye patch with an orange skirt which for the 

Purple Emperor only occurs on the back wing. 

The Purple Emperor loves to lay her bright green eggs one by one on the shadier side of the 

Willow leaf. The Lesser Purple Emperor prefers to lay eggs singly on the upper side of the 

leaf, rarely also on the Willow Tree. The hatched eggs of the family Apatura will be 

caterpillars which later becomes a butterfly. Their flittering can be seen at the end of June. 

The caterpillars of the butterflies feed from different broad-leaved trees. Mainly from a 

variety of Willow trees, for an example Goat Willow and Eared Willow, but also from 

Common Aspen. The difference between caterpillars and imago is that imagos do not feed 

from solid food. Imagos prefer liquids which for an example can be tree sap and carcasses. 

Unlike other butterfly species family Apatura do not prefer nectar. 

Butterflies prefer coniferous forest as a habitat, but they can also be sighted on forest roads 

and glades. They can also be seen near mud puddles and trees damaged by Cossus cossus in 

floodplain forests, on the banks of the creeks and in parks. 
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To find out the distribution of family Apatura, all data from possible localities were collected 

and gathered in a MS Excel table (extra 1 and 2). Based on that table distribution maps were 

drafted. During the analyses, it came clear that The Lesser Purple Emperor started to spread 

in 1937 and the Purple Emperor in 1945. Until year 2000, butterflies were rarer in Estonia 

and that appears also in the distribution maps. It is seen that the distribution of butterflies 

was sparse, covered mainly south of Estonia. Since 2001 the density of butterflies were 

increasing, probably due to warming climate and due to changes in land use. By the year 

2002 their distribution area was increased so much that they covered almost all of Estonia. 

Today, butterflies are wide-spread in Estonia and their distribution is favored by a suitable 

living environment. 

It is not necessary to apply new defence methods for family Apatura in Estonia, because the 

population of butterflies is in no threat of extinction. Apatura family is in very good 

condition in Estonia. It is important to observe the population of butterflies that the suitable 

habitats would not decrease. In case of diminishing habitats it would be necessary to take 

stricter measures into use, for the protection of coniferous forest and foodplain forest. 
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Lisa 1. Väike-kiirgliblika andmetabel  
 

Tabel 1. Väike-kiirgliblika andmetabel 

 

Jrk Koht Vaatleja Aeg Arv 

1 Vana- Roosa A.Uin 31.07.1937 1 isane 

2 Värska P.Jaakobson 08.07.1939 10 

3 Värska A.Arder 10.-12.07.1939 üle 10  

4 Puurmani A.Kivisikk 20.-30.07.1939 

10 (koos Apatura 

iris liigiga) 

5 Türi   1940 6 

6 Kiidjärve J.Metsar 02.07.1947 1 

7 

Mutsjõe luht Harglast 1km 

Läänes E.Kumari 11.07.1949 1 

8 Kärevere H. Timotheus 21.07.1949 1 isane 

9 

Laane raudteejaamast 1 km 

põhjas J.Metsar 19.07.1950 1 

10 Taevaskoja S.Veldre 01.07.1953 1 isane 

11 Helme E.Merivee 01.08.1955 1 isane 

12 

Valga maakond, Helme 

vald E.Merivee 06.08.1955   

13 Harju maakond, Saue linn Tiit Marnot 18.07.1995   

14 Taevaskoja J.Metsar 15.07.1956 1 isane 

15 

Otepää-Palupera maantee 7. 

kilomeeter S.Veldre   1 isane 

16 Metsküla R.Suurpere 13.08.1959 1 isane 

17 

Ida-Viru maakond, 

Mäetaguse vald R.Suurpere 13.08.1959   

18 Otepää J.Luige 11.07.1975 1 isane 

19 Tündre järve lõunakallas H.Õunap 21.07.1976 1 isane 

20 Kanepi     1 

21 Taagepere 

TÜ bioloogia 

üliõpilased 06.07.1995 2 isast 

22 Treimani U.Jürivete 15.-22.07.1999 16, söödapüük 

23 

Häädemeeste 3km Ikla 

suunas A.Lindt 17.07.2000 1 emane 

24 Sääre 

R. Haverinen, J. 

Loponen 04.08.2000 1 

25 Puka 

R. Haverinen, J. 

Loponen 05.-28.08.2000 2, söödapüük 

26 Treimani 

R. Haverinen, J. 

Loponen 05.-28.08.2000 2, söödapüük 

27 Hõbemäe E.Õunap 07.-08.07.2001 ca 30 isast 

28 Hõbemäe K.Sarv, M.Rantala 11.07.2001 ca 10  
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29 Karisöödi A.Selin 01.-15.07.2001 1 isane 

