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SISSEJUHATUS 

 

Kliimamuutused on praegusel ajal aktuaalseks teemaks teadlastele, kes uurivad, kuidas ja 

mis suunas keskkonnafaktorid muutuvad ning kuidas need mõjutavad elusorganisme. 

Eeldatakse, et keskmine õhutemperatuur võib tõusta 60 kuni 100 aasta jooksul 1,7°C kuni 

5,3°C võrra, mis on tingitud sellest, et CO2 kontsentratsioon võib tõusta ennustusmudelite 

järgi 400 ppm-ilt ligi 700 ppm-ile (Jarowski, Hilszczańki 2015; Martinez-Lüscher et al. 

2015). Tänu eeldatavale temperatuuri tõusule arvatakse tekkivat ka rohkem sademeid 

põhjapoolkera kesk- ja põhjaosas ning see tõus võib vähendada puhta vee kogust tänu 

suurenenud aurumisele (Jarowski, Hilszczańki 2015).  

Põllumajandussektorile on oluline ette ennustada seda, milliseid muudatusi globaalne 

soojenemine toob eelkõige põllumajanduses kasutatavatele taimedele ja nendest toituvatele 

putukherbivooridele. Kõigusoojased organismid on keskkonnamuutustest, eelkõige 

temperatuurist otseselt sõltuvad: see mõjutab nende asustust, paljunemist, arenemist, 

samuti suremust (Netherer, Schopf 2009). Kaudselt mõjutavad putukaid 

keskkonnatingimuste muutused läbi taimede muutunud toiteväärtuse (Netherer, Schopf 

2009). Näiteks suurendab temperatuuri tõus nii taimede kui putukate kasvukiirust, kuid 

kõrgema CO2 kontsentratsiooni tingimustes kasvanud taimede lehed on 

putukherbivooridele väiksema lämmastikusisalduse tõttu madalama toiteväärtusega (Way, 

Oren 2009; Dury et al. 1998).  

Kliimamuutuse kõige ilmsemate elementide, nagu temperatuur ja CO2 kontsentratsiooni 

mõju putukherbivooriale on juba üsna palju – ehkki kaugeltki mitte piisavalt – uuritud, aga 

niiskuse tõusu mõju on selles kontekstis vähe tähelepanu pälvinud (Kuokkanen et al. 

2004). Kuigi kliimamuutuste mõju putukherbivooriale sõltub kõigi ilmastiku aspektide 

koostoimest, siis algse pildi saamiseks tasub uurida erinevaid ilmastiku aspekte ühekaupa, 

et saada arusaam võimalikest mehhanismidest, millel on potentsiaali mõjutada 

putukherbivooria dünaamikat.  
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Sademed ja õhuniiskus võivad taime ja herbivoori suhteid mõjutada mitmel moel. Vee 

parem kättesaadavus mõjub taimede kasvule ja konditsioonile eeldatavalt soodsalt, teisalt 

aga soodustab kõrge õhuniiskus taimedel seeninfektsioonide tekkimist (Prajapati et al. 

2015). Viimased mõjutavad negatiivselt taimede võimet end herbivooride eest keemiliselt 

kaitsta (Coley 1998).  

Taimed kasvatavad kuivastressi ajal oma keemilist kaitset, niiskuse tõustes aga 

vähendavad seda ja seeläbi saavad putukherbivoorid tarvitada kvaliteetsemat toidumaterjali 

(Coley 1998). Niiskuse ja sademete tõus võib meie piirkonnas põhjustada (vähemalt 

perioodilist) liigniiskust, kuid on tõendeid, et taimelehtede toiteväärtust ei pruugi see 

mõjutada (Nguyen et al. 2016). Eelnevat arvesse võttes võib oletada, et niiskuse tõus 

soodustab putukherbivooride kasvu ja ellujäämust ning suurendab putukakahjustuste 

määra.  

Käesoleva töö eesmärgiks on uurida kasvava niiskusetaseme mõju ristõieliste 

kahjurputukate kohasusele kliimamuutuse kontekstis. Et hinnata niiskuse mõju ristõieliste 

putukherbivooridele, tehti kaks katset. Kunstlikult niisutatud välikatsealadel ja 

kontrollaladel hoiti herbivoorseid röövikuid kohapeal ettekasvatatud katsetaimedel ning 

võrreldi nende ellujäämust ja massi-iivet. Ühtlasi tehti laboritingimustes lisakatse, kus 

võrreldi erineva niiskusrežiimi juures kasvavate taimede lehtedest toituvate röövikute 

ellujäämust, käitumist ja massi-iivet ning taimede putukakahjustuste suurust. 

Töö hüpoteesideks on, et niiskemates tingimustes kasvanud redisetaimede vastupidavus 

kahjurputukatele on väiksem kui kuivemates tingimustes kasvanud taimedel ning 

niiskemates tingimustes on putukherbivooride mass ja ellujäämus suuremad kui 

kuivemates tingimustes.  

Avaldan tänu juhendajale teadur Triinu Remmelile.  
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1. ÜLDISED KLIIMAMUUTUSTE MÕJUD TAIMEDELE JA 

PUTUKHERBIVOORIDELE 

 

1.1 Tõusva temperatuuri mõju taimedele ja putukherbivooridele ning 

nende omavahelistele interaktsioonidele 

 

Kliimamuutus hõlmab mitmeid atmosfääritingimusi, millest kõige selgemad või 

tugevamad ja ühtlasi kõige paremini uuritud on süsihappegaasi ja temperatuuri tõus. Ometi 

on veel mitmeid klimaatilisi faktoreid, sealhulgas niiskus, mis võivad taime-herbivoori 

suhteid mõjutada kas eraldi või koosmõjus teiste faktoritega. Niiskuse mõju on selles 

kontekstis vähem uuritud kui ülalnimetatud kahe põhilise faktori oma. Kuigi kliimafaktorid 

muutuvad üheaegselt ja mõjutavad taimi ning herbivoore koostoimes, siis esimene samm 

nende mõjude uurimisel on vaadelda iga faktorit eraldi ja vajadusel sooritada katseid 

võimalike kliimafaktorite muutustest tulenevate tagajärgede teada saamiseks. 

Muutuvatest kliimatingimustest on tõusev temperatuur üheks aspektiks, mis mõjutab 

oluliselt taimede ja putukate omavahelist koeksisteerimist. Arvatakse, et temperatuur võib 

tõusta järgmise sajandi alguseks 1,7°C kuni 5,3°C võrra (Jarowski, Hilszczański 2013). Nii 

taimedele kui putukatele on selline muutus kahepoolse mõjuga – esineb nii negatiivseid kui 

positiivseid aspekte. Temperatuuri tõusmise positiivne mõju ilmneb enamasti siis, kui ei 

ole taimede ega herbivoori liikide optimaalseid arenemistingimusi ületatud (Netherer, 

Schopf 2009). Negatiivse mõju tingib aga see, kui temperatuur tõuseb üle spetsiifilise 

optimumi, mis võib aga paljude putukherbivooride liikide puhul viia vähenenud kasvuni, 

väiksema viljakuseni ja suremuse suurenemiseni (Rouault et al. 2006; Friedenberg et al. 

2008).  

Temperatuuri tõus on faktor, mis mõjutab ühelt poolt taimede ellujäämisvõimet, kuid 

teiselt poolt muudab kahjurite jaoks elukeskkonna soodsamaks. Taimele mõjub optimumist 

kõrgem olev temperatuur (samuti ka tõusev atmosfäärilise CO2  kontsentratsioon) lehe 

keemilist koostist muutvalt (Carey 1998). Taime lehes väheneb lämmastiku tase ning 
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samuti alaneb sekundaarsete metaboliitide süntees (Dury et al. 1998). See võib taime 

toitekvaliteeti vähendada mõningate kahjurite jaoks, kuid siiski võib selline klimaatiline 

muutus mõjutada positiivselt taime ellujäämust, kuna vähendab taime tarbitavust 

putukherbivooride poolt ning suurendada taime vastupidavust (Buse et al. 1998; 

Kuokkanen et al. 2001). Kõrgem temperatuur tuleb aga kasuks taimtoidulistele kahjuritele, 

kes elavad taime sees, kuna taime kasvuperiood on muutunud kliimatingimuste tõttu 

pikemaks ning seeläbi jätkub kahjurile rohkem toitematerjali (Jaworski, Hilszczański 

2013). 

Temperatuur ei mängi rolli ainult putukherbivooride toitematerjali rohkuse puhul, vaid 

omab laiemat mõju ka putukate elutsüklile. Kõrgema temperatuuritaseme tõttu arenevad 

taimelehed kiiremini ning vegetatsiooniperiood on soojuse tõttu pikem, mistõttu selline 

muutus võib segada taime ja putukherbivoori omavahelist sünkroniseerimist (Visser, 

Holleman 2001). Paljud putukaliigid, kellel on kindel spetsiifiline peremeestaim, on 

kohastunud ajastama oma arengujärke vastavalt oma peremeestaime arengule ja vajavad 

täpset sünkroniseerimist peremeestaimega, et vastne saaks areneda (Visser, Holleman 

2001). Seeläbi on kliimamuutustel suur mõju putukherbivoori ja taime arenemise 

kokkulangevusel – arengutsüklid ei pruugi kokku langeda ning seeläbi võib sellisel 

aspektil olla putukale negatiivne mõju (Netherer, Schopf 2009).  

Temperatuuri tõusuga kaasnev mõju ei seisne putukate jaoks ainuüksi üksikute isendite 

arengutsükli muutuses, vaid võib laieneda tervetele kolooniatele ning mõjutada koguni 

terve liigi paiknemist. Christophe Bouget ja Peter Duelli (2004) on väitnud, et kasvav 

temperatuur mõjub ka putukherbivooride populatsioonidele, mõjutades neid nii lokaalselt 

kui regionaalselt, muutes ka liikide paiknevust. Viimaste dekaadide jooksul tõusnud 

temperatuur on võimaldanud erinevatel liikidel laieneda kõrgematele laiuskraadidele, kus 

nad varasemalt eksisteerinud pole (Hódar, Zamora 2004). Stabiilsed putukate 

populatsioonid esinevad keskkondades, kus saavutatakse vajalike 

temperatuuritingimustega õige aastaajaline kohastumine – liigile spetsiifilised 

peremeestaimed on vabad ja ei ole kokkupuutes teiste putukate liikidega (Netherer, Schopf 

2009). Katsed lehetäidega on näidanud, et nad on tundlikud temperatuuri tõusu suhtes, mis 

toob kaasa tavalisest varasema paljunemise ja põhjustab putukate hulgisigimist ehk 

saadakse tavapärasest rohkem järglasi (Hunter 2001). Mitme põlvkonnaga liigid suudavad 
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aastas rohkem järglasi toota, sest tingimused on selleks paremad ja elutsüklid saavad 

kiiremini täis (Hunter 2001). 

