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Käesoleva uurimistöö eesmärgiks on anda ülevaade hobukastani-keerukoist (Cameraria 

ohridella), selle päritolust ja levikust ning harilikule hobukastanitele tekitatud 

kahjustustest Tartus, Tallinnas ja Kagu-Hiiumaal.  

Välitöid teostati 2015. aastal juulist septembri alguseni ning  2016. aastal juulist 

augustini Tartus, Tallinnas ja Kagu-Hiiumaal. 2015. aasta juulist oktoobrini oli Tartus 

üles seatud ka feromoonpüünis hobukastani-keerukoi lendluse jälgimiseks.  

Tulemustest selgus, et mõlemal aastal olid väikseimad hobukastani-keerukoi kahjustused 

harilikel hobukastanitel Tallinnas ning üldjuhul olid suuremad kahjustused aladel, kus ei 

toimu langenud lehtede koristamist. Tartu feromoonpüünise andmetel oli hobukastani-

keerukoi lendlus kõrgeim augustis.  

Märksõnad: invasiivne võõrliik, lehtedes kaevandav putukas, lehtede koristamine  
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The aim of this thesis is to give an overview of horse-chestnut leafminer (Cameraria 

ohridella), its origin and dispersal and its occurrence in Tartu, Tallinn and South-Eastern 

Hiiumaa.  

Fieldwork was carried out from July to early September in 2015 and from July to August 

in 2016, in Tartu, Tallinn and South-Eastern Hiiumaa. In 2015, a pheromone trap was set 

up in Tartu from July to October.  

Results of the fieldwork indicated that the damages of horse-chestnut leafminer on the 

leaves of Aesculus hippocastanum were smallest in Tallinn and were generally most 

intensive in areas with no leaf removal.  
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SISSEJUHATUS 

 

Hobukastani keerukoi (Cameraria ohridella) esmaleid Eestist pärineb aastast 2007 (Jürivete 

2009). Tegemist on Eestis invasiivse võõrliigiga (Švilponis et al. 2009). Hobukastani 

keerukoi kuulub liblikaliste seltsi, keerukoilaste sugukonda. Hobukastani-keerukoi röövikud 

toituvad hariliku hobukastani (Aesculus hippocastanum) lehtedes ning nende lehtedes 

kaevandamise tõttu võivad hobukastanid kaotada enamuse oma rohelisest lehepinnast 

(Švilponis  et al 2009).  

Teaduslikult kirjeldati hobukastani-keerukoi aastal 1986 (Deschka ja Dimic 1986 ref 

Grabenweger et al. 2005)) ning seda peeti kaua tõenäoliseks võõrliigiks  Euroopas. Pärast 

esmakirjeldamist levis hobukastani-keerukoi kiiresti üle Euroopa. Aastaks 2000 oli 

hobukastani-keerukoi levinud üle kogu Kesk-Euroopa (Šehrova ja Lastuvka 2001). Mõned 

uuemad uuringud annavad siiski alust arvata, et hobukastani-keerukoi on tõenäoliselt pärit 

Balkani poolsaare looduslikest hobukastani puistutest (Valade et al. 2009, Lees et al. 2011).  

Käesoleva töö teema on aktuaalne, kuna harilik hobukastan on sage puuliik Eestis nii 

linnahaljastuses kui mõisaparkides ning hobukastani-keerukoi kahjustused rikuvad 

hobukastanite esteetilist väärtust.  

Käesoleva töö empiiriline osa tugineb peamiselt 2015. aasta juulist septembri alguseni ning 

2016. aasta juulist augustini Tartus, Kagu-Hiiumaal ja Tallinnas teostatud välitöödele. 

Välitöödel hinnati hobukastani-keerukoi kahjustusi hariliku hobukastani lehtedel visuaalselt 

Gilberti et al (2003) välja töötatud skeemi alusel. 2015. aastal oli Tartus juulist oktoobrini 

üles pandud ka feromoonpüünis hobukastani-keerukoi lendluse jälgimiseks. Enne välitööde 

läbiviimist uurimishüpoteesi ei püstitatud. 

Käesolev töö algab kirjanduse ülevaatega. Kirjanduse ülevaates antakse esmalt lühike 

ülevaade hobukastani-keerukoi ökoloogiast ning mõjust harilikule hobukastanile. Sellele 

järgneb pikem peatükk hobukastani-keerukoi päritolust ja levikust. Peatükis käsitletakse 

mõnesid tähtsamaid uuringuid ja teooriaid hobukastani-keerukoi päritolu kohta, sest 

hobukastani-keerukoi päritolu oli pikka aega teadmata. Sellele järgneb peatükk hobukastani-

keerukoi tõrjest. Kirjanduse ülevaate viimane peatükk vaatleb erinevaid meetodeid 

hobukastani-keerukoi uurimiseks. Pikemalt peatutakse hobukastani-keerukoi kahjustuste 

visuaalsel hindamisel hariliku hobukastani lehtedel, sest seda meetodit kasutati ka käesoleva 

töö välitöödel. Kirjanduse ülevaate osale järgneb  metoodika ja materjalide osa, kus 
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kirjeldatakse välitööde metoodikat ning kus on tabelites ka esitatud alad, millel välitööd läbi 

viidi. Materjalide ja metoodika peatükis on kirjeldatud ka feromoonpüünisega seonduvat. 

Materjalide ja metoodika osale järgneb tulemuste ja arutelu osa. Tulemuste ja arutelu osas 

on esimeses peatükis esitatud andmed hobukastani-keerukoi kahjustuste kohta harilikel 

hobukastanitel Tartus ning 2015. aastal Tartus üles seatud feromoonpüünisega saadud 

andmed hobukastani-keerukoi lendluse kohta Tartus 2015. aastal juulist oktoobrini. 

Tulemuste ja arutelu teises peatükis esitatakse andmed hobukastani-keerukoi kahjustuste 

kohta harilikel hobukastanitel Hiiumaal. Tulemuste ja arutelu kolmandas peatükis esitatakse 

andmed hobukastani-keerukoi kahjustuste kohta harilikel hobukastanitel Tallinnas. 

Tulemuste ja arutelu neljandas peatükis võrreldakse hobukastani-keerukoi kahjustusi 

harilikel hobukastanitel Tartus, Hiiumaal ja Tallinnas ning kõrvutatakse andmeid 

kirjandusest saadud andmetega. Töö lõpus on lisad. Esimeses lisas on täpsemalt kirjeldatud 

hinnatud puude gruppide ja üksikpuude asukohta. Töö teises lisas on täiendavad fotod 

hobukastani-keerukoi kahjustustest hariliku hobukastani lehtedel.  
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1 KIRJANDUSE ÜLEVAADE 

 

1.1 Hobukastani-keerukoi ökoloogia ja mõju harilikule hobukastanile 

 

Hobukastani keerukoi röövikud toituvad peamiselt hariliku hobukastani (Aesculus 

hippocastanum) lehtedes, pealmise ja alumise epidermi vahel. Kuivamise vältimiseks ei 

välju röövikud lehest. Rööviku lehes toitumise tagajärjel tekib väike ümmargune 

laikkaevand, mis on esialgu poolläbipaistev, ent üsna peagi pruunistub. Oma elutegevuse 

käigus õõnestab röövik seda kaevandit järjest suuremaks.  Lõpuks muutub kaevand piklikuks 

korrapäratu kujuga kaevandusalaks. Juhul kui röövikuid on lehes tihedalt, võivad nende 

kaevandid liituda ning puu võib kaotada suurema osa oma rohelisest lehepinnast. See viib 

lehtede kuivamise ning enneaegse varisemiseni (Švilponis et al 2009). 

Hobukastani-keerukoi vastsed nukkuvad lehekaevandites (Švilponis et al 2009). Eestis 

esineb hobukastani-keerukoil teadaolevalt 3 põlvkonda aastas (Voolma 2016). Mõnel pool 

mujal Euroopas esineb ka üle 3 põlvkonna aastas, näiteks Kirde-Itaalias on kirjeldatud 4 

põlvkonna esinemine aastas (Ferracini ja Alma 2008). Iga põlvkonna nukkudest teatud osa 

siirdub sügavasse puhkeseisundisse, talvitub lehevarises ning koorub järgmisel kevadel 

(Švilponis et al 2009). On leitud, et ligi 90% hobukastani-keerukoi lehevarises talvituvatest 

nukkudest hukkub talve vältel (Girardoz et al 2007).   

Hobukastani-keerukoi röövikute kahjustused hariliku hobukastani lehtedel vähendavad 

fotosünteesiks vajalikku lehepinda hobukastanitel (Thalmann et al 2003). Seetõttu on 

hobukastani-keerukoi poolt intensiivselt nakatunud puudel väiksem seemnete ja viljade 

mass, kui väiksemate või olematute kahjustustega puudel (Salleo et al 2002, Thalmann et al 

2003, Percival et al 2011). Suurbrittannias on võrreldud insektitsiidiga imidaklopriid 

töödeldud harilikke hobukastaneid, mida hobukastani-keerukoi ei kahjustanud ning 

insektitsiidiga  töötlemata hobukastaneid, mida hobukastani-keerukoi kahjustas ning leitud, 

et insektitsiidiga töödeldud puudel oli 90.5% kõrgem keskmine seemnete mass, 47.6% 

kõrgem seemnete idanevus, 35.2% kõrgem suhteline kasvukiirus, 85% kõrgem tüve 

juurdekasv, 33.3% kõrgem süsivesikute sisaldus juurtes ning 1719% kõrgem tärklise 

sisaldus okstes (Percival et al 2011). Intensiivselt kahjustatud puudel on täheldatud ka teist 

õitsemist sügisel (Thalmann et al 2003). Teadaolevalt ei ole hobukastani-keerukoi 

kahjustused viinud harilike hobukastanite hukkumiseni (Salleo et al 2003).  
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1.2 Hobukastani keerukoi päritolu ja levik 

 

Hobukastani-keerukoi kirjeldati teaduslikult uue liigina Deschka ja Dimicu poolt aastal 

1985, Makedoonias (Deschka ja Dimic 1986 ref Grabenweger et al. 2005). Hobukastani 

keerukoi kahjustusi harilikul hobukastanil (Aesculus hippocastanum) oli märgatud mõned 

aastad varem Makedoonias, Ohridi järve lähedal, kui täheldati, et senitundmatu putukas 

kahjustab istutatud harilikke hobukastaneid. Simova-Tošić ja Filev leidsid, et kahjustusi 

põhjustas seni teaduslikult kirjeldamata liik keerukoilaste (Gracillariidae) sugukonnast 

(Simoja-Tošić ja Filev 1985). Aastal 1986 andsid Deschka ja Dimic liigile nimeks 

Cameraria ohridella (Deschka ja Dimic 1986 ref Grabenweger et al. 2005).  

Hobukastani-keerukoi päritolu on tekitanud vaidlusi entomoloogide seas. Tõenäolisteks 

päritolupiirkondades on peetud nii Balkani poolsaart (Grabenweger ja Grill 2000), kui ka 

Ameerikat või Ida-Aasiat (Grabenweger ja Grill 2000, Kenis et al 2005). Peale hobukastani-

keerukoi pole Euroopast teada ühtegi teist Cameraria perekonna liiget, teised perekonna 

liikmed esinevad looduslikult Põhja ja Ladina-Ameerikas (52 liiki Põhja-Ameerikas, 

Ladina-Ameerikas on suur osa liike arvatavasti veel teaduslikult kirjeldamata) ning Ida- ja 

Kagu-Aasias (12 liiki) (Grabenweger ja Grill 2000).   

