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Parasitoidid on putukad, kellel on oluline roll ökosüsteemiteenuse pakkujatena, milleks 

on kahjurite looduslik tõrje. Seoses põllumajandusmaastikes toimunud muutustega on 

mitteharitavate alade, sealhulgas parasitoidide potentsiaalsete talvitumispaikade 

osatähtsus kiiresti langenud, mille tulemusel väheneb ka parasitoidide arvukus ja nende 

poolt pakutav kahjuritõrje teenus. 

Magistritöö  uurimiseesmärgiks oli selgitada, millised parasitoidsed kiletiivalised 

talvituvad põllumajandusmaastiku enamlevinud elementidel – rohumaa servadel, 

metsaservadel, haljaskesa servadel, rohtsetel põlluservadel ja puiskoridorides, et hinnata 

nende potentsiaali ökosüsteemi teenuse pakkujate majutajatena. Sellest tulenevalt viidi 

Tartumaal 2014. aastal põllumajandusmaastikul läbi katsed, kus väljaskasvatuspüünistega 

püüti talvitunud parasitoidseid kiletiivalisi viielt erinevalt maastikuelemendilt. 

Antud töös leiti, et maastikuelemendi tüübil oli oluline mõju parasitoidide arvukusele. 

Kõige rohkem parasitoide leiti rohumaa servalt ja rohtselt põlluservalt, kus oli statistiliselt 

oluliselt rohkem parasitoide võrreldes metsaservaga. Tulemused näitasid, et ka 

taksonoomiliste gruppide osakaalud erinesid erinevatel maastikuelementidel. 

Taksonoomilistest gruppidest leiti kõige enam parasitoide Chalcidoidea 

ülemsugukonnast, sellele järgnesid Ichneumonoidea ja Platygastroidea ülemsugukonnad. 

Kogutud parasitoidide sugukondadest olid arvukaimad Chalcidoidea ülemsugukonda 

kuuluvad Mymaridae ja Eulophidae sugukonnad, keda leiti kõige rohkem rohumaa servalt 

ja rohtselt põlluservalt. Ka teiste ülemsugukondade esindajad eelistasid talvituda rohtsetel 

aladel nagu rohumaa serv, rohtne põlluserv ja haljaskesa serv, välja arvatud 

Ceraphronoidea ülemsugukonna esindajad, keda leiti rohkem puiskoridoridest ja 

metsaservadest. Seega olekski talvituvate parasitoidide seisukohalt oluline säilitada ja 

suurendada liigirikka rohtse taimestikuga maastikuelemente agroökosüsteemides, et 

parandada ja suurendada kahjuritõrje teenuse jõudmist kultuurpõldudele. 

 

Märksõnad: pool-looduslikud alad, looduslik kahjuritõrje, agroökosüsteem, 

väljakasvatuspüünis 
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Parasitoids are insects that play a crucial role in providing ecosystem services, such as 

biological pest control. In relation to the changes that have occurred in agricultural 

landscapes, the proportion of uncultivated land, including the potential overwintering 

habitats of parasitoids, has rapidly decreased. As a result of this, the parasitoid population 

along with the pest control service they provide, has declined as well. 

The main purpose of this Master´s thesis is to find out which families of parasitic 

Hymenoptera overwinter in the most common elements of agricultural landscapes – in 

grassland edges, woodland edges, cover crop edges, grassy field margins and woody linear 

elements, in order to assess their potential for serving as alternative habitats for the 

providers of ecosystem services. For this purpose, study was carried out in Tartu County, 

in 2014, during which parasitic Hymenoptera were captured from five different landscape 

elements, using emergence traps. 

According to the results of this research project, the type of the landscape element had a 

significant effect on the parasitoid population. The largest number of parasitoids was 

found in grassland edges and in grassy field margins, where the number of parasitoids was 

statistically significantly higher compared to woodland edges. The results of this research 

project also indicated that the distribution of taxonomic groups differed in various 

landscape elements. The largest number of parasitoids was found to belong to the 

Chalcidoidea superfamily, followed by the Ichneumonoidea and Platygastroidea 

superfamilies. Mymaridae and Eulophidae genera, which both belong to the Chalcidoidea 

superfamily, had the largest population sizes out of the various parasitoid genera that were 

captured. They were mostly captured from grassland edges and grassy field margins. 

Members of other superfamilies also preferred to overwinter in grassy areas, such as 

grassland edges, grassy field margins and cover crop edges; except members of the 

Ceraphronoidea superfamily, which were mostly found in woody linear elements and 

woodland edges. Therefore, it is important to preserve and create more grassy landscape 

elements with large biodiversity in agroecosystems, in order to improve and expand the 

pest control service to cultivated fields. 

 

Keywords: semi-natural habitats, biological pest control, agroecosystem, emergence trap 

 

 

 



 

4 

  

 

 

SISUKORD  

 

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

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

1.1. Põllumajandusmaastikud ja bioloogiline mitmekesisus ............................................. 7 

1.2. Ökosüsteemi teenus – kahjurite looduslik tõrje .......................................................... 8 

1.3. Kasulikud parasitoidid põllumajandusmaastikul ........................................................ 9 

1.4. Parasitoidsed kiletiivalised ....................................................................................... 11 

2. MATERJAL JA METOODIKA ...................................................................................... 20 

2.1. Katseala .................................................................................................................... 20 

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

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

2.4. Töörühm ................................................................................................................... 23 

3. TULEMUSED ................................................................................................................. 24 

3.1. Parasitoidsete kiletiivaliste arvukus ja taksonoomiline koosseis ............................. 24 

3.2. Parasitoidsete kiletiivaliste arvukus ja taksonoomiline koosseis sõltuvalt 

maastikuelemendi tüübist ...................................................................................... 25 

3.3. Parasitoidsete kiletiivaliste arvukus sõltuvalt proovide kogumiskuupäevast ........... 33 

3.4. Parasitoidide mitmekesisus erinevatel maastikuelementidel .................................... 35 

4. ARUTELU ...................................................................................................................... 36 

KOKKUVÕTE .................................................................................................................... 40 

SUMMARY ........................................................................................................................ 42 

KASUTATUD KIRJANDUS ............................................................................................. 44 

LISAD ................................................................................................................................. 49 

Lisa 1. Maastikuring ja selles paiknevad maastikuelemendid. Skeemi autor Gabriella 

Kovács ............................................................................................................ 50 

Lisa 2. Väljakasvatuspüünis. Foto: Riina Kaasik ........................................................ 51 

Lisa 3. Parasitoidsete kiletiivaliste keskmine (±SE) arvukus sugukondade kaupa 

erinevatel maastikuelementidel ...................................................................... 52 

Lisa 4. Proovide kogumiskuupäeva mõju maastikuelementide tüüpide kaupa 

parasitoidide arvukusele ................................................................................. 53 

Lisa 5. Lihtlitsents lõputöö salvestamiseks ja üldsusele kättesaadavaks tegemiseks 

(tähtajaline piirang) ning juhendaja(te) kinnitus lõputöö kaitsmisele lubamise 

kohta ............................................................................................................... 54 

 



 

5 

  

 

 

SISSEJUHATUS 

Agroökosüsteemides peetakse üheks peamiseks bioloogilise mitmekesisuse kahanemise 

põhjuseks põllumajanduse intensiivistumist, mille eesmärk on suurendada tootlikust 

pidevalt kasvava nõudluse rahuldamiseks (Green et al., 2005). Põllumajanduse 

intensiivistumise tagajärjel on agroökosüsteemid muutunud homogeensemaks ja pool-

looduslike alade osakaal maastikus on vähenenud (Benton et al., 2003).   

Toimunud muutused agroökosüsteemides mõjutavad otseselt ökosüsteemi teenuste 

kättesaadavust, sealhulgas loodusliku kahjuritõrje pakkumist (Bianchi et al., 2006). 

Kahjurite allasurumine looduslike vaenlaste abil suurendab saagikust ilma suurte 

majanduslike kuludeta ja kahjuliku mõjuta keskkonnale, mis tuleks insektitsiidide 

kasutamisest (Bianchi et al., 2006; Holland et al., 2016). Käesolevas töös uuritakse 

loodusliku kahjuritõrje pakkujatena parasitoide, kes moodustavad 10% kõigist putukatest 

(Reshchikov, 2015) ja soodsate tingimuste korral võivad oluliselt vähendada ka 

põllumajanduskultuuride kahjurite arvukust. Agroökosüsteemides talvituvad parasitoidid nii 

kultuurpõldudel kui ka põllu lähiümbruses paiknevatel erinevatel pool-looduslikel aladel 

(Kaasik et al., 2013), mis pakuvad neile lisaks talvitumiskohtadele ka teisi eluks vajalikke 

ressursse, nagu toitu, peremeesorganisme ja pelgupaiku (Holland et al., 2016). 

Põllumajandusmaastikes toimunud muutused on viinud mitteharitavate alade, sealhulgas ka 

talvitumispaikade, osatähtsuse kiirele langusele, mille tulemusel väheneb ka parasitoidide 

arvukus ja nende poolt pakutav kahjuritõrje teenus.  

Käesolev magistritöö on osa rahvusvahelisest teadusprojektist QuESSA (Quantification of 

Ecosystem Services for Sustainable Agriculture), mille eesmärk oli hinnata erinevate pool-

looduslike koosluste väärtust ökosüsteemi teenuste pakkumisel. Saadud tulemused peaksid 

andma kinnituse põllumajandustootjatele, et looduslike elupaikade säilitamine ja loomine 

põllumajandusmaastikes soodustab kahjureid allasuruvate kasulike putukate arvukust.  

Magistritöö uurimiseesmärgiks oli selgitada, millised parasitoidsed kiletiivalised talvituvad 

põllumajandusmaastiku enamlevinud elementidel – rohumaa servadel, metsaservadel, 

haljaskesa servadel, rohtsetel põlluservadel ja puiskoridorides, et hinnata nende potentsiaali 
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ökosüsteemi teenuse pakkujate majutajatena. Uurimistöö aluseks on 2014. aastal Tartumaal 

asuvatel põldudel läbi viidud katsed. 

Uurimiseesmärgist tulenevalt on uurimisküsimused järgnevad:  

1. Kas talvitunud parasitoidsete kiletiivaliste arvukus erineb erinevatel 

maastikuelementidel?  

2. Kas talvitunud parasitoidsete kiletiivaliste taksonoomiliste gruppide osakaalud 

erinevad erinevatel maastikuelementidel? 

Töö autor tänab oma juhendajat Eve Veromanni, lõputöö juhendamise ja heade nõuannete 

eest. Veel tänab autor Gabriella Kovácsi ja Riina Kaasikut ning teisi töögrupis osalejaid. 

Suur aitäh ka talunikele, kelle maadel töö läbi viidi: Madis ja Marge Ajaots (Pilsu talu), 

Andres Härm Haage Agrost ja Tartu Agro esindaja Anne Liiker. Töö valmis EL 7. 