Liigiti mõjub temperatuurimuutus erinevalt – see oleneb peamiselt putukaliigi 

külmataluvusest. Tõusev temperatuuritase võib kasulik olla lehetäide perekonna liikidele, 

kellel on madal külmumisresistentsus, ja männi-võrgenditutlastele, kes toituvad aktiivselt 

kogu talveperioodi jooksul (Netherer, Schopf 2009). Kahjulik on see näiteks pidevkehaliste 

alamseltsi kuuluvate putukate liikidele, kes vajavad madalaid temperatuure, et diapausi läbi 

elada või kasvatada endas külmale vastupidavust (Bale et al. 2002). Päevapikkuse 

muutused, mis on tingitud tõusvast õhutemperatuurist, võivad omada diapausi alguses ja 

lõpus nii negatiivseid kui positiivseid mõjusid putukate arengule (Netherer, Schopf 2009). 

Mahedamate talvede ja vähenevate temperatuuri miinimumväärtuste poolt tingitud kasvav 

paljunemisvõime ja muutused levikus tulevad suure tõenäosusega kasuks paljudele 

kahjurite liikidele (Netherer, Schopf 2009). Samas, diapausi katkestus madalate 

temperatuurikraadide tõttu võib viia kõrge talvise suremuseni ja madala liigirohkuseni 

kevadel (Baltensweiler 1993; Battisti 2004). Temperatuuri tõus koos väheneva lumesaju ja 

varasema lumesulamisega võib ühelt poolt vähendada nende liikide ellujäämust talvel, kes 

talvituvad tavaliselt lume all, teiselt poolt toob see kasu tänu toidu varasemale 

kättesaadavusele ja pikenenud kasvuperioodile (Ayres, Lombardero 2000; Roy et al. 

2004). Lisaks putukherbivoorid, kes tavaliselt ei saa tänu lumikattele taimekudesid 

kahjustada, võivad olla seeläbi vähem piiratud (Netherer, Schopf 2009).  

Temperatuuri tõus ei avalda mõju ainult taime ja tema kahjuri omavahelisele suhtlusele, 

vaid mõjutab ka kolmandat osapoolt. Taime suhtes positiivses, kuid kahjurputuka suhtes 

negatiivses võtmes võib tõusev temperatuur suurendada herbivooride looduslike vaenlaste 

aktiivsust ning kiirendada nende arengut (Jaworski, Hilszczański 2013). Hiljutine uurimus 

on näidanud, et taime toitekvaliteedi langus võib viia putukherbivoori aeglasema kasvuni 

ning seetõttu on nad parasitoididele paremini kättesaadavad (Rouault et al. 2006).   
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1.2 Muutuva atmosfäärilise CO2 kontsentratsiooni mõju taimedele ja 

putukherbivooridele 

 

1.2.1 Muutuva atmosfäärilise CO2 kontsentratsiooni mõju taimedele 

 

Atmosfäärilise CO2 tõus on üks klimaatilistest faktoritest, mis eriti selgelt mõjutab taimede 

eksistentsi. CO2 kontsentratsiooni eeldatav tõus arvatakse suurenevat üle 700 ppm 21. 

sajandi lõpuks (Wand et al. 1999). Selline klimaatiline muutus mõjutab taimede eksistentsi 

ja seeläbi muudab nende interaktsiooni putukherbivooridega. Mõjud võivad olla nii 

positiivse kui negatiivse tagajärjega, sõltuvalt liigist, asukohast ja elutingimustest. 

CO2 tõus mõjutab taimedesisest talitlust. Muutunud CO2 kontsentratsiooni tase vähendab 

taimedes õhulõhede juhtivust ning suurendab nende vee kasutamise efektiivsust 

(Ainsworth, Long 2005). Kõrgenenud CO2 tase võib aga suurendada taime biomassi, lisaks 

tõsta fotosünteesi efektiivsust ja seeläbi muuta tõhusamaks süsivesikute kogumise lehte, 

misläbi võib suureneda lehe pindala ja mass (Ainsworth et al. 2002; Long et al. 2004; 

Stiling, Cornelissen 2007). Sellega kaasnevalt lehes oleva lämmastiku kontsentratsioon, 

mis on lehe kvaliteedi üheks oluliseks näitajaks, lahjeneb või suunatakse taime teistesse 

osadesse (Ainsworth, Rogers 2007). Nagu ka kõrgenenud temperatuuri tasemega, võib 

tõusev CO2 kontsentratsioon atmosfääris kaasa tuua taime kiirema arenemise, kõrgema 

transpiratsiooni taseme, kuid vähendades lämmastiku kogust lehes ja suurendades 

sekundaarsete metaboliitide taset, alandab see lehe kvaliteeti (Way, Oren 2010; Curtis, 

Wang 1998; Dury et al. 1998).  

Lehe keemiline muutus võib liigiti erineda – kõikidel taimedel ei avaldu muutused 

sarnaselt (Agrell et al. 2000; Holton et al. 2003; Ji et al. 2011). Perry et al. (2012b) poolt 

läbiviidud katse andmetel on kaasaegsete eksootiliste kaldataime liikide põuatolerantsus 

suurem kui ürgsetel kaldal kasvanud taimedel, millest autorid järeldavad, et suurenenud 

CO2 kontsentratsioon on kasvatanud taimede põuatolerantsust.  

Taimede kahjustamine putukherbivooride poolt kõrgenenud süsihappegaasi tasemega 

keskkonnas võib muuta taimede keemilist koostist. Sellise taseme puhul võivad 

putukherbivoorid kahjustada taime nii maapealseid kui ka maa-aluseid osi – juuri (Masters 

et al. 1993; Johnson et al. 2009). Antud probleemi korral võib lehes tõusta aminohapete 
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kontsentratsioon ning seeläbi võivad taimed olla vastuvõtlikumad putukherbivoori, näiteks 

lehetäide  kahjustustele maapinnal (Masters et al. 1993; Johnson et al. 2009).  

Seoses tõusva CO2 kontsentratsiooniga võivad toimuda muutused taimedes ka õhuniiskuse 

tasemega koosmõjus. Keskkonnas, kus esineb tõusva atmosfäärilise CO2 kontsentrasiooni 

ja kasvava suhtelise õhuniiskuse vahel korrelatsioon, võib tõusta taime arengukiirus (Wong 

1993). Gislerødi ja Nelsoni (1989) uurimusest selgub, et kõrgema suhtelise õhuniiskuse ja 

suurenenud atmosfäärilise õhutemperatuuri tingimustes kasvanud Chrysanthemumi 

perekonna taimedel oli suurem lehepind kui madalama CO2 ja niiskusetaseme korral.   

Seevastu ei ole CO2 ja õhuniiskusel alati taime arengu seisukohalt omavahelist koosmõju. 

Wongi (1993) poolt tehtud katse redisetaimedega näitas, et normaalse ümbritseva CO2 

kontsentratsiooniga keskkonnas ei muutnud suurenenud õhuniiskuse tase taime lehepinna 

suurust, taime kuivmassi ega suhtelist lehe kasvu võrreldes tavapärase õhuniiskuse 

tasemega.   

 

 

1.2.2 Tõusva atmosfäärilise CO2 kontsentratsiooni mõju putukherbivooridele 

 

Uurimused väidavad, et CO2 kontsentratsioon tõuseb lähima sajandi jooksul sellisel 

määral, et omab olulist mõju ka putukherbivooridele. Atmosfäärilise CO2 kontsentratsioon 

arvatakse tõusvat 2100. aastaks 540–970 µmol mooli kohta (Murray et al. 2013). Selline 

kontsentratsioon muutus mõjutab eelkõige peremeestaime, mille kaudu on kaudselt 

mõjutatud ka putukherbivoorid (Murray et al. 2013). Oluline on siin mainida putukate 

kasvu aeglustumist ja taimedes toitainete vähenemist ja haavatavuse suurenemist. 

Keskkonnas, kus atmosfäärilise CO2 kontsentratsioon on kõrgem, väheneb taime lehtedes 

lämmastiku kontsentratsioon ning seetõttu pikeneb putuka kasvuperiood ja seeläbi 

suureneb taime tarbimine putukate poolt, kuna herbivoorid ei saa enam samapalju 

toitaineid taimest kui varem, mil lämmastiku kontsentratsioon oli lehes kõrgem (Lincoln et 

al. 1986, Bezemer, Jones 1998; Hunter 2001; Stiling, Cornelissen 2007).  Samas võib pikk 

kasvuperiood tõsta herbivooride suremust looduslike vaenlaste tõttu (Coviella, Trumble 

1999).  
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Toitainete vähenemine taimedes võib viia muutusteni taime ja putuka omavahelises 

suhtluses. Mõningatel lehtedest toituvatel kahjuritel võib kõrgenenud CO2 

kontsentratsiooni tõttu väheneda interaktsioon tavapärase peremeestaimega (Gherlenda et 

al. 2014). Kõrgenenud CO2 kontsentratsioonist tingituna muudavad herbivoorid oma 

valikuid peremeestaime suhtes, vältides näiteks taimeliike, mis on väiksema eluksvajalike 

toitainete sisaldusega ning minnes üle uutele peremeestaimeliikidele, mis on suurema 

atmosfäärilise CO2 taseme tõttu rohkem toitvad. Paremini eksponeeritud herbivoorid 

osutuvad seeläbi aga kergemini kättesaadavaks looduslikele vaenlastele, mistõttu kasvab 

nende suremus (Stiling et al. 1999; Holton et al. 2003). Muutunud lämmastiku ja süsiniku 

vahekorra tõttu suurendavad fütofaagidest putukherbivoorid toidu tarbimist, samas 

väheneb taime ja putuka omavaheline sobivus võrreldes sellise kooslusega, mis toimib 

praeguse CO2 kontsentratsiooniga keskkonnas (Williams et al. 1998; Stiling et al. 1999; 

Yin et al. 2009). Sealjuures kui võtta näitena taimemahlast toituvad putukad, siis nende 

populatsioon võib, aga ei pruugi suureneda (Bezemer et al. 1999).  

Kolmandat troopilist taset, kelleks on taime ja putukherbivoori suhtluses parasitoid või 

kiskja, võib muutunud taimemahl mõjutada – nende esinevus võib kas väheneda, 

suureneda või jääda mõjutamatuks (Wang et al. 2014). Kõrgenenud atmosfäärilise CO2 

kontsentratsioon mõjutab fütofaagide vastuvõtlikkust vaenlaste rünnakutele (Awmack et 

al. 1997). Näiteks lehetäide puhul on avastatud, et kõrgema CO2 kontsentratsiooni 

tingimustes toodavad nad vähem feromoone, mida valmistatakse juhul, kui neid võiks 

mõni kiskja või parasitoid kahjustada (Awmack et al. 1997).  
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2. MUUTUVA NIISKUSETASEME MÕJU TAIMEDELE JA 

PUTUKHERBIVOORIDELE  
 

2.1 Õhuniiskuse taseme oodatavad muutused 

 

Eelnevalt oli juttu CO2 ja õhuniiskuse omavahelisest koostoimest, ent kasvava suhtelise 

õhuniiskuse taseme tõusu ja selle peamõju putukherbivoori ja taime interaktsioonile on 

vähe uuritud. Väheneva niiskustaseme peamõju putukale ja taimele on seevastu uuritud 

suuremal määral. Arvatakse, et tänu tõusvale atmosfäärilise õhutemperatuuri tasemele 

kasvab põhjapoolkera kesk- ja põhjaosas suhteline õhuniiskus (Jaworski, Hilszczańki 

2013). Kliimamuutuste puhul ennustatakse, et sademete kasvava rohkuse tõttu tekib kogu 

Euroopas rohkem ekstreemseid kliimatingimusi (Meehl et al. 2007). Loode-Euroopas 

arvatakse aga aastaks 2060 vihma sajuprotsendi vähenemist ligi 50% ning seetõttu võib 

selles piirkonnas esineda rohkem ja pikema perioodina põud (Murphy et al. 2009; Rowell 

2005). Putukherbivooria ja taimede interaktsiooni puhul on aga erinevaid, ka vastanduvaid 

teooriaid, kuidas muutuv veerežiim nende omavahelist koeksisteerimist mõjutab, seega 

ühtne arusaam muutuva niiskustaseme mõjust nimetatutele puudub. Järgnevalt on välja 

toodud uurimusi, kus on tõestatud erinevaid aspekte muutuva õhuniiskuse taseme mõjust 

taimedele ja putukherbivooridele.  