Hobukastani-keerukoi kahjustab teadaolevalt peamiselt hariliku hobukastani lehti, ent 

kahjustusi on täheldatud ka teistel hobukastani perekonna liikidel ja ka mägivahtral (Acer 

pseudoplatanus) ning harilikul vahtral (Acer platanoides) (Grabenweger ja Grill 2000, Kenis 

et al 2005). Enim kahjustab hobukastani-keerukoi siiski hariliku hobukastani lehti, 

kahjustused teiste puuliikide lehtedel on teadaolevalt pigem erandlikud (Grabenweger ja 

Grill 2000). Harilik hobukastan esineb looduslikult Balkani poolsaarel (Laas 1987), kus 

kasvab tertsiaari ajastust säilinud reliktse liigina (Xiang et al 1998). Seega, teadaoleva 

peamise peremeestaime päritolu järgi otsustades, tundub tõenäoline, et hobukastani-

keerukoi on pärit Balkani poolsaarelt, nagu harilik hobukastangi. Kuna harilik hobukastan 

on looduslikult levinud ainult Balkani poolsaarel, toetuvad teooriad hobukastani-keerukoi 

Euroopa-välise päritolu kohta oletusele, et hobukastani-keerukoi algne peremeestaim on 

olnud mõni teine puuliik. Võimalikuks esialgseks peremeesliigiks on peetud teisi 

hobukastani või vahtra perekonna liike (Grabenweger ja Grill 2000, Hellrigl 2001, Kenis et 

al 2005).  
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Deschka ja Dimic esitasid hobukastani-keerukoi päritolu kohta teooria, et tegemist on 

Balkani poolsaarel viimase jääaja üleelanud reliktiga, nagu harilik hobukastangi seda on 

(Deschka ja Dimic 1986 ref Grabenweger et al. 2005: 291). Kenis esitas hobukastani-

keerukoi Balkani päritolule kolm järgnevat vastuargumenti (1997): esiteks, teadaolevalt ei 

ole ükski teine Cameraria perekonna liik Euroopast pärit; teiseks, ehkki Euroopa, sealhulgas 

eriti Balkani poolsaare liblikalised on hästi tuntud, kirjeldati hobukastani keerukoid alles 

1980-el aastatel, kui toimus liigi järsk massiline puhang; kolmandaks, Kenis toob välja, et 

Deschka ja Dimicu andmetel (Deschka ja Dimic 1986 ref Kenis 1997)  puuduvad 

hobukastani keerukoile spetsialiseerunud parasitoidid, hobukastani-keerukoist toituvad vaid 

mõningad generalistidest parasitoidid. Kolmanda vastuargumendi selgituseks - üldiselt 

esineb invasiivsetel populatsioonidel vähem parasitoide ning nende parasitoidid on pigem 

generalistid kui spetsialistid (Cornell ja Hawkins 1993). Kuna parasitoidide esinemises 

kohalikel ja invasiivsetel populatsioonidel on täheldatud mainitud erinevusi, siis on ka 

hobukastani-keerukoi päritolu üritatud välja selgitada uurides tema vastsetest ja nukkudest 

toituvaid parasitoide Balkani poolsaarel, kus harilik hobukastan looduslikult esineb ning kus 

ka hobukastani-keerukoid esmakordselt kirjeldati. 

Freise et al (2002) uurisid hobukastani-keerukoi parasitoide Serbias ja Makedoonias 

korjatud lehtedest leitud hobukastani-keerukoi vastsetel ja nukkudel. Leiti kokku 13 liiki 

parasitoide, kes kõik olid Euroopas laialt levinud generalistid. Leiti ka, et hobukastani-

keerukoil esines vähem parasitismi kui teistel lehtedes kaevandavatel putukatel Euroopas. 

Arvestades, et hobukastani-keerukoil esines teiste lehekaevuritega võrreldes vähem 

parasitismi ja teda kahjustavad parasitoidid olid kõik generalistid ning arvestades 

hobukastani keerukoi kiiret levikut Euroopas, järeldati, et hobukastani-keerukoi ei pärine 

Balkani poolsaarelt, vaid on Euroopas invasiivne võõrliik.  

Grabenweger et al (2005) uurisid ning võrdlesid hobukastani-keerukoi parasitoidide 

esinemist looduslikest hariliku hobukastani puistutest Kreekas ning Bulgaarias ja 

mittelooduslikest puistutest Kreekas, Bulgaarias, Makedoonias ja Serbias korjatud lehtedes 

olnud hobukastani-keerukoi röövikutel ja nukkudel. Ka Grabenweger et al leidsid, et 

hobukastani-keerukoi kannatab märksa vähem parasitismi all, kui teised lehtedes 

kaevandavad putukad oma looduslikes elupaikades. Leiti, et parasitism on sarnaselt väike 

nii looduslikes kui mittelooduslikes hariliku hobukastani puistutes ning et mõlemat tüüpi 

puistutes kannatab hobukastani-keerukoi sarnaste parasiitide käes. Looduslikest puistutest 

korjatud proovidest ei leitud hobukastani-keerukoile spetsialiseerunud parasitoide. Need 
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leiud toetasid teooriat, et hobukastani-keerukoi ei ole pärit Balkani poolsaarelt, ent 

Grabenweger et al nentisid, et seda ei saa siiski täieliku kindlusega väita ning et hobukastani-

keerukoi päritolu vajab edasist uurimist.  

Juhul, kui invasiivne populatsioon on alguse saanud vähesest hulgast isenditest, on 

invasiivsel populatsioonil ka väike geneetiline mitmekesisus (Cox 2004). Mitmetel uuritud 

invasiivsetel putukate populatsioonidel on seetõttu leitud oma uues levilas väike geneetiline 

mitmekesisus (Ross et al 1993, Ross et al 1996, Gasparich et al 1997, Suarez et al 1999, 

Tsutsui et al 2000, Holway et al 2002, Schmid-Hempel et al 2007, Puillandre et al 2008). 

Valade et al (2009) uurisid hobukastani-keerukoi geneetilist mitmekesisust, saamaks 

selgust, kas ka hobukastani-keerukoil on väike geneetiline mitmekesisus, mis viitaks, et 

tegemist on tõenäoliselt invasiivse liigiga Euroopas. Uuringu jaoks koguti hobukastani-

keerukoi vastseid, nukke ja valmikuid peamiselt Kesk- ja Lääne-Euroopast ning hariliku 

hobukastani looduslikust areaalist Balkani poolsaare lõuna-osast ja analüüsiti kogutud 

isendite DNA-d.  

Valade et al (2009) leidsid, et Lõuna-Balkani looduslikest hariliku hobukastani puistutest 

kogutud isenditel oli suurem geneetiline mitmekesisus kui mujalt Euroopast kunstlikest 

elupaikadest kogutud isenditel. Looduslikest puistutest pärit isenditel oli suurem 

haplotüüpide ja nukleotiidide mitmekesisus ning neil esines sagedamini harvaesinevaid 

alleele. Valade et al leidsid, et Lõuna-Balkanilt pärit hobukastani-keerukoide geneetiline 

mitmekesisus oli võrreldav teiste liblikaliste geneetilise mitmekesisusega oma looduslikul 

levilal (Endersby et al 2006, Wiemers ja Fiedler 2007).  Valade et al (2009) järeldasid nende 

tulemuste põhjal, et hobukastani-keerukoi on tõenäoliselt pärit Lõuna-Balkanilt.  

Hobukastani-keerukoi Balkani päritolu toetab ka Leesi et al uurimus (2011). Lees et al 

uurisid hobukastani-keerukoi kaevandite ning surnud röövikute ja nukkude esinemist 

herbaariumites, mis olid vanemad, kui hobukastani-keerukoi teaduslik kirjeldamine. 

Hobukastani-keerukoi kaevandeid leiti ainult Balkani poolsaarelt Kreekast ja Albaaniast 

kogutud herbaareksemplaridelt. Vanimad herbaareksemplarid, millelt leiti hobukastani-

keerukoi kaevandeid, olid pärit Kreekast ning kogutud aastal 1879. Üldjuhul oli kaevandite 

tihedus herbaareksemplaridel väike, ent 1961. aasta septembris Albaaniast kogutud 

herbaareksemplaridel oli kaevandite tihedus suurem kui teistel herbaareksemplaridel ning 

võrreldav tüüpiliste suve lõpu kahjustustega 21. sajandi alguses Euroopa parkides. 
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Herbaareksemplaridel säilinud surnud röövikute ja nukkude DNA analüüsid kinnitasid, et 

tegemist on hobukastani-keerukoi isenditega.  

Hariliku hobukastani looduslikud puistud Balkani poolsaarel paiknevad peamiselt raskesti 

ligipääsetavatel aladel (Valade et al 2009). Lees et al arvavad, et hobukastani-keerukoi 

levikule aitas kaasa kaasaaegsete teede rajamine nendesse piirkondadesse 20. sajandi teisel 

poolel (Lees et al 2011). Lees et al (2011) peavad seda tõenäoliseks, sest hobukastani-

keerukoi valmikud ning lehtedes paiknevad röövikud ning nukud võivad levida autode ja 

teiste sõidukite abil, mis kannavad nii täiskasvanud isendeid kui ka saastunud lehti uutesse 

piirkondadesse (Gilbert et al 2005)  

Käsitletud kirjanduse põhjal sai hobukastani-keerukoi levik Euroopas alguse Balkani 

poolsaarelt. Valade’i et al (2009) ning Leesi et al (2011) uuringute põhjal tundub tõenäoline, 

et hobukastani-keerukoi on pärit Balkani poolsaare looduslikest hariliku hobukastani 

puistutest, mitte ei ole Euroopasse levinud mõnest teisest maailmajaost.  

Aasta 1985 augustis toodi Makedooniast Ohridist ja Kićevost kogutud elusaid hobukastani-

keerukoi röövikuid ja nukke uurimise eesmärgil Ülem-Austriasse Linzi linna lähistele. 

Arvatakse, et mõned uurimise eesmärgil Ülem-Austriasse toodud hobukastani-keerukoid 

võisid pääseda vabadusse (Hellrigl 2001). Seega aastaks 1986 esines hobukastani-keerukoi 

teadaolevalt Kreekas, Albaanias ja Makedoonias ning oli toodud ka Austriasse. 

Hobukastani-keerukoi edasine levik lähtus kahest piirkonnast. Hariliku hobukastani 

looduslikust areaalist Balkanil levis hobukastani-keerukoi ülejäänud Balkani poolsaarele. 

Teiseks levikukoldeks sai Linzi ümbrus Austrias, kust sai alguse hobukastani-keerukoi levik 

üle Euroopa väljaspool Balkani poolsaart. 21. sajandi alguseks oli hobukastani-keerukoi 

levinud üle kogu Kesk-Euroopa (Šefrova ja Laštuvka 2001). Aastal 2002 jõudis 

hobukastani-keerukoi Suurbrittanniase (Tilbury ja Evans 2003), Taanisse (Karsholt ja 

Kristensen 2003) ning Leetu (Ivinskis 2004), aastal 2003 jõudis hobukastani-keerukoi 

Rootsi (Svensson 2004). Soome jõudis hobukastani-keerukoi aastal 2006 (Jürivete 2009). 

Hobukastani keerukoi esmaleid Eestist pärineb aastast 2007. Aastal 2007 püüti täiskasvanud 

isendeid Pärnust (Jürivete 2009) ning hariliku hobukastani lehtedel täheldati hobukastani-

keerukoi kaevandeid ka Tartus, Tõrvas, Virtsus, Saaremaal ja Tagamõisas (Jürivete 2008, 

Jürivete 2009, Švilponis 2009, Švilponis et al 2009). 

Šefrova ja Laštuvka andmetel on hobukastani-keerukoi levikukiirus keskmiselt 60-70 

kilomeetrit aastas (Šefrova ja Laštuvka 2001). Peamiselt levib hobukastani-keerukoi tuule 
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abil (Šefrova ja Laštuvka 2001), ent ka passiivne levik autode ja teiste sõidukitega, mis 

nakatunud lehti uutesse piirkondadesse kannavad, võib olla oluline levikuviis (Gilbert et al 

2005). Enamasti leiab massiline puude nakatumine aset kaks aastat pärast hobukastani-

keerukoi esmaleidu uues piirkonnas (Šefrova ja Laštuvka 2001). 