30 Veski G.Miländer 08.07.2001 2 isast 

31 Veski G.Miländer 09.07.2001 1 isane 

32 Verhulitsa R.Lindt 16.-22.07.2001 1 isane, 1 emane 

33 Värska T.Ruben juuli keskpaik 2001 1 isane 

34 Värska 

R.Haverinen, 

J.Loponen 15.07.-11.08.2001 4 

35 Tündre järv H.Timotheus 21.07.2001 1 emane 

36 Sääre T.Marnot, U.Jürivete 22.07.2001 1 

37 Saare maakond Tiit Marnot jt. 22.07.2001   

38 Antsla 

R.Haverinen, 

J.Loponen 15.07.-11.08.2001 4 

39 Tsirgumäe 

R.Haverinen, 

J.Loponen 17.07.-11.08.2001 6 

40 Piusa 

R.Haverinen, 

J.Loponen 01.07.-11.088.2001 11 

41 Piusa 

R.Haverinen, 

J.Loponen 08.09.-17.10.2001 2 

42 Puka 

R.Haverinen, 

J.Loponen 15.07.-11.08.2001 4 

43 Noodasküla 

R.Haverinen, 

J.Loponen 15.07.-11.08.2001 2 

44 Taheva, Essemägi 

R.Haverinen, 

J.Loponen 15.07.-11.08.2001 6 

45 Karijärve A.Talvik juuli lõpp 2001 1 isane 

46 Pukamõisa J.Viisalepp 05.08.2001 1 emane 

47 Karisöödi A.Selin 01.-15.07.2001 

1 isane, 

valguspüük 

48 Puka 

J.Loponen, 

R.Haverinen  01.07.-11.08.2001 4 

49 Pius-Veski 

J.Loponen, 

R.Haverinen 01.07.-11.08.2001 7 

50 Pius-Veski 

J.Loponen, 

R.Haverinen 08.09.-17.10.2001 2 

51 Veski 1 km W G.Miländer 08.07.2001 2 isast 

52 Veski 1 km W G.Miländer 09.07.2001 1 isane 

53 Noodasküla 

J.Loponen, 

R.Haverinen 15.07.-11.08.2001 2 

54 Rimmiküla, Antsla 

J.Loponen, 

R.Haverinen 15.07.-11.08.2001 4 

55 Taheva, Essimägi 

J.Loponen, 

R.Haverinen 15.07.-11.08.2001 5 

56 Tsirgumäe 

J.Loponen, 

R.Haverinen 15.07.-11.08.2001 6 

57 Tündre H.Timotheus 21.07.2001 1 emane 

58 Pukamõisa J.Viidalepp 5.08.2001 1 emane 

59 Kärkna E.Jürivete, U.Jürivete 12.07.2003 10 

60 Kärkna E.Jürivete, U.Jürivete 14.07.2003 6 
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61 Laeva 4…7 km E 

D.Trew, T.Tammaru, 

T.Teder 13…16.07.2003 ca 30 

62 

Jõgeva maakond, Jõgeva 

vald A.Lindt 15.07.2003   

63 Kirna A.Lindt 15.07.2003 2 

64 Komsi M.Lindberg 17.07.2003 1 

65 Konna M.Lindberg 17.07.2003 1 

66 Riisa 2 km S D.Trew 17…19.07.2003 arvukalt 

67 Taagepere-Tündre tee M.Lindberg 17.07.2003 2 

68 Puka J.Viidalepp 19.07.2003 1 

69 Kastna J.Volkmann 19.-22.07.2003 1 

70 Puhtu A.Pototski, U.Jürivete 20.07.2003 2, söödapüük 

71 Karilatsi, Juuriku T.Tammaru 25.-27.07.2003 1, söödapüük 

72 Viidumäe E.Õunap 12.08.2003 2, söödapüük 

73 Vorobi A.Selin 28.09.-01.10.2003 1 surnult 

74 

Võru maakond, Vastseliina 

vald A.Lindt 

3.07.2004 

  

75 Harju maakond, Saue linn T.Marnot 04.07.2004   

76 Tähtvere R.Karulaas 17.07.2004 2 

77 Tähtvere R.Karulaas 20.07.2004 1 

78 

Põlva maakond, Värska 

vald A.Lindt 

20.07.2004 

  