 

 

2.2 Muutuva niiskusetaseme mõju taimedele 

 

Muutuv õhuniiskuse tase toob taimede ellu muutuseid, mis mõjutavad biomassi ja taime 

kasvu. Suurenenud suhteline õhuniiskus võib suurendada taime biomassi (Wong 1993). 

Wongi (1993) katsed puuvillaga näitasid, et suurema suhtelise õhuniiskuse keskkonnas oli 

puuvilla lehtede mass suurem. Sellistes tingimustes aga oli lehe pinna ja kuivmassi suhe 

väiksem kui tavakeskkonnatingimustes. See võib viidata väiksemale fotosünteetilisele alale 
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lehes ja proportsionaalselt suuremale alale, kus ei toimu fotosünteesimist, seeläbi on 

suurem ka hingamispinna vähenemine.  

Vastupidiselt eelnevale on leitud aga, et madalam õhuniiskuse tase mõjutab negatiivselt 

taime kasvu ja biomassi, kuid sellistes tingimustes on taimede vastupidavus suurem. 

Taimede kohastumine põuaga on toonud kaasa põuatolerantsi mehhanismid, tänu millele 

taluvad taimed paremini näiteks kuivi suvesid (Montwé et al. 2016). Madalamatel 

laiuskraadidel võib suurenenud kuivuse tase vähendada taimede kasvu ja vastupidavust, 

kuid taimed, mis on põuastes tingimustes harjunud elama, peavad kuivemates 

kasvukeskkondades paremini vastu (Stromberg et al. 2010; Perry et al. 2012a). 

Põllumajanduslikust perspektiivist vaadatuna on põud aga pigem taimedele kahjulik, kuna 

suure kuivuse korral väheneb seemnete idanevusprotsent ja suurendab nende 

vastuvõtlikkust taimtoiduliste putukate kahjustustele (Grinnan et al. 2013; Jaworski, 

Hilszczanski 2013). 

Taimede enesekaitsemeetodid, mille tõttu võivad taimed reageerida muutuvale 

õhuniiskusetasemele erinevalt, tingivad ka erinevaid tagajärgi. Kuivades tingimustes 

kasutab taim endas olevat vett tõhusamalt, kuna õhulõhede juhtivus sellistes tingimustes 

väheneb (Wand et al 1999; Ainsworth, Long 2005). Sellest tulenevalt kohanevad taimed 

ajakohastele tingimustele ning nende veevajadus väheneb. Taimes võib väheneda 

transpiratsioon nii palju, et eelnevast soojema mullavee olemasolu võib suurendada taime 

kasvu just kuivadel perioodidel (Morgan et al. 2004, 2011).  

Madal õhuniiskuse tase tingib muutusi taime morfoloogias, füsioloogias ja biokeemias 

(Chaves et al. 2003). Põud võib märkimisväärselt muuta taimede resistentsust 

putukherbivooride vastu seoses taimes toimuvate sekundaarsete kaitsemetaboliitide 

kontsentratsiooni muutustega (Gutbrodt et al. 2011). Taimede keemilises koostises toimub 

sekundaarsete kaitseosakeste vähenemine, mis kutsub esile herbivooride suurema 

toitumiseelistuse, mis omakorda ennustab ka seda, kuidas herbivoorid käituvad kuivades 

tingimustes (Gutbrodt et al. 2011). Kui kaitsemetaboliidid vähenevad, võivad intentsiivselt 

kaitstud taimed osutuda kergemini kättesaadavaks ka mittespetsialiseerunud 

putukherbivooridele. Näiteks Gutbrodti et al. (2011) uurimuse kohaselt salukõdrikul 

(Alliaria petiolata) enesekaitseks toodetud glükosinolaatide kontsentratsioon kuivastressi 

kasvades väheneb.  
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Samas toovad taime enesehoiumehhanismid kaasa teist tüüpi muutuseid, näiteks mõjutab 

muutuv õhuniiskuse tase fotosünteesimist ja lenduvate ühendite tootmist. Veestress 

vähendab fotosünteesimist, enneaegset lehtede langemist ning samuti vähendab taime 

kasvu (Kozlowski et al. 1991). Mõndadel taimedel, eriti just põõsastaimedel, ei ole 

sügavale ulatuvat juurestikku, mistõttu põuastes tingimustes esineb neil tugevamini 

veestress kui näiteks suuremakasvulistel puudel, millel on tugev sügavaleulatuv juurestik 

(Tobin et al. 1997).  

Muutuv õhuniiskuse tase mõjutab tugevalt ka taimede vastuvõtlikkust herbivooride ja 

seenhaiguste kahjustustele. Smelser ja Pedigo (1992) uurimusest selgus, et taimed, mis said 

liiga vähe vett, olid herbivooria poolt vähem kahjustatud kui need taimed, mis said rohkem 

vett. Vastukaaluks sellele uurimusele on aga katseliselt näidatud, et põud on suurendanud 

taimede vastuvõtlikkust herbivooriale (Boling et al. 2004). Lisaks arvatakse, et kui 

muutuvad kliimatingimused toovad kaasa suureneva õhuniiskuse taseme ja soojemad 

temperatuurid, siis suureneb lehe seeninfektsiooni nakatumine ning kasvavad talvituvate 

patogeenide populatsioonid (Prajapati et al. 2015).  

 

 

2.3 Muutuva niiskusetaseme mõju putukherbivooridele 

 

Muutuv õhuniiskuse tase mõjutab putukherbivooride elutsüklit. Üks vähestest katsetest, 

mis selle küsimuse uurimiseks on tehtud, näitas, et 20% õhuniiskusega keskkonnas 

kasvasid kedrikute (Dendrolimus tabulaeformis) röövikud laboritingimustes aeglasemalt ja 

munade koorumisefektiivsus oli madalam kui kõrgema õhuniiskusega keskkonnas (Han et 

al. 2008). Samast katsest selgus, et kõrgema, 40–80% õhuniiskuse korral ei esinenud 

röövikute elutsüklis erinevusi.  

Muutunud niiskustase toob ka mõjutusi putuhkerbivooride arvukusse. Coley (1998) järgi 

on niisketes kliimatingimustes tavapärasest rohkem herbivooriat. Putukherbivooride 

arvukus võib kasvada 2 kuni 4 korda. Samuti eeldatakse, et niiskemates tingimustes 

suureneb aastas putukate põlvkondade rohkus. Üha pikenev iga-aastane põuaperiood võib 

aga suure tõenäosusega tuua kaasa taimedel aeglasema kasvukiiruse, sellest sõltuvalt on 

herbivooridel tekkinud sellistes tingimustes oma kindlad toitumiseelistused. Kuna 
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troopilistes kasvukohtades toituvad herbivoorid pigem noorematest lehtedest, siis vajavad 

need putukad väga head peremeestaime valiku oskust. Vastupidiselt eeltoodule on leitud, 

et põua tihedam esinemine kliimamuutuste tõttu suurendab putukate populatsioonides 

hulgisigimisi (Rouault et al. 2006). Selline muutus aga halvendab taimede olukorda, kuna 

suureneb putukate poolt taimede kahjustamine (Hale et al. 2005).  

Herbivooridele toob aga kuivus kasu – põud vähendab putukherbivooride looduslike 

vaenlaste populatsioone (Coley 1998). Põud võib mõjuda laastavalt parasitoididele, 

mistõttu saab herbivooride populatsioon jõulisemalt kasvada, kuna kuivades tingimustes ei 

ole looduslike vaenlaste näol nii suurel määral ohtu (Aiello 1992). Aslam et al. (2012) 

tehtud uuringust selgub samuti, et liigkuivuse all kannatavatel taimedel eksisteerivate 

kahjurite parasitism on väiksem kui niiskemates tingimustes kasvanud taimedel olevatel 

kahjuritel. 

Muutuv õhuniiskuse tase mõjutab putukherbivoore läbi taimede. Selle mõju kandub läbi 

taimede ka putukatele ning seeläbi muudab nende elutsüklit. Klimaatiliste parameetrite 

muutused mõjutavad taime ja muutes tema keemilist koostist, muudab see ka temast 

toituva putukkahjuri suurust ja keemilist koostist (Coviella, Trumble 1999). Huberty ja 

Denno (2004) uurimuse põhjal on tõestatud, et taimemahlast toituvad lehetäid kasvavad 

kiiremini põua poolt kahjustatud taimede peal kui tavatingimustes kasvanud taimedel 

(Huberty, Denno 2004). Herbivooride reageerimine taimes toimuvatele muudatustele võib 

olla putukaliigiti erinev, eriti seoses nende peremeestaimede valikuga (Gutbrodt et al. 

2011). Põud võib tekitada nihkeid peremeestaime nö maitseomaduste ja herbivooridele 

sobivuse vahel. Lühem arenemisperiood ning täiskasvanud herbivoori oodatust suurem 

kehamass veestressis viibivatel taimedel võib aastas viia kahjurite mitmekordsete 

põlvkondade tekkeni (Coviella, Trumble 1999). Samuti avaldavad need muutused mõju 

peremeesputukast toituvale parasitoidi vastsetele – ohvri otsimise efektiivsus väheneb, 

munade arv muutub, parasitoidi suurus muutub ning samuti ka suguline tasakaal 

populatsioonis. 

Erinev niiskustase mõjutab ka kahjurputukate peremeestaime valikut. Edward Connori 

(1988) uurimusest selgub, et võrklutiklased eelistavad niiskemates tingimustes kasvanud 

tamme lehti neile, mis ei ole saanud vett, mis võib tingitud olla sellest, et kuivas kasvanud, 

madalama veesisaldusega tammelehtede söömisega kulub ainevahetuseks rohkem energiat 

kui niiskemas kasvanud tamme lehtede seedimise puhul.  
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Muutused taimedes muudavad nende kvaliteeti ja toitainetesisaldust, mis omakorda 

avaldab mõju putukherbivooride arengule. See omakorda on otseselt seotud ellujäämise ja 

kiskjatega. Madalam toidu kvaliteet, mis on tingitud suurest kuivusest, põhjustab 

fütofaagide pikemat arenguperioodi, mis annab suurema tõenäosuse sellele, et taimtoidulisi 

putukaid võivad rünnata looduslikud vaenlased, milleks on parasitoidid ja kiskjad 

(Coviella, Trumble 1999; Rouault et al. 2006).  