 

1.3 Hobukastani-keerukoi tõrje 

 

Hobukastani-keerukoile spetsialiseerunud parasitoide ei ole siiamaani leitud, hobukastani-

keerukoist toituvad vaid generalistidest parasitoidid ning hobukastani-keerukoi kannatab 

teadaolevalt vähem parasitismi all kui teised lehtedes kaevandavad putukad (Freise et al 

2002, Grabenweger et al 2005). Seega hobukastani-keerukoi bioloogiline tõrje 

parasitoididega ei oleks tõenäoliselt eriti tulemuslik.  

Uuringud on näidanud insektitsiidide (imidaklopriid, abamektiin) efektiivsust hobukastani-

keerukoi kahjustuste vähendamisel (Ferracini ja Alma 2008, Percival et al 2011, 2012). 

Ferracini ja Alma (2008) leidsid Kirde-Itaalias läbi viidud uuringu põhjal, et harilike 

hobukastanite tüvedesse imidaklopriidi või abamektiini süstimine vähendas hobukastani-

keerukoi kahjustusi üldiselt kuni 82%. Percival et al  (2011, 2012) on Suurbritannias läbi 

viidud uuringute põhjal leidnud, et harilike hobukastanite juurde mulda imidaklopriidi 

lisamine, või hobukastanite pritsimine deltametriini või diflubensurooniga võib 

hobukastani-keerukoi kahjustused harilikel hobukastanitel täielikult ära hoida. Percival et al 

(2012) leidsid, et 4-5 aastastel hobukastanitel hoidis deltametriin hobukastani-keerukoi 

kahjustused täielikult ära hobukastanite kahekordsel pritsimisel, diflubensuroon hoidis 

kahjustused täielikult ära hobukastanite kolmekordsel pritsimisel. Percival et al (2012) 

rõhutavad samas, et vanemate puude puhul oleks insektitsiididega pritsimisel tulemused 

tõenäoliselt kehvemad, sest kogu puu võra korralikult pritsimisega katta oleks raskem.   

Hobukastani-keerukoi kahjustusi hariliku hobukastani lehtedel saab vähendada ka lehevarise 

koristamisega, sest hobukastani-keerukoi nukud talvituvad varisenud lehtedes (Pavan et al 

2003, Gilbert et al 2003). Pavan et al (2003) uurisid lehtede koristamise mõju hobukastani-

keerukoi kahjustustele harilikul hobukastanil Kirde-Itaalias aastatel 1998-2000. Pavan et al 

(2003) leidsid, et juuni alguses oli sõltuvalt aastast koristamata lehtedega aladel hobukastani-

keerukoi poolt kahjustatud keskmiselt 5.3-14.2% lehepinnast, samas kui koristatud 

lehtedega aladel oli kahjustatud keskmiselt 0.3-1% lehepinnast. Juuli lõpus oli koristamata 
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lehtedega aladel sõltuvalt aastast keskmiselt kahjustatud 20.2-66.1% lehepinnast, koristatud 

lehtedega aladel oli keskmiselt kahjustatud 4.8-16.2% lehepinnast. Augusti lõpus oli 

koristamata lehtedega aladel sõltuvalt aastast keskmiselt kahjustatud 79-96% lehepinnast, 

koristatud lehtedega aladel oli sõltuvalt aastast keskmiselt kahjustatud 32.2-92.5% 

lehepinnast. Aastal 2000 ei leitud märkimisväärset erinevust lehekahjustustes koristatud ja 

koristamata aladel augusti lõpus. 

Pavan  et al (2003) leidsid, et ehkki lehtede koristamine on vähem efektiivne kui 

insektitsiidid, on see piisav lehtede varajase langemise ennetamiseks. Lehtede koristamise 

eelisteks insektitsiididega hobukastanite pritsimise ees on keskkonna- ja terviseriskide 

puudumine ning eeliseks puude hobukastanite insektitsiididega süstimise ees on madalam 

kulukus (Pavan et al 2003). Insektitsiidide kasutamine ainsa hobukastani-keerukoi 

tõrjemeetodina võib viia ka hobukastani-keerukoil resistentsuse välja kujunemiseni 

insektitsiidide suhtes, selle vältimiseks soovitavad Pavan et al (2003) vaheldada erinevatel 

aastatel insektitsiidide kasutamist ja lehtede koristamist.  

Gilbet et al (2003) on uurinud hobukastani-keerukoi arvukust Brüsselis ja Bernis. Gilbert et 

al (2003) leidsid, et koristamata lehtede rohkus on peamine faktor, mis mõjutab hobukastani-

keerukoi arvukust erinevatel aladel ühes piirkonnas.  

 

1.4 Hobukastani-keerukoi arvukuse hindamine 

 

Hobukastani-keerukoi arvukuse hindamiseks on kasutatud feromoonpüüniseid (Kindl et al 

2002, Gilbert et al 2003, Kalinová et al 2003, Augustin et al 2004, Svatoš, et al 2009, 

Voolma 2016), hobukastani-keerukoi kaevandite kokku lugemist lehtedel (Gilbert et al 

2003, Pavan et al 2003, Ivinskis ja Rimšaité 2006)  ning kahjustatud lehepinna protsendi 

hindamist visuaalselt (Gilbert et al 2003, Pavan et al 2003, Augustin et al 2004, Gilbert et 

al 2004, Ivinskis ja Rimšaité 2006).  

Feromoonpüüniste puuduseks on, et juhul kui feromoonpüünised on üles pandud avalikele 

aladele, võivad need langeda vandalismi ohvriks (Gilbert et al 2003).  

Hobukastani-keerukoi arvukuse hindamiseks lehekaevandite kokku lugemise teel on 

kasutatud erinevaid meetodeid. Gilbert et al lugesid hobukastani-keerukoi arvukuse 
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hindamiseks 30 sekundi jooksul kokku kõik leitud kaevandid ühel juhuslikult valitud puul 

või väiksel puude grupil hinnatud aladel (Gilbert et al 2003).  

 Ivinskis ja Rimšaite (2006) lugesid kaevandeid kokku ainult aladel, kus visuaalse hinnangu 

põhjal esinesid massilised kahjustused. Igalt puult massiliste kahjustustega hinnatud aladelt 

võeti 10 juhuslikku lehte võra madalamast osast kuni 2,5 meetri kõrguselt, ning lehtedelt 

loeti kokku kõik kaevandid. Ivinskis ja Rimšaite ei kirjelda, kas kaevandid loeti kokku in 

situ ning kas kasutati lehtede läbi valgustamist.  Juhul kui lehtedel on tihedalt kaevandeid, 

mis on liitunud, on kaevandite üksteisest eristamine raskendatud ning kaevandite kokku 

lugemine in situ võib olla võimatu. Sellisel juhul on vajalik lehtede läbi valgustamine, mis 

võimaldab kokku lugeda elusad ja surnud hobukastani-keerukoi vastseid ja nukud lehtedes 

(Gilbert ja Grégoire 2003).  

Pavan et al (2003) uurisid lehtede koristamise mõju hobukastani-keerukoi arvukusele ning 

kasutasid ühena hobukastani-keerukoi arvukuse hindamise meetoditest lehekaevandite 

kokku lugemist. Igal hinnatud alal loeti kokku 5 puu 10 lehel esinenud lehekaevandid juuni 

alguses ja juulis. Augustis, kui kahjustused olid suurenenud, hinnati lehtede kahjustusi 

visuaalselt. 

Kaevandite üksteisest eristamise raskus juhul kui lehtedel on tihedalt kaevandeid, on 

kaevandite kokku lugemise puuduseks ning seetõttu võib tihedate kaevandite puhul olla 

raske seda metoodikat in situ rakendada, kui pole võimalik lehti tehisvalgusega läbi 

valgustada.  

Hobukastani-keerukoi arvukust võib hinnata ka kahjustatud lehepinna protsendi järgi. Seda 

on võimalik teha visuaalselt, või pilditöötlustarkvara abil (Gilbert ja Gregoiré 2003). Gilbert 

ja Gregoiré (2003) on välja töötanud skaala hobukastani-keerukoi kahjustuste semi-

kvantitatiivseks visuaalseks hindamiseks hariliku hobukastani lehtedel. Skaala kahjustuste 

visuaalseks hindamiseks töötati välja, sest kahjustatud lehepinna protsendi kvantitatiivne 

hindamine pilditöötlustarkvara abil on väga aeganõudev. Skaala välja töötamiseks koguti 4-

5 lehte puude võra madalamast osast 100 alalt Brüsselis. Lehed fotografeeriti digitaalse 

kaameraga, 700x700 mm suurusel valgel taustal. Hobukastani-keerukoide arvukuse 

leidmiseks valgustati lehed läbi ning loeti väikse kaevandite tiheduse korral kokku 

kaevandid lehtedel. Suure kaevandite tiheduse korral valgustati lehed läbi ning loeti kokku 

läbivalgustatud lehtedes nähtavad elusad ja surnud hobukastani-keerukoi röövikud ja nukud. 
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Fotosid töödeldi, viies üks piksel vastavusse ühe ruutmillimeetriga ning fotodel eraldati 

värvi alusel valge taust ning roheline kahjustamata ala lehekahjustustest, kasutades 

pilditöötlusprogrammi. Seejärel arvutati välja kahjustatud alade pindalad lehtedel. Fotode 

põhjal töötati välja 8 standardiseeritud kahjustusklassi kujutav skeem lehekahjustuste 

visuaalseks hindamiseks. Skeemil on kujutatud neli näidet iga kahjustusklassi lehest. 

Väljatöötatud kahjustusklassid on järgmised: 0, 0% liitlehe pinnast on kahjustatud; 1, 0-2% 

liitlehe pinnast on kahjustunud; 2, 2-5% liitlehe pinnast on kahjustunud; 3, 5-10% liitlehe 

pinnast on kahjustunud; 4, 10-25% liitlehe pinnast on kahjustunud; 5, 25-50% liitlehe 

pinnast on kahjustunud; 6, 50-75% liitlehe pinnast on kahjustunud; 7, 75-100% liitlehe 

pinnast on kahjustunud (Gilbert ja Gregoiré 2003).  

Kaheksal vabatahtlikul, kellest neli olid kursis hobukastani-keerukoi ökoloogiaga ning neli 

olid sel teemal võhiklikud, lasti kahjustusklasside skeemi abil hinnata kahjustusi 

fotografeeritud lehtedel ning hinnangute täpsust võrreldi pilditöötluse abil saadud 

hinnangutega. Mõlemal meetodil saadud kahjustuste hinnangut võrreldi kaevandite kokku 

lugemisel saadud tulemustega ning leiti, et mõlemal meetodil saadud hinnangulised 

kahjustuste suurused on tugevas korrelatsioonis kokku loetud kaevandite hulgaga. Leiti ka 

tugev korrelatsioon pilditöötlusel ning visuaalsetel hinnangutel saadud kahjustuste suuruste 

vahel. Hobukastani-keerukoi ökoloogiaga kursis olevate ning sel teemal võhiklike hindajate 

visuaalsete hinnangute vahel ei leitud olulist erinevust. Tulemustest järeldati, et kahjustuste 

visuaalne hindamine väljatöötatud skeemi abil õigustab ennast võrreldes kahjustuste 

hindamisega pilditöötluse abil, sest nendel kahel meetodil saadavad tulemused on sarnase 

täpsusega, ent pilditöötlus on töö- ja ajamahukam (Gilbert ja Gregoiré 2003). 