79 

Põlva maakond, Värska 

vald A.Lindt 

20.07.2004 

  

80 Tähtvere R.Karulaas 22.07.2004 3 

81 Vanaaseme R.Karulaas 20.07.2004 1 

82 

Põlva maakond, Värska 

vald T.Marnot 20.07.2004   

83 

Põlva maakond, Värska 

vald T.Marnot 20.07.2004   

84 

Põlva maakond, Värska 

vald T.Marnot 20.07.2004   

85 Vorobi A.Lindt, T.Marnot 20.07.2004 ca 10 isast 

86 Mihkli A.Selin 21.07.2004 4 

87 Laeva mk, Raja K.Sarv 21.07.2004 1 

88 Laeva mk, Raja E.Õunap 28.07.-06.08.2004 10, söödapüük 

89 Laeva mk, Raja E.Õunap 07.-14.08.2004 1, söödapüük 

90 Palamuse T.Teder 22.07.2004 1 

91 Kernu T.Ruben 24.07.2004 10 

92 Puka J.Viidalepp 24.07.2004 1 

93 Tabasalu O.Savinin 24.07.2004 2 isast 

94 Tabasalu O.Savinin 27.07.2004 3 isast 

95 Laeva 3 km E T.Teder 25.07.2004 2 

96 Treimani M.Lindberg 25.07.2004 6 
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97 Riisa 2-3 km S 

A.Brattstörm, 

B.Henriksson, 

C.Fägerström, 

M.Lindberg, 

S.Eriksson 28.-30.07.2004 

1 emane, 

söödapüük 

98 Saare maakond, Torgu vald T. Ruben jt. 30.07.2004   

99 

 Võru maakond, Vastseliina 

vald A. Lindt 30.07.2004   

100 Saue mõisa park T.Marnot 02.08.2004 1 emane 

101 Hiiu maakond, Hiiu vald T. Ruben jt. 03.08.2004   

102 Saue mõisa park T.Marnot 04.08.2004 2 isast 

103 Velise R.Puumets 08.08.2004 1 

104 Vorobi A.Pototski, U.Jürivete 5.07.2005 5, söödapüük 

105 Vorobi A.Pototski, U.Jürivete 20.07.2005 24, söödapüük 

106 Vorobi A.Pototski, U.Jürivete 31.07.-02.08.2005 2, söödapüük 

107 Leetsi T.Kesküla 07.07.2005 3 

108 

 Põlva maakond, Orava 

vald A.Lindt 11.07.2005   

109 Leetsi T.Kesküla 12.07.2005 3 

110 Vanaaseme T.Kesküla 07.07.2005 5 

111 Rannaküla E.Õunap 08.07.2005 1 

112 Sõtke A.Selin 10.-11.07.2005 1 

113 Nigula LKA keskus A.Sakala, E.Õunap 10.-16.07.2005 1, valguspüük 

114 Vorobi A.Pototski, U.Jürivete 10.07.-05.08.2005 30, söödapüük 

115 Kiltsi E.Jürivete, U.Jürivete 11.07.2005 2 

116 Limnoloogia E.Õunap 11.07.2005 

2, söödapüünise 

juures 

117 Tallinn, Raudalu G.Miländer, L.Kesk 12.07.2005 2 isast 

118 Tallinn, Raudalu G.Miländer, L.Kesk 15.07.2005 1 isane 

119 Taevaskoja E.Õunap 12.-16.07.2005 2, söödapüük 

120 Saue, mõisa park T.Marnot 13.07.2005 5 isast 

121 Saue, mõisa park T.Marnot 18.07.2005 10 

122 Puka 

V.Viidalepp, 

J.Viidalepp 13.07.2005 2 

123 Aegviidu rdtj 3km W O.Savinin 14.07.2005 1 isane 

124 Prangli saar T.Marnot 14.07.2005 1 isane 

125 Taheva A.Pototski, U.Jürivete 15.-25.07.2005 12, söödapüük 

126 Ohepalu A.Selin, A.Selin 16.07.2005 2 

127 Paganamaa A.Selin 20.07.2005 2 

128 Viidumäe T.Tammaru 22.07.2005 üksikult 

129 

Laeva mk, Raja 2-3 km 

NW E.Õunap 26.07.2005 4 

130 

Viidumäe LK vaatetorni 

ümbrus A.Sang 28.07.2005 1 

131 Vana-Mustamäe E.Jürivete, U.Jürivete 2.08.2005 1, söödapüük 

132 Karilatsi, Juuriku T.Tammaru juuli üksikult 
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133 Risttee, Aanike R.Karulaas 02.07.2005 2 

