
 

 

EESTI MAAÜLIKOOL 

Põllumajandus- ja keskkonnainstituut 
 

 

 

Madis Järvis 

 

 

PISIEOSELISTE NOSEMA APIS JA NOSEMA CERANAE 

SÖÖTMISE TEEL NAKATAMISE EDUKUS 

MEEMESILASTEL JA MÕJU ISENDITE ELUEALE 

 

SUCCESS OF INFECTION BY MICROSPORIDIANS 

NOSEMA APIS AND NOSEMA CERANAE BY ORAL 

FEEDING, AND CHANGES IN HONEYBEE MORTALITY 

 
 

 

Bakalaureusetöö 

 

Põllumajandussaaduste tootmise ja turustamise õppekava 

 

 

 

Juhendaja: Sigmar Naudi, MSc 

Reet Karise, PhD 

Prof. Marika Mänd 

 

 

 

 

 

 

Tartu 2019 



2 

 

 

Eesti Maaülikool  

Kreutzwaldi 1, Tartu 51014  

Bakalaureusetöö lühikokkuvõte  

Autor:  Madis Järvis Õppekava:  Põllumajandussaaduste ja 

tootmine ja turustamine 

Pealkiri: Pisieoseliste Noseema apis ja Nosema ceranae söötmise teel nakatamise edukus 

meemesilastel ja mõju isendite elueale. 

Lehekülgi: 40 Jooniseid: 8  Tabeleid: 0  Lisasid: 0 

Osakond:  Põllumajandus ja keskkonnainstituut 

ETIS-e teadusvaldkond ja CERC S-i kood:  1. Bio- ja keskkonnateadused; 1.6. 

Põllumajandusteadus; CERCS ERIALA: B390 Taimekasvatus, aiandus, 

taimekaitsevahendid, taimehaigused 

Juhendajad: Sigmar Naudi, MSc; Reet Karise, PhD; Prof. Marika Mänd 

Kaitsmiskoht ja -aasta: Tartu 2019 

Meemesilaste arvukus on pidevas langustrendis, mille tõttu väheneb taimede saagikus ja 

levik, samuti kannatab inimeste toidulaud. Üheks hukkumise põhjuseks peetakse 

nosematoosi, mis on laialdaselt levinud meemesilaste nakkushaigus. Nosematoosi 

põhjustavad kaks pisieoseliste liiki: Nosema apis ja Nosema ceranae. Antud uurimustöö 

eesmärgiks oli välja selgitada: a) mesilasperede söötmise teel nosematoosi nakatamise 

edukus nii N. apis`e ja N. ceranae puhaskulutuuriga kui mõlema haigustekitaja seguga ja 

b) kas ja kuidas mõjutavad need töötlused töölismesilaste suremust. 

Tunnelkatse käigus nakatati meemesilasi noseema eostega. Kokku söödeti kolme nädala 

jooksul igale töötlusgrupile 15 miljonit vastava liigi eost. Suremuskatses võeti 20 

mesilast igast töötlusgrupist ja asetati nad eraldi puuridesse, misjärel 25 päeva jooksul 

jälgiti mesilaste suremust. Katse tulemusel selgus, et mesilasi on võimalik nosematoosi 

nakatada läbi suukaudse söötmise. N. apis ja N. ceranae ei avaldunud statistiliselt olulist 

mõju mesilaste suremusele, kuigi N. ceranae puhul oli suremus mõnevõrra kõrgem. 

Kahe liigi koosmõju avaldas tugevat mõju mesilaste suremusele. Katse põhjal võib 

järeldada, et puhaskultuurina ei mõjuta noseema mesilaste suremust, kuid kahe liigi 

koosmõjul suureneb suremus tunduvalt. 
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The abundance of honeybees has been steadily decreasing, which reduces the 

productivity and distribution of plants. One of the main causes of death is the worldwide 

spread of nosematosis which is caused by two microsporidian species: Nosema apis and 

Nosema ceranae. The aim of this study was to investigate the effect of N. apis, N. 

ceranae and their mixture on honeybee mortality and whether it is possible to infect the 

honeybee into nosematosis by putting these spores into their food. 