Gilberti ja Grégoire’i (2003) väljatöötatud skaalat on kasutatud hobukastani-keerukoi 

tekitatud lehekahjustuste hindamiseks Suurbritannias (Augustin et al 2009, Straw ja 

Williams 2013), Prantsusmaal (Augustin et al 2004, 2009), Belgias (Gilbert et al 2003, 

Augustin et al 2009), Šveitsis ja Saksamaal (Augustin et al 2009). Straw ja Williams (2013) 

kasutasid Gilberti ja Grégoire’i skaalat lehtede kahjustuse hindamiseks kogu võra kohta, 

kasutades vajadusel binoklit.  

Hobukastani-keerukoi kahjustuste visuaalseks hindamiseks on kasutatud ka teisi meetodeid. 

Enne 8 klassilise skaala välja töötamist (Gilbert et al 2003) kasutasid Gilbert et al 

hobukastani keerukoi arvukuse hindamiseks lehekaevandite kõrval ka 6 klassilist 20% 
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sammuga skaalat kahjustuste visuaalseks hindamiseks Bernis aastal 2000 (Gilbert et al 

2003).  

Pavan et al  (2003) kasutasid lehtede kahjustuste visuaalset hindamist ühena meetoditest 

oma uuringus lehtede koristamise mõju kohta hobukastani-keerukoi arvukusele. Juunis ja 

juulis hinnati hobukastani-keerukoi arvukust kaevandite kokku lugemise teel. Augusti lõpus 

hinnati kahjustusi visuaalselt, sest kaevandid olid liitunud, mistõttu polnud neid võimalik 

enam kõigil lehtedel kokku lugeda. Lehed jagati visuaalse kahjustuse hinnangu põhjal 6 

kahjustusklassi: 0 = 0% lehepinnast oli kahjustunud, 1 = 1-10 % kahjustunud, 2 = 11-25% 

kahjustunud, 3= 26-50%, 4 = 51 – 75% kahjustunud, 5 = 76-99 % kahjustunud, 6 = 100% 

kahjustunud, langenud leht. 

Ivinskis ja Rimšainte (2006) kasutasid Leedus hobukastani-keerukoi kahjustuste 

klassifitseerimiseks aastatel 2002-2006 kolme kahjustusklassiga skaalat. Skaala esimesse 

klassi paigutati uuritud alad, millel esines üksikuid kaevandeid üksikutel puudel. Teise 

kahjustusklassi paigutati alad, kus esines ühel või rohkemal puul 2-5 lehekaevandit ühel 

lehekesel. Kolmandasse kahjustusklassi paigutati alad, kus esinesid „massilised 

kahjustused“. Ivinskis ja Rimšainte (2006) ei defineeri oma artiklis massilisi kahjustusi, ent 

tõenäoliselt liigitati massilisteks kahjustusteks kahjustused, mille kahjustused ületasid teise 

kahjustusklassi defineeritud piirid.  
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2 MATERJALID JA METOODIKA 

 

 

Töös kasutatud andmed on kogutud Tartus, Tallinnas ning Kagu-Hiiumaal Käina ja 

Pühalepa valdades 2015. ja 2016. aastal juulis ja augustis, aastal 2015 ka septembri esimestel 

päevadel. Nimetatud piirkondades hinnati  hariliku hobukastani lehtede kahjustusi parkides 

ning mujal haljastuses. Tartus ja Tallinnas külastati linnas olevaid parke ning juhul kui neis 

esines harilikke hobukastaneid, hinnati nende kahjustusi. Kummaski linnas ei külastatud 

kõiki linna parke. Mõlemas linnas hinnati ka väljaspool külastatud parke märgatud harilike 

hobukastanite lehtede kahjustusi. Hiiumaal valiti külastatud alad suulise informatsiooni 

alusel Käina ja Pühalepa vallas kasvavate harilike hobukastanite kohta. Enamikel külastatud 

aladel hinnati kahjustusi nii 2015. kui ka 2016. aastal, ent mõned 2015. aastal hinnatud alad 

jäid 2016. aastal hindamata. 2016. aastal hinnati ka mõningaid alasid, mis jäid 2015. aastal 

hindamata.  

Igal külastatud alal loeti kokku seal esinevad harilikud hobukastanid ning kuni viiest puust 

koosneva grupi puhul hinnati kahe puu lehti ning kuni 24 puust koosneva grupi puhul hinnati 

nelja puu lehti. Suurema grupi puhul hinnati iga viienda puu lehti. Kohati hinnati ka üksinda 

kasvavaid hobukastaneid. Igal juhuslikult valitud puul hinnati 10 juhuslikult valitud liitlehte 

puu võra madalamas osas (kuni ligi 2 m kõrguselt). Võimalusel valiti hinnatavaid lehti puu 

igast küljest, ent võra või puu ümbruse eripärade tõttu polnud see alati võimalik.  

Liigendatud ilmega haljasaladel (nt Toomemägi Tartus, Toompark Tallinnas) hinnati puid 

üksteisest visuaalselt eristuvate gruppide kaupa, ühetaolise ilmega aladel käsitleti kogu 

haljasala ühe grupina. Et hobukastani-keerukoi nukud talvituvad lehtedes (Švilponis et al 

2009), tehti ka märkmeid külastatud alade ilme kohta, kuhu märgiti, kas külastatud alad olid 

hooldatud ilmega, või esines puude all suurel määral vanu koristamata lehti. Alasid ei valitud 

koristamata lehtede rohkuse või vähesuse alusel, koristamata lehtede esinemine fikseeriti iga 

ala hinnates. Tartus ja Tallinnas sattus valikusse vähe koristamata lehtedega alasid, sest 

linnahaljastuses üldiselt lehed koristatakse. Hiiumaal oli koristamata lehtedega alade osakaal 

suurem. 

Märkmetesse märgiti kohati ka täiendavaid tähelepanekuid puude ning nende ümbruse 

kohta, eeskätt, kas puude, mille ümbrusest on lehed koristatud, lähedal paikneb põõsaid, 

mille all on rohkesti koristamata lehti ning kas puud on tugevasti nakatunud hobukastani-
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pruunlaiksusega (Guignardia aesculii). Täiendavaid tähelepanekuid ei kirjutatud üles 

süstemaatiliselt iga ala kohta.  

Tehnilistel põhjustel aastal 2015 Tartus ühtegi ala ei pildistatud ning Hiiumaal pildistati vaid 

lehtede kahjustusi mõnel hinnatud alal. 2015. aastal Tallinnas ning 2016. aastal kõigis 

kolmes piirkonnas pildistati külastatud aladel nii alade üldilmet, kui ka lehtede kahjustusi, 

et oleks hiljem võimalik fotodelt kontrollida kohapeal tehtud hinnangute õigsust. Ülevaade 

külastatud aladest ning koristamata lehtede rohkusest neil aladel, on antud järgnevates 

tabelites (Tabel 1, Tabel 2, Tabel 3). Tabelites pole ära toodud andmeid koristamata lehtede 

esinemise kohta puude lähedusastes põõsastes, sest vastavat informatsiooni ei talletatud 

süstemaatiliselt iga hinnatud ala kohta.  

 

Tabel 1. Alad, millel Tartus hinnati hobukastani-keerukoi kahjustusi. 

Ala Rohkelt koristamata 

lehti puude all 

Hinnatud lehtede 

arv 2015/2016 

Hindamise 

kuupäev 2015 

Hindamise 

kuupäev 2016 

Forseliuse 

park 

Ei 0/40 - 21.07. 

Holmi park Ei 40/40 24.07. 24.07. 

Hurda Ei 19/0 24.07. - 

Kastani a Ei 20/20 19.07. 19.07. 

Kastani b Ei 70/0 19./20.07. - 

Kastani c Ei 20/20 19.07 19.07. 

Keskpark Ei 10/10 21.07. 21.07. 

Maarjamõisa Ei 40/40 19.07 19.07. 

Puukooli park Jah 0/40 - 21.07. 

Raadi a Ei 10/10 24.07. 24.07. 

Raadi b Ei 20/20 24.07. 24.07. 

Toomemäe a Ei 40/40 22.07. 22.07. 

Toomemäe b Ei 10/10 22.07. 22.07. 

Toomemäe c Ei 10/10 22.07. 23.07. 

Toomemäe d Ei 20/20 23.07 23.07. 

Toomemäe e Ei 10/10 23.07. 23.07 

Toomemäe f Ei 20/20 23.07. 23.07. 

Tähe Ei 20/19 23.07. 24.07. 

Tähtvere Ei 20/20 24.07. 24.07. 

Vabaduse 

puiestik 

Ei 40/40 24.07. 24.07. 

Ülejõe park Ei 20/20 24.07. 24.07. 
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Tabel 2. Alad, millel Hiiumaal hinnati hobukastani-keerukoi kahjustusi. 

 

Ala Rohkelt koristamata 

lehti puude all 

Hinnatud 

lehtede arv 

Hindamise 

kuupäev 2015 

Hindamise 

kuupäev 2016 

Jõeküla a Jah 20/0 27.07. - 

Jõeküla b Ei 10/0 27.07. - 

Kassari Jah 19/20 26.07. 27.07. 

Käina a Ei 20/20 26.07. 26.07. 

Käina b Ei 0/20 - 26.07. 

Putkaste mõisa 

park 

Ei 20/20 26.07. 26.07. 

Pühalepa a Jah 20/20 26.07. 28.07. 

Pühalepa b Jah 0/40 - 28.07. 

Suuremõisa a Ei 60/40 26.07. 28.07. 

Suuremõisa b Ei 20/0 26.07. - 

Suuremõisa c Jah 10/0 26.07. - 

Vaemla mõisa 

park 

Jah 70/70 26.07. 26.07. 

 

Tabel 3. Alad, millel Tallinnas hinnati hobukastani-keerukoi kahjustusi.  

Ala Rohkelt koristamata 

lehti puude all 

Hinnatud 

lehtede arv 

Hindamise 

kuupäev 2015 

Hindamise 

kuupäev 2016 

Estonia 

puiestee 

Ei 40/0 29.07. - 

Falgi park Ei 40/40 23.08. 29.08. 

Harjumägi a Ei 10/10 23.08. 26.08. 

Harjumägi b Ei 10/0 23.08. - 

Hirvepark a Ei 10/10 22.08. 26.08. 

Hirvepark b Ei 10/10 22.08. 26.08. 

Hirvepark c Ei 10/10 23.08. 26.08. 

Hirvepark d Ei 20/20 23.08. 26.08. 

Kaarli kirik Ei 40/40 05.08. 05.08. 

Kadrioru park Ei 240/0 25.08. - 

Ketta Jah 10/10 07.08. 11.08. 

Kiriku plats Ei 20/20 21.08. 25.08. 

Kloostrimetsa 

tee 

Ei 40/40 04.08. 04.08./05.08. 

Komandandi Ei 10/0 23.08. - 

Kopli Ei 40/40 13.08. 11.08. 

Kopli park a Ei 40/40 06.08./07.08. 09.08. 

Kopli park b Ei 0/20 - 09.08. 

Lembitu park Ei 40/0 23.08. - 

Lindamägi Ei 20/20 22.08. 26.08. 

Linnahall a Ei 20/20 29.07. 02.08. 

Linnahall b Ei 20/0 29.07. - 

Linnahall c Ei 10/10 29.07. 02.08. 

Linnahall d Ei 10/10 29.07. 02.08. 
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Lossi plats Ei 10/10 21.08. 25.08. 

Löwenruh Ei 40/40 06.08. 08.08./09.08. 

Mere puiestee a Ei 20/20 29.07. 02.08. 

Mere puiestee b Ei 40/40 29.07. 02.08. 

Merivälja tee a Ei 80/80 30.07./04.08. 05.08./06.08. 

Merivälja tee b Jah 40/40 06.09. 08.08. 

Mustamäe tee a Jah 10/10 06.08. 10.08. 

Mustamäe tee b Ei 20/20 06.08. 10.08. 

Musumägi Ei 10/10 29.07. 02.08. 

Pelguranna  Ei 130/130 07.08. 11.08. 