Putukherbivooridele avaldab tugevat mõju veestress, eriti putukatele, kellel ei ole kindlat 

peremeestaime. Gutbrodt et al. (2011) uurimuse kohaselt veestressi poolt põhjustatud 

muudatused taimes võivad nii suurendada kui vähendada taime resistentsust 

putukherbivoori kahjustuste suhtes. Samast uurimusest tuleb välja, et herbivoorid, kes ei 

ole spetsialiseerunud konktreetsele peremeestaimele on rohkem mõjutatud taimes esinevate 

kaitsvate ühendite nagu glükosinolaatide kõrgest kontsentratsioonist kui need herbivoorid, 

kellel on välja kujunenud kindel peremeestaime liik. Viimased kasutavad peremeestaimede 

leidmiseks sekundaarseid ühendeid, seega putukherbivooride suurenenud peremeestaimede 

tarbimine põuatingimustes võib viidata sekundaarsete ühendite kõrgenenud 

kontsentratsioonile (Renwick, Lopez 1999). 
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3. METOODIKA 
 

3.1 Katsetaim ja katses osalevad putukherbivoorid  

 

Redis (Raphanus sativus L.) ehk aedrõigas on ristõieliste (Brassicaceae) sugukonda kuuluv 

juurvili. Ta on kiirekasvuline üheaastane taim, mille juurt tarvitatakse toiduks. Redis 

esindab ühte põllumajandussektoris rohkelt tarvitatavat köögiviljade sugukonda. Katsetes 

kasutati redisesorti ’Rudolf’ (Suvipiha).  

Herbivooridena kasutati kahte liiki kapsaliblikaid. Suur-kapsaliblikas (Pieris brassicae) 

kuulub liblikaliste (Lepidoptera) seltsi põualibliklaste sugukonda. Ta talvitub nukuna 

varjatud kohtades ning muneb lehtede alaküljele kogumikuna. Kahjustajaks on ainult 

vastsed ehk röövikud, mistõttu katsesse võetigi vastsejärgus olevad putukad. Pieris 

brassicae on oligofaagne putukas, mille vastne toitub spetsiifiliselt ainult Brassicaceae 

sugukonnas olevatest taimedest (Hwang et al. 2008). Selletõttu on ta väga oluline 

põllumajanduskahjur. See liik resideerub palearktilise ökotsooni levikualas (Raqib 2004).  

Väike-kapsaliblikas (Pieris rapae) on suur-kapsaliblikaga sarnane. Ta kuulub samuti 

liblikaliste (Lepidoptera) seltsi põualibliklaste sugukonda. Väike-kapsaliblikas eelistab 

toidutaimena ristõieliste sugukonnas olevaid taimi, mistõttu nende röövikud on peamised 

ristõieliste kahjustajad. Väike-kapsaliblikas talvitub nukuna rohurindes ning muneb lehtede 

alaküljele üksikult. Sellel liigil on aastas kaks põlvkonda. Järvselja katsealal toimunud 

katses kasutati suurimal hulgal Tartu lähistelt korjatud väike-kapsaliblika munadest 

koorunud röövikuid.  Kapsaliblikate mune hoiti plastkarpides ning pärast koorumist toideti 

röövikuid ca 2 päeva jooksul peakapsa (Brassica oleracea) lehtedega.  
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3.2 Välikatseala – Rõka metsaökosüsteemi katseala 

 

Välikatse toimus Lõuna-Eestis Rõka külas Meeksi vallas Tartumaal, kus asub SA Järvselja 

Õppe- ja Katsemetskond ning kus paikneb Rõka metsaökosüsteemi katseala (Tartu 

Ülikooli loodus-ja täppisteaduste valdkond: www.lote.ut.ee). Katseala asub parasvöötme 

põhjaosa üleminekutsoonis mandriliselt merelisele kliimale (Tullus et al. 2014). See 

katseala pakub maailmamastaabis unikaalse võimaluse antud uurimistöö hüpoteesi 

kontrollimiseks.  

See on 2,7 hektari suurune aiaga piiratud ala, varasemalt  põllumajanduslik maa, mis enam 

sellisel otstarbel kasutusel pole ning kus nüüd on üheksa eksperimentaalala, mida 

nimetatakse katseringideks (Tullus et al. 2012). Nendes ringides viiakse läbi 

metsaökosüsteemi õhuniiskuse manipuleerimise eksperimenti (Free Air Humidification 

Experiment, edaspidi FAHM) (Tartu Ülikooli loodus- ja täppisteaduste valdkond: 

www.lote.ut.ee). Poolele katsealast istutati 2006. aasta kevadel ja sügisel hübriidhaava 

puistu, teisele poolele arukase puistu (Rosenvald et al. 2014). Igal katseplatsil on taimede 

vahekaugus 1 m (Tullus et al. 2012). Katseringide ümber on puhvertsoonid.  

Katses kasutati kaheksat katseala, millest neli katseplatsi on kontrollalad, kus õhuniiskuse 

taset ei muudeta, neljal katseplatsil suurendatakse kunstlikult õhuniiskust. Õhuniiskuse 

tõstmiseks kasutatakse katseringide sees ventilaatorit, lisaks õhujaotustorustikku, veedüüse 

ja kõrgsurvepumpa (Tartu Ülikooli loodus-ja täppisteaduste valdkond: www.lote.ut.ee) 

(joonis 1). 

 

Joonis 1. Rõka metsaökosüsteemi katseala suurendatud niisutusega katseringi  

süstemaatiline ülesehitus 
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Suhtelise õhuniiskuse tase modifitseeritud õhuniiskusega katsealadel tõstetakse arvuti poolt 

kontrollitud süsteemiga keskmiselt 7% tavatingimustest kõrgemale, kasutades 

udutussüsteemi, millega vesi aurustatakse ca 10 µm piisakesteks (Tullus et al. 2014). 

Lisaks kasutatakse ventilaatorit, et ühtlustada niisket õhku kogu platsi alal.  

 

 

3.3 Katsed 

 

3.3.1 Välikatse 

 

SA Järvselja Õppe- ja Katsemetskonna Rõka metsaökosüsteemi katsealal tehtud katse 

toimus 2015. aasta juuni, juuli ja augustikuu vältel.  26. juunil külvati sisetingimustes 200 

redise seemet 161 istutuspotti, mille mõõtudeks oli 9x9x8 cm. Igasse potti jäeti kasvama 

üks taim. Substraadiks oli kasvuturvas (AS Eesti Turbatooted). 

Taimi hoiti ühesugustes välitingimustes 17 päeva, seejärel viidi 13. juulil need FAHM-i 

katsealale. Taimi hoiti sellel alal seitse päeva enne katse algust (20. juuli) kuni katse lõpuni 

(7. august). Pooled taimedest pandi koos pottidega kontrollringidesse, ülejäänud 

suurendatud niiskusega katseringidesse alustaimestikust kõrgemal asuvatele alustele (ca 

0,4 m kõrgusele maapinnast). Igal katseplatsil oli kaks alust ning igal alusel 9 taime. Potid 

seisid alustaldrikutel, mille serv oli töödeldud putukapüünisliimiga (Kollant Tem-O-Cid), 

et takistada röövikute lahkumist. 

Õhutemperatuur varieerus katseperioodi jooksul vahemikus 13° kuni 21°C, keskmine 

õhutemperatuur oli 16°C, ja sademeid oli keskmiselt 1,52 mm (Ilmateenistus 2016).  

Röövikuid asetati katsetaimedele ja hoiti seal kolm päeva, misjärel allesjäänud röövikud 

koguti plastpurkidesse. Enne taimedele panekut ja pärast tagasikogumist kaaluti kõik 

röövikud 0,1 mg täpsusega, kasutades kaalu Mettler Doledo. Suur-kapsaliblika röövikuid 

lisati taimedele 20., 23. ja 28. juulil, väike-kapsaliblika röövikuid 28., 29., 30. juulil ja 2. 

ning 4. augustil (tabel 1). Kuna väike-kapsaliblika röövikud olid kaalumiseks liiga 

väikesed, kaaluti 5 röövikut koos ja jagati tulemus viiega, et saada mass ühe rööviku kohta. 

Grupina kaalutud röövikud paigutati samale taimele. 
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Tabel 1. Välikatses kasutatud taimede ja eksponeeritud röövikute arv ning vastse liik 

kuupäeviti  

Kuupäev Kasutatud taimede arv Eksponeeritud vastsete arv Vastse liik 

20.juuli 7 7 Suur-kapsaliblikas 

23.juuli 18 18 Suur-kapsaliblikas 

28.juuli 8 36 
Suur-kapsaliblikas(1 isend) 

Väike-kapsaliblikas 

29.juuli 8 40 Väike-kapsaliblikas 

30.juuli 7 35 Väike-kapsaliblikas 

2.august 14 76 Väike-kapsaliblikas 

4.august 14 66 Väike-kapsaliblikas 

 

Igal järjestikusel päeval kontrolliti röövikute olemasolu. Taimede puhul hinnati kahjustuse 

taset ning kui taime lehti oli nii väheks jäänud, et röövikud olid toidupuuduse tekkimise 

ohus, tõsteti röövikud uuele, samas katseringis olevale juhuslikult valitud taimele.  

 

 

3.3.2 Kasvukambrikatse 

 

Teine katse tehti laboratooriumis, reguleeritava õhutemperatuuri ja –niiskusega 

kasvukambris (Climate room, Flohr Instruments). Katse toimus ajavahemikus veebruar– 

aprill 2016.  

10. veebruaril külvati 9x9x8 cm pottidesse 100 rediseseemet sordist ’Rudolf’; idanenud 

taimi hoiti kasvukambris, kus temperatuur varieerus vahemikus 24°–26°C ning õhuniiskus 

(RH) oli 75%. Kasvukambris kasteti neid iga 2 kuni 3 päeva tagant, kusjuures pooltele 

taimedele pandi 60 ml vett („niiske“ töötlus) ja pooltele 30 ml („kuiv“ töötlus).  

26. märtsil asetati taimedele kokku ligi 1000 suur-kapsaliblika röövikut – igale taimele 10 

röövikut. Röövikud olid üldjuhul 2-päevased, kui nad taimedele pandi. Vastsed said vabalt 

liikuda taimelt taimele. 

28. märtsil kaeti taimed peenrakatteloorist katetega, et takistada röövikute edasist liikumist 

ja fikseerida ühe taime söödavust konkreetse arvu röövikute poolt. 30.märtsil kontrolliti 

kõik redisetaimed üle, loendati igal taimel allesjäänud röövikud. Lisaks asetati 15 taimele – 
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neljale kuivale ja 11 niiskele taimele – millelt eelmised röövikud olid lahkunud – uued 

röövikud, kokku 150 röövikut.  

