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Magistritöö teema on seotud europrojektiga QuESSA (i.k. Quantification of Ecosystem 

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

põllumajanduses). Töö eesmärgiks oli välja selgitada kui palju ja milliseid potentsiaalselt 

kasulikke parasitoide esineb talirapsi põllul ja sellega piirneval maastikuelemendil ning 

uurida, kas rapsipõlluga piirnev põllumajandusmaastiku element mõjutab kiletiivaliste 

parasitoidide arvukust ja mitmekesisust talirapsi põllul. Selleks viidi 2014. aastal Tartumaa 

talirapsi põldudel ja nendega piirnevatel maastikuelementidel läbi välitööd. Käesoleva töö 

käigus uuriti kasutades vesipüüniste meetodit, millised kiletiivaliste parasitoidide 

sugukonnad esinevad rapsipõldudel ja nendega piirnevatel maastikuelementidel. Uuritavad 

maastikuelemendid, mis piirnesid vaatlusala keskel asuva rapsipõlluga olid kitsas rohtne 

põlluserv, kitsas puudega põlluserv ehk puiskoridor ja teine kultuurpõld ehk kontroll-ala.  

Kokku leiti vesipüünistest 1344 isendit 18 erinevast sugukonnast. Kõige enam leiti 

vesipüünistest Ichneumonoidea, Chalcidoidea ja Platygastroidea ülemsugukondadesse 

kuuluvaid isendeid. Tulemused näitasid, et maastikuelemendi tüüp mõjutas oluliselt 

parasitoidide arvukust ja mitmekesisust. Rohtse põlluservaga piirnenud rapsipõllult püüti 

keskmiselt oluliselt rohkem parasitoide kui teise kultuurpõlluga piirnenud rapsipõldudelt. 

Nii rohtsel põlluserval kui ka puiskoridoril endal paiknenud püünistest leiti oluliselt 

rohkem parasitoide võrreldes teisel kultuurpõllul paiknenud püünistega. Parasitoidide 

mitmekesisus oli kõige suurem puiskoridoridega piirnevatel rapsipõldudel. Ka kaugus 

rapsipõllu servast mõjutas oluliselt parasitoidide keskmist arvukust põllul, arvukus vähenes 

põllu keskosa suunas. 

Töö tulemustest võib järeldada, et nii rohuriba kui ka puiskoridor põlluservas suurendasid 

kasulike parasitoidide arvukust ja mitmekesisust. Seega suurendades maastikuelementide 

osatähtsust põllumajandusmaastikul jõuavad parasitoidide poolt pakutavad reguleerivad 

ökosüsteemi teenused suuremal määral ka kultuurpõllule.  

 

Märksõnad: agroökosüsteem, kasulikud lülijalgsed, kollased vesipüünised, Shannon-

Wiener’i indeks 
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Services for Sustainable Agriculture). The research aims were to determine how many and 

what kind of potentially useful parasitoids are abundant in winter oilseed rape fields and in 

their adjacent landscape elements, and to find out whether landscape elements affect the 

abundance and diversity of parasitic Hymenoptera in winter oilseed rape fields. The 

experiment was carried out using water traps in winter oilseed rape fields and adjacent 

landscape elements in Tartu County, in the summer of 2014. The study area of each focal 

field was directly bordered by either a linear herbaceous element (a grass strip), a linear 

woody element (a line of shrub, hedge or trees) or with another field with a different crop 

(control area). 

 

Altogether 1344 individuals belonging to 18 different families were collected. Throughout 

the study the most abundant superfamilies were Ichneumonoidea, Chalcidoidea and 

Platygastroidea. The results showed that the type of landscape element had a significant 

effect on the abundance and diversity of parasitoids. On average, the abundance of 

parasitoids was higher in grass strips and woody linear elements, than in another crop field. 

Within the oilseed rape crop, the distance from the crop margin also influenced the average 

abundance of parasitoids significantly. The abundance decreased towards the centre of the 

field. 

 

It can be concluded from the results of the current study, that herbaceous linear and woody 

linear field bordering elements had a positive effect on the abundance of hymenopteran 

parasitoids. Therefore, by increasing the proportion of landscape elements in the 

agricultural lands the regulating ecosystem services offered by parasitoids can reach the 

fields, which could lead to reduced pest densities. 

 

Keywords: agro-ecosystem, beneficial arthropods, yellow water traps, Shannon-Wiener 

index  

 

 

 

 

 



4 

 

 

SISUKORD 

 

SISSEJUHATUS ................................................................................................................... 5 

1. KIRJANDUSE ÜLEVAADE ............................................................................................ 7 

1.1. Bioloogiline mitmekesisus ...................................................................................... 7 

1.2. Raps (Brassica napus L.) ja tema tähtsus ................................................................ 8 

1.3. Rapsikahjurid ......................................................................................................... 11 

1.4. Kahjurite looduslikud vaenlased – kiletiivalised parasitoidid ............................... 12 

1.4.1. Ülemsugukond Ichneumonoidea ....................................................................... 13 

1.4.2. Ülemsugukond Chalcidoidea ............................................................................. 14 

1.4.3. Ülemsugukond Platygastroidea ......................................................................... 15 

1.5. Kiletiivalised parasitoidid rapsikahjurite looduslike vaenlastena ......................... 15 

1.6. Põllumajandusmaastiku pool-looduslikud elemendid ........................................... 17 

2. MATERJAL JA METOODIKA ...................................................................................... 19 

2.1. Katseala ................................................................................................................. 19 

2.2. Entomoloogilise materjali kogumine .................................................................... 20 

2.3. Andmete statistiline analüüs .................................................................................. 22 

2.4. Töögrupp ............................................................................................................... 23 

3. TULEMUSED JA ARUTELU ........................................................................................ 24 

3.1. Kiletiivaliste parasitoidide arvukus erineval rapsi õitsengu staadiumil ................ 24 

3.2. Kiletiivaliste parasitoidide arvukus põllul erinevatel kaugustel ............................ 26 

3.3. Erinevate maastikuelementide mõju parasitoidide arvukusele .............................. 28 

3.4. Parasitoidide mitmekesisus ................................................................................... 31 

3.5. Poollooduslike alade osakaalu mõju parasitoidide arvukusele ............................. 33 

3.6. Püünise värvi mõju ................................................................................................ 34 

4. JÄRELDUSED JA SOOVITUSED ............................................................................. 36 

KOKKUVÕTE .................................................................................................................... 37 

KASUTATUD KIRJANDUS ............................................................................................. 39 

SUMMARY ........................................................................................................................ 45 

LISAD ................................................................................................................................. 47 

LISA 1. Munetiliste rühma kuuluvate sugukondade esindajate keskmine arvukus 

(±SE) püünise kohta (põllul ja maastikuelemendil kokku), 2014. a. Tartumaal. ......... 48 

 

 



5 

 

 

SISSEJUHATUS 

 

Bioloogilise mitmekesisuse langus on keskkonnakaitse üheks suuremaks väljakutseks. 

Bioloogiline mitmekesisus, mis on seotud nii ökosüsteemi teenuste kvantiteedi kui 

kvaliteediga, on Euroopa põllumajandusmaastikes oluliselt vähenenud (Ainsworth 2006; 

Beketov et al. 2013). Põllumajanduses on väga oluliseks ökosüsteemi teenuseks kahjurite 

looduslike vaenlaste poolt vahendatud biotõrje teenus põllukultuuride kaitseks. 

Majanduslikku kahju tekitavatel kahjuritel on mitmeid looduslikke vaenlasi, näiteks 

parasitoidid, röövtoidulised lülijalgsed ja patogeenid, kes soodsate tingimuste korral 

võivad oluliselt vähendada kahjurite populatsiooni suurust (Alford et al. 2003). Seega 

oleks põllumeestele kasulik, kui loodulike vaenlaste mitmekesisus ja arvukus 

põllumajandusmaastikul oleks suurem. Seetõttu on oluline uurida, millistes kooslustes 

nende arvukus ja taksonoomiline mitmekesisus on suurem ning milliseid tingimusi nad 

elutegevuseks vajavad. Väga oluline on uurida mitteharitavate põllumajandusmaastiku 

elementide panust ning nende seost looduslike vaenlastega ökosüsteemi poolt pakutavates 

teenustes. Seda uuris ka Euroopa Liidu 7. raamprojekti teadusprojekt QuESSA 

(Quantification of Ecosystem Services for Sustainable Agriculture), mille raames antud 

teadustöö on koostatud.  

 

Raps (Brassica napus L.) kuulub kapsarohu (Brassica L.) perekonda (Abrol 2007) ja on 

teine kõige enam kasvatatud õlikultuur maailmas (United States Departure of Agriculture 

2016). Tavapõllumajanduses kasutatakse rapsikahjuritega võitlemiseks palju sünteetilisi 

insektitsiide, mis ei tapa ainult kahjureid vaid ka kasulikke ja neutraalseid putukaid ning 

vähendavad lülijalgsete liikide ja sugukondade mitmekesisust (Beketov et al. 2013). Ka 

rapsikahjuritel parasiteerivate kiletiivaliste parasitoidide arvukuse vähenemine on 

tõenäoliselt põhjustatud insektitsiidide laialdasemast kasutuselevõtust (Murchie et al. 

1997; Williams 2006). Samas viib selline looduslike vaenlaste arvukuse vähenemine veelgi 

intensiivsema insektitsiidide kasutamiseni (Geiger et al. 2010; Rusch et al. 2010). 

Käesolevas töös keskendutakse kiletiivalistele parasitoididele (Apocrita: Parasitica), kes 

toituvad või otsivad peremeesorganisme rapsipõllul ja selle ümbruses ning võivad olla 

oluliseks biotõrje agentideks kultuurpõldudel. 
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QuESSA projekti raames viidi läbi katse Tartumaal talirapsi tootmispõldudel 2014. aastal. 

Katses oli 18 ühe km raadiusega vaatlusala, mille keskel asus rapsipõld ning mis piirnes 

maastikuelemendiga. 

 

Käesoleva töö eesmärkideks olid: (i) selgitada välja, kui palju ja millised potentsiaalselt 

kasulikud parasitoidid esinevad talirapsi põllul ja sellega piirneval maastikuelemendil; (ii) 

uurida, kas rapsipõlluga piirnev põllumajandusmaastiku element mõjutab kiletiivaliste 

parasitoidide arvukust ja mitmekesisust talirapsi põllul. 

 

Töö hüpoteesideks olid: 

1. Talirapsi põlluga piirnevad erinevad maastikuelemendid mõjutavad erineval määral 

kiletiivaliste parasitoidide arvukust ja mitmekesisust talirapsi põllul. 

2. Kui rapsipõlluga piirnevaks elemendiks on teine kultuurpõld, siis on see negatiivses 

seoses parasitoidide taksonoomilise mitmekesisuse ja arvukusega. 