Rannamägi a Ei 20/20 21.08. 23.08. 

Rannamägi b Jah 20/20 22.08. 23.08. 

Rannamägi c Jah 20/20 21.08./22.08. 23.08. 

Rannamägi d Ei 10/10 22.08. 25.08. 

Sõle a Ei 10/10 06.08. 09.08. 

Sõle b Ei 10/10 07.08. 11.08. 

Sõle c Ei 40/40 06.08. 10.08. 

Toompark a Ei 40/40 07.08. 18.08. 

Toompark b Ei 40/40 10.08. 18.08. 

Toompark c Ei 40/40 10.08. 20.08./22.08. 

Toompark d Ei 10/10 13.08. 19.08. 

Toompark e Ei 40/40 13.08. 19.08. 

Toompark f Ei 40/40 13.08. 19.08. 

Toompark g Ei 10/10 14.08. 22.08. 

Tõnismäe 

haljak 

Ei 40/40 05.08. 05.08. 

Vabaduse 

väljak 

Ei 10/10 23.08. 26.08. 

Väike 

Rannavärav 

Ei 20/20 21.08. 22.08. 

 

Puude gruppide ning puude puhul, mille asukoht vajab täiendavat kommentaari, on vastavad 

kommentaarid toodud lõputöö lisas 1.  

Kõikidele juhuslikult valitud liitlehtedele määrati visuaalselt kahjustusklass, Gilberti ja 

Grégoire’i (2003) väljatöötatud skeemi alusel. Skeemil on lehekahjustused jagatud 

järgnevasse kaheksasse kahjustusklassi: 0, 0% liitlehe pinnast on kahjustatud; 1, 0-2% 

liitlehe pinnast on kahjustunud; 2, 2-5% liitlehe pinnast on kahjustunud; 3, 5-10% liitlehe 

pinnast on kahjustunud; 4, 10-25% liitlehe pinnast on kahjustunud; 5, 25-50% liitlehe 

pinnast on kahjustunud; 6, 50-75% liitlehe pinnast on kahjustunud; 7, 75-100% liitlehe 

pinnast on kahjustunud. Skeem on ära toodud joonisel 1.  
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Joonis 1. Skeem hobukastani-keerukoi kahjustuste hindamiseks (Gilbert et al 2003) 

 Aastal 2015 hinnati visuaalselt kokku 2258 liitlehte (459 liitlehte Tartus, 269 liitlehte 

Hiiumaal ning 1530 liitlehte Tallinnas), aastal 2016 hinnati kokku 1879 liitlehte (449 liitlehte 

Tartus, 250 liitlehte Hiiumaal ning 1180 liitlehte Tallinnas). Kahe aasta peale kokku hinnati 

4137 liitlehte. Hooletusvea tõttu (vale numbriga alustamine vihikus uuel leheküljel) hinnati 

2015. aastal ühel puul Tartus ning ühel puul Hiiumaal üheksat lehte kümne asemel. 2016. 

aastal tehti sama hooletusviga ühel korral Tartus.  

Hobukastani-keerukoi lendluse uurimiseks oli aastal 2015 üles seatud ka feromoonpüünis 

üksikul hobukastanil Tartus, eramaja hoovis Veeriku linnaosas. Kasutatud feromoonpüünis 

oli kartongist, 10x15 cm suuruse liimiplaadiga. Feromoonpüünis oli paigutatud ligi 1.6 

meetri kõrgusele. Püütud hobukastani-keerukoid loendati võimalusel kord nädalas. Juhul kui 

liimiplaat oli liblikaid täis, vahetati ka liimiplaat. Feromoondispenserit perioodi jooksul ei 

vahetatud. Feromoonpüünis oli üleval 9. juulist 2015 kuni 29. oktoobrini 2015.  

Saadud andmed kanti tabelarvutusprogrammi Microsoft Excel. Tabelarvutusprogrammis 

Microsoft Excel arvutati igale visuaalselt hinnatud lehele lehepinna ligikaudne kahjustatuse 

protsent, asendades kahjustusklassid kahjustusklasside ülemise ja alumise piiri aritmeetilise 

keskmisega. Sama meetodit kasutasid oma uuringus Pavan et al (2003) Kirde-Itaalias 

augustis korjatud lehtede puhul, mille kahjustusi hinnati visuaalselt. Pavan et al (2003) 

kasutasid lehtede visuaalsel hindamisel kuue kahjustusklassiga skeemi. 

Tabelarvutusprogrammi kanti ka feromoonpüünisega saadud andmed.  
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3 TULEMUSED 

 

3.1 Hobukastani-keerukoi kahjustused ja lendlus Tartus 

 

Aastal 2015 hinnati Tartus hobukastani-keerukoi kahjustusi 19. kuni 24. juulini. Ühtegi 

koristamata lehtedega ala ei hinnatud. Hinnatud alade lehepinna kahjustuste protsendid on 

näidatud Joonisel 2. Siin ja edaspidi peatükis kujutatud tulpdiagrammidel on alad esitatud 

hindamise järjekorras.  

 

 

Joonis 2. Hobukastani-keerukoi poolt kahjustatud lehepinna % harilikel hobukastanitel 

Tartus hinnatud aladel aastal 2015 (19.07-24.07.) 

Suurimad kahjustused olid üksikul hobukastanil Raadi mõisa pargi lõunapoolse värava ees 

(Raadi a), millel oli kahjustatud hinnanguliselt 43% lehepinnast. Puu all vahetus puu 

ümbruses ei olnud lehed koristamata, ent puust ligi 10 meetri kaugusel olid põõsad, mille all 

oli palju koristamata lehti. Naaberalal Raadi b paiknes väike grupp noori hobukastaneid, 

mille lehepinnast oli kahjustatud keskmiselt 3.7%. Ala Raadi b puude all polnud koristamata 

lehti, samuti polnud puude vahetus läheduses põõsaid koristamata lehtedega. Alade Raadi a 

ja Raadi b kaugus üksteisest on ligi 500 meetrit.  

Teistest uuritud aladest eristus suurte kahjustuste poolest ka üksik hobukastan Toomemäel 

(Toomemäe c), millel oli kahjustunud hinnanguliselt 24.5% lehepinnast. Puu all polnud 
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koristamata lehti, samuti polnud puu vahetus läheduses põõsaid koristamata lehtedega. 

Jakob Hurda, K. A. Hermanni, ja Friedrich Reinhold Kreutzwaldi tänavate vahele jääval 

haljasalal paikneval puude grupil (Hurda) oli kahjustatud keskmiselt 11.3% lehepinnast. 

Teistel hinnatud aladel jäi keskmine lehepinna kahjustus alla 10%.  

Aastal 2016 Tartus hinnatud aladest oli koristamata lehtedega puude ümbrusega Puukooli 

park. Hinnatud alade lehepinna kahjustuste protsendid on näidatud Joonisel 3.  

 

 

Joonis 3. Hobukastani-keerukoi poolt kahjustatud lehepinna % harilikel hobukastanitel 

Tartus hinnatud aladel aastal 2016 (19.07-24.07.) Koristamata lehtedega ala on tähistatud 

punase tulbaga 

Aastal 2016 olid suurimad lehepinna kahjustused samuti üksikul hobukastanil Raadi mõisa 

pargi lõunapoolse värava juures (Raadi a). Kahjustatud oli keskmiselt 67.5% lehepinnast. 

Naaberalal (Raadi b) oli kahjustatud keskmiselt 6.3% lehepinnast. Alade hooldatus oli 

samasugune nagu eelmisel aastal (Raadi b juures polnud koristamata lehti, Raadi a juures 

esines rohkelt koristamata lehti põõsastes, ent mitte puu all). 

Puukooli park oli ainus ala, kus esines rohkesti koristamata lehti puude all. Kahjustatud oli 

keskmiselt 25.2% lehepinnast. Puukooli pargis olid suuremad lehtede kahjustused, kui kõigil 

teistel aladel peale Raadi a.  

Toomemäe pargis aastal 2015 suurte kahjustustega silma paistnud üksikul hobukastanil 

(Toomemäe c) oli aastal 2016 kahjustatud keskmiselt 13.1% lehepinnast. Forseliuse pargis 
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oli kahjustatud keskmiselt 12% lehepinnast, ülejäänud alade lehtede kahjustused jäid alla 

10%. Forseliuse pargis esines palju koristamata lehti põõsastes.  

2015. aastal Tartus koristamata lehtedega puude ümbrusega alasid ei hinnatud. Koristatud 

lehtedega aladel oli hobukastani-keerukoi poolt keskmiselt kahjustatud 7.9% harilike 

hobukastanite lehepinnast. Lehekahjustuste suuruse poolest eristus selgelt teistest 

koristamata aladest Raadi mõisa pargis kasvanud üksik hobukastan, ilma seda arvesse 

võtmata oli kahjustatud keskmiselt 5.9% harilike hobukastanite lehepinnast.  

2016. aastal oli Puukooli park ainus koristamata lehtedega puude ümbrusega ala, mida 

hinnati. Koristatud lehtedega aladel oli 19. kuni 24. juulini läbi viidud hindamise tulemusel 

hobukastani-keerukoi poolt keskmiselt kahjustatud 9.6% harilike hobukastanite lehepinnast. 

Ilma teistest selgelt eristuva kahjustuse intensiivsusega üksikut hobukastanit Raadi mõisa 

pargis arvestamata (kahjustatud 67.5% lehepinnast), oli koristatud lehtedega aladel 

keskmiselt kahjustatud 6.1% harilike hobukastanite lehepinnast. Puukooli pargis oli 

kahjustatud keskmiselt 25.2% harilike hobukastanite lehepinnast. Suurim muutus aastate 

2015 ja 2016 vahel oli kahjustustel üksikul hobukastanil Raadi mõisa pargis (2015 

kahjustatud 43% lehepinnast, 2016 kahjustatud 67.5% lehepinnast). 

Keskmine lehekaevandite hulk lehe kohta oli võimalik aastal 2015 arvutada 12 hinnatud alal 

19-st, aastal 2016 oli võimalik arvutada 8-l alal hinnatud 19-st alast. Keskmine hobukastani-

keerukoi röövikute lehekaevandite hulk  lehe kohta hariliku hobukastani lehtedel Tartus 

hinnatud aladel aastatel 2015 ja 2016 on näidatud Tabelis 4. 

Feromoonpüünisega saadud andmed hobukastani-keerukoi lendluse kohta Tartus aastal 

2015 on esitatud Joonisel 4.  

 

 

Joonis 4. Hobukastani-keerukoi lendlus Tartus 2015 suve teisest poolest oktoobri lõpuni 
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Kokku püüti feromoonpüünisega 3759 hobukastani-keerukoid. Feromoonpüünisega püütud 

liblikate arv oli väike 25. juulini (8 liblikat püünises ajavahemikul 9. juulist 16. juulini, 4 

liblikat püünises 16. juulist 25. juulini). Püütud liblikate arv hakkas tõusma pärast 25. juulit, 

31. juulil oli liimiplaadil 120 liblikat. Enim püüti liblikaid ajavahemikul 20. augustist 27. 

augustini (751 liblikat püünises). Ajavahemikul 27. augustist 3. septembrini püüti 525 

liblikat. Ajavahemikul 24. septembrist 1. oktoobrini püüti 148 liblikat. Ajavahemikul 1. 

oktoobrist 8. oktoobrini püüti 56 liblikat. Ajavahemikul 8. oktoobrist 17. oktoobrini püüti 16 

liblikat. Viimased liblikad püüti oktoobri lõpus (1 liblikas 17. oktoobrist 22. oktoobrini, 4 

liblikat 22. oktoobrist 29. oktoobrini). Andmed on sarnased Voolma (2016) andmetega 

hobukastani-keerukoi lendlusest Tartus aastal 2015, mis on saadud kahe Tartu Eesti 

Maaülikooli pargis üles seatud feromoonpüünise põhjal. Voolma (2016) andmetel oli aastal 

2015 püütud liblikate hulk samuti suurim augusti lõpus ning oktoobri teiseks pooleks oli 

arvukus hääbunud. Aastal 2014 oli Voolma (2016) andmetel hobukastani-keerukoi arvukus 

samuti suurim augustis, ent aastal 2013 oli hobukastani-keerukoi arvukus suurim oktoobris.  