01.aprilli loendati 59-l taimel allesjäänud röövikud ja seejärel kaaluti taimedel olevad 

röövikud ühe taime kaupa grupina 0,1 mg täpsusega, kasutades KERN–ALJ 220-4NM 

kaalu. 04.aprillil loendati ülejäänud 36-l taimel olevad röövikud ja kaaluti samuti 

gruppidena. Gruppide massid jagati röövikute arvudega, et leida massid ühe rööviku kohta. 

Redisetaimede allesjäänud lehed lõigati ära, skaneeriti ning mõõdeti allesjäänud lehepinna 

suurus, kasutades programmi ImageJ, et hinnata taimede herbivooriatolerantsust erinevates 

niiskustingimustes. 

 

 

3.4 Statistiline andmeanalüüs 

 

Andmed analüüsiti andmetöötluspaketi Statistica 13 abil. Välikatse röövikute massi 

suhtelist juurdekasvu (lõppmassi ja algmassi suhe) ja ellujäämust (eksponeeritud röövikute 

seast allesjäänute protsent taime kohta) erinevatel niiskusrežiimidel võrreldi Mann-

Whitney U-testiga. Laborikatse röövikute massierinevusi taime kohta (üks vaatlus =  ühel 

taimel olevate röövikute keskmine) analüüsiti mitmefaktorilise dispersioonanalüüsiga (III 

tüüpi ruutude summa), kus sõltumatuteks tunnusteks olid niiskusrežiim, kaalumise 

kuupäev ja viimaste koosmõju. Massi puhul kasutati normaaljaotuse saavutamiseks 

ruutjuurtransformatsiooni. Laborikatses taimedele allesjäänud röövikute osakaalu 

analüüsiti logistilise regressioonimudeliga, eeldades Poissoni jaotust. Pärast 

herbivoorikahjustust säilinud lehepindasid erinevate niiskustasemete juures võrreldi 

ühesuunalise dispersioonanalüüsiga.   
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4. TULEMUSED 
 

4.1 Välikatse 

 

FAHM katsealal tehtud katseteks kasutati 278 röövikut, mis pandi taimedele erinevatel 

kuupäevadel vastavalt röövikute olemasolule. Kuigi röövikuid hoiti 2-3 päeva taimel, siis 

nende kaduvus oli väga kõrge. Kõrge suremuse tõttu kasutati röövikute allesjäämuse 

statistiliste näitajate leidmiseks allesjäämust ühe päeva jooksul.  

Kuivadel ja niisketel aladel eksponeeritud röövikute allesjäämus ei erinenud oluliselt 

(U=671; p=0,739; Nkontroll= 37; Nniisutus=38) (joonis 2). Allesjäänud röövikute hulk ei 

sõltunud ka kuupäevast (Spearmani korrelatsioon R=-0,03, p=079).  

 

 

 Joonis 2. Keskmine allesjäänud röövikute osakaal taime kohta pärast ühepäevast 

eksponeerimist Rõka metsaökosüsteemi katseala niisutatud ja kontrollringides perioodil 

20.juuli - 4. august 2015 
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Samuti ei erinenud võrreldavate aladel olevate röövikute keskmise massi suhteline 

juurdekasv omavahel (U=24; p=0,511; Nkontroll=6; Nniisutus=10)(joonis 3). 

 

 

Joonis 3. Röövikute keskmine juurdekasv Rõka metsaökosüsteemi katseala niisutatud ja 

kontrollringides perioodil 20.juuli – 4.august 2015 

 

Röövikute keskmine allesjäämuse protsent oli kolme ööpäeva jooksul 9,3% 278-st 

röövikust. Töötlusest tulenevalt oli niisketes tingimustes kasvanud taimedel eksponeeritud 

röövikute allesjäämuse protsent 10,3% 146-st röövikust ja kuivemates tingimustes 

kasvanud taimedel eksponeeritud röövikute allesjäämuse protsent 7,5% 132-st röövikust. 
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4.2 Kasvukambrikatse 

 

Kasvukambrikatses pandi taimedele kokku 1000 röövikut, millest 150 pandi paar päeva 

pärast esimest röövikute taimedele panekut, et asendada esimeste päevade jooksul kadunud 

isendeid. 30. märtsil, mil loendati kõikide taimede röövikud, oli röövikute allesjäämus 

79,2% (tabel 2). Röövikute kadumine oli ilmselt peamiselt seotud nende liikumisega 

toidutaimelt mujale; röövikute suremust ei õnnestunud registreerida, kuna ühtegi hukkunud 

vastset ei leitud. 

 

Tabel 2. Kasvukambrites kasutatud taimede arv ja röövikute allesjäämus loendamise 

kuupäevadel 

 

Kuupäev 

Kontrollitud taimede 

arv 

Allesjäänud röövikute 

arv 

Allesjäämuse 

protsent, % 

30.märts 94 792 79,2 

1.aprill 59 385 65,1 

4.aprill 36 253 71,1 

 

Selle katse puhul saab samuti öelda, et niiskemates tingimustes kasvanud taimedel 

eksponeeritud  röövikute allesjäämus ei erinenud suuresti kuivemates tingimustes 

kasvanud taimedel eksponeeritud röövikute allesjäämusest (tabel 3). 

 

Tabel 3. Logistilise regressioonanalüüsi tulemused kasvukambrikatses taimele asetatud 

10-st röövikust allesjäänute osakaalu kohta sõltuvalt töötlusest (niiske vs kuiv režiim) ja 

kuupäevast. 

 

 

 

 

Katse vaatluspäevade andmete põhjal võib öelda, et keskmine röövikute allesjäämus 

vaadeldud taimedel ei olnud ühelgi kuupäeval oluliselt erinev sõltuvalt niiskustingimustest 

(joonis 4). 

 

Vabadusastmete arv 
Wald 

stat 
p 

Töötlus 1 0,028 0,87 

Kuupäev 2 398,06 <0,0001 

Töötlus x kuupäev 2 2,17 0,34 
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Joonis 4. Röövikute arv taime kohta kasvukambrikatses madala (kuiv) ja kõrge niiskusega 

(niiske) töötluste puhul loendamise kuupäevadel 



25 

 

 

Röövikute juurdekasvu puhul on märgatav samasugune tendents – niiskusrežiim seda ei 

mõjutanud (joonis 5; tabel 4). 

 

 

Joonis 5. Ühe rööviku juurdekasv grammides kasvukambrikatses madala (kuiv) ja kõrge 

niiskusega (niiske) töötluste puhul kaalumise kuupäevadel 
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Tabel 4. Mitmefaktorilise dispersioonanalüüsi tulemused röövikute massi kohta 

kasvukambrikatses sõltuvalt töötlusest (niiske vs kuiv režiim) ja mõõtmise kuupäevast 

 

 

 

 

 

 

Taimede allesjäänud lehtede summaarne keskmine pindala oli töötluseti erinev – 

niiskemates tingimustes kasvanud taimedel oli suurem pindala kui kuivemates tingimustes 

kasvanud taimede pindala (F(1;85)= 4,7745; p= 0,0316) (joonis 6).  

 

  

Joonis 6. Kasvukambrikatses kasutatud taimede summaarne lehtede keskmine pindala 

sõltuvalt töötlusest 

 

Kasvukambrikatses allesjäänud redisetaimede arv viimaseks vaatluspäevaks oli kuivemates 

kasvutingimustes 41, niiskemates tingimustes kasvanud taimede arv 46.   

 

 
Ruutude 

summa 
Vabadusastmete arv F p 

Töötlus <0,0007 1 0,18 0,67 

Kuupäev 0,021 1 298,1 <0,0001 

Töötlus x kp 0,00016 1 2,22 0,14 

Viga 0,06 86 
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4.3 Arutelu 

 

Selles niiskuste vahemikus, mida käsitleti antud uurimistöös, ei ole oodata suuri ristõieliste 

kahjurröövikute kohasuse erinevusi: vabaõhu niisutuskatses saavutasid niisutatud ja 

kontroll-aladel elavad röövikud ca 7%-se suhtelise õhuniiskuse erinevuse puhul sarnase 

juurdekasvu ja ellujäämuse. Sama tulemust kinnitas laborikatse, kus peamiseks 

erinevuseks oli toidutaime veerežiim ning kus röövikute kasv ja taimelt lahkumise protsent 

ei sõltunud viimasest.  

Õhuniiskuse seost lehetoiduliste putukate kohasuse ja kasvuparameetritega on siiani 

uuritud minimaalselt. Ühe võrreldava katse tulemused näitasid, et kedriku (Dendrolimus 

tabulaeformis) röövikud kasvasid laboritingimustes aeglasemalt ja munade 

koorumisedukus oli madalam, kui õhuniiskus oli 20%, võrreldes kõrgematel 

niiskusrežiimidel peetud isenditega. Õhuniiskuse vahemikus 40–80% aga arengus ja 

ellujäämuses erinevusi ei leitud (Han et al. 2008). Välitingimustes ei ole sellist katset 

tehtud, käesolevas töös esitatud tulemused on selle poolest uudsed. 

Laborikatses leitud niiskema režiimi redisetaimede suurem putukherbivooriajärgselt 

allesjäänud lehepind näitab, et vee piiramatu kättesaadavuse juures suutsid redisetaimed 

herbivoorikahjustusi paremini kompenseerida; kliima muutudes võib seda efekti põhja-

parasvöötmes veelgi võimendada süsihappegaasi parem kättesaadavus ja kõrgem 

õhutemperatuur. Katses ei näidanud röövikud üles mingit eelistust erineval veerežiimil 

kasvanud taimede suhtes: katse alguses nad küll kasutasid võimalust liikuda taimelt 

taimele, kuid niiskel ja kuival režiimil taimedelt lahkus ligikaudu ühepalju röövikuid. 

Leidub siiski teaduslikke uurimisi, mis näitavad putukherbivooride peremeestaimede 

eelistusi sõltuvalt kastmisrežiimist; näiteks katse tamme võrklutiklastega, kes eelistasid 

suurema niiskusetaseme juures kasvanud tamme lehti põuas kasvanud tamme lehtedele 

(Connor, 1988). Käesolevas töös oli aga niiskustasemete erinevus väiksem.  

Ehkki niiskel režiimil kasvanud taimedes võis veesisaldus olla kõrgem, ei mõjutanud see 

putukherbivooride kasvu. Erinevalt siin esitatud tulemustest on katsed rohutirtsudega 

näidanud rohutirtsude suuremat arvu ja kõrgemat reproduktiivsust põuas kasvanud 

kõrreliste ja liblikõieliste sugukonna taimedel võrreldes niisketes tingimustes kasvanud 

katsetaimedega (Franzke, Reinhold 2011). Rohutirtsude parem elukäik võib tingitud olla 

sellest, et kuivas kasvanud taimedel oli aminohapete ja proteiini sisaldus kõrgem. Lehe 
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veesisalduse positiivset seost vastsete kasvukiirusega on näidatud peamiselt juhtudel, kus 

erinevused lehtede koostises on väga markantsed: võrreldakse kasvujärgus noori lehti 

vanade jäikade lehtedega, eriti troopiliste kõvaleheliste liikide puhul (Coley et al. 2006), 

või põuast kahjustatud lehti tervetega (Smelser, Pedigo 1992; Lower, Orians 2003). Siiski 

on leitud ka samas taimeperekonnas liigipõhiselt erineva veesisalduse mõju herbivooride 

kasvule (Matsuki, Mclean 1994).   