134 Hüüdre H.Jalava 03.07.2005 1 

135 Hüüdre H.Jalava 07.07.2005 2 

136 Hüüdre H.Jalava 08.07.2005 1 

137 Hüüdre H.Jalava 12.07.2005 2 

138 Puka 

V.Viidalepp, 

J.Viidalepp 05.-09.07.2005 2 

139 Rõngu J.Viidalepp 06.07.2005 1 

140 Veski E.Õunap 05.07.2005 1 

141 

Kulli parkla Soodla jõe 

ääres E.Õunap 08.07.2005 2 

142 

Kulli parkla Soodla jõe 

ääres E.Õunap 20.07.2005 1 emane 

143 Veski-Piusa raudteejaam T.Ruben, J.Viidalepp 08.07.2005 arvukalt 

144 Ilumetsa J.Viidalepp 08.07.2005 1 

145 Saue mõisa park T.Marnot 08.07.2005 5-6 isast 

146 Saue mõisa park T.Marnot 13.07.2005 3 isast kulunud 

147 Laeva mk, Raja M.Kruus 13.07.2005 1 

148 Laeva mk, Raja M.Kruus 01.08.2005 1 

149 Palade J.Pets 15…27.07.2005 5 isast 

150 Vaitka puisniit, Valgamaa E.Õunap, A.Tiitsaar 2005-2008   

151 

Valga maakond, Taheva 

vald Aare Lindt 03.07.2006   

152 

Valga maakond, Taheva 

vald Aare Lindt 03.07.2006   

153 

Valga maakond, Taheva 

vald Aare Lindt 03.07.2006   

154 

Valga maakond, Taheva 

vald Aare Lindt 03.07.2006   

155 Põlva maakond, Orava vald Tiit Marnot jt 06.07.2006   

156 Põlva maakond, Orava vald Tiit Marnot jt 06.07.2006   

157 Palade J.Pets 09.07.2006 3 isast 

158 Palade J.Pets 15.07.2006 1 isane 

159 Palade J.Pets 16…24.07.2006 

3 isast, 2 emast, 

söödapüük 

160 Laeva mk, Raja M.Kruus 20.06.2007 1 

161 Laeva mk, Raja O.Vahter 26.06.2007 2, neist 1 f. clytie  

162 Laeva mk, Raja M.Kruus 02.07.2007 4 

163 

Eesti, Harju maakond, 

Tallinna linn A.Lindt 15.07.2007   

164 Laeva mk, Raja M.Kruus 17.07.2007 1 

165 Koigi O.Vahter 01.07.2007 4 

166 Harju maakond, Anija vald T.Marnot 04.07.2007   

167 

Aegviidu polügoon, Kulli, 

Jussi lagendik T.Marnot 04.07.2007 2 
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168 