 

3.2 Hobukastani-keerukoi kahjustused Hiiumaal 

 

Aastal 2015 hinnati Kagu-Hiiumaal Käina ja Pühalepa valdades hobukastani-keerukoi 

kahjustusi 26.07. kuni 27. 97. Hinnatud 10-st alast 5 oli vanadest lehtedest koristamata puude 

ümbrusega. Hinnatud alade lehepinna kahjustuste protsendid on näidatud Joonisel 5.  
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Joonis 5. Hobukastani-keerukoi poolt kahjustatud lehepinna % harilikel hobukastanitel 

Hiiumaal hinnatud aladel aastal 2015 (26.07-27.07.) Koristamata lehtedega alad on 

tähistatud punaste tulpadega 

 

Kõigil lehtedest koristamata puude ümbrusega aladel ületasid lehepinna kahjustused 30%. 

Suurim lehepinna kahjustus oli Vaemla mõisa pargis (keskmiselt 60% lehepinnast 

kahjustatud). Väikseim kahjustus oli Käina alevikus Käina kiriku juures kasvaval puude 

grupil (Käina a, keskmiselt 1% lehepinnast kahjustatud), 3.5 kilomeetri kaugusel Vaemla 

mõisa pargist. Suurim lehtede kahjustatus aladel, millel polnud puude ümbrus vanadest 

lehtedest koristamata, oli puude grupil Suuremõisa pargis (Suuremõisa b, 25%). Jõekülas 

hinnati kahe naabertalu hoovis kasvanud harilikke hobukastaneid, millest ühes ei elata 

aastaringselt ning puude all olid lehed koristamata (Jõeküla a, kahjustatud 30% lehepinnast) 

ning teises elatakse aastaringselt ning lehed olid koristatud (Jõeküla b, 3.5% lehepinnast 

kahjustatud). Talude kaugus üksteisest on ligi 200 meetrit. 

Aastal 2016 Hiiumaal hinnatud 8-st alast olid 4 ala vanadest lehtedest koristamata puude 

ümbrusega. Lehepinna kahjustatus hinnatud aladel on näidatud Joonisel 6.  
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Joonis 6. Hobukastani-keerukoi poolt kahjustatud lehepinna % harilikel hobukastanitel 

Hiiumaal hinnatud aladel aastal 2016 (26.07.-28.07.). Koristamata lehtedega alad on 

tähistatud punaste tulpadega 

 

Kõigil koristamata lehtedega aladel oli kahjustatud üle 50% lehepinnast. Suurimad 

kahjustused esinesid Pühalepa kirikuaias ning selle ees kasvanud hobukastanite grupil, kus 

olid kahjustatud 85% (Pühalepa a) ning 86.3% lehepinnast (Pühalepa b). Väikseimad 

kahjustused esinesid Käina alevikus Käina kiriku lähedasel hobukastanite grupil ning Käina 

vallamaja ees kasvavate hobukastanite grupil (Käina a, kahjustatud 2,1% lehepinnast;  Käina 

b, kahjustatud 2.8% lehepinnast).  

2015. aastal oli koristatud lehtedega aladel hobukastani-keerukoi poolt kahjustatud 

keskmiselt 12.2% harilike hobukastanite lehepinnast. Koristamata lehtedega aladel oli 

kahjustatud keskmiselt 33.8% lehepinnast. Siinkohal tuleb märkida, et 2015. aastal eristus 

teistest koristatud lehtedega puude ümbrusega aladest kahjustuste suuruse poolest 

(kahjustatud 25% lehepinnast)  puude grupp Suuremõisas (Suuremõisa b), mida 2016. aastal 

ei hinnatud. Ilma seda puude gruppi arvesse võtmata, oli Hiiumaal aastal 2015 koristatud 

lehtedega aladel kahjustatud keskmiselt 6.1% harilike hobukastanite lehepinnast. 

2016. aastal Kagu-Hiiumaal 26.07. kuni 28.07. läbi viidud hobukastani-keerukoi kahjustuste 

hindamisel hariliku hobukastani lehtedel oli koristatud lehtedega aladel kahjustatud 

keskmiselt 7.9% harilike hobukastanite lehepinnast. Koristamata lehtedega aladel oli 

kahjustatud keskmiselt 74.8% harilike hobukastanite lehepinnast. Suurim muutus oli 
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Pühalepa kiriku ees olnud hobukastanite grupi lehtede kahjustusel (45.3% lehepinnast 

kahjustatud aastal 2015, 86% lehepinnast kahjustunud aastal 2016).  

 

3.3 Hobukastani-keerukoi kahjustused Tallinnas 

 

Aastal 2015 hinnati hobukastani-keerukoi kahjustusi harilikel hobukastanitel 29.07. kuni 

06.09. Koristamata lehtedega oli 5 ala hinnatud 49-st alast. Hinnatud alade hobukastanite 

lehepinna kahjustuste protsendid on näidatud Joonisel 7 ja Joonisel 8.  

 

 

Joonis 7. Hobukastani-keerukoi poolt kahjustatud lehepinna % harilikel hobukastanitel 

Tallinnas hinnatud aladel aastal 2015 (Estonia pst kuni Toompark b). Koristamata lehtedega 

alad on tähistatud punaste tulpadega  

 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Le
h

ep
in

n
a 

ka
h

ju
st

u
se

 %



29 
 

Joonis 8. Hobukastani-keerukoi poolt kahjustatud lehepinna % harilikel hobukastanitel 

Tallinas hinnatud aladel aastal 2015 (Toompark c kuni Merivälja tee b). Koristamata 

lehtedega alad on tähistatud punaste tulpadega 

 

Aastal 2015 Tallinnas hinnatud koristamata lehtedega aladel olid suuremad kahjustused kui 

koristatud lehtedega aladel, ehkki kõigil koristamata lehtedega peale ühe (Merivälja tee b) 

jäi keskmine lehepinna kahjustatus alla 30%. Suurimad kahjustused olid Pirita rannametsa 

serval Merivälja tee ääres kasvavatel hobukastanitel, mis eeldatavasti on sinna looduslikult 

levinud (keskmiselt 44.9% lehepinnast kahjustunud). Naaberalal teisel pool Merivälja teed 

(Merivälja tee a) oli kahjustatud keskmiselt 4.2% lehepinnast. Siinkohal tuleb märkida, et 

nende alade hindamise vahele jäi üle kuu aja (Merivälja tee a hinnatud 30. juulil ja 4. augustil 

ning Merivälja tee b hinnatud 6. septembril). Lehepinna kahjustused ületasid 10% ainult 

koristamata lehtedega aladel.  

Väikseimad hobukastani-keerukoi kahjustused esinesid Estonia puiesteel kasvaval 

hobukastanite grupil ning Musumäel ja Vabaduse väljakul kasvavatel üksikutel 

hobukastanitel, mille lehtedel ei märgatud ühtegi hobukastani-keerukoi lehekaevandit. 

Estonia puiesteel ja Musumäel kasvanud hobukastanid olid tugevasti kahjustatud 

hobukastani-pruunlaiksuse (Guignardia aesculii) poolt,. On leitud, et hobukastani-

pruunlaiksuse poolt nakatatud hariliku hobukastani lehtedel esineb vähem hobukastani-

keerukoi kahjustusi (Gilbert et al 2003). 
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Koristatud lehtedega aladel oli kahjustatud keskmiselt 1.6% harilike hobukastanite 

lehepinnast. Koristamata lehtedega aladel oli kahjustatud keskmiselt 26.4% harilike 

hobukastanite lehepinnast. Joonisel 9 on kujutatud tugevasti kahjustatud hariliku 

hobukastani lehed Tallinnas Pirita rannametsas.  

 

  

Joonis 9. Tugevasti kahjustatud hariliku hobukastani lehed Tallinnas Pirita rannametsas 6. 

septembril 2015. Autori foto  

Aastal 2016 hinnati Tallinnas hobukastani-keerukoi kahjustusi harilikel hobukastanitel 2. 

augustist 28. augustini. Hinnatud 44-st alast oli 5 ala koristamata lehtedega. Hinnatud alade 

lehepinna kahjustuste protsendid on näidatud Joonisel 10 ja Joonisel 11.  
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Joonis 10. Hobukastani-keerukoi poolt kahjustatud lehepinna % harilikel hobukastanitel 

Tallinnas hinnatud aladel aastal 2016 (Linnhall a kuni Sõle b). Koristamata lehtedega alad 

on tähistatud punaste tulpadega 

 

 

Joonis 11. Hobukastani-keerukoi poolt kahjustatud lehepinna % harilikel hobukastanitel 

Tallinas hinnatud aladel aastal 2016. Koristamata lehtedega alad on tähistatud punaste 

tulpadega 

Aastal 2016 Tallinnas hinnatud aladel olid kõik suurimate hobukastani-keerukoi 

kahjustustega alad koristamata lehtedega. Enim kahjustatud olid Pirita rannametsa serval 

Merivälja tee ääres kasvavad hobukastanid (merivälja tee b, keskmiselt 67.6% lehepinnast 

kahjustunud). Ainus koristatud lehtedega ümbrusega puude grupp, millel lehtede kahjustatus 
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ületas 10% oli hobukastanite grupp Hirvepargis (keskmiselt 10.4% lehepinnast kahjustatud). 

Vähim kahjustatud olid hobukastanid Pelguranna 

Koristatud lehtedega aladel oli keskmiselt kahjustunud 3.5% harilike hobukastanite 

lehepinnast. Koristamata lehtedega aladel oli kahjustatud keskmiselt 36.3% harilike 

hobukastanite lehepinnast. Suurim muutus oli Pirita rannametsas (Merivälja tee b) olnud 

hobukastanite grupi lehtede kahjustusel (44.9% lehepinnast kahjustatud aastal 2015, 67.6% 

lehepinnast kahjustunud aastal 2016), ehkki aastal 2016 hinnati antud gruppi ligi kuu aega 

varem kui aastal 2015. Joonisel 12 on kujutatud hobukastani-keerukoi kahjustused hariliku 

hobukastani lehtedel Pirita rannametsas aastal 2016. 

 

 

Joonis 12. Tugevasti hobukastani-keerukoi poolt kahjustatud hariliku hobukastani lehed 

Tallinnas Pirita rannametsas 8. augustil 2016. Autori foto 
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3.4 Võrdlus hobukastani-keerukoi kahjustuste vahel Tartus, Hiiumaal ja 

Tallinnas  

 

Koristatud lehtedega aladel olid Tartus hobukastani-keerukoi kahjustused hariliku 

hobukastani lehtedel keskmiselt 7.9% lehepinnast aastal 2015 ning keskmiselt 9.6% 

lehepinnast aastal 2016 (ilma teistest selgelt eristuvat Raadi b üksikpuud arvesse võtmata 

vastavalt 5.9% ja 6.1%). Hiiumaal oli koristatud lehtedega aladel kahjustatud keskmiselt 

12.2% lehepinnast aastal 2015 (ilma teistest eristuvat Suuremõisa b gruppi arvesse võtmata 

6.1%) ning 7.9% aastal 2016. Tallinnas olid koristatud lehtedega aladel kahjustused 

keskmiselt 1.6% aastal 2015 ning 3.5% aastal 2016. Ainsal hinnatud koristamata lehtedega 

alal Tartus aastal 2016 oli hobukastani-keerukoi poolt kahjustatud 25.2% hariliku 

hobukastani lehepinnast. Koristamata lehtedega aladel Hiiumaal oli aastal 2015 keskmiselt 

kahjustatud 33.8% hobukastanite lehepinnast, aastal 2016 oli kahjustatud keskmiselt 74.8% 

hobukastanite lehepinnast. Tallinnas oli koristamata lehtedega aladel aastal 2015 keskmiselt 

kahjustatud 26.4% hobukastanite lehepinnast, aastal 2016 oli keskmiselt kahjustatud 36.3% 

lehepinnast.  