3. Suurem looduslike ja pool-looduslike alade osatähtsus suurendab kiletiivaliste 

parasitoidide arvukust ja taksonoomilist koosseisu talirapsi põllul.  

 

Uurimusküsimused: 

1. Kas ja kuidas mõjutab kaugus rapsipõllu servast kiletiivaliste parasitoidide arvukust 

talirapsipõllul? 

2. Kas kiletiivaliste parasitoidide arvukus ja taksonoomiline koosseis sõltub talirapsi 

põlluga piirnevatest maastikuelementidest? 

3. Kas kiletiivaliste parasitoidide arvukus ja taksonoomiline koosseis erineb erinevatel 

põllumajandusmaastiku elementidel ja rapsipõllul? 

4. Kas looduslike ja poollooduslike alade osatähtsus põllu ümbruses mõjutab 

kiletiivaliste parasitoidide arvukust ja taksonoomilist koosseisu talirapsi põllul? 

 

Soovin tänada oma igakülgselt häid nõuandeid jaganud juhendajat Eve Veromanni ning 

laboritöödes palju abiks olnud Gabriella Kovácsi ja Riina Kaasikut. Töö valmis tänu EL 7. 

raamprojekt QuESSA ja Haridus- ja Teadusministeeriumi IUT36-2 toetusele. 
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1. KIRJANDUSE ÜLEVAADE 

 

1.1. Bioloogiline mitmekesisus 

 

Bioloogiline mitmekesisus hõlmab elurikkust Maal – erinevate eluvormide kombinatsioone 

ja nende mõju üksteisele ja füüsilisele keskkonnale (Ainsworth 2006). Bioloogilise 

mitmekesisuse langus on keskkonnakaitse üheks suurimaks väljakutseks. Vaatamata 

sellele, et bioloogilise mitmekesisuse olulisust mõistetakse, ei ole siiski päris üheselt teada, 

mis on elurikkuse vähenemise peamisteks käivitajateks (Beketov et al. 2013). Juba 2002. 

aastal töötati välja mitmed indikaatorid, mille abil hinnata elurikkuse olukorda (Ainsworth 

2006). Kuigi indikaatoreid on pidevalt jälgitud ja mitmekesisuse vähenemist proovitud 

pidurdada, siis kahjuks see protsess pigem kiireneb kui aeglustub (Butchart et al. 2010).  

 

Põllumajandussektor on üks suurimaid elurikkuse survestajaid, kuna kasutab ohtralt 

sünteetilisi väetiseid ja loodusvarasid ning põllumajandusalade laienemine põhjustab 

muutusi maakasutuses (Ainsworth 2006; Millenium Ecosystem Assessment 2005). 

Põllumajandusmaa mitmekesisuse all mõeldakse erinevaid liike, mis 

põllumajandusmaastikel esinevad ja on omavahel keerukates suhetes toiduahela erinevate 

lülide kaudu (Fahrig et al. 2011).  

 

Pärast II maailmasõda on põllumajandusmaastike mitmekesisus ja heterogeensus kogu 

Euroopas kiiresti vähenenud (Frey-Ehrenbold et al. 2013), Intensiivistumise tagajärjel on 

kultuurpõllud muutunud üha suuremaks ja korrapärasemaks, mistõttu on 

põllumajandusmaastik drastiliselt homogeniseerunud. Pool-looduslike koosluste 

osatähtsuse vähenemine ning maastike mosaiiksuse ja komplekssuse kadumine kahandab 

olulisel määral ka bioloogilist mitmekesisust (Geiger et al. 2010; Haddad et al. 2015; 

Robinson, Sutherland 2002; Rösch et al. 2015).  

Monokultuuride laialdane kasvatamine põllumajanduses vähendab mikroelupaikade 

mitmekesisust, mis omakorda viib organismide mitmekesisuse languseni. Maakasutuse 

muutused, põlluharimine ja pestitsiidide kasutamine mõjutavad olulisel määral just 

mullaorganisme (Björklund et al. 1999). Kuna põllumajandusmaastike muudetud alade 
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osakaal on nii suur, siis iga uus elupaik või liikide suhete keerulisemaks muutumine toob 

endaga kaasa olulisi positiivseid muutusi põllumajandusmaastiku bioloogilise 

mitmekesisuse seisukohalt (Fahrig et al. 2011). Näiteks põllumajandusmaastikele puude ja 

põõsastega ribade rajamine suurendab liigirikkust ka avatud põllumajandusmaastikel 

(Frey-Ehrenbold et al. 2013).  

 

Putukate elurikkus on ka oluline ökosüsteemi teenus, kuna pakub inimkonnale 

reguleerivaid teenuseid (Sall et al. 2012). Ökosüsteemi teenusteks kutsutakse hüvesid, 

mida ökosüsteemid inimestele pakuvad (Millenium Ecosystem Assessment 2005). 

Agroökosüsteemidel on mitmeid asendamatuid funktsioone, mis sõltuvad süsteemi 

terviklikkusest ja elurikkusest. Sellisteks funktsioonideks on toitainete ringlus, kliima ja 

hüdroloogiliste protsesside reguleerimine, mullaviljakuse säilitamine, kahjurite ja 

patogeenide allasurumine (Altieri 1999). Erinevate põlluharimisviiside kooskasutamine 

võib luua heterogeense põllumajandusmaastiku, mis võib oluliselt suurendada seal olevate 

liikide mitmekesisust ning ka nende liikide poolt pakutavaid ökosüsteemi teenuseid (Fahrig 

et al. 2011; Puech et al. 2015). Samuti võivad põldude servades või keskel olevad 

puuderibad pakkuda kasulikke kajuritõrje teenuseid, mis aitavad põllumaa omanikul kokku 

hoida kahjuritõrje kulusid ning tõsta saagikust (Kalda et al. 2015). Mida mitmekesisem on 

maastik, seda rohkem on seal erinevaid elupaikasid. 

 

 

1.2. Raps (Brassica napus L.) ja tema tähtsus 

 

Raps (Brassica napus L.) kuulub kapsarohu (Brassica L.) perekonda. Rapsi lehed on 

sinakas-rohelised siledad ja vahased (Abrol 2007; Alford et al. 2003), taim kasvab 

tavaliselt 1–2 m kõrguseks (Alford et al. 2003). Õisikutes jäävad avatud õied alati 

avanemata õiepungadest allapoole, seega algab õitsemine alumistest pungadest ja iga päev 

avaneb kolm kuni viis uut õit. Õitsemine algab peavõrsest ning üks õis õitseb 1–3 päeva. 

Kokku kestab õitsemine umbes 2–3 nädalat (Abrol 2007). Seemned arenevad kõtrades ja 

on alguses rohelised, kuid valminud seemned on pruuni värvi (Alford et al. 2003). 

 

Perekonna Brassica esindajaid on kasutatud taimeõli tootmiseks tuhandeid aastaid, kuid 

alates 1960ndatest on raps rahvusvaheliselt väga oluliseks õlitaimeks muutunud (Lamb 
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1989). Rapsi kasvatamine muutus olulisemaks, kui aretati sordid, mille õli on madala 

eruukahappe ja glükosinolaatide sisaldusega (Hokkanen 2000). Raps oli 2015. aastal 

sojaoa järel teine enim kasvatatud õlikultuur maailmas (United States Departure of 

Agriculture 2016). Rapsi on kasvatatud ka lambi- ja määrdeõli tootmiseks, 

keemiatööstustele ning toiduõliks (Alford et al. 2003; Lamb 1989), tänapäeval aga 

eelkõige toiduõli ja biodiisli tootmiseks (Eurostat 2016b). Viimastel aastatel on rapsi 

tootmine suurenenud eelkõige biodiisli kasutuselevõtu tõttu. Taastumatutest 

loodusvaradest toodetud kütuste asendamine taimsel õlil põhinevaga on küll viimastel 

aastatel üha populaarsem, kuid siiski on ebaselge, kas sellise kütuse suuremahuline 

tootmine on majanduslikult tasuv ning kas põllumajandusmaa toidu tootmisest ära võtmine 

on piisavalt põhjendatud (Westbrook et al. 2011). Lisaks ollakse erinevatel seisukohtadel, 

kas biodiisli tootmiseks kasvatatav raps toob kaasa suure N2O emissiooni, aldehüüdide ja 

NOX ohu (Kaarli 2004). Õlikultuure kasutatakse ka valgurikaste loomasöötadena, näiteks 

lüpsilehmadele rapsikoogina (Eurostat 2016b; Alford et al. 2003). Rapsikook koosneb 

seemnete tahketest õlipressimise jääkidest. Talirapsi õlisisaldus on suvirapsi omast kõrgem 

(Ilumäe 2013). 

 

Euroopas kasvatatakse talirapsi kolme- või nelja-aastase külvirotatsiooniga vaheldumisi 

teravilja ja liblikõielistega. Külvikordade vaheldumise eesmärgiks on vähendada kahjurite 

ja haiguste edasikandmist ühelt põllukultuurilt teisele (Alford et al. 2003). Raps kasvab 

hästi keskmistel liivsavi- ja saviliivmuldadel ning taim ei talu põuda ega liigniiskust 

(Kaarli 2004).  

 

Euroopa Liidu suurimad rapsitootjad on Prantsusmaa ja Saksamaa, kes toodavad kokku 

ligikaudu poole kogu EL-i rapsitoodangust (Eurostat 2016a). Biokütuste osakaalu 

suurendamise kohustus EL-is on kaasa toonud rapsi ja ka teiste õlikultuuride tootmise 

tõusu 2008–2014. aastal (joonis 1) (Eurostat 2016b). Euroopa Liidus vähenes rapsi 

tootmine 2015. aastal 2014. aastaga võrreldes 10,1% (joonis 1) (Eurostat 2016a). 
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Joonis 1. Rapsi, rüpsi (roheline joon) ning päevalilleseemnete (oranž joon) toomine EL-is 

2007-2015. Kogused on toodud miljonites tonnides (Eurostat 2016a) 

 

Eestis kasvatatakse nii suvi- kui ka talirapsi, kusjuures talirapsi kasvupind on aastate 

jooksul järjest suurenenud (joonis 2) (Statistikaamet 2016). Taliraps on suvirapsist 

suurema saagivõimega, kuid keskmiselt kord seitsme aasta jooksul taliraps ei talvitu 

(Ilumäe 2013). 2016. aastal kasvatati Statistikaameti (2016) hinnangul suvirapsi ja -rüpsi 

44 700 hektaril ning talirapsi ning -rüpsi 25 400 hektaril.  