Apuparra oja,  Aegviidu 

polügonil G.Miländer, L.Kesk 04.07.2007 1 

169 Jussi nõmm O.Vahter 04.07.2007 1 

170 Kulli, Soodla jõe sild E.Õunap 16.07.2007 1 

171 Avinurme 6 km W T.Tammaru 26.07.2007 1 

172 Illurma T.Marnot 06.08.2007 1 väga kulunud 

173 Saue mõisa park T.Marnot 17.07.2008 1 isane 

174 Saue mõisa park T.Marnot 21.07.2008 4 

175 Saue mõisa park T.Marnot 22.07.2008 1 

176 Tüki I.Taal 19.07.2008 1 

177 Illuka-Illurma T.Marnot 23.07.2008 4 isast 

178 Koersilla O.Vahter 24.07.2008 ca 7 

179 Jussi nõmm E.Õunap 15.08.2008 1 

180 Saare maakond A.Lindt 14.07.2009   

181 Saare maakond A.Lindt 14.07.2009   

182 Hüüdre H.Jalava 06.07.2010 1 

183 Hüüdre H.Jalava 08.07.2010 1 

184 Jõgeva K.Nüüd, J.Nüüd 08.07.2010 4 

185 Muhu, Targa O.Vahter 08.07.2010 12 

186 Muhu, Levalõpme O.Vahter 10.07.2010 15 

187 Kangrujärve M.Martin 11.07.2010 1 

188 Muhu, Rannaküla O.Vahter 11.07.2010 2 

189 Palade J.Pets 11.-17.07.2010 7 isast 

190 Palade J.Pets 15.-30.07.2010 3 emast 

191 Palade J.Pets   

8 emast, 

söödapüük 

192 Salinõmme R.Miller 11.-18.07.2010 1,  valguspüük 

193 Alliku küla T.Marnot 13.07.2010 1 isane 

194 Harju maakond, Saue vald T.Marnot 13.07.2010   

195 Hageri T.Marnot 14.07.2010 1 isane 

196 Rabivere T.Marnot 14.07.2010 5 isast 

197 Veski  E.Õunap 14.07.2010 1 

198 Õngu T.Tammaru 15.-16.07.2010 10 

199 Saue mõisa park T.Marnot 16.07.2010 7 isast 

200 Saue mõisa park T.Marnot 18.07.2010 1 isane 

201 Saue mõisa park T.Marnot 29.07.2010 1 isane 

202 Viimsi T.Marnot 19.07.2010 1 isane 

203 Viimsi T.Marnot 22.07.2010 2 isast 

204 Kuutsemägi M.Martin 20.07.2010 1 

205 Pühaküla T.Marnot 21.07.2010 2 isast 

206 Restu Mati Martin 22.07.2010 2 

207 Järvselja T.Tammaru 23.08.2010 2 

208 Reola rdtj E.Õunap 06.-30.09.2010 5, söödapüük 
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209 Ahijärve T.Tammaru 25.06.-03.07.2010 2, söödapüük 

210 Ahijärve 3 km E T.Tammaru 25.06.-03.07.2010 2, söödapüük 

211 Kirkumäe K.Nüüd, J.Nüüd 26.06.-02.07.2010 8 

212 Rahula T.Marnot 03.07.2010 

ca 10 (neist 2 

isast) 

213 Rahula T.Marnot 09.07.2010 1 isane 

214 Ööriku O.Vahter 03.07.2010 

4, ööliblika 

juhuleid päeval 

215 Laeva mk, Raja U.Tartes 04.07.2010 väga arvukalt 

216 Limnoloogia E.Õunap 04.07.2010 1 

217 Saue T.Marnot 04.07.2010 2 isast 

218 Abruka A.Lindt 05.-06.07.2010 30 

219 Kõiguste I.Taal 05-09.07.2010 arvukalt 

220 Palade J.Pets 05.-21.07.2010 

15, isased ja 

emased 

221 Palade J.Pets 17.07.2010 

1 emane, 

söödapüük 

222 Palade J.Pets 25.07.2010 1 isane 

223 Jussi parkla E.Õunap 06.07.2010 1 

224 Rubina raba serv M.Martin 06.07.2010 ca 30 

225 Sepamäe O.Vahter 08.07.2010 

1, ööliblika 

juhuleid päeval 

226 Vanamõisa T.Marnot 10.07.2010 ca 5 

227 Salmistu A.Lindt 11.07.2010 2 

228 Palu M.Martin 20.-22.07.2010 ca 20 

229 Paljasssaare T.Marnot 22.07.2010 1 emane 

230 Üksnurme 

E.Ilumäe, tabatud 

Maaülikooli Malaise 

püüniste projektri 

käigus 23.-31.07.2010 

1, Malaise 

püünis 

231 Nigula LKA keskus A.Sakala, E.Õunap 24.-30.07.2010 1, valguspüük 

232 Meegaste M.Martin 26.07.2010 1 

233 Pringi M.Martin 26.07.2010 1 

234 Matsalu S. Lotman, R.Karulaas 27.07.-02.08.2010 1, valguspüük 

235 Karilatsi, Juuriku T.Tammaru juuli üksikult 

236 Vana- Vastseliina E.Õunap 01.08.2010 1 

237 Viimsi Ti.Marnot 02.08.2010 1 emane 

238 Viidumäe T.Ruben 26.08.2010 1 emane 

239 Paldiski T.Marnot 11.09.2010 1 isane 

240 Ihamaru Palojärv T.Tammaru 01.10.2010 1 emane 

241 Otepää looduspark M.Martin 

18.06-

08.08.2010,12.05-

25.08.2011   

242 Põlva maakond A.Lindt 30.06.2011   
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243 Põlva maakond A.Lindt 30.06.2011   