Koristatud lehtedega aladel olid väikseimad kahjustused  mõlemal aastal Tallinnas, ehkki 

Tallinnas hinnati kahjustusi kõige hiljem (peamiselt augustis, teistes piirkondades hinnati 

kahjustusi juuli viimases kolmandikus). Koristamata lehtedega aladel olid mõlemal aastal 

Hiiumaal suuremad lehtede kahjustused kui Tallinnas. Puukooli park oli ainus hinnatud 

koristamata lehtedega ala Tartus ning seda hinnati ainult aastal 2016. Hobukastani-keerukoi 

kahjustused harilike hobukastani lehtedel Puukooli pargis (25.2 % lehepinnast kahjustatud) 

olid väiksemad kui kahjustused kõigil koristamata lehtedega aladel Hiiumaal aastal 2016, 

ent suuremad kui kahel Tallinnas aastal 2016 hinnatud koristamata lehtedega alal (Mustamäe 

tee a 20.5% lehepinnast kahjustunud, Rannamägi c 20.3% lehepinnast kahjustunud).  

Kagu-Hiiumaal ja Tallinnas esinesid suurimad kahjustused koristamata lehtedega aladel. 

Tartus esinesid suurimad kahjustused üksikul hobukastanil Raadi mõisa pargi lõunavärava 

juures, mille ümbruses olid lehed koristatud, ent millest ligi 10m raadiuses põõsastes esines 

rohkesti koristamata lehti (43% lehepinnast kahjustatud aastal 2015, 67.5% lehepinnast 

kahjustatud aastal 2016). Teistel aladel, kus puude ümbrusest olid lehed koristatud, ent 

puude lähedal põõsastes esines rohkesti koristamata lehti (Forseliuse park Tartus 2016, 

kahjustatud 12% lehepinnast;  Tõnismäe haljak Tallinnas, 2015 kahjustatud 4.3% 

lehepinnast, 2016 kahjustatud 7% lehepinnast) ei esinenud kaugeltki nii suuri hobukastani-
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keerukoi kahjustusi. Aastal 2015 esinesid üle 20% lehepinnast ulatuvad kahjustused 

koristatud lehtedega aladel veel üksikul hobukastanil Toomemäel (Toomemäe c, 24.5% 

lehepinnast kahjustunud) ning hobukastanite grupil Hiiumaal, Suuremõisa pargis 

(Suuremõisa b, 25% lehepinnast kahjustunud). Aastal 2016 olid kahjustused mainitud 

Toomemäe üksikul hobukastanil väiksemad (13.1% lehepinnast kahjustunud), mainitud 

Suuremõisa pargis kasvanud hobukastaneid ei hinnatud aastal 2016. Aastal 2015. ei 

pildistatud tehnilistel põhjustel kõiki Hiiumaal hinnatud alasid ning igal alal ei märgitud 

süstemaatiliselt üles koristamata lehtedega põõsaste esinemist puude läheduses, seega on 

võimalik, et mainitud hobukastanite grupi läheduses oli põõsastes palju koristamata lehti. 

Aastal 2015 esinesid kahel lehtedest koristatud puude ümbrusega alal Tartus (Raadi b, 

Toomemäe c) ning ühel Kagu-Hiiumaal (Suuremõisa b) hobukastanitel suuremad 

hobukastani-keerukoi kahjustused, kui kõigil koristamata lehtedega aladel Tallinnas, peale 

Pirita rannametsa (Merivälja tee b). Tallinn oli ka ainuke piirkond, kus esines puid, millel ei 

loendatud ühtegi hobukastani-keerukoi kaevandit (Estonia pst, Musumägi ja Vabaduse pst 

aastal 2015).  

 

3.5 Arutelu 

 

Puude ümbruses lehtede koristamise mõju hariliku hobukastani lehtede kahjustustele on 

käsitletud varasemates uurimustes. Gilbert et al (2003) leidsid, et Bernis ja Brüsselis oli 

hobukastani-keerukoi arvukus tugevas korrelatsioonis lehtede koristamata jätmisega ning 

järeldasid, et lehtede koristamine on peamine faktor, mis mõjutab hobukastani-keerukoi 

arvukust mingis piirkonnas. Gilbert et al  (2003) leidsid ka, et hobukastani-keerukoi levib 

koristamata jäetud lehtedega aladelt ka aladele, kust kõik langenud lehed on koristatud.  

Pavan et al (2003) leidsid oma uuringus lehtede koristamise mõjust hobukastani-keerukoi 

kahjustustele hariliku hobukastani lehtedel Kirde-Itaalias, et aastatel 1998-2000 oli juuli 

lõpus koristamata lehtedega aladel sõltuvalt aastast keskmiselt kahjustatud 20.2-66.1% 

lehepinnast, koristatud lehtedega aladel oli keskmiselt kahjustatud 4.8-16.2% lehepinnast. 

Augusti lõpus oli koristamata lehtedega aladel sõltuvalt aastast keskmiselt kahjustatud 79-

96% lehepinnast, koristatud lehtedega aladel oli sõltuvalt aastast keskmiselt kahjustatud 

32.2-92.5% lehepinnast. Aastal 2000 ei leitud märkimisväärset erinevust lehekahjustustes 

koristatud ja koristamata aladel augusti lõpus. 
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Käesolevas uuringus jäid juuli lõpus Tartus ja Hiiumaal aastatel 2015 ja 2016 kogutud 

andmete põhjal hobukastani-keerukoi keskmised kahjustused hariliku hobukastani lehtedel 

koristatud lehtedega aladel samasse vahemikku, millesse jäid kahjustused Pavani et al 

(2003) andmetel juuli lõpus Kirde-Itaalias aastatel 1998-2000 (4.8-16.2% lehepinnast 

kahjustatud erinevatel aastatel). Käesoleva uuringu andmetel oli koristatud lehtedega aladel 

juuli lõpus aastatel 2015-2016  hobukastani-keerukoi poolt kahjustatud keskmiselt 7.9-9.6% 

hariliku hobukastani lehepinnast Tartus ning 7.9-12.2% Hiiumaal. Tallinnas koguti andmeid 

juuli lõpus ning augustis ning keskmine hariliku hobukastani lehtede kahjustatus 

hobukastani-keerukoi poolt oli koristatud lehtedega aladel mõlemal aastal väiksem 

(keskmiselt 1.6-3.5% lehepinnast kahjustunud).  

Ainsal koristamata lehtedega alal jäid hobukastani-keerukoi kahjustused hariliku 

hobukastani lehtedel juuli lõpus aastal 2016 Tartus (25.2% lehepinnast kahjustunud) 

samasse vahemikku, mis Pavani et al (2003) uuringus Kirde-Itaalias juuli lõpus aastatel 

1998-2000 (keskmiselt 20.2-66.1% lehepinnast kahjustunud). Hiiumaal jäid hobukastani-

keerukoi keskmised kahjustused koristamata lehtedega aladel aastal 2015 samasse 

vahemikku (keskmiselt 33.8% lehepinnast kahjustunud), ent aastal 2016 olid suuremad 

(keskmiselt 74.8% lehepinnast kahjustunud). Tallinnas jäid juuli lõpust kuni septembri 

alguseni kogutud andmete põhjal hobukastani-keerukoi keskmised kahjustused hariliku 

hobukastani lehtedel (26.4-36.3% lehepinnast kahjustatud) samasse vahemikku, millesse 

jäid Pavani et al (2003) uuringus kahjustused juuli lõpus Itaalias.  

Pavani et al (2003) uuringus küündisid hobukastani keerukoi kahjustused hariliku 

hobukastani lehtedel augusti lõpus Kirde-Itaalias 96%-ni lehepinnast. Käesolevas uuringus 

olid suurimad hinnatud kahjustused koristamata lehtedega aladel Hiiumaal Pühalepa vallas 

Pühalepa kirikuaias ning kirikuaia ees kasvanud hobukastanitel juuli lõpus aastal 2016, kus 

kahjustatud olid keskmiselt 85% (Pühalepa a) ning 86% (Pühalepa b) hariliku hobukastani 

lehtede lehepinnast. Võimalik, et augusti lõpuks olid neil puudel lehepinna kahjustused 

jõudnud Pavani et al (2003) poolt Itaalias kirjeldatud tasemini, ent selle kohta andmed 

puuduvad. Tartus ega Tallinnas ei küündinud lehepinna kahjustused kummalgi aastal ühelgi 

hinnatud alal 70%-ni.  

 Kagu-Hiiumaal ja Tallinnas olid enim kahjustatud alad koristamata lehtedega, mis on 

kooskõlas Pavani et al (2003) ja Gilberti et al tulemustega. Tartu tulemused on 

vastuolulisemad, sest Tartus Raadi mõisa pargi lõunavärava juures kasvanud üksikul 
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hobukastanil (Raadi b), mille ümber ei esinenud hulgaliselt koristamata lehti, olid ühed 

suurimad kahjustused kõigist hinnatud puudest ja puude gruppidest. Siiski, aastal 2016 oli 

teine suurimate lehekahjustustega ala Tartus Puukooli park, kus olid vanad lehed 

koristamata. Kõigil koristamata lehtedega aladel oli nii 2015. kui 2016. aastal kahjustatud 

üle 15% lehepinnast, koristatud lehtedega aladest ulatusid kahjustused üle 15% vähestel 

(Tartus Toomemäe c ja Raadi b aastal 2015, Raadi b aastal 2016; Hiiumaal Suuremõisa b 

aastal 2015; Tallinnas mitte ühelgi alal mitte kummalgi aastal). Võib järeldada, et üldiselt 

on märgatavalt suuremad kahjustused koristamata lehtedega aladel, ehkki esinesid mõned 

erandid. Seetõttu on soovitatav hobukastani-keerukoi kahjustuste vähendamiseks varisenud 

lehtede koristamine harilike hobukastanite ümbrusest.  

Hobukastani-keerukoi kahjustusi märgati Eestis esmalt Tartus, Tõrvas, Virtsus, Saaremaal 

ja Tagamõisas (Jürivete 2008, Jürivete 2009, Švilponis 2009, Švilponis et al 2009). 

Arvestades hobukastani-keerukoi esmamärkamise piirkondi Eestis, jõudis hobukastani-

keerukoi Eestisse tõenäoliselt lõunast ning jõudis Tallinnasse tõenäoliselt mõnevõrra hiljem. 

See võib ka olla põhjuseks, miks Tallinnas olid aastatel 2015 ja 2016 väiksemad kahjustused 

kui Tartus ja Kagu-Hiiumaal.  
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KOKKUVÕTE 

 

 

Töö eesmärgiks oli anda ülevaade hobukastani-keerukoist (Cameraria ohridella) ning selle 

tekitatud kahjustustest harilikele hobukastanitele (Aesculus hippocastanum) Tartus, Kagu-

Hiiumaal ja Tallinnas. Esmalt anti lühike ülevaade hobukastani-keerukoi ökoloogiast ning 

mõjust harilikule hobukastanile. Seejärel käsitleti hobukastani-keerukoi päritolu ja levikut. 