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

 

1.1. Põllumajandusmaastikud ja bioloogiline mitmekesisus  

Bioloogiline mitmekesisus hõlmab elusorganismide mitmekesisust Maal, säilitab 

ökoloogilise struktuuri ja terviklikkuse ning toetab ökosüsteemide funktsioneerimist (Swift 

et al., 2004). Ökosüsteemide funktsioneerimise kaudu tagatakse elurikkus erinevates 

biotoopides, millest suure osa moodustavad agroökosüsteemid (Pimentel et al., 1992). Sellel 

sajandil on bioloogiline mitmekesisus agroökosüsteemides oluliselt vähenenud ja üheks 

peamiseks põhjuseks peetakse põllumajanduse intensiivistumist (Matson et al., 1997; 

Tscharntke et al., 2005), mille eesmärk on suurendada tootlikkust, et rahuldada pidevalt 

kasvavat nõudlust toidu järele (Matson et al., 1997; Green et al., 2005). Näiteks Hiinas ja 

Indias peaks kogu nõudluse rahuldamiseks kasutusele võtma 2–4 korda rohkem põllumaad 

(Green et al., 2005), mis muudaks seal oluliselt kogu elus- ja eluta loodust ning selle 

mitmekesisust.  

Põllumajanduse intensiivistumise oluliseks tunnuseks on spetsialiseerumine üksikutele 

liikidele ehk monokultuuride kasvatamine, suurte põllumassiivide rajamine, mis toob kaasa 

põllumajandusmaastike lihtsustumise ja looduslike elupaikade kadumise ning sünteetiliste 

väetiste ja pestitsiide üha suurema kasutamise (Bianchi et al., 2006; Matson et al., 1997). 

Need muutused on viinud väga kiirele bioloogilise mitmekesisuse vähenemisele (Bianchi et 

al., 2006; Tscharntke et al., 2005; Rösch et al., 2015), mis suuresti mõjutab ka ökosüsteemi 

teenuste kättesaadavust, sealhulgas loodusliku kahjuritõrje toimimist (Benton et al., 2003; 

Bianchi et al., 2006). Selle tõestuseks on Benton et al. (2002) poolt läbi viidud uuring, mille 

tulemustest selgus, et mida intensiivsem on põllumajandus, seda vähem lülijalgseid 

agroökosüsteemides esineb. Lisaks bioloogilise mitmekesisuse vähenemisele on 

põllumajanduse intensiivistumise negatiivseteks tagajärgedeks ka erosiooni suurenemine, 

muldade hapestumine, pinna- ja põhjavee reostus ning eutrofeerumine jõgedes ja järvedes 

(Matson et al., 1997).  

Kõiki neid agroökosüsteemides toimuvaid muutusi arvesse võttes püütakse ülemaailmselt 

vähendada põllumajanduse mõju bioloogilisele mitmekesisusele. Alustades sellest, et 
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vähendatakse väetiste ja pestitsiidide liigset kasutamist (Green et al., 2005; Thorbek and 

Bilde, 2004; Alford et al., 1995 ref Veromann et al., 2006) läbi ökoloogilise ja integreeritud 

põllumajanduse. Teiseks säilitatakse ja taastatakse agroökosüsteemides struktuurilt 

mitmekesised ehk heterogeensed maastikud (Tscharntke et al., 2005; Rösch et al., 2015), 

mis sisaldavad väiksema pindalaga põlde ning palju pool-looduslikke ja looduslikke 

elupaiku (näiteks rohumaad, haljaskesad, märgalad, hekid, puuderead ja metsad) (Bianchi et 

al., 2006). Juba 15 aastat tagasi leiti, et looduslike elupaikade hulk põlumajandusmaastikes 

on vähenenud rohkem kui 50% tänu uute kultuurpõldude ja püsirohumaade loomisele (Green 

et al., 2005).  

 

 

1.2. Ökosüsteemi teenus – kahjurite looduslik tõrje  

Ökosüsteemi mõistet on defineeritud kui „funktsionaalset süsteemi, milles toitumissuhete 

(aine- ja energiaülekande) kaudu seostunud organismid koos keskkonnatingimuste 

kompleksiga moodustavad isereguleeruva areneva terviku“ (Masing, 1992). Ökosüsteemid 

pakuvad meile hüvesid, mida nimetatakse ökosüsteemi teenusteks ehk looduse hüvedeks 

(Matson et al., 1997; Sall et al., 2012). Ökosüsteemi teenused jaotatakse Millennium 

Ecosystem Assessment (2005) järgi nelja erinevasse rühma: varustusteenused (näiteks toit 

ja vesi), reguleerivad teenused (näiteks kliima reguleerimine, tolmeldamine ja looduslik 

kahjuritõrje), kultuuriteenused (näiteks rekreatsioon ja esteetiline väärtus) ja tugiteenused 

(näiteks mullateke ja fotosüntees).  

Bioloogilisest mitmekesisusest otseselt mõjutatud looduslik kahjuritõrje (Gurr et al., 2003; 

Tscharntke et al., 2005; Swift et al., 2004) on ökosüsteemi teenus, mida pakuvad 

parasitoidid, röövtoidulised organismid ja patogeenid (Williams, 2010). Looduslik 

kahjuritõrje on talunikele kasulik, sest kahjurite allasurumine looduslike vaenlaste abil 

vähendab saagikadu ilma suurte majanduslike kuludeta ja kahjuliku mõjuta keskkonnale, 

mis tuleks sünteetiliste pestitsiidide kasutamisest (Bianchi et al., 2006; Williams, 2010). 

Sünteetilised pestitsiidid hävitaksid omakorda ka põllumajandustootjatele kasulikud 

looduslikud vaenlased, tolmeldajad ja teised põllumajandusmaastikul elavad neutraalsed 

organismid (Alford et al., 1995 ref Veromann et al., 2006). 
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Viimasel ajal on palju uuritud maastiku komplekssuse mõju looduslikele vaenlastele ja/või 

kahjuritõrjele (Chaplin-Kramer et al., 2011), mis tõendaks talunikele, et 

põllumajandusmaastiku taimestikuga mitmekesistamine aitab kahjurite arvukust alla suruda. 

Näiteks Bianchi et al. (2006) analüüsis 24 erinevat uuringut, kontrollimaks hüpoteesi, et 

looduslik kahjuritõrje suureneb komplekssetes maastikes, kus on palju looduslikke elupaiku, 

võrreldes vähe looduslikke elupaiku sisaldavate suurte ja lihtsate maastikega. Tulemustest 

selgus, et 74% juhtudel suurenesid looduslike vaenlaste populatsioonid komplekssetes 

maastikes. Looduslike vaenlaste populatsioonide suurenemine oli 80% juhtudel seotud 

rohttaimede rikaste elupaikadega (näiteks haljaskesa servad, rohtsed põlluservad) ning 

mõnevõrra harvem (71% juhtudel) metsaelupaikadega. Kompleksetes maastikes, kus kasvab 

looduslike vaenlaste mitmekesisus ja arvukus, peaks paranema ka kahjuritõrje funktsioon. 

Kuid uuringu tulemusi analüüsides leiti, et vaid 45% juhtudel suurenes komplekssetes 

maastikes kahjurite populatsioonide allasurumine looduslike vaenlaste poolt. Seega 

põllumajanduslikust seisukohast on maastiku koosseisu mõju kahjurite populatsioonidele 

palju olulisem kui looduslikele vaenlastele (Bianchi et al., 2006). Siiski erinevaid uuringuid 

koos arvesse võttes näitavad tulemused, et looduslike vaenlaste arvukus on suurem 

komplekssetes maastikes, kus looduslike elupaikade vaheline ühendus on parem (Bianchi et 

al., 2006; Kruess and Tscharntke, 1994; Jonsson et al., 2010). Lisaks maastiku keerukusele 

suurendaks looduslike vaenlaste populatsioonide arvukust segakultuuride kasvatamine, 

pakkudes neile paremaid tingimusi toitumiseks ja elupaiga leidmiseks (Altieri, 1999).  

 

 

1.3. Kasulikud parasitoidid põllumajandusmaastikul  

Parasitoidid on putukad, kelle vastsed elavad teiste lülijalgsete (peamiselt putukate) peal või 

sees ja arenevad toitudes peremeesorganismist, kes lõpuks alati sureb (Godfray, 1994) 

(Joonis 1). Selleks, et peremeesorganismist jagu saada on parasitoidi keha suurus alati 

korrelatsioonis peremeesorganismi omaga (Iwasa et al., 1984 ref Teder et al., 1999).  
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Joonis 1. Parasitoidi valmik (Chalcidoidea, Pteromalidae) (Valentine, 2017) 

 

Parasitoidid kuuluvad täismoondega putukate hulka, kelle elutsükli võib jagada nelja etappi: 

muna, vastne, nukk ja valmik (Godfray, 1994). Emased parasitoidi valmikud munevad ühe, 

harvem ka rohkem mune oma peremeesorganismi peale või sisse, kellest koorunud 

parasitoidi vastne või vastsed hakkavad toituma. Kuna kogu toit tuleb üksikust 

peremeesorganismist, lõpeb see alati viimase surmaga, viivitades sellega seni, kuni 

parasitoidi vastne on täielikult välja arenenud (Hassell, 2000). Parasitoidi valmik on vabalt 

elav putukas, kes toitub õietolmust, nektarist, lehenektarist ja mõnikord ka 

peremeesorganismi kehavedelikest (Dent, 2000; Lindauer, 2015). 

Parasitoidid, kes munevad peremeesorganismi kehapinnale ja kelle vastsed toituvad 

peremehe kehapinnal nimetatakse ektoparasitoidideks (Goulet and Huber, 1993). Suur osa 

ektoparasitoide on idiobiondid (Askew and Shaw, 1986 ref Goulet and Huber, 1993), kes 

halvavad oma peremeesorganismi enne munemist. Vastupidiselt ektoparasitoididele 

munevad endoparasitoidid oma munad peremeesorganismi sisse ja vastsed arenevad 

peremehe sees olles seega väliskeskkonna mõjude eest hästi kaitstud (Goulet and Huber, 

1993). Suur osa nendest on koinobiondid, st. nad lasevad oma ohvril edasi areneda, ilma 

neid halvamata. Seega võrreldes idibiondidega on koinobiondid tihedamalt seotud 

peremeesorganismi elutsükliga (Askew and Shaw, 1986 ref Goulet and Huber, 1993).  
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Parasitoidide elutsüklit ja talvitumist on väga vähe uuritud, kuid järgnevalt on toodud näide, 

kuidas parasitoid areneb, mõjutab oma peremeesorganismi ja talvitub. Rapsi 

varrepeitkärsakas on kahjur, kelle üheks peamiseks parasitoidiks on käguvamplaste 

sugukonda kuuluv Tersilochus fulvipes G. (Jourdheuil, 1960 ref Alford, 2003). 

Tersilochus’te hulka kuuluvad parasitoidid on univoltiinsed ehk annavad vaid ühe 

põlvkonna aastas (Nilsson, 1985 ref Alford, 2003). Tersilochus fulvipes on endoparasitoid, 

kelle valmikud liiguvad rapsi põllule vahetult enne kui taimed õitsema hakkavad või siis 

õitsemise ajal. Rapsile jõudes munevad emased isendid oma munad läbi varre kudede, otse 

peremeesorganismi vastse sisse. Munast koorunud parasitoidi vastne jääb peitkärsaka vastse 

sisse ning kui vastne jõuab nukkuma minemise staadiumisse, siis liigutakse koos rapsi 

taimelt mulda nukkuma ja see on etapp, kus parasitoid tapab oma peremeesorganismi. Pärast 

Tersilochus fulvipes vastse nukkumist kahjuri kookonis, areneb välja valmik, kes jääb 

diapausi ning tuleb välja järgmisel kevadel, et otsida peremehi uuelt rapsi põllult (Jourdheuil, 

1960 ref Alford, 2003).  