244 Põlva maakond A.Lindt 30.06.2011   

245 Harju maakond, Saue vald R.Reinu 01.07.2011   

246 Harju maakond, Saue vald R.Reinu 01.07.2011   

247 Harju maakond, Saku vald T.Marnot 3.07.2011   

248 

Lääne maakond, Vormsi 

vald, Hullo küla J.Pennanen, M.Linkola 07.07.2011 1 

249 

Jussi nõmm, Põhja-

Kõrvemaa MKA, Harjumaa E.Õunap, A.Tiitsaar 2011 1 

250 Piusa-Veski, Põlvamaa E.Õunap, A.Tiitsaar 2011 1 

251 Raja küla, Tartumaa E.Õunap, A.Tiitsaar 2011 151 

252 Harju maakond A.Lindt 11.07.2011   

253 Tartu, Meeksi, Jarvselja O.Kurina 14.07.2012 1 

254 Siniküla, Tartumaa E.Õunap, A.Tiitsaar 2012-2014 4 

255 Lääne-Viru, Vinni, Võhu V.Soon 28.06.2013 1 

256 Raja küla, Tartumaa E.Õunap, A.Tiitsaar 2014 2 

257 Siniküla, Tartumaa E.Õunap, A.Tiitsaar 2014 2 

258 Vaitka puisniit, Valgamaa E.Õunap, A.Tiitsaar 

2005-2008/2009-

2014 3 

 

Kui kuupäevade vahel on sidekriips, siis pole teada täpseid leiukuupäevi. Punktiir 

ajavahemiku tähistusena tähendab, et liiki vaadeldi antud ajavahemikul, kaasa arvatud 

märgitud kuupäevadel.  
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Lisa 2. Suur-kiirgliblika andmetabel 
 

Tabel 2. Suur-kiirgliblika andmetabel 

  

Jrk Koht Vaatleja Aeg Arv 

1 Võru maakond, Antsla vald A.Kook 17.08.1945   

2 Tori I.Tilk 6.07.1947   

3 Harju maakond, Harku vald U.Martin 25.07.1948   

4 Harju maakond, Harku vald U.Martin 26.07.1948   

5  Ida-Viru maakond, Mäetaguse 

vald R.Suurpere 02.08.1951   

6 

 Ida-Viru maakond, Mäetaguse 

vald R.Suurpere 02.08.1951   

7 Tori I.Tilk  27.07.1952   

8 Harju maakond, Harku vald U.Martin 17.07.1953   

9 Võru maakond, Rõuge vald G.-F Reindorff 01.08.1955   

10 

 Ida-Viru maakond, Mäetaguse 

vald R.Suurpere 02.08.1954   

11 Harju maakond, Harku vald U.Martin 05.08.1955   

12 Võru maakond, Rõuge vald G.-F Reindorff 14.08.1955   

13 Valga maakond, Helme vald V.Luhter 22.08.1955   

14 

 Ida-Viru maakond, Mäetaguse 

vald 

R.Suurpere 

28.06.1956   

15 Harju maakond, Harku vald U.Martin 26.07.1958   

16 

 Ida-Viru maakond, Mäetaguse 

vald 

R.Suurpere 

13.08.1959   

17 Valga maakond, Põdrala vald R.Merivee 13.07.1960   

18 

 Ida-Viru maakond, Kohtla-Järve 

linn 

R.Suurpere 

23.07.1960   

19 Võru maakond, Haanja vald T.Marnot 04.07.1973   

20 Põlva maakond, Põlva vald M.Metsaviir 21.07.1974   

21 Jõgeva maakond, Saare vald M.Metsaviir 23.07.1974   

22 Tartu rajoon, Tähtvere mets T.Kesküla 06.07.1975 1 

23 Viljandi maakond R.Sülla 07.07.1972   

24 Viljandi maakond R.Sülla 09.07.1972   

25 Viljandi maakond R.Sülla 03.07.1973   

26 Viljandi maakond R.Sülla 21.07.1974   

27 Tartu maakond, Alatskivi vald J. Uudelepp 26.07.1976   

28 Saare maakond, Ruhnu vald T.Marnot 26.07.1978   

29 Tartu maakond, Tartu vald A.Pototski 08.06.1979   

30 Harju maakond, Padise vald T.Marnot 24.07.1983   

31 Nigulas (Vanajärvel ja selle 

ümbruses) R.Pedmanson 12.07.-30.07.1989   
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32 Paladelt J.Pets 

 vaadeldud suvel 

1992 15 

33 Karijärve A-T.Talvik 08.07.1992 3 isast 

34 Palade J.Pets 09.07.1992 

 1 isane (suvel 

vaadeldud 15 

isendit) 