In the course of the experiment, bees were infected by the following Nosema spores: N. 

apis, N. ceranae. In total, 15 million spores of the respective species were given to each 

treatment group during the three week feeding period. In the mortality test, 20 bees from 

each treatment group were taken and placed in separate cages. Within 25 days, bee 

mortality was observed. As a result of the experiment, it was found that bees can be 

infected with nosematosis through feeding. N. apis and N. ceranae had no statistically 

significant effect on bee mortality, although mortality was somewhat higher for N. 

ceranae. The two species combined had a strong impact on bee mortality. Based on the 

experiment, it can be concluded that one species alone does not affect the mortality of 

bees, but the combined effect of two species increases the death rate significantly. 
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SISSEJUHATUS  
 

Meemesilane (Apis mellifera L.) on üks olulisemaid tolmeldajaliike maailmas. Üle 80% 

maailma põllukultuuridest tolmeldatakse just meemesilaste poolt, samuti on nad olulised 

looduslike taimede paljunemises (Bekic et al. 2014). Tänu tolmeldamisele toodetakse aastas 

inimtoiduks kasutatavaid põllukultuure hinnanguliselt 153 miljardi euro eest, mis on 9,5% 

inimtoidu tootmise koguväärtusest maailmas. Euroopas on vastav näitaja 14,2 miljardit eurot 

ja Põhja-Ameerikas on see 14,4 miljardit eurot (Gallai et al. 2009). Mesilased parandavad 

tolmeldamise kaudu põllumajandustoodete kvalitatiivseid ja kvantitatiivseid omadusi ning 

lisaks sellele aitavad nad ka hoida taimede bioloogilist mitmekesisust ja parandavad 

ökosüsteemi tasakaalu (Bacandritsos et al. 2010).  

Euroopas on aastatel 2005-2010 tolmeldatavate põllukultuuride osakaal 4,9 korda kiiremini 

tõusnud, kui soovitud mesilaste arv ja alates 1961. aastast on ülemaailmselt tolmeldatavate 

põllukultuuride pindala tõusnud 300% (Breeze et al. 2014). Laialdaselt üle maailma 

kasutatakse meemesilaste poolt tolmeldamisteenuseid, kus renditakse talupidajatele põldude 

juurde mesitarusid, tolmeldamaks sealsetel põldudel olevaid kultuure (melon, mandlid, 

õunad, maasikad, jne.) (Gallai et al. 2009). California mandlite tolmeldamine põhineb just 

suures osas mesilastel (Rubanov et al. 2019). Rentimispraktikat on kasutatud juba alates 20. 

sajandi algusest. Paljudele mesinikele on see saanud oluliseks sissetulekuallikaks, kuna 

rendihinnad on viimastel aastatel tunduvalt tõusnud (vanEngelsdorp ja Meixner 2010).  

Viimased aastakümned on näitanud, et lisaks tolmeldamisvajaduse suurenemisele, on ka 

tolmeldajate arv vähenemas ning see mõjub halvasti nii ökoloogilisele kui ka majanduslikule 

olukorrale (Zayed 2009). Meemesilaste suremust seostatakse erinevate liigispetsiifiliste 

parasiitidega, patogeenidega, samuti arvatakse, et nende suuremust võib mõjutada saastunud 

vesi, antibiootikumide kasutamine ja pestitsiididest tulenevad mürgistused. Mesilastele 

mõjuvad halvasti veel erinevad stressitegurid nagu põud, mesilaste sage transport ja halb 

toitumine (Bacandritsos et al. 2010).  