Parasitoidid moodustavad umbes 10% kõigist putukatest ja enamik neist kuulub kiletiivaliste 

(Hymenoptera) või kahetiivaliste (Diptera) seltsi (Godfray, 1994; Reshchikov, 2015). 

Kiletiivalisi parasitoide on maailmas hinnanguliselt kokku 300 000 (Goulet and Huber, 

1993), millest kirjeldatud on rohkem kui 115 000 (Lindauer, 2015). Kahetiivalisi putukaid 

on kirjeldatud 120 000 liiki (Oldroyd, 2010).  

 

 

1.4. Parasitoidsed kiletiivalised 

Putukate (Insecta) klassi kuuluv kiletiivaliste selts (Hymenoptera) jaguneb kaheks 

alamseltsiks: pidevkehalised (Symphyta) ja rippkehalised (Apocrita) (Goulet and Huber, 

1993; Lindauer, 2015). Rippkehalised jagunevad omakorda kahte suurde rühma, astlalised 

(Aculeata) ja munetilised (Parasitica) ning nagu nimigi ütleb, on viimases esindatud palju 

erinevaid parasitoidide liike (Rasplus et al., 2010; Goulet and Huber, 1993). Rippkehaliste 

alamseltsi kuuluvad sipelgad, mesilaselaadsed ja herilased (Goulet and Huber, 1993). 

Parasitoidsete kiletiivaliste keha suurus ulatub 0,21 mm (Mymaridae) kuni 5 cm (Rasplus et 

al., 2010; Lindauer, 2015). Keha on jaotatud kolmeks erinevaks osaks: pea, rindmik ja 

tagakeha (Joonis 2). Pea külge kinnituvad tundlad, mis on paarilised ja koosnevad mitmetest 
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lülidest. Tagakeha tipust väljub muneti, mis sõltuvalt liigist on nähtav või varjatud (Goulet 

and Huber, 1993).  

 

 

Joonis 2. Kiletiivalistest parasitoidide keha skeem külgvaates (Goulet and Huber, 1993)  

 

Kiletiivalistest parasitoididele on iseloomulikud neli kilejat tiiba: kaks lühemat tagatiiba ja 

kaks suuremat eestiiba. Eestiibadel on soonestus jaotunud kolmeks erinevaks osaks: 

submarginaal, marginaal ja postmarginaal sooneks. Veel on eestiibadele iseloomulik 

kolmnurkne- või poolringikujuline stigma (Joonis 3, 4). Samas on kogu tiib võrreldes teiste 

putukate tiibadega vähe soonestunud, sest pikisuunas on tavaliselt kõige enam vaid neli 

soont ning C- ja R-kambrid (Joonis 4). Tagatiibadel on soonestus väga redutseerunud või 

puudub täiesti (Joonis 5; Goulet and Huber, 1993). Allpool antakse lühiülevaade 

parasidoidide sugukondadest. 
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Joonis 3. Ülemsugukonna Chalcidoidea esitiiva läbilõige (Goulet and Huber, 1993) 

 

 

Joonis 4. Kiletiivalistest parsitoidide esitiiva läbilõige (Goulet and Huber, 1993) 

 

 

Joonis 5. Kiletiivalistest parasitoidide tagatiiva läbilõige (Goulet and Huber, 1993) 

 

Ülemsugukond Ichneumonoidea 

Ülemsugukonna Ichneumonoidea esindajate elutegevuse primaarseks tingimuseks on 

peremeesorganismi olemasolu, kelle peal elada ja kelle kehast toituda. Peremees-

organismidena kasutavad nad peamiselt täismoondega putukate vastseid ja nukke. Sellele 

ülemsugukonnale on iseloomulik tunnus, et tundlatel on rohkem kui 11 sirget  lüli (st. lülid 

ei ole põlvjad). Alalõual on kaks iseloomulikku jätket. Esitiiva C ja R sooned külgnevad või 
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on omavahel ühendatud ning jääb mulje nagu C-kamber oleks puudu (vt. joonis 4). Muneti 

on tavaliselt pikk ja tugev (Goulet and Huber, 1993).  

Ülemsugukond Ichneumonoidea jaguneb kaheks suureks sugukonnaks: käguvamplased 

(Ichneumonidae) ja juuluklased (Braconidae) (Goulet and Huber, 1993). 

Käguvamplased on kõige liigirikkam sugukond kiletiivaliste seltsis, kuhu kuulub 35 

perekonda ja umbes 60 000 liiki (Reshchikov, 2015). Liigid on levinud üle maailma, kuid 

eelistavad jaheda ja niiske kliimaga alasid (Goulet and Huber, 1993). Kuna neid kasutatakse 

kõige sagedamini kahjurite tõrjeks, kasvatatakse neid ka insektaariumites (Reshchikov, 

2015). Käguvamplastele on iseloomulik, et esitiival esineb 2m-Cu soon. Lisaks on nende 

tagakeha teine seljalooge eraldatud kolmandast seljalookest painduva liitmikuga (Goulet and 

Huber, 1993).  

Juuluklased on suuruselt teine sugukond kiletiivaliste seltsis, kus esineb 29 perekonda ja 

vähemalt 40 000 liiki. Liigid on levinud üle maailma, kuid eelistavad alasid, mis poleks väga 

kuivad või märjad. Juuluklasi eristab käguvamplastest 2m-Cu soone puudumine estiival. 

Samuti on nende tagakeha teine seljalooge ühtesulanud kolmanda seljalookega ning liitmik 

nende vahel on jäik. Enamik juuluklasi on endoparasitoidid, kes munevad oma munad 

peremeesorganismi sisse ning olles ühteaegu ka koinobiondid. Peamiste 

peremeesorganismidena kasutavad täismoondega putukate vastseid (Goulet and Huber, 

1993). 

 

Ülemsugukond Platygastroidea 

Platygastroidea esimene ja kõige olulisem tunnus on leitud tagakeha ainulaadsest 

struktuurist ja muneti toimemehhanismist. Sugukonnast sõltuvalt on emase Platygastroidea 

tagakehal 7 (Scelionidae) või 6 (Platygastridae ja mõni Scelionidae) nähtavat seljalooget. 

Muneti on suhteliselt nõrk ja hetkel, kui seda ei kasutada, on see täielikult tagakeha sisse 

tõmmatud (Austin, 1983 ref Goulet and Huber, 1993). Platygastroidea teiseks oluliseks 

tunnuseks on sensillide esinemine tundlate tipmistel lülidel (Goulet and Huber, 1993).  

Platygastroidea ülemsugukond jaguneb kaheks suureks sugukonnaks: Scelionidae ja 

pinelased (Platygastridae). Liike on hinnanguliselt kokku 10 000, kuid kirjeldatud on neist 

vaid 4000 (Goulet and Huber, 1993). 
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Scelionidae sugukonda kuulub 150 perekonda ja 7000 liiki, millest kirjeldatud on vaid 3000. 

Valmikud eelistavad avatumaid ja päikesepaistelisi elupaiku nagu rohumaad, kuid sageli 

kohtab neid ka kõrbetes, metsades ja soodes. Scelionidae keha on 1–2,5 mm pikkune, 

valdavalt musta värvi, harvem kollased, kirjud või metalsed. Tundlad koosnevad tavaliselt 

9 või 10 lülist. Esitiibadel on olemas submarginaal ja marginaal soon, stigma ning 

postmarginaal soon. Tagatiibadel on vaid submarginaal soon. Väga harvadel juhtudel on 

tiivad ilma soonteta. Tagakeha on enamikel perekondadel mõõdukalt kuni tugevalt 

kokkusurutud ning üks segmentidest võib olla palju laiem kui teised (Goulet and Huber, 

1993). 

Pinelaste sugukonnas on hinnanguliselt mitu tuhat liiki, millest kirjeldatud on vaid 1100. 

Liigid eelistavad kõrge taimestikuga elupaiku, kus leidub kõige rohkem nende peamisi 

peremeesorganisme, pahksääsklasi (Cecidomyiidae). Enamus pinelasi on koinobiondid, 

parasiteerides peremeesorganismi mune, kuid arenedes edasi alles pärast seda kui 

peremeesorganismi vastne on viimasesse kasvujärku jõudnud. Nende keha on 1–2 mm 

pikkune, peenike, musta värvi ja ilma metalse läiketa. Tundlad koosnevad 8 lülist ning on 

tugevalt põlvjad. Esitiivad on tavaliselt soonteta, kuid kui submarginaal soon on arenenud, 

siis väga harva ulatub see tiiva anterioorse servani. Postmarginaal soon ja stigma puuduvad. 

Tagatiibadel esinevad lühikesed submarginaal soone jäänused. Veel on pinelastele 

iseloomulik, et tagakeha teine segment on alati kõige pikem ja laiem (Goulet and Huber, 

1993). 

 

Ülemsugukond Ceraphronoidea 

Ceraphronoidea ülemsugukonda kuuluvad liigid on väikesed ja nende olulisemaks 

tunnuseks on kahe kannuse olemasolu esikäpa tipus. Esitiibade C ja R sooned on ühendatud 

üheks pidevaks sooneks ning Rs soon on ülespoole kaardus. Ceraphronoidea tagakeha teine 

segment on väga lai ja näiliselt ühendatud otse rindmiku tagakeha poolse osaga ehk 

propodeumiga (Goulet and Huber, 1993).  

Ceraphronoidea ülemsugukonda kuulub hinnanguliselt 2000 liiki, millest kirjeldatud on üle 

800. Ülemsugukond on jagunenud kaheks väiksemaks sugukonnaks: Ceraphronidae ja 

Megaspilidae (Goulet and Huber, 1993). 
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Megaspilidae sugukonnas esineb hinnanguliselt 1000 liiki, millest kirjeldatud on vaid 450. 

Nende keha on 2–3 mm pikkune, värvuselt mustad või kollased. Tundlad koosnevad 9 lülist 

ja esitiibadel on iseloomulikult suur stigma. Tagakeha on ahenenud (Goulet and Huber, 

1993). 

Ceraphronidae sugukonnas on 1000 liiki üle kogu maailma, kuid kirjeldatud on vaid 360. 

Nende keha on 1–3 mm pikkune, tavaliselt musta või pruuni värvi, harvem ka kollased, 

oranžid või punakad. Emastel isenditel koosnevad tundlad 7 või 8 lülist, isastel isenditel 8 

või 9 lülist. Ceraphronidae esindajatele on iseloomulik kitsas lineaarne stigma esitiival. 

Tagakeha on laialt ühinenud rindmikuga (Goulet and Huber, 1993). 

 

Ülemsugukond Proctotrupoidea 

Proctotrupoidea ülemsugukonda on morfoloogiliselt väga raske määratleda, kuid kõik liigid 

on tugevalt kitiniseerunud katetega ja metalse läiketa. Tagakeha teine segment on sageli 

kõige suurem ja muneti tagakeha tipus on paigutatud tugevasse kesta (Goulet and Huber, 

1993).  

Proctotrupoidea ülemsugukonnas on kirjeldatud 2500 liiki, kuid hinnanguliselt on neid 

maailmas kokku 6000. Proctotrupoidea ülemsugukonda kuulub 9 sugukonda, sealhulgas 

Diapriidae ja Proctotrupidae, mis on kõige liigirikkamad (Goulet and Huber, 1993). 