Röövikute suur kadumisprotsent välikatses võis peamiselt tingitud olla lindudepoolsest 

kisklusest. Osaliselt võis kadumist seletada ka röövikute liikumine lähedalasuvatele teistele 

redisetaimedele, ehkki see oli takistatud püünisliimi ribaga. Kuna kadumine ei sõltunud 

niiskusmanipulatsioonist, siis võib järeldada, et putuktoiduliste lindude käitumist 

niisutamine ei pruugi mõjutada. Kasvukambrikatse puhul toimus röövikute liikumine 

teistele redisetaimedele esimeste päevade jooksul vabalt, mis andis võimaluse hinnata 

nende eelistusi; hiljem toimus vaid vähene liikumine, kuna taimed olid ebatäielikult 

isoleeritud. 

Et saada paremat ülevaadet niisutamise mõjust ristõielistele spetsialiseerunud röövikute 

looduslikele vaenlastele tasuks välikatset korrata pikema perioodi jooksul, et näha 

erinevaid tulemuste variatsioone. Röövikute pikemaajaline eksponeerimine võib 

suurendada nende suremust bakteriaalsetesse, seen- ja viirushaigustesse, mis on kõrgema 

niiskuse korral tõenäolisem, sest putukate patogeenid vajavad nakatamiseks kõrget niiskust 

(James et al. 1998). Samuti võiks pikem eksponeerimine anda infot parasitoidinakkuse 

erinevuste kohta niisutatud ja niisutamata aladel: taimede võime toota lenduvaineid, mis 

meelitavad kohale herbivooride looduslikke vaenlasi, sõltub keskkonnatingimustest, kuid 

kõrge ja keskmise õhuniiskuse vahet pole sellest aspektist uuritud; erandiks on mitmed 

tööd, mis näitavad herbivooriresistentsusega seotud lenduvühendite tootmise vähenemist 

põua korral (Tariq et al. 2013, Becker et al. 2015, Gutbrodt et al. 2011). Veel on näidatud, 

et liblikate munaparasitoidid võivad mõnedel juhtudel kõrgema õhuniiskuse juures 

paremini areneda (Mainali et al. 2012; Pomari et al. 2012).  

Katse kordamine kahel-kolmel aastal annaks kindluse selle tulemuste robustsuse osas: 

aastati erinevad ilmastikuolud võivad niisutamise efektiivsust mõjutada. Katse sooritamise 

aastal oli üldine õhuniiskus suhteliselt kõrge; põuasematel aastatel võiks teoreetiliselt 

niisutamine röövikute kohasust tugevamini mõjutada, kuid mitte tingimata, sest Eesti alal 

ei lange kuu keskmine suhteline õhuniiskus alla 70% (Eesti Entsüklopeedia: 
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http://www.entsyklopeedia.ee). Ehkki näiteks troopilistes metsades on herbivoorsete 

liblikate esinemissagedus selgelt õhuniiskuse ja/või sademetega seotud (Freire et al. 2014; 

Molleman et al. 2015), siis parasvöötmes, kus on niiskuse kõikumine madalam, ei ole nii 

suur mõju ootuspärane.  

Põhiline tulemus, niiskuse vähene peamõju redisetaimede ja putukherbivooride 

omavahelisele interaktsioonile, on hea uudis kliimamuutuste mõjude modelleerimise või 

ennustamise seisukohast, kuna see vähendab faktorite arvu, mida on potentsiaalselt tarvis 

arvesse võtta seoses ristõieliste taimede kasvatamisega. Siiski jääb vajadus arvestada 

näiteks niiskuse ja temperatuuri koosmõjusid, mis võivad mõjutada taime resistentsust 

(Jaworski, Hilszczański 2013) ja/või taime ja putuka patogeenide prevalentsust tugevamini 

kui kumbki faktor eraldi (Prajapati et al. 2015).  

Järgmise sammuna võiks välikatsealadel lisaks suurendatud õhuniiskusele kaasata mõne 

muu klimaatilise aspekti, mis tulevikus seoses kliimamuutustega tänapäevaseid tingimusi 

muudab. Taimede ja putukherbivooride interaktsioonide muutusi võiks jälgida 

eksperimentaalselt suurendatud õhutemperatuuriga ruutudel (näiteks on kasutatud taimede 

ümber läbipaistvast materjalist tuuletõkkeid), kus tuulemõjuta suureneb õhutemperatuur. 

Selliste katsete tulemuste põhjal saab teha täpsemaid ennustusmudeleid just põhjapoolkera 

kesk- ja põhjaosa kliimamuutuste kohta ning kasutada neid põllumajanduse ja looduskaitse 

planeerimisel.  

Kuigi antud uurimistöös saadud tulemused näitavad, et siinses geograafilises piirkonnas ei 

mõjuta õhuniiskuse ja sademete edasine tõus ristõielistest, täpsemalt redisetaimedest 

toituvate röövikute kasvu ja ellujäämust otseselt ega ka kaudselt, see tähendab lehe 

kvaliteedi muutuste kaudu, jääb alles siiski hüpoteetiline võimalus, et kliimafaktorite 

muutused võivad ristõielistele spetsialiseerunud röövikute elukäiku mõjutada läbi 

looduslike vaenlaste. Lisaks võib õhuniiskus muude klimaatiliste faktoritega koosmõjus 

osutada röövikute kasvule ja ellujäämusele potentsiaalselt tugevamat mõju kui õhuniiskuse 

enda peamõju.     
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KOKKUVÕTE 
 

Klimaatilised muutused on praegusel ajastul väga aktuaalseks teemaks. Siinsetel 

laiuskraadidel ennustatakse õhuniiskuse taseme tõusu. Põllumajandussektorile on oluline, 

et teadlased tegeleksid intensiivselt uurimistööga, mis ennustaks seda, millises suunas ja 

kuidas võivad keskkonnafaktorid muutuda ning mil moel mõjutavad need eelkõige taimi ja 

nendest toituvaid putukherbivoore. Ehkki tõusva temperatuuri ja CO2 kontentratsiooni 

mõju putukherbivooriale on üpris laialdaselt uuritud, siis muutuva niiskuse mõju kohta on 

uurimusi vähe.  

Töö eesmärgiks on uurida kliimamuutuste kontekstis, kuidas mõjub kasvav õhuniiskuse 

tase ristõieliste kahjurputukatele.  

Töö hüpoteesideks on, et niiskemates tingimustes kasvanud redisetaimedel esineb 

suuremal määral putukherbivooriat ning sellistes tingimustes on putukherbivooride mass ja 

ellujäämus suurem võrreldes kuivemates tingimustes kasvanud redisetaimedel olevate 

putukherbivooridega.  

Niiskuse mõju uurimiseks ristõielistele spetsialiseerunud putukherbivooridele tehti kaks 

katset – välikatse ja kasvukambrikatse. Kontrollaladel ja kunstlikult niisutatud katsealadel 

hoiti ettekasvatatud redisetaimedel herbivoorseid röövikuid, et võrrelda nende ellujäämust 

ja massimuutusi erineva õhuniiskuse juures. Kasvukambrikatses võrreldi erineva 

niiskusetaseme juures kasvavate redisetaimede lehtedest toituvate röövikute ellujäämust ja 

massi ning taimede eelistatust röövikute poolt.  

Välikatse ja kasvukambrikatse tulemused näitasid, et uuritud niiskuse vahemikus erinev 

niiskustase ei mõjuta ristõieliste putukherbivooride juurdekasvu ega ellujäämust. 

Laborikatses kasutatud niiskema režiimi redisetaimede allesjäänud lehepind oli suurem kui 

kuivema režiimi taimede lehepind pärast putukherbivooride poolt kahjustamist.  

Töös esitatud hüpoteesid ei saanud kinnitust. Antud katsete tulemustest saab järeldada, et 

olulist mõju kasvaval õhuniiskusel redisetaimede ja putukherbivooride interaktsioonile ei 
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ole ja seetõttu ei ole vaja kliimamuutuste mõjude modelleerimisel põllumajanduses seda 

faktorit nii suurel määral arvesse võtta. Küll aga võib niiskus mõjutada taimede suhteid 

herbivooridega koosmõjus muude faktorite nagu temperatuuri ja süsihappegaasi 

kontsentratsiooniga. Seetõttu tasuks välikatsealadel uurida suurendatud õhuniiskuse ja 

mõne muu klimaatilise faktori koosmõju taimedele ja putukherbivooridele, et teada saada, 

kuidas tulevikus võivad taimede ja putukherbivooride suhted muutuda sõltuvalt 

kliimamuutustest.  
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HUMIDITY EFFECTS ON INSECT HERBIVORES OF 

RADISH (RAPHANUS SATIVUS L.) 
Summary 

 

Climate change is a very topical subject in the present era and it is predicted to bring rise in 

atmospheric humidity at northern latitudes. It is very important to the agricultural sector for 

scientists to predict how environmental factors are changing and how they affect 

interactions between plants and insect herbivores. Though elevated CO2 concentration and 

atmospheric temperature level effects on insect herbivores have been widely studied, the 

effect of elevated humidity has not been the main subject for the researchers.  

The objective of this research is to study how elevated humidity level affects insect 

herbivores of cruciferous plants in the context of the ongoing climate change. The 

hypothesis of this thesis is that plants growing in higher humidity conditions have more 

insect herbivores and that in these conditions the insect herbivores have higher growth and 

survival rates than those herbivores that are grown on plants from less humid conditions. 

There were two tests made – a field test and a climate room test –  to study how humidity 

affects insect herbivores specialized on cruciferous crops. The herbivorous caterpillars 

were on prenourished radish plants which were held on control plots and humidity 

manipulated plots to compare the weight changes and survival rates of larvae at different 

humidity levels. The survival and weight of caterpillars feeding on radish plants at 

different moisture levels were compared in a climate room test. Also the herbivores’ 

preference of plants was observed.   

The field test and the climate room test showed that in this humidity interval the weight 

and survival of cruciferous crops’ insect herbivores are not significantly affected by 

different moisture levels. In the climate room test, after being damaged by insect 

herbivores, the radish plants from high humidity treatment group had larger remaining leaf 

surface than the plants from low humidity group. 
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The hypothesis of this research was not confirmed. Based on this study’s results it can be 

presumed that increasing humidity levels alone do not affect radish plants’ and their insect 

herbivores’ interactions and therefore this climate factor does not have to be included in a 

high extent in climate models predicting the future outcomes. However, humidity can 

affect plants’ interactions with herbivores in conjuction with other climate factors such as 

temperature and carbon dioxide concentration. Therefore, studies on the effects of 

increased air humidity in combination with other climate factor on plants and insect 

herbivores should be carried out in field to find out how plants’ and insect herbivores’ 

interactions can change as a result of the climate change.  