35 Järvakandi  E.Õunap 13.07.1992 1 

36 Taagepere, Tündre H.Timotheus 24.07.1992 3 isast, 1 emane 

37 Tallinn, Vana-Mustamäe E.Jürivete, U.Jürivete 28.07.1992 1 

38 Puka T.Viidalepp 9.07.1993 3 isast 

39 Palivere G.Miländer 11.07.1993 2 

40 Palade J.Pets 14.07.1993 

1 isane, suve 

jooksul arvukalt 

41 Palmse J.Luig 16.07.1993 1 

42 Palmse M.Heidemaa 18.07.1993 1 

43 
Puka 

J.Viidalepp, 

T.Viidalepp 01.07…03.08.1994 12 

44 Paldiski  E.Jürivete, U.Jürivete 10.07.1994 1 

45 Saare maakond, Torgu vald   10.07.1994   

46 Mustapali  T.Teder 13.07.1994 1 

47 Hellenurme Ü.Luht 17.07.1994 1 

48 Palade J.Pets 19.07…07.08.1994 9 

49 Tallinn, Seevaldi park T.Marnot 4.08.1994 1 emane 

50 Rocca al Mare E.Jürivete, U.Jürivete 8.08.1994 

1 emane, 

valguspüük 

51 
Teenuse  R.Miller 11.08.1994 

1 kasvuhoonest 

surnult 

52 Suuremõisa J.Pöyry 19.08.1994 

 1 isane (suvel 

vaadeldud 15 

isendit) 

53 Sootaga J.Viidalepp 24.06.1995 1 

54 Villemisilla J.Viidalepp 24.06.1995 1 

55 Viljandi maakond R.Sülla 27.06.1995   

56 Puka J.Viidalepp 24.06…13.07.1995  9 

57 Puka E.Õunap 03.07.1995 1 

58 Abja-Paluoja K.Sarv 28.06…17.07.1995 7 isast 

59 Abja-Paluoja K.Sarv 17.07.1995 1 , valguspüük 

60 Võhu V.Soon ?.07.1995 1 

61 Viljandi maakond R.Sülla 02.07.1995   

62 Tündre E.Õunap, T.Viidalepp 05.-06.07.1995 arvukalt 

63 
Palade J.Pets 0.9.07…01.08.1995 

29 isast, 6 

emast 

64 Pühaküla T.Marnot 0.9.07.1995 1 isane 

65 Piusa M.Heidemaa 11.07.1995 1 emane 
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66 Saue T.Marnot 03.07., 11.07.1995 2 isast 

67 Tõstamaa 4 km SE T.Tammaru 2.08.1995 4 

68 Paldiski  E.Jürivete, U.Jürivete 15.08.1995 1 

69 Paldiski  T.Marnot 15.08.1995 1 emane 

70 Sooma RP K.Sarv 29.06.1997 1 

71 Paluküla J.Pets 11…25.07.1997 22 isast 

72 Järvakandi 10 km W E.Õunap 13.07.1997 5 

73 Tagala E.Õunap 16.07.1997 1 

74 Kärdla J.Pets 17.07.1997 1 emane 

75 Kuuse 2km SW E.Õunap 19.07.1997 2 

76 Kärkna m/k, Raja K.Sarv 25.06.1999 1 

77 Saue T.Marnot  01.07.1999 ca 5 

78 Saire G.Miländer 01…15.07.1999 arvukalt 

79 Paluküla J.Pets 04…26.07.1999 7 isast, 2 emast 

80 Palade J.Pets 5.07.1999 1 isane 

81 Sandra R.Karulas 6.07.1999 4 

82 Saunja I.Taal 6.07.1999 1 isane 

83 Laulasmaa T.Marnot  07.07.1999 1 

84 Pühaküla T.Marnot 7.07.1999 1 

85 Vääna jahiloss T.Marnot 7.07.1999 1 

86 Piirissaar T.Tammaru 11.07.1999 1 

87 Elva 6km NW, Aru T.Tammaru 15.07.1999 1 

88 Treimani U.Jürivete 15.- 22.07.1999 23, söödapüük 

89 Kauksi T.Kesküla 17.07.1999 1 emane 

90 Uusküla U.Jürivete 23.07.1999 

2 emast, 

söödapüük 

91 Saunja I.Taal 5.07.2000 1 

92 Saire G.Miländer 6.07.2000 1 isane 

93 Saku G.Miländer 7.07.2000 1 isane 

94 Vanaaseme T.Kesküla 7.07.2000 7 isast 

95  Järva maakond, Albu vald A.Lindt 12.07.2000   

96 Paluküla J.Pets 12.07.2000 1 isane 

97 Saare maakond, Ruhnu vald A.Lindt 14.07.2000   

98 Vilivere K.Vimmsaare 22.07.2000 1 isane 

99 

Riisa 2km S 

A.Brattström, 

M.Franzén, 

B.Henriksson, 

H.Jeansson 25.07.2000 1 

100 Ruhnu saar 

T.Ruben, J.Viidalepp, 

A.Lindt 28.07.2000 1 

101 Võru maakond, Misso vald T.Marnot 29.07.2000   

102 Ruhnu saar 

T.Ruben, J.Viidalepp, 

A.Lindt 31.08.2000 1 
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103 
Tähtvere M.Heidemaa 29.04.2001 