Proctotrupidae sugukonnas on 310 kirjeldatud liiki, kuid eeldatavalt on neid maailmas kokku 

1200. Enamik neist on vastsete endoparasitoidid, kes eelistavad niiskeid ja varjulisi elupaiku, 

elades peamiselt mulla varises ja mädanenud puidus. Proctotrupidae keha on 3–10 mm 

pikkune, sile (välja arvatud propodeum), tugev ja musta värvi. Mõlema sugupoole tundlad 

koosnevad 11 lülist ja ülalõug on tavaliselt hambuline. Esitiibadel on iseloomulik stigma 

koos suhteliselt laia C- ja R-kambriga, mis moodustab toruja soone. Kõik teised sooned on 

esitiibadel ebaselged. Proctotrupidae tagakeha on külgvaates rohkem või vähem kaardus, 

eriti emaste isendite tagakeha tipp. Tagakeha esimene seljalooge ja kõhulooge on nähtavalt 

ühtesulanud. Emastele isenditele on iseloomulik, et muneti on tugevalt kõvastunud kestas 

(Goulet and Huber, 1993). 

Diapriidae sugukonnas on 150 perekonda ja 4500 liiki, millest kirjeldatud on vaid 2300. 

Valmikud eelistavad niiskeid ja varjulisi elupaiku, näiteks metsade ja soode läheduses. 
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Diapriidae keha on enamasti 2–4 mm pikkune, sile ja eriti läikiv. Tundlad on selgelt põlvjad. 

Esitiivad on ilma stigmata, kuid harva esineb kergelt paksenenud marginaal soon. Muneti on 

peaaegu täielikult tagakehaga kaetud (Goulet and Huber, 1993). 

 

Ülemsugukond Cynipoidea 

Cynipoidea ülemsugukond jaguneb 6 sugukonnaks: Charipidae, Cynipidae, Eucoilidae, 

Figitidae, Ibaliidae, Liopteridae. Selles väikeses ülemsugukonnas on esindatud nii 

parasitoidid kui ka taimtoidulised liigid. Nende keha on enamasti väikese kuni keskmise 

suurusega (harva üle 30 mm) ning metalse läiketa. Tundlad on sirged ning koosnevad emaste 

isendite puhul 11 lülist ja isaste isendite puhul 12 või 13 lülist. Cynipoidea esitiibadel on 

iseloomulik kolmnurkne R-kamber koos kinnise või avatud anterioorse äärega. Esitiibadel 

puudub stigma. Tagakeha on peaaegu alati külgedelt kokkusurutud ja lapik (Goulet and 

Huber, 1993). 

 

Ülemsugukond Chalcidoidea 

Võrreldes kõigi teiste ülemsugukonadega on Chalcidoidea ülemsugukonnas bioloogiline 

mitmekesisus kõige suurem. Peamiselt on kõik liigid antud ülemsugukonnas rühmitatud 

parasitoidideks, kuid esineb ka üksikuid taimtoiduliste gruppe (Noyes, 2003). Sobivateks 

elupaikadeks on alad ekvatoriaalsetest metsadest põhjapoolseima tundrani ning kõrbetest 

tiikideni (Goulet and Huber, 1993). Chalcioidea on seni kõige edukam ja enim kasutatav 

ülemsugukond kahjuritõrjes, näiteks sugukonna Aphelinidae ja Encyrtidae esindajaid 

kasvatatakse edukalt insektaariumides ja müüakse katmikaladel biotõrje agentidena 

kasutamiseks. Olenemata sellest, et enamik nendest liikidest on põllumajanduslikust 

seisukohast väga kasulikud, esineb väga vähesel määral ka nende endi seas kahjureid (umbes 

80 liiki) (Noyes, 2003). Chalcidoidea keha on 3–5 mm pikkune (Goulet and Huber, 1993; 

Noyes, 2003), piklik ja metalse läikega. Peaaegu kõigi liikide tundlate lülidel on sensillid. 

Teistest kiletiivalistest eristab Chalcidoidea liike esitiibade vähenenud soonestus. Enim 

esineb soonestust, mis koosneb ainult submarginaal, marginaal, postmarginaal soontest ja 

stigmast (Goulet and Huber, 1993).  

Chalcidoidea ülemsugukonda kuulub 20 sugukonda, sealhulgas Aphelinidae, Encyrtidae, 

Eulophidae, Eupelmidae, Eurytomidae, Mymaridae, Pteromalidae, Trichogrammatidae 
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(Goulet and Huber, 1993). Kirjeldatud on 22 000 liiki, mis moodustab vaid murdosa tõelisest 

mitmekesisusest, sest hinnanguliselt on neid kokku 60 000–100 000. Nii suur hulk liike on 

kirjeldamata, sest oma väiksuse ja varjatud eluviisi tõttu on neid raske koguda ja uurida. 

Liikide arvu poolest on suurimaks sugukonnaks Eulophidae (ligi 4500 liiki), järgneb 

Encyrtidae ja Pteromalidae (Noyes, 2003). 

Aphelinidae sugukonnas on kirjeldatud 33 perekonda ja 1168 liiki. Nende keha on 0,6–1,4 

mm pikkune (Noyes, 2003), kergelt kitiniseerunud, tume ja metalse läiketa (Goulet and 

Huber, 1993). Tundlad koosnevad 5–8 lülist (Noyes, 2003). Aphelinidae liigid on tiibadega 

ning esitiibade marginaal soon on suhteliselt pikk, stigma lühike ja postmarginaal soon kas 

puudub või ulatub veidi üle stigma tipu. Käpad koosnevad tavaliselt 5, harvem 4 lülist 

(Goulet and Huber, 1993).  

Encyrtidae on üks suuremaid ja struktuurilt erinevamaid sugukondi Chalcidoidea 

ülemsugukonnas (Goulet and Huber, 1993), kus kokku on kirjeldatud 460 perekonda ja 3735 

liiki (Noyes, 2003). Encyrtidae liigid võivad olla nii tiibadega kui ka tiibadeta. Tiibadega 

liikidel on marginaal soon väga lühike ja pigem punkti kujuline. Ka stigma ja postmarginaal 

sooned on suhteliselt lühikesed. Tagakeha tipmine seljalooge on suur, kolmnurkne või U-

kujuline. Eriti iseloomulik on neile liikidele urujätked, mis paiknevad tagakeha keskosas. 

Käpad koosnevad tavaliselt 5, harvem 4 lülist (Goulet and Huber, 1993).  

Eulophidae on kõige suurem sugukond Chalcidoidea ülemsugukonnas (Goulet and Huber, 

1993), kus on kirjeldatud 297 perekonda ja 4472 liiki (Noyes, 2003). Enamik nendest 

liikidest on parasitoidid (peremeesorganismide ring on väga lai), kuid leidub ka 

taimtoidulisi. Eulophidae keha on kergelt kitiniseerunud, metalse läikega või läiketa. Kõik 

liigid on tiivulised. Tagakeha on rindmikust eraldatud selge soonisega. Käpad koosnevad 4 

lülist (Goulet and Huber, 1993).  

Eurytomidae sugukonnas on kirjeldatud 88 perekonda ja 1424 liiki (Noyes, 2003). Mõned 

on taimtoidulised, teised putuktoidulised või ka mõlemad ühes, kes toituvad nii taime 

kudedest kui ka peremeesorganismist (Goulet and Huber, 1993; Noyes, 2003). Eurytomidae 

keha on 1,4–6 mm pikkune (Noyes, 2003), metalse läiketa, värvuselt must, harva kollakas 

või punakas. Nende tundlad koosnevad 11 lülist. Esitiibade marginaal soon on silmatorkavalt 

paksenenud ja sellesse on suunatud nüri nurga alt stigma. Eyrytomidae pea ja rindmik on 

tugevalt kitiniseerunud ning tagakeha sile ja särav. Tagakeha tipmine seljalooge on piklik ja 
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otsast ahenev, kuid muneti kest pole tugevalt pingul. Käpad koosnevad 5 käpalülist (Goulet 

and Huber, 1993). 

Eupelmidae sugukonnas on 45 perekonda ja 907 liiki (Noyes 2003), keda leidub enam 

troopikas ja subtroopikas (Goulet and Huber, 1993). Suurem osa isenditest on 

ektoparasitoidid, kuid esineb ka endoparasitoide (Noyes, 2003). Eupelmidae liikidele on 

iseloomulik esitiibadel olev suhteliselt pikk marginaal soon ning piklik tagakeha (Goulet and 

Huber, 1993). Tundlad koosnevad isastel liikidel vaid 7 lülist (Noyes, 2003). Käpad 

koosnevad 5 käpalülist (Goulet and Huber, 1993).  

Mymaridae sugukonnas on kirjeldatud 103 perekonda ja 1424 liiki (Noyes, 2003). Kõik 

Mymaridae esindajad on putukate munade parasitoidid. Välimuselt kerge metalse läikega ja 

väiksemad kui 1,5 mm (väga harva kuni 5 mm). Mymaridae sugukonda kuulub ka maailma 

kõige väiksem putukas Dicopomorpha echmepterygis M, kelle keskmine pikkus on 139-240 

μm (Mockford, 1997). Liikidele on iseloomulik pea peal olev tumedam H-kujuline märk. 

Peaaegu kõigil isenditel on tiivad, mis on pikkade karvakestega ääristatud. Käpad koosnevad 

4 või 5 lülist (Goulet and Huber, 1993).  

Pteromalidae sugukonnas on kirjeldatud 588 perekonda ja 3506 liiki. Pteromalidae 

sugukonnas on esindatud nii ektoparasitoidid ja endoparasitoidid, koinobiondid ja 

idiobiondid. Sigivus varieerub liigiti, kuid emased isendid võivad muneda peremehe sisse 

või peale kuni 700 muna. Pteromalidae keha on 1–4,8 mm pikkune, sihvakas, jõuline ja 

metalne. Tundlad koosnevad 8–13 lülist. Pteromalidae esitiibadele on iseloomulik, et 

marginaal soon on pikkuselt palju pikem kui laiuselt. Ka stigma ja postmarginaal soon on 

väga hästi arenenud (Noyes, 2003). Käpad koosnevad 5 lülist (Goulet and Huber, 1993).  

Trichogrammatidae (munakireslased) sugukonnas on kirjeldatud 83 perekonda ja 839 liiki. 

Keha koos munetiga on 1,8 mm pikkune ja munetita jääb pikkus 0,3–1,2 mm vahele (Noyes, 

2003). Lisaks sellele on keha kergelt kitiniseerunud ja ilma metalse läiketa. Tundlad 

koosnevad 3–7 lülist ning on selgelt lühemad, kui pea ja rindmiku pikkus kokku. Liigid on 

tavaliselt alati tiibadega ning esitiibade marginaal, stigma ja postmarginaal sooned sageli 

muutlikud. Käpad koosnevad 3 lülist (Goulet and Huber, 1993).  
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2. MATERJAL JA METOODIKA  

 

Käesoleva magistritöö eesmärk on hinnata talvitunud parasitoidsete kiletiivaliste arvukust ja 

taksonoomilist koosseisu erinevatel maastikuelementidel. Tulemuste saamiseks koguti 

katsealadelt proovid ja analüüsiti laboratooriumis. 