 
 

  



34 

 

 

 

KASUTATUD KIRJANDUS 
 

1.Agrell, J., McDonald, E., Lindroth, R. (2000). Effects of CO2 and light on tree phytochemistry 

and insect performance. – Oikos. Nr. 88, lk 259–272. 

2.Aiello, A. (1992). Dry season strategies of two Panamian butterfly species, Anartia fatima 

(Nymphalianae) and Pierella luna luna (Satyrniae). – Insects of Panama and Mesoamerica: 

Selected Studies. Oxford: Oxford University Press, lk 573–575 

3.Ainsworth, E., Davey, P., Bernacchi, C., Dermody, O., Heaton, E., Moore, D., Morgan, P., 

Naidu, S., Ra, H., Zhu, X., Curtis, P., Long, S. (2002). A meta-analysis of elevated [CO2] 

effects on soybean (glycine max) physiology, growth and yield. – Global Change Biology. Nr. 

8, lk 695–709. 

4.Ainsworth, E., Long S. (2005). What have we learned from 15 years of free-air CO2 enrichment 

(FACE)? A meta-analytic review of the responses of photosynthesis, canopy. – New 

Phytologist. Nr. 165, lk 351–371. 

5.Ainsworth, E., Rogers, A. (2007). The response of photosynthesis and stomatal conductance to 

rising [CO2]: mechanisms and environmental interactions. – Plant Cell Environent. Nr. 30, lk 

258–270. 

6.Ayres, M., Lombardero, M. (2000). Assessing the consequences of global change for forest 

disturbance from herbivores and pathogens. – The Science of the Total Environment. Nr. 262, 

lk 263–286. 

7.Awmack, C., Woodcock, C., Harrington, R. (1997). Climate change may increase vulnerability 

of aphids to natural enemies. – Ecological Entomology. Nr. 22, lk 366–368. 

8.Bale, J., Masters, G., Hodkinson, I., Awmack, C., Bezemer, T., Brown, V., Butterfield, J., 

Buse, A., Coulson, J., Farrar, J., Good, J., Harrington, R., Hartley, S., Jones, T., 

Lindroth, R., Press, M., Symrnioudis, I., Watt, A., Whittaker, J. (2002). Herbivory in 

global climate change research: direct effects of rising temperature on insect herbivores. – 

Global Change Biology. Nr. 8, lk 1–16. 

9.Battisti, A. 2004. Forests and climate change—lessons from insects. – Forest. Nr. 1, lk 17–24.  

10.Baltensweiler, W. (1993). Why the larch bud-moth cycle collapsed in the subalpine larch 

cembran pine forests in the year 1990 for the first time since 1850. – Oecologia. Nr. 94, lk 

62–66. 



35 

 

11.Becker, C., Desneux, N., Monticelli, L., Fernandez, X., Michel T., Lavoir, A. (2015). Effects 

of abiotic factors on HIPV-mediated interactions between plants and parasitoids. – BioMed 

Research International. Nr. 2015, lk 1–18. 

12.Bezemer, T., Jones, T. (1998). Plant-insect herbivore interactions in elevated atmospheric CO2: 

quantitaive analyses and guild effects. – Oikos. Nr. 82, lk 212–222. 

13.Bouget, C., Duelli, P. (2004). The effects of windthrow on forest insect communities: a 

literature review. – Biological Conservation. Nr. 118, lk 281–299. 

14.Buse, A., Good, J., Dury, S., Perrins, C. (1998). Effects of elevated temperature and carbon 

dioxide on the nutritional value of leaves of oak (Quercus robur L.) as food for the Winter 

Moth (Operophtera brumata L.). – Functional Ecology. Nr. 12, lk 742–749. 

15.Chaves, M., Maroco J., Pereira, J. (2003). Undestanding plant responses to drought – from 

genes to the whole plant. – Functional Plant Biology. Nr. 30, lk 239–264.  

16.Coley, P., Bateman, M., Kursar, T. (2006). The effects of plant quality on caterpillar growth 

and defense against natural enemies. – Oikos. Nr. 115, lk 219-228. 

17.Connor, E. (1988). Plant water deficits and insect responses: the preference of Corythucha 

arcuata (Heteroptera: Tingidae) for the foliage of white oak, Quercus alba. – Ecological 

Entomology. Nr. 13, lk 375–381.  

18.Coviella, C., Trumble, J. (1999). Effects of elevated atmospheric carbon dioxide on insect–

plant interactions. –  Conservation Biology. Nr. 13, lk 700–712.  

19.Curtis, P. Wang, X. (1998). A meta-analysis of elevated CO2 effects on woody plant mass, 

form, and physiology. – Oecologia. Nr. 113, lk 299–313. 

20.Dury, S., Good, J., Perrins, C., Buse, A., Kaye, T. (1998). The effects of increasing CO2 and 

temperature on oak leaf palatability and the implications for herbivorous insects. – Global 

Change Biology. Nr. 4, lk 55–61. 

21.Eesti kliima. – Eesti Entsüklopeedia. http://entsyklopeedia.ee/artikkel/eesti_kliima. 

(28.04.2016).  

22.Franzke, A., Reinhold, K. (2011). Stressing food plants by altering water availability affects 

grasshoppers performance. – Ecosphere. Nr. 2, lk 1–13. 

23.Freire, G., Nascimento, A., Konstatinov, I. (2014). Temporal occurrence of two Morpho 

butterflies (Lepidoptera: Nymphalidae): Influence of weather and food resources. – 

Environmental Entomology. Nr. 42, lk 274–282 

24.Friedenberg, N., Sarkar, S., Kouchoukos, N., Billings, R., Ayres, M. (2008). Temperature 

extremes, density dependence, and southern pine beetle (Coleoptera: Curculionidae) 

population dynamics in east Texas. – Environmental Entomology. Nr. 37, lk 650–659. 

25.Gherlenda, A., Haigh, A., Moore, B., Johnson S., Riegler, M. (2014). Responses of leaf 

beetle larvae to elevated [CO2] and temperature depend on Eucalyptus species. – Oecologia. 

Nr. 177, lk 607–617.  



36 

 

26.Giselrød, H., Nelson, P. (1989). The interaction of relative air humidity and carbon dioxide 

enrichment in the growth of Chrysanthemum X morifolium (Ramat) – Scientia Horticulturae. 

Vol. 38, No. 3–4, pp. 305–313. 

27.Grinnan, R., Carter T., Johnson, M. (2013). The effects of drought and herbivory on plant-

herbivore interactions across 16 soybean genotypes in a field experiment – Ecological 

Entomology. Nr. 38, lk 290–302.  

28.Gutbrodt, B., Mody, K., Dorn, S. (2011). Drought changes plant chemistry and causes 

contrasting responses in lepidopteran herbivores. – Oikos. Nr. 120, lk 1732–1740.  

29.Han, R., Parajulee, M., He, Z., Ge, F. (2008). Effects of environmental humidity on the 

survival and development of pine caterpillars, Dendrolimus tabulaeformis (Lepidoptera: 

Lasiocampiadae). – Insect Science. Nr. 15. lk 147–152. 

30.Hale, B., Herms, D., Hansen, R., Clausen, T., Arnold, D. (2005). Effects of drought stress 

and nutrient availability on dry matter allocation, phenolic glycosides, and rapid induced 

resistance of poplar to two lymantriid defoliators. – Journal of Chemical Ecology. Nr. 31, lk 

2601–2620. 

31.Holton, M., Lindroth, R., Nordheim, E. (2003). Foliar quality influences tree-herbivore 

parasitoid interactions: effects of elevated CO2, O3, and plant genotype. – Oecologia. Nr. 137, 

lk 233–244. 

32.Hódar, A., Zamora, R. (2004). Herbivory and climatic warming: a Mediterranean outbreaking 

caterpillar attacks a relict, boreal pine species. – Biodiversity and Conservation. Nr. 13, lk 

493–500. 

33.Huberty, A., Denno, R. (2004). Plant water stress and its consequences for herbivorous insects: 

a new synthesis. – Ecology. Nr. 85, lk 1383–1398. 

34.Hunter, M. (2001). Effects of elevated atmospheric carbon dioxide on insect-plant interactions. 

– Agricultural and Forest Entomology. Nr. 3, lk 153–159. 

35.Hwang, S., Liu, C., Shen, T. (2008). Effects of plant nutrient availability and host plant species 

on the performance of two Piersi butterflies (Lepidoptera: Pieridae). – Biochemical 

systematics and ecology. Nr. 36, lk 505–513.  

36.James, R., Croft, B., Shaffer, B., Lighthart, B. (1998). Impact of temperature and humidity on 

host-pathogen interactions between Beauveria bassiana and a coccinellid. – Environmental 

Entomology. Nr. 27, lk 1506–1513.  

37.Jaworski, T., Hilszczański, J. (2013). The effect of temperature and humidity changes on 

insects development and their impact on forest ecosystems in the context of expected climate 

change. – Forest Research Papers. Nr. 74, lk 345-355.  

38.Ji, L., An, L., Wang, X. (2011). Growth responses of gypsy moth larvae to elevated CO2: the 

influence of methods of insect rearing. – Insect Science. Nr. 18, lk 409–418. 



37 

 

39.Johnson, S., Hawes, C., Karley, A. (2009). Reapraising the role of plant nutrients as mediators 

of interactions between root- and foliar-feeding insects. – Functional Ecology. Nr. 23, lk 699–

706. 

40.Kozlowski, T., Kramer, P., Pallardy, S. (1991). The physiological ecology of woody plants. 

New York: Academic Press. 678 lk.  

41.Kuokkanen, K., Julkunen-Tiitto, R., Keinänen, M., Niemelä, P., Tahvanainen, J. (2001). 

The effect of elevated CO2 and temperature on the secondary chemistry of Betula pendula 

seedlings. – Trees. Nr. 15, lk 378–384. 

42.Kuokkanen, K., Niemelä, P., Matala, J., Julkunen-Tiitto, R., Heinonen, J., Rousi, M., 

Henttonen, H., Tahvanainen, J., Kellomäki, S. (2004). The effects of elevated CO2 and 

temperature on the resistance of winter-dormant birch seedlings (Betula pendula) to hares and 

voles. – Global change biology. Nr. 10, lk 1504–1512.  

43.Lincoln, D., Couvet, D., Sionit, N. (1986). Response of an insect herbivore to host plants 

grown in carbon dioxide enriched atmospheres. – Oecologia. Nr. 69, lk 556–560. 

44.Long, S., Ainsworth, E., Rogers, A., Ort, D. (2004). Rising atmospheric carbon dioxide: 

plants face the future. Annu Rev Plant Biol 55:591–628. 

45.Lower, S., Orians, C. (2003). Soil nutrients and water availability interact to influence willow 

growth and chemistry but not leaf beetle performance. – Entomologia Experimentalis et 

Applicata. Nr. 107, lk 69–79. 