 

 

Joonis 2. Rapsi ning rüpsi tootmise maht Eestis 2007–2016 (hektarites) 

(Põllumajandusministeerium 2014) 

 

Rapsi kasvupind moodustab kõikide Eestis kasvatatavate põllukultuuride pindalast 

kümnendiku (Põllumajandusministeerium 2014). 2010. aastal saavutas rapsikasvatus 
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haripunkti, mil kultuuri (suvi- ja talirapsi kokku) kasvatati ligikaudu 98 000 hektaril 

(joonis 2). Selline suur kasvupindalade suurenemine on tõenäoliselt üheks põhjuseks, miks 

kahjurite populatsioonid on järsult suurenenud ning Eesti rapsipõldudele on tekkinud uus 

rapsikahjur kapsa-kõdra-pahksääsk (Dasineura brassicae) (Kovács et al. 2014). Viimasel 

kümnendil on talirapsi kasvatamine suurenenud suvirapsi arvelt (joonis 2). Eestis on rapsi 

keskmine saagikus vähemalt 2,5 tonni hektari kohta (Põllumajandusministeerium 2014).  

 

 

1.3. Rapsikahjurid 

 

Enne rapsi laiaulatusliku kasvatamise algust 80ndatel, oli sellel liigil vähe kahjureid. Pärast 

madalama glükosinolaatide sisaldusega rapsi aretamist tõusis ka kahjurite arvukus 

(Schnug, Haneklaus 2016). Glükosinolaatide suur sisaldus rapsis muutis selle 

kariloomadele eemaletõukavaks või mürgiseks (Lamb 1989). Kasvupindade laienedes 

soodustati ristõielistele spetsialiseerunud kahjurite arvukust ja seega muutus rapsi kahjurite 

fauna mitmekesisemaks (Schnug, Haneklaus 2016).  

 

Peamised rapsikahjurid mardikaliste sugukonnast on naeri-hiilamardikas (Brassicogethes 

aeneus Fab. sünonüüm Meligethes aeneus Fab.), kes ilmub põllule siis kui rapsitaimed on 

õiepungade kasvustaadiumis, ja kõdra-peitkärsakas (Ceuthorhynchus obstrictus Payk. 

sünonüüm C. assimilis Payk.), kes kahjustab seemneid kõtrades. Kumbki liik ei ole 

spetsialiseerunud ainult rapsile vaid ristõielistele, samas on need kaks kahjurit talirapsile 

kõige suuremat saagikadu tekitavat kahjurit Euroopas (Alford et al. 2003). Naeri-

hiilamardikas on Eesti rapsipõldudel kõige arvukam ristõielistele spetsialiseerunud putukas 

(Veromann et al. 2006). Naeri-hiilamardika suure kahjustuse korral võib saagi kadu 

ulatuda kuni 50%. Seetõttu kasutatakse hiilamardika tõrjumisel insektitsiide (Richardson 

2008). Tavapõllumajanduses töödeldakse põldusid eelkõige püretroide sisaldavate 

sünteetiliste insektitsiidega (Alford et al. 2003), samas tapavad insektitsiidid ka kasulikke 

ja neutraalseid putukaid, kes võiksid talunikele kasu tuua. Ka varre-peitkärsakas (C. 

pallidactylus (Marsham)), kõdra-pahksääsk (Dasineura brassicae (Winnertz) (Diptera, 

Cecidomyiidae)) ja suur-maakirp (Psylliodes chrysocephala (L.)) kahjustavad rapsi ja 

vähendavad tema saagikust (Alford et al. 2003; Williams 2010). 
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Rapsikahjuritel on ka looduslikud vaenlased, kelleks on näiteks Braconidae, 

Ichneumonidae ja Pteromalidae sugukonda kuuluvad kiletiivalised parasitoidid, kes 

ründavad kahjureid vastsestaadiumis (Williams 2006). Ka Euroopa Liit soovitab rapsi 

kasvatamisel kasutada integreeritud taimekaitse meetmeid, mis vähendaksid sünteetiliste 

pestitsiidide ja väetiste kasutamist (Nilsson 2010). Integreeritud taimekaitse üks tähtsamaid 

põhimõtteid on ennetav kahjuritõrje, mis baseerub looduslike vaenlaste ja bioloogilise 

mitmekesuse suurendamisele, et vältida suurte kahjuripuhangute teket (BiPRO 2009).  

 

 

1.4. Kahjurite looduslikud vaenlased – kiletiivalised parasitoidid 

 

Kiletiivaliste selts (Hymenoptera) jagatakse tavaliselt kolme rühma – Symphyta ehk 

pidevkehaliste alamseltsiks ja Apocrita alamselts jaguneb Aculeata ehk astlaliste rühmaks 

ning Parasitica ehk munetilisteks, kelle vastsed toituvad parasitoididena teistest putukatest. 

Kiletiivalised parasitoidid ehk munetilised on üks kõige liigirikkam putukate rühm ning on 

laialdasemalt levinud pigem parasvöötmes kui troopilistes piirkondades (Gaston 1991; 

Shaw, Hochberg 2001). Kuna kiletiivalised parasitoidid on spetsialiseerunud kindlale 

peremeesorganismile ja nad asuvad kõrgel troofilisel tasemel, siis võib neid liike ohustada 

lokaalne või ülemaailmne väljasuremine (Shaw, Hochberg 2001). Bioloogilises tõrjes on 

kõige olulisemad munetiliste rühma kuuluvad putukad, sellesse rühma kuuluvad näiteks 

Ichneumonoidea, Chalcidoidea, Platygastroidea ja Cynipoidea ülemsugukonnad (Zuparko 

2008; Godfray 1994).  

 

Parasitoid on putukas, kelle vastne toitub teisest organismist (peremeesorganismist), kes 

seetõttu alati sureb. Parasitoidid on kiskjate ja parasiitide vahepealsed organismid. 

Parasitoidid nagu ka kiskjad tapavad alati rünnatava liigi, aga nagu parasiidid, vajavad 

parasitoidi vastsed arenemiseks ainult ühte peremeesorganismi (Godfray 1994). 

Munetiliste rühma kuuluvad putukad on tavaliselt väiksemad võrreldes teiste kiletiivaliste 

seltsi kuuluvate esindajatega (Zuparko 2008). Kõige olulisemad kiletiivaliste 

(ülem)sugukonnad bioloogilises kahjuritõrjes on Chalcidoidea (Aphelinidae, Encyrtidae, 

Trichogramatidae, Eulophidae, Mymaridae ja Pteromalidae), Ichneumonoidea 

(Braconidae, Ichneumonidae) ja Platygastroidea (Scelionidae, Platygastridae) (Shaw, 
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Hochberg 2001; Zuparko 2008). Kuuel kõige olulisemal rapsikahjuril parasiteerib 

ligikaudu 80 erinavat liiki parasitoidi (Ulber et al. 2010).  

 

Parasitoidid kasutavad mitmeid võtteid, et peremeesorganismi leida. Nad leiavad 

parasiteeritava organismi kairomoonide ehk signaalainete abil üles, näiteks väljaheidete või 

kehaosade järgi (soomus, nahaosa, karv). Kairomoonide tunnetamisel muutub parasitoidi 

käitumine – näiteks kui ta leiab kairomoni, siis ta liigub kohe peremeesorganismi poole ja 

muneb ta peale või sisse, kui aga peremeesorganismi kairomoone ei ole läheduses siis 

suudab parasitoid mööda jälge tema liikumist jälitada (Driesche et al. 2008). Kuna 

parasitoidid vähendavad kahjureid vastsestaadiumis, siis väheneb järgnevatel aastatel 

valmikute arvukus. On tõestatud, et parasitoidide võtmeliigid suudavad oluliselt vähendada 

kahjurite populatsioone, mis hoiab kahjurite arvukuse nii madalal, et majanduslik kahju ei 

ole märkimisväärne (Ulber et al. 2010).  

 

Parasitoide rühmitatakse mitmete tunniste alusel näiteks rünnatava peremeesorganismi 

arengujärgu järgi, selle alusel kas nad munevad peremehe peale või sisse jne. 

Trichogrammatidae parasitoidid ründavad putukate mune ja seetõttu nimetatakse neid 

munaparasitoidideks. Liike, kes ründavad vastseid, nimetatakse vastseparasitoidideks. 

Endoparasitoidid arenevad peremeesorganismi sees ning ektoparasitoidid tema peal 

(Driesche et al. 2008). Hüperparasitismi korral ründab üks parasitoid teist parasitoidi ja 

multiparasitismi puhul ründab peremeesorgnismi rohkem kui üks parasitoidi liik (Driesche 

et al. 2008; Rusch et al. 2017). 

 

 

1.4.1. Ülemsugukond Ichneumonoidea 

 

Ichneumonoidea on parasitoidide ülemsugukond, kuhu kuulub kaks suurimat kiletiivaliste 

sugukonda – Ichneumonidae ja Braconidae. Ichneumonidae sugukonnas on hinnanguliselt 

35 perekonda ja umbes 60 000 liiki. Nad eelistavad pigem jaheda ja niiske kliimaga alasid 

(Wahl, Sharkey 1993). 

 

Braconidae sugukonnas on 29 perekonda ja umbes 40 000 liiki. Nad on ökosüsteemidele 

olulised kuna reguleerivad peremeesliikide populatsioone. Liigid parasiteerivad eelkõige 

vastse ja/või nuku staadiumis olevatel putukatel (Wahl, Sharkey 1993). Pärast seda kui 
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emane isend muneb peremeesorganismi, saab ühe peremeesorganismi kohta areneda üks 

vastne. Vastne elab kuni nukkumiseni saamiseni peremeesorganismi sees (Hochberg et al. 

1996).  

 

Braconidae sugukonnas aga on ka selliseid liike, kes on gregarioossed, st nad munevad ühe 

peremehe sisse/peale palju mune, lisaks võib toimuda ka polüembrüoonia ja seega areneb 

ühest peremehest toitudes palju vastseid (Wahl, Sharkey 1993). Braconidae sugukonna 

esindajaid kasutatakse tihti bioloogilises tõrjes, kuna nad parasiteerivad taimekahjuritel 

ning on selle tõttu hädavajalikud ökoloogiliste protsesside lülid aidates kaasa teiste 

organismide mitmekesisuse suurenemisele (Avila et al. 2013; Veijalainen et al. 2013). 

Braconidae populatsioone on soovitatud kasutada bioloogilise indikaatorina näitamaks 

ökosüsteemi häireid (Barbieri Junior, Dias 2012). 