 

 

2.1. Katseala  

Katse viidi läbi Tartumaal ajavahemikul 08.04 – 01.07.2014. Katsealadeks valiti viis 

erinevat maastikuringi, mille raadius oli 1 km ja mis paiknesid üksteisest vähemalt 200 m 

kaugusel (Lisa 1). Igas vaatlusringis oli esindatud viis erinevat tüüpi maastikuelementi, mis 

piirnes alati tootmispõlluga.  

Tootmispõlluga vahetult piirnevad maastikuelemendid olid järgmised:  

1. (Pool-looduslik) rohumaa serv – heinamaa, kasutusest väljas olev põld, kus 

võrakatvus on väiksem kui 30%.  

2. Metsaserv – looduslik või pool-looduslik puudega ala, võsastunud põld, kus 

võrakatvus on rohkem kui 30%.  

3. Haljaskesa serv – kattekultuuri või vahekultuuriga põld, enamasti liblikõielisi 

kultuure sisaldav.  

4. Rohtne põlluserv – lineaarne rohtse taimestikuga põlluserv, kus võib esineda kraave 

ja võrakatvus on väiksem kui 30%.  

5. Puiskoridor – lineaarne puudega põlluserv (ala), kus võrakatvus on rohkem kui 30%.  

 

 

2.2. Entomoloogilise materjali kogumine  

Kõdukihis ja mulla pindmises kihis talvitunud parasitoidsed kiletiivalised ärkavad diapausist 

ja hakkavad talvitumiskohtadest välja ilmuma varakevadel, et toituda ja otsida peremehi, 
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keda parasiteerida. Selleks, et teada saada, millised parasitoidsed kiletiivalised talvituvad 

põllumajandusmaastiku erinevatel elementidel, kasutatakse väljakasvatuspüüniseid, mis 

isoleerivad katseala, takistades teiste maastikuelemendil liikuvate lülijalgsete nii sisse kui ka 

välja liikumist (Thorbek and Bilde, 2004). Väljakasvatuspüünised olid püramiidikujulised 

ja nelinurkse alusega, mille pindala oli 0,25 m2 (Lisa 2).  Kaetud olid püünised musta tiheda 

tekstiiliga, et luua heleduse gradient püünise tipus asuva anuma suunas. Iga 

väljakasvatuspüünis sisaldas putukate püüdmiseks kahte erinevat tüüpi kogumispüünist: 

ülemine püünis, mis püüdis positiivse fototaksisega lülijalgseid ja alumine pinnasepüünis, 

mis püüdis maapinnal liikuvaid lülijalgseid. Ülemine püünis oli läbipaistvast plastikust ja 

sealt tungis valgus väljakasvatuspüünisesse ja paiknes püünise ülemises osas, et püüda 

valguse poole lendavaid ja ronivaid putukaid. Püünises oli putukate surmamiseks ja 

säilitamiseks 70% etanooli vesilahus. Alumine pinnasepüünis paigutati pinnasse, nii, et  selle 

ülemine serv oli alati maapinnaga tasa, et koguda maapinnal liikuvaid lülijalgseid. 

Pinnasepüünises kasutati putukate säilitusaineks 1:3 propüleen-glükooli vesilahust. Antud 

töös kasutatakse ainult väljakasvatuspüünise tipus asunud valguspüünisesse kogutud 

materjali.  

Väljakasvatuspüünised paigutati erinevatele maastikuelementidele ja püünise alumine serv 

kaevati 5 cm sügavusele, et vältida kõdukihis liikuvate lülijalgsete liikumist püünisesse või 

lahkumist sealt. Püüniste paigutus sõltus maastikuelemendi tüübist ja laiusest. Laiadel 

maastikuelementidel nagu metsaserv, rohumaa serv ja haljaskesa serv olid väljakasvatus-

püünised paigutatud nelinurkselt: kaks püünist 2 m põllu servast ja kaks püünist 12,5 m 

kaugusele maastikuelemendi sisemusse. Kitsastes maastikuelementides (laiusega 1,5–3 m) 

nagu puiskoridoridor ja rohtsed põlluservad olid väljakasvatuspüünised paigutatud peamiselt 

sirgjooneliselt, 25 meetriste vahedega. Kui puiskoridorid ja rohtsed põlluservad olid laiemad 

kui 3 m, asetati väljakasvatuspüünised vahelduvalt kaks põllu serva ja kaks teise serva. Seega 

igal maastikuelemendil paiknesid väljakasvatuspüünised neljas korduses, kasutades 

vaatlussektoris kokku 100 väljakasvatuspüünist (igas maastikuringis 20 

väljakasvatuspüünist).  

Vaatlusaladel tühjendati väljakasvatuspüüniseid kokku kuus korda, iga kahe nädala järel. 

Püünised paigaldati maastikuelementidele niipea, kui muld oli kuni 5 cm sügavuselt sulanud. 

Väljakasvatuspüünised seati üles 8. aprillil 2014. aastal. Kuupäevad, millal 

väljakasvatuspüüniseid tühjendati olid: 22. aprill, 6. mai, 20. mai, 3. juuni, 17. juuni ja 1. 
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juuli. Tühjendamise käigus saadud materjal kurnati läbi õhukese tiheda nailonkanga ja 

asetati suletavasse plastikkotti. Kõik plastikkotid märgistati, transporditi laborisse ja säilitati 

sügavkülmas. Kokku saadi kuue tühjendamise jooksul 100 väljakasvatuspüüniselt 600 

proovi. Andmed puudusid 25 proovi kohta: kahelt haljaskesa serva elemendilt peale 

kolmandat tühjendamiskorda ja kolmanda tühjendamiskorra ajal ühel puiskoridori 

elemendil, sest olid põllu agrotehniliste tööde käigus kahjustada saanud.  

Valguspüünisest kogutud parasitoidid jagati proovide kaupa väikestesse plastikust 

anumatesse ja hoiustati sügavkülmas. Igas proovis sorteeriti ja määrati parasitoidsed 

kiletiivalised sugukondadeni (välja arvatud Cynipoidea). Laboritöid kiletiivalistest 

parasitoidide koosseisu ja arvukuse uurimiseks teostati ajavahemikul veebruar 2016 kuni 

jaanuar 2017. Parasitoidide määramisel kasutati mikroskoopi Olymus SZX-XB9 ja Goulet 

and Huber (1993) määrajat „Hymenoptera of the world: an identification guide to families“.  

 

 

2.3. Andmete statistiline analüüs  

Andmete analüüsimiseks kasutati programme Microsoft Excel 2013 ja Statistica 2013. Enne 

maastikuelementide mõju hindamist parasitoidide arvukusele summeeriti erinevatel 

kuupäevadel kogutud proovide andmed maastikuelementide kaupa, et vältida 

pseudoreplikatsioone. Maastikuelementide mõju parasitoidide arvukusele analüüsiti 

dipersioonanalüüsiga (ANOVA) Microsoft Excelis, väärtuse p<0,05 juures loeti tulemused 

statistiliselt oluliseks. Kuna andme jaotuste jääkide jaotus vastas normaaljaotusele oli 

võimalik nende andmete puhul ANOVAt kasutada. Proovide kogumise aja mõju 

parasitoidide arvukusele analüüsiti kasutades üldistatud lineaarse mudeli statistikut Wald III 

ja Poissoni jaotust ning log-link funktsiooni, sest andmete jaotus ei vastanud 

normaaljaotusele. Erinevate gruppide omavahelist statistilist olulisust hinnates kasutati post-

hoc Tukey testi.  

Parasitoidide mitmekesisust hinnati kasutades Shannon-Wiener'i indeksit ja selle 

arvutamisel võeti arvesse liikide üldarv koosluses ja liigi osakaal kõigist liikidest.  
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3. TULEMUSED 

 

3.1. Parasitoidsete kiletiivaliste arvukus ja taksonoomiline koosseis  

Katse käigus leiti kõikidelt maastikuelementidelt kokku 3885 parasitoidset kiletiivalist 6 

erinevast ülemsugukonnast (Joonis 6). Kõige enam esines parasitoide Chalcidoidea 

ülemsugukonnas, kokku 1805 isendit. Suhteliselt sarnaselt oli parasitoide Ichneumonoidea 

(723 isendit) ja Platygastroidea (745 isendit) ülemsugukonnas. Kõige vähem parasitoide leiti 

Cynipoidea ülemsugukonnast, kokku 112 isendit. Lisaks leiti veel Ceraphronoidea ja 

Proctotrupoidea ülemsugukonna esindajaid. 

  

 

Joonis 6. Kiletiivalistest parasitoidide koguarvukused ülemsugukondade kaupa kõikidel 

maastikuelementidel kokku, Tartumaal, 2014. a 

 

Parasitoidsete kiletiivaliste 6 ülemsugukonnast leiti 16 erineva sugukonna esindajaid (Tabel 

1): Chalcidoidea ülemsugukonnast leiti kaheksa ning Ceraphronoidea, Ichneumonoidea, 

Platygastroidea ja Proctotrupoidea igast ühest kaks erinevat sugukonda. Cynipoidea 

ülemsugukonda kuuluvaid parasitoide ei määratud sugukonna tasemeni edasi. Kogutud 
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parasitoidide sugukondadest olid arvukaimad Chalcidoidea ülemsugukonda kuuluvad 

Mymaridae (6,38 ±0,99 isendit püünise kohta) ja Eulophidae (5,29 ±0,89 isendit püünise 

kohta) sugukonnad.  Arvukalt esines parasitoide veel Platygastidae (5,53 ±1,34 isendit 

püünise kohta) ja Braconidae sugukonnas (5,41 ±0,58 isendit püünise kohta). Kõige vähem 

parasitoide leiti samuti Chalcidoidea ülemsugukonda kuuluvatest Trichogrammatidae (0,07 

±0,06 isendit püünise kohta) ja Euplemidae (0,11 ±0,05 isendit püünise kohta) 

sugukondadest.  

 

Tabel 1. Parasitoidsete kiletiivaliste keskmine (±SE) arvukus püünise kohta kokku, 

Tartumaal, 2014. a 

 

 

 

3.2. Parasitoidsete kiletiivaliste arvukus ja taksonoomiline koosseis 

sõltuvalt maastikuelemendi tüübist 

Katse käigus leiti kõige rohkem parasitoide rohumaa servast, kokku 1099 isendit ja rohtselt 

põlluservalt, kokku 1032 isendit (Joonis 7). Nendele järgnes haljaskesa serv, kokku 764 

isendit ja puiskoridor, kokku 664 isendit. Kõige vähem parasitoide leiti metsaservast, kokku 

vaid 326 isendit.  

Ülemsugukond Sugukond Arvukus 

Ceraphronidae 2,63 ±0,35

Megaspilidae 0,9 ±0,14

Aphelinidae 0,32 ±0,10

Encyrtidae 0,24 ±0,09

Eulophidae 5,29 ±0,89

Euplemidae 0,11 ±0,05

Eurytomidae 2,3 ±0,53

Mymaridae 6,38 ±0,99

Pteromalidae 3,33 ±0,34

Trichogrammatidae 0,07 ±0,06

katkine Chalcidoidea 0,01 ±0,01

Cynipoidea 1,12 ±0,24

Braconidae 5,41 ±0,58

Ichneumonidae 1,82 ±0,23

Platygastridae 5,53 ±1,34

Scelionidae 1,92 ±0,28

Diapriidae 1,03 ±0,14

Proctotrupidae 0,44 ±0,11

Ceraphronoidea 

Chalcidoidea 

Ichneumonoidea

Platygastroidea

Proctotrupoidea
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Joonis 7. Parasitoidsete kiletiivaliste koguarv erinevatel maastikuelementidel, Tartumaal, 

2014. a 

 

Parasitoidsete kiletiivaliste arvukust maastikuelementide kaupa analüüsides selgus, et 

maastikuelemendi tüübil oli oluline mõju parasitoidide arvukusele (F(4;95)=4,77; p=0,0015; 

Joonis 8). Kõige rohkem parasitoide leiti rohumaa servalt (keskmiselt 55 isendit püünise 

kohta; kokku keskmiselt 220 isendit/m2) ja rohtselt põlluservalt (keskmiselt 51,6 isendit 

püünise kohta; 206 isendit/m2), kus oli statistiliselt oluliselt rohkem parasitoide võrreldes 

metsaservaga (16,3 isendit püünise kohta; 65 isendit/m2; vastavalt: p=0,002 ja p=0,006). 