46.Mainali, B., Kim, S., Lim, U. (2012). Interactive influence of temperature and relative 

humidity on egg parasitoids of Riptortus pedestris (Hemiptera: Alydidae). – Biological and 

Microbial Control. Nr. 105, lk 1524–1531.  

47.Martinez-Lüscher, J., Morales, F., Sanchez-Diaz, M., Delrot, S., Aguirreolea, J., Gomes, 

E., Pascual, I. (2015). Climate change conditions (elevated CO2 and temperature) and UV-B 

radiation affect grapevine (Vitis vinifera cv. Tempranillo) leaf carbon assimilation, altering 

fruit ripening rates. – Plant Science. Nr. 236, lk 168–176. 

48.Masters, G., Brown, V., Gange, A. (1993). Plant mediated interactions between above- and 

below-ground insect herbivores. – Oikos. Nr. 66, lk 148–151. 

49.Matsuki, M., MacLean, S. (1994). Effects of different leaf traits on growth rates of insect 

herbivores on willows. – Oecologia. Nr. 100, lk 141–152.  

50.Meteoroloogilised andmed. Sademete ja õhutemperatuuride väärtused Mehikoormas 13.juuli-

6.august 2015. (2015). Ilmateenistus.  

51.Molleman, F., Remmel, T., Sam, K. (2015). Phenology of predation on insects in a tropical 

forest: temporal variation in attack rate on dummy caterpillars. – Biotropica. Nr. 0, lk 1–8.  

52.Montwé, D., Ac-Renton, M., Hamann. A., Spiecker, H.(2016). Drought tolerance and growth 

in populations of a wide-ranging tree species indicate climate change risks for the boreal 

north. – Global Change Biology. Nr. 22, lk 806–815.  



38 

 

53.Morgan, J., Pataki, D., Korner, C., Clark, H., Del Grosso, S., Grunzweig, J., Knapp, A., 

Mosier, A., Newton, P., Niklaus, P. (2004). Water relations in grassland and desert 

ecosystems exposed to elevated atmospheric CO2. – Oecologia. Nr. 140, lk 11–25. 

54.Morgan, J., LeCain, D., Pendall, E., Blumenthal, D., Kimball, B., Carrillo, Y., Williams, 

D., Heisler-White, J., Dijkstra, F., West, M. (2011). C4 grasses prosper as carbon dioxide 

eliminates dessication in warmed semi-arid grassland. – Nature. Nr. 476, lk 202–206. 

55.Murray, T., Tissue, D., Ellsworth, D., Riegler, M. (2013). Interactive effects of pre-industrial, 

current and future [CO2] and temperature on an insect herbivore of Eucalyptus. – Oecologia. 

Nr. 171, lk 1025–1035. 

56.Murphy, J., Sexton, D., Jenkins, G., Boorman, P., Booth, B., Brown, K., Clark, R., Collins, 

M.,Harris, G., Kendon, L. (2009). UK Climate Projections Science Report: Climate Change 

Projections. Exeter: Meteorological Office Hadley Centre. 190 lk.  

57.Perry, L., Andersen, D., Reynolds, L., Nelson, S., Shafroth, P. (2012a). Vulnerability of 

riparian ecosystems to elevated CO2 and climate change in arid and semiarid western North 

America. –  Global Change Biology. Nr. 18, lk 821–842. 

58.Perry, L., Shafroth, P., Blumenthal, D., Morgan, J., LeCain, D. (2012b). Elevated CO2 does 

not offset greater water stress predicted under climate change for native and exotic riparian 

plants. – New Phytologist. Nr. 197, lk 532–543.  

59.Pomari-Fernanders, A., Queiroz, A., Bueno, A., Sanzovo, A., Bortoli, S. (2014). The 

importance of relative humidity for Telenomus remus (Hymenoptera: Platygastridae) 

parasitism and development on Corcyra cephalonica (Lepidoptera: Pyralidae) and Spodoptera 

frugiperda (Lepidoptera: Noctuidae) eggs. – Annals of the entomological society of 

America. Oxford: Oxford University Press, lk 11–17.  

60.Prajapati, R., Singh, S., Gangwar, R. (2015). Effect of climate change on plant diseases in 

Bundelkhand zone leading to changing in cropping pattern. – Reasearch and Education 

Developement Society. Nr. 3, lk 120–138.  

61.Raqib, A. (2004). Population dynamic of cabbage butterfly and cabbage aphid on five cultivars 

of cauliflower at Peshawar. – Asian Journal of plant sciences. Nr. 3,  lk 391–393. 

62.Renwick, J., Lopez, K. (1999). Experience-based food consumption by larvae of Pieris rapae. 

Addiction to glucosinolates? – Entomologia Experimentalis et Applicata. Nr 91, lk 51–58. 

63.Rosenvald, K., Tullus, A., Ostonen, I., Uri, V., Kupper, P., Aosaar, J., Varik., M., Sõber, 

J., Niglas, A., Hansen, R., Rohula, G., Kukk, M., Sõber, A., Lõhmus, K. (2014). The effect 

of elevated air humidity on young silver birch and hybrid aspen biomass allocation and 

accumulation – Acclimation mechanisms and capacity. – Forest ecology and management. 

Nr. 330, lk 252–260. 



39 

 

64.Rouault, G., Candau, J., Lieutier, F., Nageleisen, L., Martin, J., Warzée, N. (2006). Effects 

of drought and heat on forest insect populations in relation to the 2003 drought in Western 

Europe. – Annals of Forest Science. Nr. 63, lk 613–624. 

65.Rowell, D. (2005). A scenario of European climate change for the late twenty-first century: 

seasonal means and interannual variability. –  Climate Dynamics. Nr. 25, lk 837–849.  

66.Roy, B., Güsewell, S., Harte, J. (2004). Response of plant pathogens and herbivores to a 

warming experiment. –  Ecology. Nr. 85, lk 2570–2581. 

67.Smelser, R., Pedigo, L. (1992). Bean leaf beetle (Coleoptera, Chrysomelidae) herbivory on 

leaf, stem, and pod components of soybean. – Journal of Economic Entomology. Nr. 85, lk 

2408–2412. 

68.Stiling, P., Rossi, A., Hungate, B., Dijkstra, P., Hinkle, C., Knott, W., Drake, B. (1999). 

Decreased leafminer abundance in elevated CO2: reduced leaf quality and increased parasitoid 

attack. – Ecological Applications. Nr. 9, lk 240–244. 

69.Stiling, P., Cornelissen, T. (2007). How does elevated carbon dioxide (CO2) affect plant 

herbivore interactions? A field experiment and meta-analysis of CO2-mediated changes on 

plant chemistry and herbivore performance. – Global Change Biology. Nr. 13, lk 1823–1842. 

70.Stromberg, J., Lite, S., Dixon, M. (2010). Effects of stream flow patterns on riparian 

vegetation of a semiarid river: implications for a changing climate. – River Research and 

Applications. Nr. 26, lk 712–729. 

71.Metsaökosüsteemi õhuniiskusega manipuleerimise eksperiment (FAHM). – Tartu Ülikooli 

loodus-ja täppisteaduste valdkond. http://fahm.ut.ee/avaleht. (03.03.2016).  

72.Tobin, M., Lopez, O., Kursar, T. (1997). Drought response of tropical understory species with 

long and short leaf lifespans. – Biotropica. Nr. 31, lk 570–578. 

73.Tullus, A., Kupper, P., Sellin, A., Parts, L., Sõber, J., Tullus, T., Lõhmus, K., Sõber, A., 

Tullus, H. (2012). Climate change at northern latitudes: rising atmospheric humidity 

decreases transpiration, N-uptake and growth rate of hybrid aspen. – Plos One. Nr. 7, lk 1–11. 

74.Tullus, A., Sellin, A., Kupper, P., Lutter, R., Pärn, L., Jasinska, A. K., Alber, M., Kukk, 

M., Tullus, T., Tullus, H., Lõhmus, K., Sõber, A. (2014). Increasing air humidity – a 

climate trend predicted for northern latitudes – alters the chemical composition of stemwood 

in silver birch and hybrid aspen. – Silva Fennica. nr. 48. [e-ajakiri] 

http://www.silvafennica.fi/article/1107 (11.04.2016).  

75.Visser M., Holleman, L. (2001). Warmer spring disrupt the synchrony of oak and winter moth 

phenology. – Proceedings of the Royal Society. Nr. 268, lk 289–294. 

76.Wand, S., Midgley, G., Jones, M., Curtis, P. (1999). Responses of wild C4 and C3 grass 

(Poaceae) species to elevated atmospheric CO2 concentration: a meta-analytic test of current 

theories and perceptions. – Global Change Biology. Nr. 5, lk 723–741. 



40 

 

77.Wang, G., Wang, X., Sun, Y., Ge, F. (2014). Impacts of elevated CO2 on Bemisia tabaci 

infesting Bt cotton and its parasitoid Encarsia formosa. – Entomologia Experimentalis et 

Applicata. Nr. 152, lk 228–237. 

78.Way, D., Oren, R. (2010). Differential responses to changes in growth temperature between 

trees from different functional groups and biomes: a review and synthesis of data. – Tree 

Physiology. Nr. 30, lk 669–688. 

79.Williams, R., Lincoln, D., Norby, R. (1998). Leaf age effects of elevated CO2-grown white 

oak leaves on spring-feeding lepidopterans. – Global Change Biology. Nr. 4, lk 235–246. 

80.Wong, S. (1993). Interaction between elevated atmospheric concentration of CO2 and humidity 

on plant growth: comparison between cotton and radish. – Vegetatio. Nr. 104/105, lk 211–

221.  

81.Yin, J., Sun, Y., Wu, G., Parajulee, M., Ge, F. (2009). No effects of elevated CO2 on the 

population relationship between cotton bollworm, Helicoverpa armigera Hübner 

(Lepidoptera: Noctuidae), and its parasitoid, Microplitis mediator Haliday (Hymenoptera: 

Braconidae). – Agriculture Ecosystems and Environment. Nr. 132, lk 267–275. 

  



41 

 

Lihtlitsents lõputöö salvestamiseks ja/või üldsusele kättesaadavaks tegemiseks 

 

 

Mina, Maarja-Liis Mereäär 

 

1. annan Eesti Maaülikoolile tasuta loa (lihtlitsentsi) enda loodud lõputöö  

Niiskuse mõju redise (Raphanus sativus L.) kahjurputukatele, 

mille juhendaja on teadur Triinu Remmel, 

1.1. salvestamiseks säilitamise eesmärgil, 

1.2. digiarhiivi DSpace lisamiseks ja 

1.3. veebikeskkonnas üldsusele kättesaadavaks tegemise eesmärgil  

kuni autoriõiguse kehtivuse tähtaja lõppemiseni; 

 

2. olen teadlik, et punktis 1 nimetatud õigused jäävad alles ka autorile;  

 

3. kinnitan, et lihtlitsentsi andmisega ei rikuta teiste isikute intellektuaalomandi ega 

isikuandmete kaitse seadusest tulenevaid õigusi.  

 

 

 

Lõputöö autor  ______________________________  

  allkiri 

 

Tartus, 18.05.2016  

                                                                                                                                                 

 