 

 

1.4.2. Ülemsugukond Chalcidoidea 

 

Chalcidoidea ehk kiresvamplaselaadsete ülemsugukonnas olevad putukad kuuluvad 

kiletiivaliste seltsi. Enamus liike on väga väikesed, kuni 3 mm pikkused, kõige väiksemad 

on Mymaridae sugukonna esindajad (Noyes 2003), kuhu kuulub ka maailma kõige 

väikesem putukas Kikiki huna Huber, kes senini avastatud (Huber, Noyes 2013). Enamus 

Chalcidoidea liike on parasitoidid (Noyes 2003). Ülemsugukonna esindajaid leidub 

ekvatoriaalsetest metsadest põhjapoolseima tundrani. Nad on kõige vähem uuritud 

parasitoidide ülemsugukond, seda osaliselt nende väiksuse tõttu, aga ka varjatud eluviisi ja 

bioloogia tõttu (Gibson 1993). Kiresvamplaselaadsete ülemsugukonda kuuluvate liikide 

olulisus tuleneb sellest, et nad võivad olla nii põllumajanduskahjurite biotõrjevahendiks, 

kuid osade sugukondade üksikud esindajad on ka taimtoidulised (Noyes 2003; Gibson 

1993).  

 

Chalcidoide ülemsugukonda kuulub 20 sugukonda – Aphelinidae, Encyrtidae, Eulophidae, 

Eupelmidae, Eurytomidae, Mymaridae, Pteromalidae ja Trichogrammatidae (Gibson 

1993), kõige edukamad sugukonnad kahjuritega võitlemises on Apelinidae ja Encyrtidae. 

Kõdra-peitkärsaka kõige dominantsem ja uuritum parasitoid on Trichomalus perfectus, kes 

kuulub kiresvamplaselaadsete ülemsugukonda ja Pteromalidae sugukonda. Arvatakse, et 
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70ndatel aastatel põhjustas see kiletiivaline parasitoid üle 70% kõdra-peitkärsaka vastsete 

suremusest, kuid see protsent hakkas 80ndatel vähenema. Tõenäoliselt on suremuse 

vähenemine põhjustatud laialdasest insektitsiidide kasutuselevõtust (Murchie et al. 1997), 

mille tagajärjel on antud parasitoidi arvukus ja seeläbi ka tõrje efektiivsus vähenenud.  

 

 

1.4.3. Ülemsugukond Platygastroidea 

 

Platygastroidea ülemsugukonda kuuluvad parasitoidid on enamasti väga väikesed (1–2 

mm) mustad ja kergelt läikivad (Buhl 2009; Masner 1993). Hinnanguliselt on neid kogu 

maailmas 10 000 liiki, kuid kirjeldatud on 4000 liiki. Platygastroidea ülemsugukonda 

kuuluvad Scelionidae ja Platygastridae sugukonnad (Masner 1993).  

 

Platygastridae sugukonda kuulub hinnanguliselt mõni tuhat liiki, kellest on kirjeldatud 

1100. Tihti leidub neid kõrgema ja tihedama taimestikuga elupaikades. Paljud 

Platygastridae sugukonda kuuluvad liigid on koinobiondid, nad parasiteerivad 

peremeesorganismi munadel, kuid arenevad edasi alles siis kui peremeesorganismi vastne 

on viimases kasvujärgus (Masner 1993). Platygastridae sugukonna liikide seas on ka 

põllumajandusele olulisi parasitoide, kes parasiteerivad põllukahjuritel (Buhl, Choi 2006). 

Scelionidae sugukonda kuulub hinnanguliselt 7000 liiki, kellest on kirjeldatud 3000. Neid 

leidub rohkem avatud maastikel nagu rohumaadel, kuid neid võib kohata ka kõrbetes, 

metsades, soodes ja veekogude ümbruses (Masner 1993). 

 

 

1.5. Kiletiivalised parasitoidid rapsikahjurite looduslike vaenlastena 

 

Mahepõllumajanduses põhineb kahjurite tõrje ennetuslikel tegevustel, mille hulka kuulub 

ka bioloogilise mitmekesisuse suurendamine põllumajandusmaastikul ja looduslikele 

vaenlastele soodsate tingimuste loomine, et suurendada looduslikult esinevate 

röövtoiduliste lülijalgste ja parasitoidide arvukust ja liigilist mitmekesisust. Rapsikahjuritel 

on mitmeid looduslikke vaenlasi parasitoidide, röövtoiduliste ja patogeenide hulgas. Kõik 

eelpool nimetatud looduslikud vaenlased vähendavad oluliselt kahjurite populatsioone 

(Alford et al. 2003). Kiletiivalisi parasitoide kasutatakse bioloogilises tõrjes, kuna nad on 
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tavaliselt peremehespetsiifilisemad kui teised röövtoidulised lülijalgsed. On väga oluline, 

et biotõrjes kasutataks sellised agente, kes ei kahjustaks teisi organisme. (Zuparko 2008). 

Põlluservad ja põldude vaheribad on sobilikud kohad nii parasitoidide kui ka röövtoiduliste 

lülijalgsete talvitumiseks. Paljud hiilamardika parasitoidid lendavad põllule eelmise aasta 

rapsipõllult ja koosluseid uurides on jõutud järeldusele, et parasitoidide liikumisraadius on 

tavaliselt palju väiksem kui nende peremeesorganismidel, samas liigi erisustele 

keskendunud uuringutes väidetakse, et ka parasitoidid levivad kilomeetrite raadiuses 

(Elzinga et al. 2007). Toiduressurss on parasitoidide jaoks väga oluline ning põlluservas 

asuvavad õitsvad taimed võivad olla lisaks parasitoidide toiduressursile ka lõksuks 

kahjuritele, kuna kahjurid toituvad või paljunevad hoopis püünistaimedel mitte 

kultuurpõllul (Cook et al. 2007).  

Mitmed käguvamplaste sugukonda kuuluvad parasitoidid täidavad olulist rolli ökosüsteemi 

funktsioneerimisel, kuna nende peremeesorganismideks on paljud erinevad kahjurid ja neid 

on edukalt kasutatud bioloogilises tõrjes (Ghahari 2016). 

 

Talirapsi kasvatamisel kasutatakse tihti väga suurt hulka pestitsiide (Zaller et al. 2008), 

kuna teda kahjustavad mitmed kahjurid ja haigused, mida on keeruline tõrjuda keemiliste 

vahenditeta (Alford et al. 2003). Ka rapsikahjuritel parasiteerivate kiletiivaliste 

parasitoidide arvukuse vähenemine on tõenäoliselt põhjustatud insektitsiidide 

laialdasemast kasutuselevõtust (Murchie et al. 1997; Williams 2006). Seega satub 

põllumajandusmaastikule veelgi enam agrokeemilisi vahendeid, kuna loodus ise ei suuda 

intensiivselt majandatavatel põldudel kahjurite arvukust kontrolli all hoida (Geiger et al. 

2010; Rusch et al. 2010). Euroopas ja Austraalias läbi viidud uuringute põhjal on 

järeldatud, et pestitsiidide kasutamine vähendab liikide ja sugukondade mitmekesisust. Ja 

seda vaatamata sellele, et Euroopas läbi viidud katsetes kasutati pestitsiidide 

kontsentratsioone, mis seadusandluse järgi olid keskkonda säästvad (Beketov et al. 2013). 

Samas saab pestitsiidide kasutamist vähendada ainult juhul, kui põllumaal on piisavalt 

looduslikke vaenlasi ja kui nad ilmuvad õigel ajal, et kahjureid hävitada (Rusch et al. 

2017). 

 

Pestitsiidide kasutamine hävitab rapsikahjurite looduslikke vaenlasi, kes on väga oluliseks 

looduslikuks ressursiks kahjuritega võitlemisel (Beketov et al. 2013). Intensiivsemalt 

haritud põldudel on putukate mitmekesisus üldiselt madalam (Altieri 1999; Robinson, 
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Sutherland 2002), sest neile pakutakse vähem varje-, talvitumis-, toitumis- ja elupaiku 

(Hietala-Koivu et al. 2004).  

 

 

1.6. Põllumajandusmaastiku pool-looduslikud elemendid 

 

Euroopa põllumajandusmaastikes on tavaline, et poollooduslikud maastikuelemendid 

paiknevad põldude äärtes. Sellised lineaarsed maastikuelemendid jagatakse 

puiselementideks nagu hekid ja puude ribad ning rohtseteks elementideks nagu rohuribad 

(Holland et al. 2016). Maastikutüüp mõjutab sealsete looduslike vaenlaste mitmekesisust ja 

komplekssust, kuna erinevad elupaigatüübid võivad soodustada kahjurite looduslike 

vaenlaste levikut. Elu- ja talvitumispaigad on üheks peamiseks ressursiks, mida 

parasitoidid vajavad (Bianchi et al. 2006; Dunning et al. 1992). Näiteks naeri-hiilamardika 

parasitoidid talvituvad sageli rapsipõlluäärsetel rohtsetel ribadel ning seega võib 

mitmekesine põllumajandusmaastik säilitada looduslike vaenlaste mitmekesisust (Dunning 

et al. 1992; Tscharntke, Brandl 2004). Põld ise on aga vaenulik keskkond paljudele 

liikidele, kuna põllumajandusega kaasnevad sagedased ja intensiivsed häiringud. Seega on 

agroökosüsteemide bioloogiline mitmekesisus koondunud põlluäärtesse teistele aladele, 

mis on stabiilsemad ja kultuurtaimedeta (Meek et al. 2002).  

 

Parasitoidide eluiga ja sigivus suureneb oluliselt kui nektar või muud suhkrud on neile 

kättesaadavad, sest siis saavad nad oma energiavajaduse rahuldatud (Bianchi, Wäckers 

2008; Díaz et al. 2012; Siekmann et al. 2001). Toiduressurss on eelkõige oluline ajal, mil 

parasitoidid talvitumiskohtadest väljuvad ja nad peavad leidma toiduks õietolmu ja/või 

nektarit, mida pakuvad näiteks erinevad põlluumbrohud ja rohtsetel ribadel ja 

puiskoridorides kasvavad taimed (Rusch et al. 2010, 2017; Siekmann et al. 2001). On 

leitud, et punane ristik (Trifolium pratense L.) pikendab Pteromalidae sugukonda kuuluva 

liigi (Trichomalus atopovirila) eluiga ning suurendab parasiteeritusse taset (Díaz et al. 

2012). Rohtsed põlluservad pakuvad parasitoididele olulist alternatiivset toitumiskohta 

juhul kui rohuribal kasvavad eelistatult õitsevad taimed ning ala niitmistihedus taimede 

õitsemisperioodil on madal (Krewenka et al. 2011). Nektarist toituvaid looduslikke 

vaenlaseid leidub rohkem põllu äärtes kui põllu keskel, seega suurendab põldude 
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vaheribade loomine looduslike vaenlaste aktiivsust (Bianchi et al. 2006; Nicholls et al. 

2001). 

 

Puiskoridorid põldude ääres kaitsevad parasitoide suurte temperatuurikõikumiste eest, 

kuna nad saavad minna puudealusesse stabiilsema mikrokliimaga elupaika (Landis et al. 