Üheks levinumaks mesilaste haiguseks on nosematoos, mis kuulub pisieoseliste hulka ehk 

kõrgelt spetsialiseerunud patogeenide rühma. Nosematoosi tekitavad meemesilastel Nosema 

apis Zander ja N. ceranae Fries jt (Papini et al. 2017; vanEngelsdorp ja Meixner 2010). Neid 

mesilasperedes levinud pisieoselisi peetakse kogu maailmas järjest esilekerkivamaks 

probleemiks (Aufauvre et al. 2012). N. apis avastati Euroopas esmakordselt 1909. aastal 
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saksa teadlase Enoch Zanderi poolt ja N. ceranae 1994. aastal Pekingis Aasia meemesilaselt 

(Apis cerana Fabricius) (Klee et al. 2007). Tänapäevaks on N. ceranae Euroopa 

meemesilastel rohkem levinud kui N. apis (Chen et al. 2009). Neid kahte nosematoosi liiki 

on mikroskoobi all raske eristada, kuna eosed on väga sarnased. Üheks eristustunnuseks on 

polaarniitide (polar filament coils ingl. k.) lugemine, sest see on neil erinev – selleks aga on 

vaja elektronmikroskoobi olemasolu (Forsgren ja Fries 2010). Oluliselt parem 

tuvastamisvõime on molekulaarsel PCR (polümeraasi ahelreaktsiooni) meetodil (Martin-

Hernandez et al. 2007) või voolutsütomeetril (Martin-Hernandez et al. 2007). Nende kahe 

metoodika abil on nakkust võimalik tuvastada juba väga madala infektsioonitaseme juures 

(Martin-Hernandez et al. 2007). Samas on PCR meetodites kasutatavate RNA primer-

ensüümide eristusvõime mõnevõrra piiratud, kuna näiteks SSUrRNA (small-subunit (SSU) 

rRNA ingl. k.) järjestus on neil liikidel 92% identne (Huang et al. 2007). Lisaks ei võimalda 

suhteliselt kallis PCR meetod, mis on seni kasutusel olevaist peamine, määrata eoste hulka 

proovis. Eoste hulga määramiseks tuleks kasutada qPCR (quantificative PCR ingl. k.) 

meetodeid (Chen et al. 2009). Voolutsütomeetri tundlikkus on aga samaväärne (Martin-

Hernandez et al. 2007) ja võimaldab korrektse kalibreerimise korral määrata ka eoste hulka. 

Haiguse kulg on neil kahel liigil siiski erinev. N. apis tunnuseks loetakse eelkõige roojaga 

määrdunud mesitarusid, mida N. ceranae puhul ei esine (Fries et al. 2013). Viimati nimetatu 

puhul on peamiseks tunnuseks mesilaspere järkjärguline nõrgenemine (Fries et al. 2013). 

Nosematoosi kulgu ja mõju mesilasperedele uuritakse tahtliku nakatamise teel. On teada, et 

N. ceranae puhul on nakatamiseks vajalik infektsiooniline annus 50% madalam kui N. apis`e 

puhul (Forsgren ja Fries 2010). Nakatamiskatseid on peamiselt läbi viidud laborkatsetena 

indiviidide või konkreetse suurusega mesilasgruppide kaupa ning seda väga kontrollitud 

tingimustes. Välitingimustes on poolpõldkatseid terves mesilasperes korraga tehtud vähe, 

kuna muutuvaid faktoreid on palju rohkem ning seetõttu on tulemuste tõlgendamine 

keerukam kui laboritingimustes. Vaja on välja töötada metoodika, et selgitada nakkuse mõju 

näiteks tööliste korjekäitumisele, sellise katse jaoks on hädavajalik nakatada terve 

mesilaspere, mitte üksikisendeid. Nosematoosi mõju käsitletavaid uurimistöid on maailmas 

tehtud peamiselt liigiga N. ceranae. Kuigi need kaks pisieoselist patogeeni põhjustavad 

mesilasperes täiesti erineva kulgemisega haigust (Fries et al. 2013) ja võivad ka samaaegselt 

koos esineda (Milbrath et al. 2015).  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5478366/#b0080
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Antud uurimustöö eesmärgiks oli välja selgitada: a) mesilasperede söötmise teel 

nosematoosi nakatamise edukus nii N. apis ja N. ceranae puhaskulutuuriga kui mõlema 

haigustekitaja seguga ja b) kas ja kuidas mõjutavad need töötlused töölismesilaste suremust. 