Puiskoridorist (133 isendit/m2) ja haljaskesa servalt (153 isendit/m2) kogutud parasitoidide 

arvukus ei erinenud statistiliselt oluliselt teistest maastikuelementidest (p>0,05). Kokku leiti 

parasitoidseid kiletiivalisi 155 isendit/m2 kohta.  
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Joonis 8. Parasitoidide keskmine (±SE) arvukus pinnasepüünise kohta erinevatel 

maastikuelementidel Tartumaal, 2014. a. Erinevad tähed tähistavad statistiliselt olulist 

erinevust maastikuelementide vahel (Tukey HSD test, p<0,05) 

 

Järgnevalt on kirjeldatud taksonoomiliste gruppide kaupa maastikuelementide mõju 

parasitoidide keskmisele arvukusele.  

Maastikuelemendi tüübil oli oluline mõju Ceraphronoidea ülemsugukonna parasitoidide 

arvukusele (χ2=30,267; df=4; p=0,00001; Joonis 9). Keskmiselt leiti Ceraphronoidea 

ülemsugukonda kuuluvaid parasitoide kõige rohkem puiskoridorist (5 isendit püünise kohta) 

võrreldes haljaskesa servaga (p=0,015), kus parasitoide esines oluliselt vähem. Teiste 

maastikuelementide vahel olulisi erinevusi ei esinenud (p>0,05; Lisa 3). 
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Joonis 9. Ceraphronoidea ülemsugukonda kuuluvate parasitoidide keskmine (±SE) arvukus 

püünise kohta erinevatel maastikuelementidel Tartumaal, 2014. a. Erinevad tähed tähistavad 

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

 

Maastikuelemendi tüübil oli oluline mõju ka Chalcidoidea ülemsugukonna parasitoidide 

arvukusele (χ2=416,28; df=4; p=0,0001; Joonis 10). Kõige rohkem leiti Chalcidoidea 

ülemsugukonda kuuluvaid parasitoide rohumaa servalt (30,9 isendit püünise kohta) ja 

rohtselt põlluservalt (26,3 isendit püünise kohta), kus oli statistiliselt oluliselt rohkem 

parasitoide kui metsaserva elemendil (4,7 isendit püünise kohta, vastavalt: p=0,0001 ja 

p=0,001). Puiskoridoris ja haljaskesa serval ei esinenud parasitoidide arvukuses olulisi 

erinevusi teiste maastikuelementidega võrreldes (p>0,05; Lisa 3). 
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Joonis 10. Chalcidoidea ülemsugukonda kuuluvate parasitoidide keskmine (±SE) arvukus 

püünise kohta erinevatel maastikuelementidel Tartumaal, 2014. a. Erinevad tähed tähistavad 

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

 

Ka Cynipoidea ülemsugukonna parasitoidide arvukusele oli maastikuelemendi tüübil oluline 

mõju (χ2=47,640; df=4; p=0,00001; Joonis 11). Kõige rohkem parasitoide leiti rohumaa 

servalt (2,4 isendit püünise kohta), kus oli statistiliselt oluliselt rohkem parasitoide võrreldes 

metsaserva (0,2 isendit püünise kohta; p=0,0031), haljaskesa serva (0,6 isendit püünise 

kohta; p=0,018) ja puiskoridoriga (0,6 isendit püünise kohta; p=0,018). Ka rohtselt 

põlluservalt leiti oluliselt rohkem parasitoide kui metsaservast (p=0,018). Teiste 

maastikuelementide vahel olulisi erinevusi ei esinenud (p>0,05; Lisa 3). 
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Joonis 11. Cynipoidea ülemsugukonda kuuluvate parasitoidide keskmine (±SE) arvukus 

püünise kohta erinevatel maastikuelementidel Tartumaal, 2014. a. Erinevad tähed tähistavad 

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

 

Maastikuelemendi tüübil oli oluline mõju Platygastroidea ülemsugukonna parasitoidide 

arvukusele (χ2=189,25; df=4; p=0,0001; Joonis 12). Kõige rohkem Platygastroidea 

ülemsugukonda kuuluvaid parasitoide leiti haljaskesa servalt (14,3 isendit püünise kohta), 

kus oli statistiliselt oluliselt rohkem parasitoide võrreldes metsaserva (2,5 isendit püünise 

kohta; p=0,0072) ja puiskoridoriga (4,8 isendit püünise kohta; p=0,029). Rohumaa servalt ja 

rohtselt põlluservalt leiti teiste maastikuelementidega võrreldes statistiliselt sarnasel hulgal 

parasitoide (p>0,05; Lisa 3).  
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Joonis 12. Platygastroidea ülemsugukonda kuuluvate parasitoidide keskmine (±SE) arvukus 

püünise kohta erinevatel maastikuelementidel Tartumaal, 2014. a. Erinevad tähed tähistavad 

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

 

Maastikuelemendi tüübil oli oluline mõju ka Proctotrupoidea ülemsugukonna parasitoidide 

arvukusele (χ2=22,164; df=4; p=0,00019; Joonis 13). Keskmiselt leiti kõige rohkem 

parasitoide rohtselt põlluservalt (2,2 isendit püünise kohta; p=0,0068), rohumaa servalt 

(p=0,041) ja puiskoridorist (p=0,041) võrreldes haljaskesa servaga (0,6 isendit püünise 

kohta), kus parasitoide esines oluliselt vähem. Oluliselt rohkem leiti ka parasitoide rohtselt 

põlluservalt võrreldes metsaservaga (p=0,033). Samas statistiliselt olulist erinevust 

metsaservast leitud parasitoidide arvukuse ning haljaskesa servalt, rohumaa servalt ja 

puiskoridorist leitud parasitoidide arvukuse vahel ei leitud (p>0,05). Täpselt sama keskmine 

arv parasitoide (1,8 isendit püünise kohta) leiti rohumaa servalt ja puiskoridorist (Lisa 3).  
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Joonis 13. Proctotrupoidea ülemsugukonda kuuluvate parasitoidide keskmine (±SE) 

arvukus püünise kohta erinevatel maastikuelementidel Tartumaal, 2014. a. Erinevad tähed 

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

 

Sarnaselt eelnevatele ülemsugukondadele oli maastikuelemendi tüübil oluline mõju ka 

Ichneumonoidea ülemsugukonna parasitoidide arvukusele (χ2=47,845; df=4 p=0,00001; 

Joonis 14). Kõige rohkem parasitoide leiti rohtselt põlluservalt (10,2 isendit püünise kohta), 

kus oli statistiliselt oluliselt rohkem parasitoide võrreldes metsaservaga (4,5 isendit püünise 

kohta; p=0,0062). Teiste maastikuelementide vahel olulisi erinevusi ei esinenud (p>0,05; 

Lisa 3). 
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Joonis 14. Ichneumonoidea ülemsugukonda kuuluvate parasitoidide keskmine (±SE) 

arvukus püünise kohta erinevatel maastikuelementidel Tartumaal, 2014. a. Erinevad tähed 

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

 

 

3.3. Parasitoidsete kiletiivaliste arvukus sõltuvalt proovide 

kogumiskuupäevast 

Analüüsides parasitoidide arvukust proovide kogumiskuupäeva järgi selgus, et proovide 

kogumise ajal oli oluline mõju parasitoidide arvukusele (χ2=2030; df=6; p<0,0001; Joonis 

15). Keskmiselt leiti kõige rohkem parasitoide 17. juunil (keskmiselt 16,8 isendit püünise 

kohta) võrreldes kõigi teiste kogumiskuupäevadega: 22. aprill (p=0,00002), 6. mai 

(p=0,00002), 20. mai (p=0,00002), 3. juuni (p=0,008) ja 1. juuli (p=0,00002). Ka 3. juunil 

(12 isendit püünise kohta) kogutud parasitoidide arvukus erines oluliselt kõigist teistest 

kogumiskuupäevadest (p<0,05). Olulisi erinevusi ei esinenud 20. mai ja 1. juuli ega ka 22. 

aprillil, 6.mail ja 1. juuli vahel (p>0,05).  
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Joonis 15. Parasitoidide keskmine (±SE) arvukus pinnasepüünise kohta erinevatel proovide 

kogumise aegadel Tartumaal, 2014. a. Erinevad tähed tähistavad statistiliselt olulist 

erinevust maastikuelementide vahel (Tukey HSD test, p<0,05) 

 

Analüüsides proovide kogumise aja ja maastikuelementide tüüpide koosmõju selgus, et 

koosmõjul oli oluline mõju parasitoidide arvukusele (χ2=273,19; df=5; p=0,0001; Lisa 4). 

Esimestel proovide kogumiskuupäevadel (22. aprill ja 6. mai) oli parasitoidide arvukus 

suhteliselt sarnane kõigil maastikuelementidel. Kõige rohkem parasitoide leiti 17. juunil 

haljaskesa servalt, millele järgnes rohtne põlluserv ja rohumaa serv. Kõige vähem mõjutas 

proovide kogumise aeg parasitoidide arvukust metsaserva elemendil, sest arvukuse 

kõikumine oli kõige väiksem.  

 

Analüüsides parasitoidide arvukust püünise paigutuse järgi selgus, et püünise asukohal (ka 

2 m või 12,5 m kaugusel kultuurpõllu servast) polnud olulist mõju parasitoidide arvukusele 

(p>0,05). Samuti leiti, et parasitoidide arvukust ei mõjutanud maastikuringi asukoht 

(p>0,05).  
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3.4. Parasitoidide mitmekesisus erinevatel maastikuelementidel 

Erinevatele maastikuelementidele arvutatud Shannoni mitmekesisuse indeksi keskmine oli 

kõige kõrgem puiskoridoris (2,238; Tabel 2). Puiskoridorile järgnesid rohtne põlluserv 

(2,197), rohumaa serv (2,177) ja haljaskesa serv (2,008). Shannoni mitmekesisuse indeksi 

keskmine oli kõige madalam metsaserva elemendil (1,948).  

 

Tabel 2. Shannon-Wiener'i indeksite keskmine erinevatel maastikuelementidel  

Maastikuelement Shannon-Wiener'i indeks 

Rohumaa serv  2,177 

Metsaserv 1,948 

Haljaskesa serv  2,008 

Rohtne põlluserv 2,197 

Puiskoridor  2,238 
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4. ARUTELU 

Käesolevas töös leiti, et maastikuelemendi tüübil oli oluline mõju parasitoidide arvukusele. 