2000; Pak et al. 2015). Seega põllu ümber olevate looduslike kasvukohtade (rohu- ja 

puuderibad) taastamine või rajamine on kõige olulisem praktika suurendamaks looduslike 

vaenlaste arvukust ja hoidmaks kahjureid kontrolli all (Rusch et al. 2017). Eestis tehtud 

katse tulemusel võib väita, et homogeenne põllumajandusmaastik ilma bioloogiliselt 

mitmekesiste põlluäärteta soodustab naeri-hiilamardika populatsiooni suurenemist ning 

vähendab tema parastioidide arvukust (Veromann et al. 2009).  
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2. MATERJAL JA METOODIKA 

 

2.1. Katseala 

 

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

kilomeetri raadiusega vaatlusala, mis ei kattunud üksteisega ja mille keskel asus rapsipõld. 

Vaatlusalade valikul oli oluliseks faktoriks looduslike ja poollooduslike koosluste ja 

maastikuelementide osakaal ning talirapsi põlluga piirneva maastikuelemendi tüüp. 

Poollooduslikeks kooslusteks antud katse kontekstis olid sellised põllumajandusmaastiku 

kooslused, mis olid kultuurpõlluga võrreldes komplekssemate liikidevaheliste suhetega, 

kuid siiski inimtegevusest mõjutatud. Looduslike ja poollooduslike alade osatähtsuse 

suuruse järgi jaotati kõik katsevariandid vastavalt: ≥ 40% kõrge, 29–40% keskmise ja ≤ 

29% madala looduse osatähtsusega alad.  

 

Selleks, et uurida, kas ja kuidas rapsipõlluga vahetult piirnev maastikuelement mõjutab 

entomofaunat rapsipõllul, valiti katsesse rapsipõllud, mis piirnesid kitsa rohtse 

põlluservaga, kitsa puudega põlluservaga e. puiskoridoriga ja kontrollvariandiks olid 

põllud, mis piirnesid teise kultuurpõlluga. Kõiki variante oli katses kuues korduses.  

 

Vaatlusalused maastikuelemendid: 

1. Puiskoridor – puudega kitsas põlluserv, kus puude või põõsaste võrade liituvus oli 

üle 30%, laius kuni 12 meetrit. 

2. Rohtne kitsas põlluserv – kultuurpõlluga piirnev lineaarne struktuur, kus puude ja 

põõsaste võrade liituvus oli vähem kui 30%, laius kuni 12 meetrit. Rohtne põlluserv 

võis olla ka külvatud niidu- või murusegust ja sisaldada kraavi. 

3. Kontroll – rapsipõlluga piirneb teine kultuurpõld, enamasti näiteks tali- või 

suvinisu. 
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2.2. Entomoloogilise materjali kogumine 

 

Entomoloogilise materjali kogumiseks paigutati põldudele vesipüünised, mis paiknesid 

taimede latvade kõrgusel ja mida tõsteti katse jooksul vastavalt taimede kasvamisele 

(joonis 3). Kiletiivaliste seltsi kuuluvate putukate püüdmiseks on kasutatud mitmeid 

meetodeid, eelkõige on kasutatud vesipüüniste, liimipüüniste või kahapüügi meetodeid 

(Larsen et al. 2014; Noyes 1989). Kollaste vesipüüniste meetod on parasitoidide kogumisel 

levinuim meetod, kuna seda on korduvalt edukalt kasutatud, sest püüniste värv imiteerib 

taimede õisi ning tänu sellele meelitavad parasitoide. Lisaks on meetod suhteliselt odav 

ega vaja paigaldamiseks olulisi tehnilisi oskusi (Parisio et al. 2017). Eelnevalt on 

vesipüüniseid kasutatud põllumajanduskahjurite, taimtoiduliste ja astlaliste rühma 

kuuluvate putukate püüdmiseks (Boiteau 1983; Evans, Medler 1967; Gollan et al. 2011; 

Leong, Thorp 1999; Veromann et al. 2008). Kollased vesipüünised paigutati 2, 25, 50 ja 75 

meetri kaugusel põllu servast (joonis 2). Kuna rapsipõllu kõige kaugem püünis põlluservast 

oli 75 m kaugusel, siis ei tohtinud see püünis olla teisele põlluservale lähemal kui 75 m. 

Seetõttu pidid vaatlusalade põllud olema suurema diameetriga kui 150 m, et vältida topelt 

servaefekti. 
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Joonis 3. Maastikuelemendil paiknev kolmest vesipüünisest koosnev püünis. Foto: Riina 

Kaasik 

 

Maastikuelemendil oli igas vaatluspunktis 3 püünist, püünised olid kollased, sinised ja 

valged. Lisaks sellele lisati rohelised ja mustad püünised rapsipõlluga piirnevale 

kultuurpõllule. Rohelised püünised paigutati sinna, kus oli rohtne pind ja mustad mulla 

peale. Maastikuelemendil paiknevad püünised paiknesid üksteisest 25 m kaugusel. 

Püünisteks olid plastikust kausid, mis täideti veega, millele lisati mõni tilk detergenti 

(lõhna ja värvuseta ökoloogilist nõudepesuvahendit) pindpinevuse vältimiseks ja 

propüleenglükooli proovide säilivuse tagamiseks. Vesipüüniste puhul kasutatakse alati 

lisandeid, näiteks seepi, mis aitaks pindpinevust vähendada (Leong, Thorp 1999). 
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Joonis 4. Vesipüüniste paiknemine. Skeem: Gabriella Kovács 

 

Kollaseid vesipüüniseid hoiti põllul neljal järjestikulisel päeval, kokku toimus kolm 

kogumistsüklit: 

1. Rapsitaimede pungastaadiumis 01.05-05.05  

2. Rapsitaimede õitsemise algstaadiumis 14.05-18.05 

3. Rapsitaimede täisõitsengustaadiumis 18.05-22.05  

 

Püünised tühjendati põllul kurnates vee läbi tiheda õhukese kanga, mis koguti vastavalt 

märgistatud kilekottidesse. Proovid sildistati, viidi laborisse ja hoiti kuni sorteerimiseni 

sügavkülmas. Kogutud putukad sorteeriti ja säilitati 70% piirituse lahuses, parasitoidid 

määrati sugukondadeni.  

 

 

2.3. Andmete statistiline analüüs 

 

Kogutud andmed korrastati programmis MS Excel 2010. Andmeanalüüsiks kasutati nii MS 

Excel 2010, kui ka Statistica 13 (Statsoft Ltd.) programme. Maastikuelementide ning 

looduslike ja poollooduslike koosluste vahelise andmeanalüüsi puhul kasutati üldistatud 

lineaarseid mudeleid lisades Poissoni jaotuse ja log-link funktsiooni, kuna andmete jaotus 

ei vastanud normaaljaotusele. Kõikide analüüside olulisuse nivooks (p-väärtus) oli 0,05. 

Bioloogilise mitmekesisuse hindamiseks kasutati Shannon-Wieneri indeksit, kuna seda 

kasutatakse väga laialdaselt liikide kirjeldamiseks erinevates kooslustes ning indeks võtab 

arvesse nii liikide arvukust kui ohtrust. Suurem väärtus näitab tasakaalulist ja liigirikast 
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kooslust ning väiksema väärtusega tulemuse ühe liigi domineerimist antud koosluses. 

Shannoni indeks on suurim kõigi liikide võrdse olulisuse korral (Masing 1992). Shannon-

Wieneri indeksite võrdlemisel maastikuelementide ja pool-looduslike alade osatähtsuse 

kaupa kasutati samuti eelnimetatud mudeleid kuid normaaljaotuse ja log-link 

funktsiooniga.  

 

 

2.4. Töögrupp 

 

Katse läbiviimiseks moodustati töögrupp, mille juhiks oli Eve Veromann ja kuhu kuulusid 

veel Riina Kaasik ja Gabriella Kovács. Töö autor osales laboritöödel, kus teda juhendasid 

entomoloogilise materjali määramisel ja digitaliseerimisel kõik eelpool nimetatud 

inimesed. 
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3. TULEMUSED JA ARUTELU 

 

3.1. Kiletiivaliste parasitoidide arvukus erineval rapsi õitsengu 

staadiumil 

 

Kokku leiti Parasitica ehk munetiliste rühma kuuluvaid putukaid 3 445 tükki. Nendest 

põllult 1 695 ja maastikuelementidelt 1 750. Kõige arvukam ülemsugukond oli 

Ichneumonoidea, sinna kuuluvaid putukaid leiti katse käigus 1825 korral (joonis 5), see oli 

2,8 korda suurem Chalcidoidea ülemsugukonna esindajate arvust. Ichneumonoidea 

ülemsugukonna kõige arvukam sugukond oli Ichneumonidae, keda leiti püünistes kokku 

1583 isendit (Lisa 1). Arvukamalt olid esindatud ka Chalcidoidea (650 tk) ja 

Platygastoroidea (472 tk) ülemsugukonna esindajad, kelle keskmine arvukus püünise kohta 

oli vastavalt 3,42 tk/püünises ja 2,48 tk/püünises. Nende keskmised arvukused olid 

Ichneumonoidea ülemsugukonna keskmisest arvukusest (9,6 tk/püünises) enam kui kolm 

korda madalamad (tabel 1). 

 

  

Joonis 5. Erinevate ülemsugukondade koguarvukused (rapsipõllul ja maastikuelemendil 

kokku), 2014. a. Tartumaal 
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Kõige enam kiletiivalisi parastioide püüti 2. kogumistsüklil, mis viidi läbi rapsitaimede 

õitsengu algstaadiumis. Rapsiõite pungastaadiumis, 1. kogumistsüklil, ei püütud põllult 

ühtegi parasitoidi ja maastikuelementidelt püüti kokku vaid 22 parasitoidi (joonis 6).  

 

 

Joonis 6. Parasitoidsete kiletiivaliste koguarvud põllul ja maastikuelemendil 

(summeeritud) kogumistsükli kaupa. Pungastaadium 01. mai – 05. mai; õitsemise 

algstaadium 14. mai – 18. mai; täisõitsengustaadium 18.mai – 22. mai, 2014. a. Tartumaal 

 

Paljud naeri-hiilamardika parasitoidid talvituvad eelmise aasta rapsipõllul (Williams 2006) 

või rapsipõlluäärsetel rohtsetel ribadel (Tscharntke, Brandl 2004) ja kevadel lõpetavad 

moonde ning väljuvad talvitumiskohtadest ja lendavad uuele rapsipõllule peremehi otsima 

(Williams 2006). Rapsitaimede pungastaadiumis ei püütud rapsipõllult ühtegi parasitoidi, 

kuna tõenäoliselt nad ei olnud selleks ajaks veel moonet läbinud või siis ei olnud 

talvitumiskohtadest põllule jõudnud. Parasitoidide arvukus tipnes rapsitaimede õitsemise 

ajal, mis viitab sellele, et tõenäoliselt pakuvad rapsitaimed parasitoididele kergesti 

kättesaadavat nektarit, millest nad toituvad. Kui parasitoidide energiavajadus on 

rahuldatud, siis suureneb ka nende eluiga ja sigivus (Bianchi, Wäckers 2008; Díaz et al. 