Kirjanduse põhjal jõuti järeldusele, et hobukastani-keerukoi on tõenäoliselt sarnaselt 

harilikule hobukastanile Balkani poolsaarel viimase jääaja üle elanud reliktne liik. Seejärel 

käsitleti kirjanduse põhjal hobukastani-keerukoi võimalikke tõrjemeetodeid. Jõuti 

järeldusele, et perspektiivikad tõrjemeetodid on hobukastani keerukoi tõrje 

insektitsiididega ning langenud lehtede, kus hobukastani-keerukoi nukud talvituvad, 

kõrvaldamine. Seejärel anti ülevaade meetoditest hobukastani-keerukoi arvukuse 

hindamiseks, keskenduses hobukastani-keerukoi kahjustuste visuaalsele hindamisele 

hariliku hobukastani lehtedel.  

Enne välitööde läbiviimist uurimishüpoteesi ei püstitatud, ent välitööde käigus kogutud 

andmete põhjal leiti, et kui mõni üksik erandlik juhtum välja arvata, olid suuremad 

hobukastani-keerukoi kahjustused harilike hobukastanite lehtedel sellistel puude gruppidel 

ning puudel, mille ümbrusest varisenud lehti ei koristata. Järeldus oli kooskõlas ka 

varasemas kirjanduses esitatud andmetega. Leiti ka, et Tallinnas esinesid harilikel 

hobukastanitel väiksemad hobukastani-keerukoi kahjustused, kui Tartus ning Kagu-

Hiiumaal, ehkki Tallinnas hinnati hobukastani-keerukoi kahjustusi kõige hiljem. Aastal 

2015 Tartus üles seatud feromoonpüünise andmetel leiti, et Tartus  juulist oktoobrini oli 

hobukastani-keerukoi lendlus suurim augusti lõpus ning et oktoobri lõpus olid aktiivsed 

vaid üksikuid hobukastani-keerukoi valmikud.  
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HORSE-CHESTNUT LEAFMINER (CAMERARIA 

OHRIDELLA) AND ITS OCCURRENCE IN TARTU, 

TALLINN AND HIIUMAA 

 

SUMMARY 

 

Horse-chestnut leafminer (Cameraria ohridella) is a leafmining moth belonging to the 

family Gracillariidae. The larvae of horse chestnut-leafminer mine in the leaves of Aesculus 

hippocastanum. Mines of the horse-chestnut leafminer larvae have also been reported on the 

leaves of some other species belonging to the Genus Aesculus and also  in the leaves of Acer 

platanoides and Acer pseudoplatanus but these occurrences are exceptional, the larvae 

predominantly feed in the leaves of Aesculus hippoccastanum. The leaf-mining activity of 

the horse chestnut leafminer larvae can lead to the early defoliation of the trees.  

Horse-chestnut leafminer was scientifically described in Macedonia in 1986. Its origin was 

unclear until dead larvae and pupae were found from herbarium collection from the leaves 

of Aesculus hippocastanum collected from the natural stands of Aesculus hippocastanum on 

the Balkan peninsula, the oldest of which were collected in the 19th century. This confirmed 

that the horse-chestnut leafminer probably originates from the natural stands of Aesculus 

hippocastanum, found on the Balkan peninsula.  

Fieldwork was carried out from late July to early September in 2015 and from late July to 

the end of August in 2016, in Tartu, South-Eastern Hiiumaa and Tallinn. The proportion of 

the area damaged by the horse-chestnut leafminer on the leaves of Aesculus hippocastanum 

was evaluated visually according to 8 damage classes. Also, in 2015 a pheromone trap was 

set up in Tartu, from July to October.  

According to the results, horse-chestnut leafminer damages on Aesculus hippocastanum 

leaves were smallest in Tallinn, although fieldwork in Tallinn was carried out later than in 

Tartu or Hiiumaa. Barring a few exceptions, Aesculus hippocastanum leaves were the most 

damaged by horse chestnut leafminer in sites were leaf litter was not removed (because a 

proportion of the pupae of horse-chestnut leafminer overwinter in fallen leaves). 

Consequently, the author reccommends to remove the fallen leaves of Aesculus 

hippocastanum, when possible, to reduce the infestation of Aesculus hippocastanum by the 

horse-chestnut leafminer.  
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LISAD 

 

Lisa 1. Hobukastani-keerukoi uuritud kahjustusalade loetelu 

 

(Uurimisala nimetus  –  Asukoha ja ala kirjeldus) 

 

Tartu  

Hurda  –  Jakob Hurda, K. A. Hermanni ja Friedrich Reinhold Kreutzwaldi tänavate vahele 

jääval haljasalal paiknev puude grupp  

Kastani a  –  puude grupp Kastani tänaval Eesti trükimuuseumi kõrval 

Kastani b  –  puude grupp Kastani tänaval majast Kastani 105 kuni majani Kastani 183 

Kastani c  –  puude grupp Kastani 18 ja Tiigi 59 majade vahel  

Maarjamõisa  –  puude grupp Maarjamõisa haigla Lunini põigu poolsel tiival  

Raadi a  –  üksikud puud Raadi mõisapargi piirdeaia lõunapoolse värava juures  

Raadi b  –  puude grupp Raadi mõisapargi piirdeaia sisesel territooriumil  

Toomemäe a  –  puude grupp pubi Krooks juures 

Toomemäe b - üksik puu Toomemäe groti lähedal. 

 Toomemäe c - üksik puu Lossi 21 maja juures. 

 Toomemäe d - puude grupp Inglisilla ja Vana Anatoomikumi vahel. 

 Toomemäe e – üksik puu Tartu Tähetorni ees Friedrich Georg Wilhelm Struwe 

monumendi juures  

Toomemäe f - puude grupp Tartu Tähetorni juures, sellest idas.  

Tähe - puude grupp Tähe 2a kortermaja ning Tartu Erakooli vahel. 

 

Hiiumaa 

Jõeküla a – puude grupp talu hoovis Jõekülas.  

Jõeküla b – üksik puu talu hoovis Jõekülas.  

Kassari – puude grupp kunagise Kassari mõisa mõisasüdames Hiiumaa Muuseumi juures.  

Käina – puude grupp Käina kiriku varemete juures.  

Käina b – puude grupp Käina vallamaja ees.  

Pühalepa a – puude grupp Pühalepa kirikuaia ees.  

Pühalepa b - puude grupp Pühalepa kirikuaias.  

Suuremõisa a – puude grupp Suuremõisa pargis mõisa peahoone taga asuvas müüriga 

piiritletud alal.  
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Suuremõisa b – puude grupp Suuremõisa pargis väljaspool müüriga piiritletud ala.  

Suuremõisa c – üksik puu Suuremõisa pargis väljaspool müüriga piiritletud ala. 

Tallinn 

Estonia puiestee – puude grupp Estonia puiesteel Viru Keskuse juures. 

Harjumägi – üksik puu Harjumäe läänepoolsel küljel.  

Harjumägi b – üksik puu Harjumäe keskel.  

Hirvepark a – üksik puu  Hirvepargi nõlval Falgi tee ääres.  

Hirvepark b – üksik puu Hirvepargi lõunapoolse osa keskel.  

Hirvepark c – üksik puu Hirvepargis kohvik Kalambuurist läänes.  

Hirvepark d -  Wismari tänavaga paralleelne puude grupp Hirvepargi lõunaservas. 

Kaarli kirik – puude grupp Kaarli kiriku ümber.  

Kadrioru park – puude grupp Kadrioru pargi Alumises aias.  

Ketta – üksik puu Ketta ja Kopli tänavate ristil Koplis.  

Kiriku plats – puude grupp Kiriku platsi tänaval Toomkiriku kõrval.  

Kloostrimetsa tee – puude grupp Kloostrimetsa tee ja Merivälja tee risti kõrval paikneval 

haljasalal.  

Komandandi – üksik puu Komandandi ja Toompea tänavate ristil.  

Kopli – puude grupp Kopli tänaval Sepa bussipeatuse juures.  

Kopli park a – vanad puud, mis paiknevad hajutatult ning üheilmeliselt üle Kopli 

kalmistupargi.  

Kopli park b - eelmisest eristuv noorte puude gruppi Kopli kalmistupargi lääneservas.  

Linnahall a – puude grupp Linnahallist kagus, Tallink Express Hoteli parklas.  

Linnahall b – puude grupp Linnahallist lõunas, Linnahalli treppide ees.  

Linnahall c – üksik puu Linnahallist idas, Kaasaaegse Kunsti Muuseumi ees.  

Linnahall d – üksik puu Linnahalli Circle K tanklast (Põhja puiestee 33) lõunas.  

Lossi plats – üksik puu Lossi platsi tänaval Aleksander Nevski katedraalist lõunas.  

Mere puiestee a - puude grupp Mere puiestee ja Sadama tänava vahel, Linnahallist lõunas.  

Mere puiestee b – puude grupp Mere puiesteel Merekeskuse vastas.  

Merivälja tee – hobukastanite rivi Merivälja teel, mis ulatub Supluse puiestee bussipeatuse 

juurest elumajani aadressiga Merivälja tee 62. 

 Merivälja tee b -  eelmisest alast teisel pool Merivälja teed Pirita rannametsa servas 

paiknevat hobukastanite grupp.  

Mustamäe tee a - üksik puu metsistunud alal Räägu tee ja Mustamäe tee ristil.  

Mustamäe tee b – puude grupp Mustamäe tee Neste tankla (Mustamäe tee 39) läheduses.  
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Pelguranna - puude rida Pelguranna tänaval, mis ulatub kortermaja Pelguranna 27 juurest 

Maleva bussipeatuseni.  

Rannamägi a – puude grupp Rannamäe nõlval Meriton Old Town Hoteli vastas.  

Rannamägi b – puude grupp Rannamäe hooldamata idaosas jalgpalliväljaku kohal.  

Rannamäe c – puude grupp Rannamäe hooldamata idaosas.  

Rannamäe d – puude grupp Rannamäe hooldatud osas.  

Sõle a – üksik puu Sõle tänaval restorani Aladdin juures (Sõle 81).  

Sõle b – üksik puu Sõle 86 ärihoone kõrval.  

Sõle c – puude grupp Tiina Toometi kliiniku ees (Sõle 3).  

Toompark a – puude grupp Eestimaa Ametiühingute I kongressi delegaatide monumendi 

juures Toompargis.  

Toompark b ja Toompark d - üksikud puud Schnelli tiigi ääres Toompargis.  

Toompark c – puude grupp Toompargi põhjaservas Toompuiestee ääres.  

Toompark e - Schnelli tiigiga paralleelne tiigipoolsete puude rida tiigi idakaldal.  

Toompark f - Schnelli staadioni äärne puude rida.  

Toompark g – üksik puu Patkuli trepi juures. 

 Vabaduse väljak – üksik puu Jaani kiriku kõrval Vabaduse väljakul.  

Väike rannavärav - puude grupp Väikse rannavärava tänava ääres mälestusmärgi 

„Katkenud liin“ juures.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



47 
 

  Lihtlitsents lõputöö salvestamiseks ja üldsusele kättesaadavaks tegemiseks  ning 

juhendaja(te) kinnitus lõputöö kaitsmisele lubamise kohta   

   

   

Mina, Raimond Kaev  

sünniaeg  04.02.1989,   

   

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

Mullahingamise muutused põlengujärgses aegreas,  

mille juhendaja on Kaljo Voolma,   

  

1.1. salvestamiseks säilitamise eesmärgil,   

1.2. digiarhiivi DSpace lisamiseks ja    

1.3. veebikeskkonnas üldsusele kättesaadavaks tegemiseks  kuni autoriõiguse 

kehtivuse tähtaja lõppemiseni;    

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

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

isikuandmete kaitse seadusest tulenevaid õigusi.    

   

   

Lõputöö autor   ______________________________    

   (allkiri)   

   

Tartu, ___________________   

   (kuupäev)   

   

   
Juhendaja(te) kinnitus lõputöö kaitsmisele lubamise kohta   

Luban lõputöö kaitsmisele.   

   

   

_______________________________________    _____________________  

   (juhendaja nimi ja allkiri)    (kuupäev)   

   

_______________________________________    _____________________  

  (juhendaja nimi ja allkiri)    (kuupäev) 