Kõige rohkem parasitoide leiti rohumaa servalt ja rohtselt põlluservalt, kus oli statistiliselt 

oluliselt rohkem parasitoide võrreldes metsaservaga. Kuigi rohumaa servalt ja rohtselt 

põlluservalt leiti arvuliselt kõige rohkem parasitoide, näitas Shannoni mitmekesisuse indeks, 

et bioloogiline mitmekesisus oli kõige kõrgem puiskoridoris, võttes arvesse liikide arvu 

erinevatel maastikuelementidel ja liikide osatähtsuse proportsioone (ehk liigi osakaalu 

kõikidest liikidest) (Begon et al., 2006 ref Ott et al., 2013). Shannoni indeks näitas kõige 

väiksemat bioloogilist mitmekesisust metsaservades, kus parasitoidide liigirikkus oli 

võrreldes teiste katses olnud maastikuelementidega väiksem, pakkudes tõenäoliselt neile 

vähem sobivaid talvitumispaiku. Samas ei saa antud tulemust ekstrapoleerida kogu 

metsabiotoobile ja väita, et metsas on talvitunud parasitoidide arvukus ja mitmekesisus kõige 

madalam, sest vaatlusi tehti siiski ainult metsaservas. Lisaks sellele tuleb arvesse võtta ka 

seda, et antud katsemetoodikaga saab koguda andmeid ainult nende parasitoide kohta, kes 

talvituvad nii valmikutena kõdukihis kui ka nukufaasis peremeesorganismi juures mulla 

pindmises kihis. Parasitoidid võivad talvituda ka teistes varjulistes paikades nagu taimede 

õisikutes ja viljades (Godfray, 1994).  

Ka varasemalt läbi viidud uuringud on tõestanud, et mida rohkem pool-looduslikke elupaiku 

põllumajandusmaastikes, seda paremad tingimused on loodud kahjurite looduslikele 

vaenlastele, sealhulgas parasitoididele. Sarnasele tulemusele jõudsid oma uuringutes nii 

Thies et al. (2005) kui ka Bianchi et al. (2006). Bianchi et al. (2006) poolt analüüsitud 

uuringutest selgus, et 74% juhtudel suurenesid looduslike vaenlaste populatsioonid sellistes 

komplekssetes maastikes, kus oli palju pool-looduslike elupaiku. Sarnaselt meie uuringule 

oli looduslike vaenlaste populatsioonide suurenemine 80% juhtudel seotud rohttaimede 

rikaste elupaikadega (näiteks rohumaa servad ja rohtsed põlluservad). Üldiselt mängivadki 

olulist rolli rohttaimede rikkad elupaigad nii jooksiklaste (Fusser et al., 2016) kui ka teiste 

lülijalgsete arvukuse suurenemises (Pfiffner and Luka, 2000). Rohumaa servade ja rohtsete 

põlluservade poolt avaldatav suurem mõju looduslikele vaenlastele võib olla tingitud 

taimede suuremast liigirikkusest ja tihedusest nendel maastikuelementidel, pakkudes 
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parasitoididele ka alternatiivseid peremeesorganisme, paremaid toitumistingimusi ja 

talvitumispaiku. 

Sarnaselt meie uurimusele on Euroopas uuritud pool-looduslike alade rolli ökosüsteemi 

teenuste pakkumisel ka Holland et al. (2016) poolt. Ka selles uuringus leiti, et rohttaimede 

rikastel elupaikadel (näiteks rohtne põlluserv) on suurem potentsiaal pakkuda erinevaid 

ressursse (näiteks peremeesorganisme, toitu ja talvitumispaiku) looduslikele vaenlastele. 

Samas erinevalt meie tulemustest leidis Holland et al. (2016), et nii metsa servadel kui ka 

puiskoridori elemendil oli peaaegu sama suur potentsiaal pakkuda looduslikele vaenlastele 

ressursse kui rohumaa serval ja rohtsel põlluserval. Sellised erinevused tulemustes näitavad 

selgelt, et maastikuelementide väärtus kahjuritõrje pakkumisel on väga varieeruv ja alati ei 

saa ühes riigis läbiviidud uuringute tulemusi laiendada üks-üheselt teistele riikidele. 

Eeldatavasti on antud erinevus tingitud nii klimaatilistest kui geograafilisest erinevustest 

taimeliikides ja nende koosseisus ning kindlasti ka kasutatud põllumajanduskemikaalide 

ohtrusest ja nende jääkide triivist maastikuelementidele. 

Käesolevas töös leiti, et ka taksonoomiliste gruppide osakaalud erinesid erinevatel 

maastikuelementidel. Parasitoidsete kiletiivaliste 6 ülemsugukonnast leiti kokku 16 erineva 

sugukonna esindajaid. Kogutud parasitoidide sugukondadest olid arvukaimad Chalcidoidea 

ülemsugukonda kuuluvad Mymaridae ja Eulophidae sugukonnad, keda leiti kõige rohkem 

rohumaa servalt ja rohtselt põlluservalt. Ka teised Chalcidoidea ülemsugukonna esindajad 

eelistasid talvitumispaikadena rohumaa servasid ja rohtseid põlluservi. Chalcidoidea 

ülemsugukond oli kõige arvukam eeldatavasti seetõttu, et see taksonoomiline üksus ongi 

väga liigirikas ja neil on ka väga lai leviku areaal. Nende väärtust põllumeestele tõstab 

kindlasti see, et peaaegu kõik liigid selles ülemsugukonnas on rühmitatud parasitoidideks ja 

nad on ka kõige enam kasutatav parasitoidide rühm biotõrjes nii katmikaladel kui ka 

aiandites ja avamaastikul (Goulet and Huber, 1993; Noyes,  2003). Sarnaselt Chalcidoidea 

ülemsugukonnale eelistasid rohumaadel ja rohtsetel põlluservadel talvituda veel Cynipoidea, 

Proctotrupoidea ja Ichneumonoidea ülemsugukonna esindajad. Erinevalt nendest 

ülemsugukondadest eelistasid Ceraphronoidea ülemsugukonna esindajad talvituda 

puiskoridorides ja metsaservadel. Üldiselt on Ceraphronoidea väike, väheuuritud 

ülemsugukond, mille bioloogiast teatakse väga vähe (Goulet and Huber, 1993). Antud katse 

tulemuste põhjal võime spekuleerida, et Eesti tingimustes võib olla tegu rohkem metsa ja 

puudega seotud liikidega. Platygastroidea ülemsugukonda kuuluvaid isendeid esines kõige 
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rohkem haljaskesa elemendil. Arvatakse, et kõik selle ülemsugukonna esindajad on 

eranditult munaparasitoidid (Goulet and Huber, 1993). 

Parasitoidide arvukust mõjutas oluliselt ka proovide kogumise kuupäev. Keskmiselt leiti 

kõige rohkem parasitoide 17. juunil ja kõige vähem 22. aprill, 6. mai ja 1. juulil. Parasitoidide 

talvituma minekul ja uuel aastal mullast väljumisel on oluline seos. See, et parasitoide tuli 

kõige rohkem välja 17. juunil näitab, et eelmisel aastal läksid parasitoidid mulda talvituma 

umbes sarnasel ajal ehk umbes 15–20. juuni paiku. Sarnaselt meie uuringule tipnes ka 2005. 

aastal Tartumaal vesipüünistega rapsipõllult püütud parasitoidsete kiletiivaliste arvukus 

juuni kuus (5. juuni ja 22. juuni) (Veromann et al., 2006). Ukrainas läbi viidud uuringu 

tulemused näitasid, et parasitoidide arvukus talvitumast tulles on kõige kõrgem mai kuus. 

Kõige vähem parasitoide tuli välja sarnaselt meie tulemustele aprilli ja juuli kuus (Varga, 

2014). Sellised erinevused parasitoidide arvukuses on kindlasti tingitud nii katsealade 

geograafilisest paiknemisest kui ka sellega seotud temperatuuride erinevusest. 

Käesolevas töös leiti, et püünise asukohal maastikuelemendil (kas 2 m või 12,5 m kaugusel 

kultuurpõllu servast) polnud statistiliselt olulist mõju parasitoidide arvukusele. Samas on 

oluline märkida, et Kaasik et al. (2013), töös uuriti Tartumaal nii kultuurpõllu sees kui ka 

põllu servas olevate alade mõju talvituvate parasitoidide arvukusele ja leiti, et parasitoidide 

arvukus oli kõige suurem vahetult kultuurpõlluga piirnenud mitteharitaval alal ja ka 3 m 

kaugusel põlluservast. Sellest järeldati, et mitmekesise taimestikuga põlluservad on tähtsad 

elu-, varje-, toitumis- ja talvitumispaigad kasulikele putukatele.  

Kirjanduse analüüsimisel selgus, et nii Eestis kui ka mujal maailmas on läbi viidud erinevaid 

uuringuid, mis kirjeldavad parasitoidide arvukust kultuurpõldudel ja ka erinevatel 

maastikuelementidel. Tulevikus tuleks edasi uurida parasitoidide liigilist koosseisu, et 

täiendada teadmisi parasitoidide bioloogiast ja leida, kas kogutud parasitoidide seas oli ka 

näiteks enamlevinud kultuurtaimede kahjurite parasitoide. Lisaks tuleks hinnata 

maastikuelementide mõju nii talvituvate kahjurite kui kasulike putukate populatsioonidele. 

Kokkuvõtteks mängivad parasitoidid olulist rolli ökosüsteemi teenuse pakkujatena, milleks 

on kahjurite looduslik tõrje. Käesolevas katses kasvas keskmiselt ühelt maastikuelemendi 

m2 välja 155 parasitoidset  kiletiivalist, kes potentsiaalselt oleks läinud 

põllumajandusmaastikule peremeesorganisme otsima ja seega pakkunud looduslikku 

kahjuritõrje teenust. Meie uuringus leiti talvitunud parasitoide kõige rohkem rohumaa 
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servast (220 isendit/m2) ja rohtsest põlluservast (206 isendit/m2), mille säilimise eest 

põllumajandusmaastikes tuleks seega erilist hoolt kanda. Sarnaselt parasitoidsete 

kiletiivalistega leiti ka Tartumaal Treier et al. (2017) poolt läbi viidud uuringus, et 

röövtoiduliste lülijalgsete arvukus oli samuti kõige kõrgem rohtsel põlluserval, kokku leiti 

373 isendit/m2 kohta. Erinevalt meie tööst oli Treier et al. (2017) katses üheks olulisemaks 

maastikuelemendiks röövtoidulistele lülijalgstele lisaks rohtsele põlluservale ka puiskoridor 

(289 isendit/m2) ja sarnaselt meie uuringule leiti ka selles katses metsaservast kõige vähem 

röövtoidulisi lülijalgseid (142 isendit/m2). Ka Geiger et al. (2009) leidis Hollandis läbi 

viidud uuringus, et lülijalgsete arvukus ruutmeetri kohta on suurem avatud 

põllumajandusmaastikes (290 isendit/m2) ja väiksem metsa rikastes maastikes (137 

isendit/m2). Järelikult sobivad erinevad maastikuelemendid erineval määral erinevatele 

kasulike lülijalgsete rühmadele talvitumispaikadeks. Seega tulekski vaadelda talvitunud 

lülijalgsete faunat kompleksselt, sest need maastikuelemendid, mis sobivad näiteks 

jooksiklastele ei pruugi sobida parasitoididele ja vastupidi.  