2012; Siekmann et al. 2001). Lisaks sellele võisid nad ka oma peremehi rapsipõllult otsida.  

 

 

 

 

 

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

pungastaadium õitsemise algstaadium täisõitsengustaadium

Is
en

d
it

e 
ar

v,
 t

k

Põld Maastikuelement



26 

3.2. Kiletiivaliste parasitoidide arvukus põllul erinevatel kaugustel 

 

Püünise kaugus põllu servast mõjutas oluliselt parasitoidide keskmist arvukust püünise 

kohta (χ2(3)=588,96; p<0,0001; joonis 7). Kõige ligemal põlluservale, 2 meetri kaugusel 

põllu servast, leiti kõige rohkem parasitoide, keskmiselt 48,6 (standard viga ±14,77) isendit 

püünise kohta, 25 meetri kaugusel oli isendite keskmine arv juba 2,5 korda väiksem – 19,6 

(±2,72). Näiteks osa naeri-hiilamardika parasitoidi liike talvitub ka rapsipõlluäärsetel 

rohtsetel ribadel (Tscharntke, Brandl 2004) ning seega võib neid eelkõige leida eelmise 

aasta rapsipõllu servaaladelt. Saksamaal tehtud uuringust selgus, et naeri-hiilamardika 

parasitoide leidus rohkem põllu servas, rohtsetel kitsatel aladel, kus nad tõenäoliselt ka 

talvitusid (Tscharntke, Brandl 2004). On leitud, et parasitismi määr langeb 

eksponentsiaalselt kaugusega õitsevatest taimedest (Tylianakis et al. 2004). Samas teisest 

uuringust leiti, et parasitoidide arv ei sõltunud rohtsetest põlluservadest kui ümbritsev 

maastik oli kõrge poollooduslike alade osatähtsusega (>20%). Sellisel juhul servaefekt 

puudus tõenäoliselt tänu parasitoidide üldisele kõrgele arvukusele tolles uuringus 

(Tscharntke et al. 2002). Lisaks sellele on leitud, et rohtse põlluserva mõju oleneb ka 

rohuriba vanusest. Kui põldu ääristab üheaastane rohuriba, siis väheneb parasitoidide arv 

põllu keskosa suunas oluliselt, kuid kui rohtne põlluserv on püsinud harimata 6 aastat, siis 

parasitoidide arvukus keskosa suunas ei vähene (Thies, Tscharntke 1999). Seega tuleks 

koos kaugusega põllu servast võtta arvesse ka rohuriba või puiskoridori vanust, seal 

kasvava taimestiku liigilist koosseisu ja mitmekesisust, et välja selgitada kui kaugele põllu 

sisse parasitoidid levivad. Käesolevas katses rohuriba vanust ei arvestatud ja seda kui 

vanad nad olid täpselt ei tea, kuid kuna kindlasti leidus katsealadel nii puudega elemente 

kui ka rohuribasid, mis olid vanemad kui 6 aastat, siis võib eeldada, et antud juhul võis 

kaugus põllu servast olla oluline ka vanemate rohuribade puhul. 
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Joonis 7. Parasitoidide keskmine arvukus püünise kohta erinevatel kaugustel põllu servast. 

Erinevad tähed tähistavad statistiliselt olulist erinevust variantide vahel (Fisher LSD test, 

p<0,05), 2014. a. Tartumaal 

 

Lisaks selle leiti, et parasitoidide arvukust mõjutas ka maastikuelemendi ja põlluservast 

kauguse koosmõju (χ2(6)=54,31; p<0,00001; joonis 8).  

 

Joonis 8. Maastikuelemendi ja põlluserva kauguse koosmõju parasitoidide arvukusele 

2014. a. Tartumaal 
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Mida lähemal oli püünis põlluservale, seda rohkem mõjutas maastikuelement parasitoidide 

arvu (joonis 8). Kuna tõenäoliselt paljud parasitoidid peamiselt toitusid õitsevatel 

rapsitaimedel siis ei olnud parasitoididel põhjust kaugemale põllu sisse lennata, kuna 

rapsitaimed õitsevad põllu piires ühtlaselt ja pakuvad piiramatul hulgal nektarit alatest 

põllu esimestest meetritest.  

 

 

3.3. Erinevate maastikuelementide mõju parasitoidide arvukusele 

 

Summeeritud põllu ja maastikuelemendi andmete põhjal oli kõige arvukam ülemsugukond 

Ichneumonoidea (joonis 5), ka kõigi maastikuelementide (puiskoridor, rohtne põlluserv, 

teine kultuurpõld) kõige arvukam ülemsugukond igal elemendil oli Ichneumonoidea. On 

eeldatud, et suuremad parasitoidid suudavad kaugemale lennata ning nad levivad paremini 

kui väiksemate mõõtmetega parasitoidid (Tscharntke, Brandl 2004). Ichneumonoidea 

ülemsugukonda kuuluvad putukad, keda leidus antud katses kõige rohkem, on kõigist selle 

katse käigus leitud ülemsugukondadest kõige suuremad (Goulet, Huber 1993). Samas on 

aga teised uuringud näidanud, et parasitoidi suurus või tiivaulatus ei ole määrav tegur, 

mille alusel hinnata tema levimise võimekust (Antolin, Strong 1987; Elzinga et al. 2007). 

 

Võrreldes teiste maastikuelementidega oli kõige rohkem Ichneumonoidea ülemsugukonna 

esindajaid rohtsel põlluserval, mis küll ei erinenud statistiliselt oluliselt puiskoridorist, kuid 

oli lähedal statistiliselt olulisele erinevusele (p<0,060; joonis 9). Chalcidoidea ja 

Platygastroidea ülemsugukonna esindajaid püüti enim puiskoridorilt, kuid Platygastroidea 

puhul ei olnud rohtsel põlluserval ja puiskoridoril statistiliselt olulist erinevust (joonis 9). 
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Joonis 9. Parasitoidsete kiletiivaliste ülemsugukondade esindajate keskmine (±SE) 

arvukus erinevatel maastikuelementidel. Erinevad tähed tähistavad statistiliselt olulist 

erinevust ülemsugukonna piires (Fisher LSD test, p<0,05), 2014. a. Tartumaal 

 

Kokku kõiki parasitoide püüti kõige rohkem rohtselt põlluservalt, keskmiselt 26,25 (±5,04) 

isendit püünise kohta ja puiskoridorist keskmiselt 19,43 (±1,84) isendit, mis erinesid 

oluliselt teise kultuurpõlluga piirnenud katsevariandist (vastavalt Tukey HSD post-hoc test: 

p=0,0002 ja p=0,05; joonis 10), kust leiti keskmiselt 9,51 (±0,96) isendit püünise kohta. 

 

Joonis 10. Maastikuelementidel ja rapsipõllul paiknenud kollaste vesipüünistega püütud 

parasitoidide keskmine (±SE) arvukus kokku vastavalt rapsipõlluga piirnenud 

maastikuelemendile. Erinevad tähed tähistavad statistiliselt olulist erinevust variantide 

vahel (Tukey HSD test, p<0,05), 2014. a. Tartumaal 
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Analüüsides ainult rapsipõllult kogutud andmeid, leiti, et rapsipõlluga piirnev 

maastikuelement mõjutas oluliselt püütud parasitoidide arvukust (χ2(2)=189,29; p<0,0001; 

joonis 11). Rohtse põlluservaga piirneval rapsipõllul paiknenud püünistest leiti parasitoide 

rohkem kui teise kultuurpõlluga piirnenud rapsipõldudelt (p=0,05), kuid võrreldes 

puiskoridoriga piirnenud põlluga parasitoidide arvukus ei erinenud (p>0,05). Keskmine 

arvukus püünise kohta rohtse põlluservaga piirnenud põldudel oli 34,45 (±11,53). 

 

 

Joonis 11. Rapsipõllul paiknenud püünistest leitud parasitoidide keskmine (±SE) arv 

vastavalt rapsipõlluga piirnenud maastikuelementidele. Erinevad tähed tähistavad 

statistiliselt olulist erinevust variantide vahel (Tukey HSD test, p<0,05), 2014. a. Tartumaal 

 

Analüüsides ainult maastikuelementidel paiknenud püüniste andmeid, leiti samuti, et 

maastikuelement mõjutas oluliselt püütud parasitoidide arvukust (χ2(2)=319,26; p<0,0001; 

joonis 12). Nii rohtsel põlluserval kui ka puiskoridoril paiknenud püünistest leiti oluliselt 

rohkem parasitoide võrreldes teisel kultuurpõllul paiknenud püünistega (Tukey HSD test, 

vastavalt: p=0,0001 ja p=0,0004; joonis 12).  
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Joonis 12. Maastikuelemendil paiknenud püünistest leitud parasitoidide keskmine (±SE) 

arv. Erinevad tähed tähistavad statistiliselt olulist erinevust variantide vahel (Tukey HSD 

test, p<0,05), 2014. a. Tartumaal 

 

Erinevalt rapsipõllul paiknenud püünistest erinesid maastikuelementidel paiknenud 

püünistes parasitoide arvukused oluliselt teise kultuurpõllu ja puiskoridori vahel. Mehhikos 

tehtud katses selgus, et niitudelt leiti rohkem parasitoide (Braconidae ülemsugukonda 

kuuluvaid) kui hekkide ja puuderibade ümbrusest (Ruiz-Guerra et al. 2015), tõenäoliselt ei 

soodusta puuderibade ja hekkide taimestik parasitoidide esinemist ja pakub vähem 

soodsaid varje- ja elupaiku ning õitsevaid toidutaimi ja potentsiaalseid peremehi. Kui 

rapsipõld piirneb vahetult teise kultuurpõlluga (mis antud katses oli teraviljapõld), siis 

puudub parasitoididel võimalus toituda ja et jõuda rapsipõlluni tuleb neil ka suhteliselt 

pikem distants läbida võrreldes kitsaste maastikuelementidega ja tõenäoliselt ka seetõttu oli 

nende arvukus madalam. 

 

 

3.4. Parasitoidide mitmekesisus 

 

Parasitoide mitmekesisust võrreldi nii erinevate maastikuelementide alusel kui ka 

looduslike alade osakaaluga vaatlusalade alusel. Kuigi maastikuelementidel oli 

bioloogiline mitmekesisus Shannoni indeksi järgi suurem kui rapsipõldudel, ei olnud see 

erinevus statistiliselt oluline (p>0,05; joonis 13). Maastikuelemendil (summeeritud 
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andmed) oli indeks 1,93 ja rapsipõllul 1,73. Ka varasemad uuringud on näidanud, et liikide 

mitmekesisus võib jääda üsna sarnaseks erinevate taimkatte tüüpide puhul (Schirmel et al. 