1 röövikuleid 

pajul (Salix) 

104 Karilatsi, Juuriku T.Tammaru 01…22.07.2001 1 

105 Piusa G.Miländer  07.07.2001 1 isane 

106 Tähtvere T.Kesküla 7.07.2001 1 isane 

107 Reola I.Renge 7.07.2001 1 

108 Hõbemäe E.Õunap 07.-08.07.2001 ca 20 

109 Hõbemäe K.Sarv, M.Rantala 11.07. 2001 arvukalt 

110 Vanaaseme T.Kesküla 07.-08.07.2001 12 isast 

111 Vanaaseme T.Kesküla 16.07.2001 2 isast 

112 Kõrgeperve I.Taal 8.07.2001 1 

113 Võhunõmme V.Soon 9.07.2001 1 

114 Palade J.Pets 11.07.2001 1 isane 

115 Hüüdre H.Jalava 16.07.2001 1 

116 Illuka, Kuremäe H.Jalava 16.07.2001 1 

117 Pootsi 2 km NW T.Tammaru 18.07.2001 1 

118 Kiisa G.Miländer, T.Marnot 20.07.2001 1 isane 

119 Pühaküla Ti.Marnot 25.07.2001 1 

120 Harju maakond, Saue linn T.Marnot 25.06.2002   

121 Koigi soo   2002 väga palju 

122 Jõgeva maakond, Jõgeva vald A.Lindt 15.07.2003   

123 Hiiu maakond, Hiiu vald T.Ruben jt. 03.08.2004   

124 Harju maakond, Saue linn T.Marnot 15.10.2004   

125 Harju maakond, Saue linn T.Marnot 18.07.2005   

126 Harju maakond, Saue linn T.Marnot 18.07.2005   

127 Koiva puisniit, Valgamaa E.Õunap, A.Tiitsaar 2005-2014 3 

128 Harju maakond, Anija vald T.Marnot 19.07.2008   

129 
Otepää looduspark M.Martin 

18.06-08.08.2010, 

12.05-25.08.2011   

130 

Tagamõisa puisniit, Tagamõisa 

kaitseala, Saaremaa  E.Õunap, A.Tiitsaar 2011 7 

131 Jussi nõmm, Põhja-Kõrvemaa 

MKA, Harjumaa E.Õunap, A.Tiitsaar 2011 1 

132 Piusa-Veski, Põlvamaa E.Õunap, A.Tiitsaar 2011 1 

133 Raja küla, Tartumaa E.Õunap, A.Tiitsaar 2011 153 

134 Tartu, Meeksi, Jarvselja O.Kurina 14.07.2012 1 

135 Siniküla, Tartumaa E.Õunap, A.Tiitsaar 2012-2014 26 

136 Tartu maakond, Tartu vald A.Lindt 11.07.2014   

137 Tagamõisa puisniit, Tagamõisa 

kaitseala, Saaremaa  E.Õunap, A.Tiitsaar 2014 1 

138 Raja küla, Tartumaa E.Õunap, A.Tiitsaar 2014 20 

139 Koiva puisniit, Valgamaa E.Õunap, A.Tiitsaar 2014 1 

140 Siniküla, Tartumaa E.Õunap, A.Tiitsaar 2014 13 

141 Palu, Valgamaa E.Õunap, A.Tiitsaar 2014 1 
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142 Palu, Valgamaa E.Õunap, A.Tiitsaar 2014 1 

143 Pärnu, Saarde, Reinu küla V.Soon 16.07.2015 1 

 

Kui kuupäevade vahel on sidekriips, siis pole teada täpseid leiukuupäevi. Punktiir 

ajavahemiku tähistusena tähendab, et liiki vaadeldi antud ajavahemikul, kaasa arvatud 

märgitud kuupäevadel. Küsimärk tähistab seda, et osa andmeid puudub. 
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