Arvestades parasitoidide kasulikkust põllumajandusmaastikul võiks järeldada, et 

parasitoidide arvukuse tõus põllumajandusmaastikul vähendaks insektitsiidide kasutamise 

vajadust kultuurpõldudel ning seega aitaks säästa keskkonda ja oleks majanduslikult 

otstarbekas. Vähendatud insektitsiidide kasutamine soodustab ka bioloogilise mitmekesisuse 

säilimisest, mis tooks kaasa kahjurite looduslike vaenlaste arvukuse tõusu 

agroökosüsteemides (Veromann et al., 2007). Seega nii majanduslikult, 

keskkonnakaitseliselt kui ka esteetiliselt on erinevate maastikuelementide säilitamine 

põllumajandusmaastikes kasulik. 
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KOKKUVÕTE  

Käesolevas magistritöös uuriti, kas talvitunud parasitoidsete kiletiivaliste arvukus ja 

taksonoomiline koosseis erineb erinevatel kultuurpõlluga piirnevatel maastikuelementidel: 

rohumaa servadel, metsaservadel, haljaskesa servadel, rohtsetel põlluservadel ja 

puiskoridoris. Sellest tulenevalt viidi Tartumaal, 2014. aastal põllumajandusmaastikul läbi 

katsed, kus talvitunud parasitoidseid kiletiivalisi püüti väljakasvatuspüünistega. Katse 

käigus leiti kõikidelt maastikuelementidelt kokku 3885 parasitoidset kiletiivalist, kes hiljem 

määrati laboratooriumis sugukondadeni.   

Käesolevas töös leiti, et maastikuelemendi tüübil oli oluline mõju parasitoidide arvukusele. 

Kõige rohkem parasitoide leiti rohumaa servalt ja rohtselt põlluservalt, kus oli statistiliselt 

oluliselt rohkem parasitoide võrreldes metsaservaga. Rohumaa servade ja rohtsete 

põlluservade poolt avaldatav suurem mõju parasitoididele võis olla tingitud taimede 

suuremast liigirikkusest ja tihedusest, pakkudes parasitoididele paremaid toitumistingimusi 

ja talvitumispaiku. 

Tulemused näitasid, et ka taksonoomiliste gruppide osakaalud erinesid erinevatel 

maastikuelementidel. Parasitoidsete kiletiivaliste 6 ülemsugukonnast leiti kokku 16 erineva 

sugukonna esindajaid. Kõige enam esines parasitoide Chalcidoidea ülemsugukonnas, sellele 

järgnesid suhteliselt sarnase arvukusega Ichneumonoidea ja Platygastroidea 

ülemsugukonnad. Kõige vähem leiti parasitoide Cynipoidea ülemsugukonnast. Kogutud 

parasitoidide sugukondadest olid arvukaimad Chalcidoidea ülemsugukonda kuuluvad 

Mymaridae ja Eulophidae sugukonnad, keda leiti kõige rohkem rohumaa servalt ja rohtselt 

põlluservalt. Ka teiste ülemsugukondade esindajad eelistasid talvituda rohtsetel aladel nagu 

rohumaa serv, rohtne põlluserv ja haljaskesa serv, välja arvatud Ceraphronoidea 

ülemsugukonna esindajad, keda leiti rohkem puiskoridoridest ja metsaservadest. 

Parasitoidide arvkust mõjutas veel ka püüniste tühjendamise kuupäev.  

Kokkuvõttes pakuvad erinevad maastikuelemendid parasitoidsetele kiletiivalistele 

talvitumispaiku, suurendades sellega loodusliku kahjuritõrje pakkumist. Antud katses tuli 

keskmiselt ühelt maastikuelemendi ruutmeetrilt välja 155 parasitoidset  kiletiivalist, kes on 

potentsiaalseteks kahjuritõrje pakkujateks. Erinevad sugukonnad eelistavad talvitumiseks 
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küll erinevaid maastikuelemente, aga kõige suurem potentsiaal ökosüsteemi teenuse 

pakkujaid majutada on rohumaa serval ja rohtsel põlluserval, mille säilimise eest 

põllumajandusmaastikes tuleks seega erilist hoolt kanda. Parasitoidide kasulikkust 

põllumajandusmaastikes arvesse võttes võiks järeldada, et parasitoidide arvukuse tõus 

vähendaks insektitsiidide kasutamise vajadust ning seega aitaks säästa keskkonda ja oleks 

majanduslikult otstarbekas.  

Täpsemate järelduste tegemiseks tuleks tulevikus uurida parasitoidide liigilist koosseisu, et 

täiendada teadmisi parasitoidide bioloogiast ja leida, kas kogutud parasitoidide seas oli ka 

näiteks enamlevinud kultuurtaimede kahjurite parasitoide. Lisaks hinnata maastiku-

elementide mõju nii talvituvate kahjurite kui kasulike putukate populatsioonidele.  
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ABUNDANCE AND TAXONOMIC DIVERSITY OF 

OVERWINTERED PARASITIC HYMENOPTERA IN 

AGRICULTURAL LANDSCAPE ELEMENTS 

 

Summary 

Parasitoids are insects that play a crucial role in providing ecosystem services, such as 

biological pest control. In relation to the changes that have occurred in agricultural 

landscapes, the proportion of uncultivated land, including the potential overwintering 

habitats of parasitoids, has rapidly decreased. As a result of this, the parasitoid population 

along with the pest control service they provide, has declined as well. The main purpose of 

this Master´s thesis is to find out which species of parasitic Hymenoptera overwinter in the 

most common elements of agricultural landscapes – in grassland edges, woodland edges, 

cover crop edges, grassy field margins and woody linear elements, in order to assess their 

potential for hosting the providers of ecosystem services. For this purpose, a study was 

carried out, during which parasitic Hymenoptera were captured from five different landscape 

elements, using emergence traps, in Tartu County, in 2014. All in all, 3885 parasitic 

Hymenoptera were found from all these landscape elements.  

According to the results of this research project, the type of the landscape element had a 

significant effect on the parasitoid population. The largest number of parasitoids was found 

in grassland edges and in grassy field margins, where the number of parasitoids was 

statistically significantly higher compared to woodland edges. The population size of 

parasitoids captured in woody linear elements and in cover crop edges was not significantly 

different from the other landscape elements. The reason for the greater effect of grassland 

edges and grassy field margins on the parasitoid population could be the higher biodiversity 

and density of plant species, that offer better feeding sources and overwintering habitats for 

parasitoids. 
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The results of this research project also indicate that the distribution of taxonomic groups 

differs in various landscape elements. Representatives of 16 different genera were identified 

belonging to six superfamilies of parasitic Hymenoptera. The largest number of parasitoids 

was found to belong to the Chalcidoidea superfamily, followed by the Ichneumonoidea and 

Platygastroidea superfamilies, which had relatively similar population sizes. Mymaridae and 

Eulophidae genera, which both belong to the Chalcidoidea superfamily, had the largest 

population sizes out of the various parasitoid genera that were captured. They were mostly 

captured from grassland edges and grassy field margins. Members of other superfamilies 

also preferred to overwinter in grassy areas, such as grassland edges, grassy field margins 

and cover crop edges; except members of the Ceraphronoidea superfamily, that were mostly 

found in woody linear elements and woodland edges. In addition to that, the parasitoid 

population sizes were also affected by the date of sampling. The population sizes started to 

increase in mid-May and peaked in mid-June; dramatically decreasing after that – by the end 

of June. 

In conclusion, various parasitoid genera preferred different landscape elements for  

overwintering habitats; however, grassland edges and grassy field margins had the greatest 

potential for serving as favourable habitats for the ecosystem service providers. Therefore, 

special care should be taken to conserve these two types of landscape elements in agricultural 

landscapes. Since parasitoids are extremely beneficial for agricultural landscapes, it could 

be concluded that an increase in parasitoid population size would result in a reduced need 

for insecticides, thereby helping to protect the environment, as well as being economically 

beneficial. In order to make more specific conclusions, the identification of these parasitoid 

to species level should be a topic for further research, in order to broaden our knowledge of 

the biology of parasitoids and to identify, whether there were any parasitoids of pests of the 

most common crops among the captured parasitoids.  
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Lisa 1. Maastikuring ja selles paiknevad maastikuelemendid. Skeemi autor Gabriella 

Kovács 
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Lisa 2. Väljakasvatuspüünis. Foto: Riina Kaasik 
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Lisa 3. Parasitoidsete kiletiivaliste keskmine (±SE) arvukus sugukondade kaupa erinevatel maastikuelementidel 

 

 

 

Ülemsugukond Sugukond Rohumaa Mets Haljaskesa Rohtne põlluserv Puiskoridor

Ceraphronidae 2,25 ±0,55 3,05 ±1,20 1,3 ±0,33 2,85 ±0,61 3,7 ±0,94

Megaspilidae 0,8 ±0,27 0,55 ±0,20 0,55 ±0,17 1,3 ±0,38 1,3 ±0,43

Aphelinidae 0,75 ±0,40 0,1 ±0,07 0,15 ± 0,11 0,55 ±0,21 0,05 ±0,05

Encyrtidae 0,65 ±0,36 0,05 ±0,05 0,15 ±0,08 0,15 ±0,15 0,2 ±0,16

Eulophidae 9 ±2,74 0,8 ±0,26 2,4 ±1,07 10,2 ±2,75 4,05 ±0,99

Euplemidae 0,25 ±0,16 0 0 0,1 ±0,10 0,2 ±0,16

Eurytomidae 2,6 ±0,87 0,15 ±0,15 3,35 ±1,71 3,55 ±1,14 1,85 ±1,34

Mymaridae 12,4 ±3,86 1,85 ±0,90 4,2 ±1,39 8,35 ±1,53 5,1 ±1,46

Pteromalidae 5,2 ±0,86 1,7 ±0,48 3,3 ±0,89 3,35 ±0,79 3,1 ±0,55

Trichogrammatidae 0 0 0,3 ±0,30 0 0,05 ±0,05

katkine Chalcidoidea 0,05 ±0,05 0 0 0 0

Cynipoidea 2,35 ±1,02 0,15 ±0,08 0,6 ±0,27 1,9 ±0,40 0,6 ±0,18

Braconidae 6,6 ±1,20 3,6 ±0,84 4,7 ±1,40 7,5 ±1,79 4,65 ±0,90

Ichneumonidae 1,55 ±0,28 0,85 ±0,28 2,3 ±0,74 2,65 ±0,62 1,75 ±0,44

Platygastridae 6,75 ±2,16 1,6 ±0,48 12,1 ±5,98 4,45 ±1,36 2,75 ±0,71

Scelionidae 1,95 ±0,55 0,9 ±0,30 2,2 ±0,89 2,5 ±0,71 2,05 ±0,49

Diapriidae 1,45 ±0,46 0,95 ±0,25 0,5 ±0,17 1,25 ±0,33 1 ±0,24

Proctotrupidae 0,35 ±0,15 0 0,1 ±0,07 0,95 ±0,47 0,8 ±0,24

Ceraphronoidea 

Chalcidoidea 

Ichneumonoidea 

Platygastroidea

Proctotrupoidea 
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Lisa 4. Proovide kogumiskuupäeva mõju maastikuelementide tüüpide kaupa 

parasitoidide arvukusele 
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Lisa 5. Lihtlitsents lõputöö salvestamiseks ja üldsusele kättesaadavaks tegemiseks 

(tähtajaline piirang) ning juhendaja(te) kinnitus lõputöö kaitsmisele lubamise kohta 
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