2016). 

 

Joonis 13. Mitmekesisuse indeks summeeritud maastikuelementide ja rapsipõllu võrdluses 

2014. a. Tartumaal 

 

Samas mõjutas rapsipõlluga piirnenud maastikuelement oluliselt mitmekesisuse indeksit 

(χ2(2)=7,06; p=0,0029; joonis 14). Parasitoidide mitmekesisuse indeks oli kõige kõrgem 

puiskoridoril, mis erines oluliselt rohtse põlluserva indeksist (p=0,04), kuid oli statistiliselt 

sarnane teise kultuurpõlluga (p>0,05). Kitsad maastikuelemendid nagu rohtne põlluserv 

suurendavad parasitoidide liigirikkust ning arvukust (Krewenka et al. 2011). Eelnevad 

uuringud on näidanud, et parasitoidide mitmekesisus metsa sees ja metsa servas ei oma 

olulist erinevust, kuigi servades on rohkem õitsevaid taimi, mis parasitoide meelitavad 

(Noyes 1989). Katsest selgus, et vaatamata sellele, et puiskoridorist leiti suhteliselt vähem 

parasitoide võrreldes rohtse põlluservaga, oli seal parasitoidide mitmekesisus suurem, 

seega võime me väita, et puiskoridoride esinemine põllumajandusmaastikul suurendab 

parasitoidide mitmekesisust. 
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Joonis 14. Mitmekesisuse indeks erinevate maastikuelementide võrdluses. Erinevad tähed 

tähistavad statistiliselt olulist erinevust variantide vahel (Tukey HSD test, p<0,05), 2014. a. 

Tartumaal 

 

Samas on huvitav see, et parasitoidide Shannoni indeksile ei avaldanud mõju vaatlusaladel 

asunud pool-looduslike alade osakaal (χ2(2)=1,97; p=0,37). Näiteks Mehhikos tehtud 

katses, kus leiti kõiki ka meie katses leitud ülemsugukondi, mõjutas parasitoidide 

mitmekesisuse indeksit kõige enam puude osakaal koosluses (Pak et al. 2015). Puude ja 

pool-looduslike alade osakaal koosluses peaks parasitoidide arvukust ja mitmekesisust 

suurendama kuna need kohad pakuvad putukatele stabiilsemat mikrokliimat ja varju 

temperatuurikõikumiste eest (Landis et al. 2000). Käesolev uuring seda siiski ei 

kinnitanud. 

 

 

3.5. Poollooduslike alade osakaalu mõju parasitoidide arvukusele 

 

Vaatlusalad jaotati vastavalt poollooduslike alade osatähtsusele madala, keskmise ja kõrge 

poollooduslike alade osatähtsusega katsealadeks. Homogeensetel põllumajandusmaastikel 

on vähem elupaikasid ja nende bioloogilise mitmekesisuse näitajad on olulisemalt 

madalamad võrreldes heterogeensete põllumajandusmaastikega (Jongman 2002). Mida 

mitmekesisem on põldu ümbritsev keskkond, seda arvukamalt peaks leiduma parasitoide, 

kes hoiaksid kahjurite arvukust kontrolli all (Rusch et al. 2017). Varasemetest uuringutest 
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on leitud, et rapsi putuk-kahjustused on keeruka struktuuriga komplekssetel maastikel 

väiksemad (Thies, Tscharntke 1999). Kui looduslike alade osakaal rapsipõllu ümbruses on 

>20%, siis peaks parasitoidide tihedus olema kõrge ning parasitoide peaks leiduma sellisel 

juhul arvukamalt ka põllu servast kaugemal (Tscharntke et al. 2002). Käesolevast katsest 

küll ei leitud madala ja kõrge poollooduslike alade osatähtsusega vaatlusalade vahel 

statistiliselt olulist erinevust (χ2(2)=293,66; p<0,0001; joonis 15). Kõige rohkem 

parasitoide püünise kohta (25,61 tk) oli aladel, millel oli keskmine poollooduslike alade 

osatähtsus (joonis 15).  

 

 

Joonis 15. Parasitoidide keskmine koguarv erinevate poollooduslike alade osakaaluga 

katsealadel. Erinevad tähed tähistavad statistiliselt olulist erinevust variantide vahel (Tukey 

HSD test, p<0,05), 2014. a. Tartumaal 

 

 

3.6. Püünise värvi mõju 

 

Parasitoidide kogumiseks vesipüüniste meetodil kasutatakse enamasti kollast või valget 

värvi püüniseid (Parisio et al. 2017; Pucci 2008; Saunders, Luck 2013). Kuid mitmed 

uuringud on näidanud, et erinevat värvi püünised püüavad parasitoide erinevalt, isegi kui 

ülejäänud tingimused on samad (Saunders, Luck 2013). Antud katses paigutati 

rapsipõldudele ainult kollased vesipüünised, kuna õitsev rapsipõld on kollane ja 

maastikuelementidele paigutati lisaks kollasele sinised, valged, rohelised ja mustad 
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püünised, sest maastikuelementidel on värvigamma palju mitmekesisem. Katsest selgus, 

püünise värvus mõjutas oluliselt parasitoide arvukust püünises (χ2(4)=188,08; p<0,0001; 

joonis 16).  

 

 

Joonis 16. Keskmine parasitoidide arv püünises erinevat värvi püüniste puhul 

maastikuelemendil. Erinevad tähed tähistavad statistiliselt olulist erinevust variantide vahel 

(Fisher LSD test, p<0,05), 2014. a. Tartumaal 

 

Kõige rohkem leiti parasitoide kollast värvi vesipüünisest, mis erines oluliselt valgest, 

rohelisest ja mustast vesipüünisest (vastavalt p=0,003; p=0,047 ja p=0,005). Ka sinistest 

püünistest leiti keskmiselt 14,4 (±2,10) parasitoidi püünise kohta, kuid ta ei erinenud 

statistiliselt oluliselt teistest värvidest. Samas on leitud, et sinised vesipüünised on parimad 

mesilaste püüdmiseks (Stephen, Rao 2005). Kõige vähem püüdsid rohelist ja musta värvi 

püünised, mis olid katses kontrollpüünisteks (joonis 16). Seega kinnitas katse, et kollane 

värv püüab kiletiivalisi parasitoide kõige paremini. Valget ja sinist värvi püünistest leitud 

parasitoidide arvukusel ei leitud statistiliselt olulist erinevust (p>0,05), sarnane tulemus on 

tulnud välja ka kiletiivaliste seltsi isendite püüdmismeetodi uuringust, kus sinist ja valget 

värvi vesipüünised püüdsid sarnase arvu putukaid (Saunders, Luck 2013). Seega võib 

järeldada, et maastikuelemendil on oluline kasutada mitut erinevat värvi püüniseid, kuna 

siis satuvad püünistesse erineva värvieelistustega parasitoidid. 
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4. JÄRELDUSED JA SOOVITUSED 

 

Tulemused näitasid, et maastikuelemendi tüüp on väga oluline parasitoidide arvukuse ja 

mitmekesisuse suurendamiseks. Erinevatele parasitoidide ülemsugukondadele avaldasid 

positiivset mõju erinevad maastikuelemendid. Näiteks Ichneumonoidea ülemsugukonna 

isendeid leidus puiskoridoril ja rohtsel põlluribal sarnasel hulgal, kuid Calcidoidea 

ülemsugukonda kuuluvaid isendeid, kuhu kuulub näiteks kõdra-peitkärsaka kõige 

dominantsem ja uuritum parasitoid Trichomalus perfectus (Murchie et al. 1997), leiti enim 

just puiskoridoriga piirneval rapsipõllul. Seega on oluline agroökosüsteemides suurendada 

nii puude- kui ka rohuribade osakaalu, et meelitada talirapsi põllu ümbrusesse võimalikult 

mitmekesist parasitoidide populatsiooni.  

 

Antud katse tulemused ei näidanud kõrgemat kiletiivaliste parasitoidide arvukust kõrge 

osakaaluga looduslike ja poollooduslike alade ümbruses. Siiski ei tähenda see, et 

looduslike ja poollooduslike alade osakaalu tuleks seetõttu vähendada, sest tõenäoliselt 

toetavad sellised alad siiski parasitoidide sigivust ning eluiga pakkudes neile alternatiivseid 

toitumis- ja talvitumiskohti (Bianchi et al. 2006; Rusch et al. 2017). Kaugus rapsipõllu 

servast mõjutas oluliselt parasitoidide arvukust, nende arvukus vähenes põllu keskosa 

suunas. Samas on eelnevast uuringust selgunud, et põlluga piirneva rohuriba vanus 

vähendab oluliselt kauguse mõju parasitoidide arvule (Thies, Tscharntke 1999). 

Käesolevas töös rohuriba vanust ei arvestatud ning seetõttu oleks järgnevates uuringutes 

oluline mõõta ka rohuriba vanuse ning seal kasvava taimestiku liigilist koosseisu ja 

mitmekesisuse mõju servaefektile.  

 

Põllumeestele võib soovitada erinevat tüüpi rohuribade ja puiskoridoride rajamist ja 

olemasolevate säilitamist. Eestis tehtud katse tulemusel võib väita, et ilma bioloogiliselt 

mitmekesise põlluääre aladeta põllumajandusmaastik soodustab enam levinud rapsikahjuri 

naeri-hiilamardika populatsiooni (Veromann et al. 2009). Seega kinnitavad nii eelnevad 

teadustööd kui ka käesolev uuring, et põllumajandusmaastiku mitmekesisust ja 

vahelduvust tuleb suurendada, et säiliks looduslik mitmekesisus, ökosüsteemi reguleerivad 

teenused oleksid kõrge funktsionaalsuse tasemega ning säiliks jätkusuutlik põllumajandus. 
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KOKKUVÕTE 

 

Töö eesmärgiks oli välja selgitada kui palju ja milliseid potentsiaalselt kasulikud 

parasitoidid esinevad talirapsi põllul ja sellega piirneval maastikuelemendil ning uurida, 

kas rapsipõlluga piirnev põllumajandusmaastiku element mõjutab kiletiivaliste 

parasitoidide arvukust ja mitmekesisust talirapsi põllul. Selleks viidi 2014. aastal Tartumaa 

talirapsi põldudel ja nendega piirnevatel maastikuelementidel läbi välitööd. Katsepõlluga 

piirnevaks maastikuelemendiks oli kas rohuriba, puudega põlluserv ehk puiskoridor või 

teine kultuurpõld ehk kontroll-ala. Rapsipõllu sisse paigutati kollased vesipüünised ja põlluga 

piirnevatele maastikuelementidele kollased, sinised ja valged, rohelised ning mustad 

vesipüünised. Vesipüüniseid kasutades püüti maastikuelementidelt ning rapsipõllult 

kiletiivalisi parasitoide, et välja selgitada nende arvukus ja taksonoomiline mitmekesisus.  

 

Kokku leiti katse käigus 1344 parasitoidi isendit 18 sugukonnast. Kõige enam leiti 

vesipüünistest Ichneumonoidea, Chalcidoidea ja Platygastroidea ülemsugukondadesse 

kuuluvaid isendeid.  

Uurimustöö küsimustele ja hüpoteesidele vastavad tulemused on järgnevad: 

• Kõige enam kiletiivalisi parastioide püüti rapsi õitsengu algstaadiumis. Rapsiõite 

punga staadiumis ei püütud rapsipõllult ühtegi parasitoidi, kuna tõenäoliselt ei 

olnud parasitoidid veel moonet läbinud või eelmise aasta rapsipõllult kohale 

jõudnud ja rapsikahjuritega mitteseotud parasitoidele rapsitaimed veel toitu ei 

pakkunud. 

• Kaugus talirapsi põllu servast mõjutas oluliselt kiletiivaliste parasitoidide arvukust. 

Arvukus vähenes põllu keskosa suunas. Kahe meetri kaugusel põllu servast leiti 

keskmiselt 2,5 korda rohkem parasitoide kui 25 meetri kaugusel põllu servast. 

• Kiletiivaliste parasitoidide arvukus ja taksonoomiline koosseis sõltus talirapsi 

põlluga piirnevatest maastikuelementidest. Rohtse põlluservaga piirnenud 

rapsipõllult püüti keskmiselt oluliselt rohkem parasitoide kui teise kultuurpõlluga 

piirnenud rapsipõldudelt. Puiskoridoriga piirnenud rapsipõldudelt leitud 

parasitoidide arvukus ei erinenud statistiliselt oluliselt rohtse põlluservaga ega ka 

teise kultuurpõlluga piirneud rapsipõllust. 
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• Analüüsides ainult maastikuelementidel paiknenud püüniste andmeid, leiti samuti, 

et maastikuelement mõjutas oluliselt püütud parasitoidide arvukust. Nii rohtsel 

põlluserval kui ka puiskoridoril paiknenud püünistest leiti oluliselt rohkem 

parasitoide võrreldes teisel kultuurpõllul paiknenud püünistega.  

• Parasitoidide mitmekesisuse indeks maastikuelementidel oli rapsipõllu omast küll 

suurem, kuid see tulemus ei olnud statistiliselt oluline. Maastikuelementide 

võrdluses võib väita, et puiskoridor suurendab parasitoidide mitmekesisust, kuid 

rohtse põlluserva mõju selles katses ei avaldu. 

• Kõige rohkem parasitoide püünise kohta oli aladel, millel oli keskmine 

poollooduslike alade osatähtsus. Parasitoidide Shannoni indeksile vaatlusaladel 

asunud pool-looduslike alade osakaal mõju ei avaldanud. Seega hüpotees, et pool-

looduslike alade osakaal suurendab kiletiivaliste parasitoidide arvukust ja 

taksonoomilist koosseisu, ei saanud kinnitust. 

Töö käigus selgus, et talirapsi põllul ja sellega piirneval maastikuelemendil leidub 18 

erinevasse sugukonda kuuluvaid potentsiaalselt kasulikke parasitoide. Samas tuleb 

parasitoidide määramisega edasi tegeleda, et jõuda täpsemate teadmisteni, kui paljud neist 

on rapsikahjuritel parasiteerivate liigid. Ka praegustest töötulemustest võib järeldada, et nii 

rohuriba kui ka puiskoridor põlluservas suurendab kasulike parasitoidide arvukust ja 

mitmekesisust, mis suurendavad bioloogilist mitmekesisust ning aitavad kaasa 

toitutootmise jätkusuutlikumaks muutmisele. 
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THE ABUNDANCE AND TAXONOMIC DIVERSITY OF 

PARASITIC HYMENOPTERA (APOCRITA: PARASITICA) 

ON WINTER OILSEED RAPE FIELDS AND BORDERING 

ELEMENTS 
 

Summary 

 

The research aims were to determine how many and what kind of potentially useful 

parasitoids are abundant in winter oilseed rape fields and in their adjacent landscape 

elements and to find out whether landscape elements affect the abundance and diversity of 

hymenopteran parasitoids in winter oilseed rape field. The experiment was carried out 

using coloured water traps in winter rape fields and bordering landscape elements in Tartu 

County during 1-5 May, 14-18 May and 18-22 May 2014. The study area of each focal 

field was directly bordered by either a linear herbaceous element (a grass strip) or a woody 

linear element (a line of shrub, hedge or trees) or with another field with a different crop 

(control area). Yellow water traps were placed in the oilseed rape field; landscape elements 

had yellow, blue, white, green and black water traps in them. Altogether 1344 

hymenopteran parasitoids form 18 different families were found. 

 

The results are as follows: 

• Throughout the study the most abundant parasitoid superfamily was 

Ichnoumonoidea, followed by Chalcidoidea and Platygastroidea. 

• The abundance of parasitic Hymenoptera was the highest during the beginning of 

flowering. There were no parasitoids found in the water traps during the bud stage 

of oilseed rape. Probably because the parasitoids had not yet completed their 

metamorphosis or they had not yet arrived from their overwintering sites, previous 

year’s oilseed rape fields. 

• The abundance of parasitic Hymenoptera within the field was affected by the 

distance from the field edge. The abundance declined towards the centre of the 

field. The average number of parasitoids was 2.5 times lower at 25 meters from the 

field edge compared to 2 meters from the edge. 

• Parasitoid abundance and taxonomic composition within the field depended on the 
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landscape element that bordered the field. There was a higher average parasitoid 

abundance in fields next to grass strips than in fields bordered by another crop. 

• Within the landscape elements, the abundance of parasitoids was significantly 

higher in linear herbaceous and woody elements compared to the abundance in 

fields with a different crop. 

• The biodiversity of parasitic Hymenoptera was assessed using the Shannon-Wiener 

index. The diversity index of parasitoid families was higher in the adjacent 

landscape elements than in the fields, however, this difference was not significant. 

Comparing the different landscape elements, we can conclude, that linear woody 

habitats may increase the diversity of parasitoids, while linear herbaceous elements 

did not have an effect on parasitoid diversity in this study. 

• The abundance of parasitoids per trap was the highest in areas with medium semi-

natural area coverage. The proportion of natural and semi-natural habitats in the 

landscape around the centre field had no effect on the diversity of parasitoid 

families. Hence, the hypothesis, that a higher proportion of semi-natural habitats in 

the area increases parasitoid abundance and diversity, does not appear to be 

supported. 

In the current study, 18 different potentially beneficial hymenopteran parasitoid families 

were represented in the field and in the surrounding landscape elements. However, in order 

to reach to more precise conclusions, it is important to identify parasitoids further to genus 

or species. If the insects are identified to species, it will be possible to say how many of 

them are parasitoids of oilseed rape pests. It can be concluded from the results of the 

current study, that different landscape element types, especially herbaceous linear and 

woody linear elements, have a positive effect on the abundance of parasitic Hymenoptera. 

Which in turn increases biodiversity and possibly contributes to a more sustainable food 

production. 
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LISA 1. Munetiliste rühma kuuluvate sugukondade esindajate keskmine arvukus 

(±SE) püünise kohta (põllul ja maastikuelemendil kokku), 2014. a. Tartumaal. 

 

Ülemsugukond Sugukond 

Keskmine arvukus 

püünise kohta 

(summeeritud 

põld+ 

maastikuelement) 

Rohtsel 

põlluserval 

keskmine 

arvukus 

püünise kohta 

Puiskoridoril 

keskmine 

arvukus 

püünise 

kohta 

Teisel 

kultuupõllul 

keskmine 

arvukus 

püünise kohta 

Parasitoidid kokku 17,76±1,76 20,77± 3,34 18,53±2,24 6,70±0,74 

Ceraphronoide 1,67±0,12 1,00±0,15 1,67±0,25 1,39±0,18 

 Ceraphronidae 1,47±0,11 0,69±0,14 1,39±0,23 1,39±0,18 

 Megaspilidae 0,2±0,04 0,31±0,10 0,28±0,10 0,00±0,00 

Chalcidoidea  3,42±0,24 3,53±0,41 5,06±0,76 0,93±0,16 

 Aphelinidae 0,08±0,02 0,06±0,04 0,08±0,05 0,07±0,03 

 Encyrtidae 0,10±0,02 0,00±0,00 0,08±0,05 0,02±0,00 

 Eulophidae 0,61±0,07 0,56±0,14 1,19±0,23 0,28±0,07 

 Eurytomidae 0,30±0,06 0,56±0,12 0,78±0,24 0,07±0,04 

 Mymaridae 0,48±0,07 0,50±0,16 0,50±0,14 0,13±0,37 

 Pteromalidae 1,83±0,14 1,86±0,28 2,33±0,44 0,37±0,10 

 Torymidae 0,01±0,01 0,00±0,00 0,00±0,00 0,00±0,00 

 Trichogramma-

tidae 

0,02±0,01 0,00±0,00 0,08±0,06 0,00±0,00 

Cynipoidea kokku 0,29±0,04 0,67±0,16 0,44±0,11 0,02±0,03 

 Eucolidae 0,03±0,01 0,00±0,00 0,00±0,00 0,00±0,00 

 edasimääramata 
Cynipoidea 0,27±0,04 0,67±0,16 0,44±0,11 0,02±0,03 

Ichneumonoidea kokku 
9,61±1,64 12,00±3,04 7,08±1,28 3,07±0,45 

 Braconidae 1,27±0,12 1,36±0,28 1,58±0,35 1,57±0,34 

 Ichneumonidae 8,33±1,62 10,64±3,03 5,50±1,05 1,50±0,21 

 Campoleginae 0,01±0,01 0,00±0,00 0,00±0,00 0,00±0,00 

 Tersilochinae 0,07±0,04 0,00±0,00 0,00±0,00 0,00±0,00 

Platygastroidea kokku 
2,48±0,18 3,03±0,38 3,81±0,57 1,48±0,21 

 Platygastridae 0,91±0,10 1,25±0,22 1,89±0,39 0,15±0,06 

 Scelionidae 1,58±0,13 1,78±0,29 1,92±0,34 1,33±0,21 

Proctotrupoidea kokku 0,65±0,08 0,56±0,13 0,47±0,20 0,39±0,11 

 Diapriidae 0,65±0,08 0,56±0,13 0,47±0,20 0,39±0,39 
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