 

Lähtuvalt töö eesmärkidest, on püstitatud järgnevad hüpoteesid: 

• Hüpotees I N. apis`e ja N. ceranae puhaskultuuride ja nende segu söötmisel 

söödasiirupis põhjustab haiguse või haiguste arenemise mesilasperedes. 

• Hüpotees II N. apis`e ja N. ceranae`ga nakatunutel on suurem suremus kui 

kontrollrühmal. 

• Hüpotees III N. apis  ja N. ceranae segu töötlusgrupi puhul on suremus kõige 

suurem. 

 

Avaldan tänu järgmistele isikutele, kes on mind bakalaureusetöö tegemisel aidanud:  

• Bellis Kullman- Aitas välja töötada tsütomeetria metoodikat  

• Kaarel Pent- Abistas katsete teostamisel. 

• Marget Jürison- Abistas katsete teostamisel. 

• Marika Mänd- Bakalaureusetöö kaasjuhendaja, kes abistas mind küsimuste korral. 

• Reet Karise- Bakalaureusetöö kaasjuhendaja, kes abistas mind andmeanalüüsis ja 

küsimuste korral. 

• Risto Raimets- Abistas katsete teostamisel. 

• Rõhu katsejaam- Lubasid kasutada enda valdusi katse teostamiseks. 

• Sigmar Naudi- Bakalaureusetöö juhendaja, kes abistas mind katsete teostamisel, 

andmeanalüüsis ja küsimuste korral. 

 

Antud uurimustööd rahastasid Haridus- ja Teadusministeerium  IUT-36/2, Eesti Maaülikool 

baasfinantseerimise projekt P170058PKTK, ja Eesti Teadusagentuur projekt RITA1/02-10. 
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1. KIRJANDUSE ÜLEVAADE  
 

1.1 Meemesilaste ja tolmeldajate olulisus 

 

Terves maailmas tolmeldab 250 000 õistaime liiki rohkem kui 100 000 erinevat loomaliiki. 

Ligikaudu 15% nendest suudavad tolmeldada meemesilased, ülejäänud tolmeldavad  

looduslikud mesilased ja teised elusolendid (Abrol 2011). Maailmas on teada üle 20 000 

mesilasliigi, kes mängivad olulist rolli maismaaökosüsteemi toimimises (Zayed 2009). 

Meemesilaste korjekaugus on keskmiselt 4,5km (Seely 1985), tänu sellele suudavad nad 

tolmeldada 6360ha pindalaga maa-ala. Suur korjeterritoorium on just oluline massiivsete 

viljapuuaedade ja õitsvate põllukultuuride puhul (vanEngelsdorp ja Meixner 2010). Üheks 

olulisemaks monokultuuride tolmeldajaks peetakse just meemesilast, kuna erinevalt 

paljudest teistest mesilaseliikidest korjavad nad eelistatult toitu ühelt ja samalt taimeliigilt 

(deVere et al. 2017). Osade pähklite, seemnete ja puuviljade saagikus võib 

putuktolmeldamiseta langeda kuni 90% (Klein et al. 2007). Tolmeldajad on olulised 

põllukultuuride produktsioonis, aga lisaks sellele vajavad putuktolmlemist ka paljud 

maastike ja aedade kujundamisel kasutatavad looduslikud ja mittelooduslikud taimeliigid. 

Üksainus mesilaspere suudab päeva jooksul tolmeldada üle kolme miljoni taime (Bekic et 

al. 2014). Tolmeldamise puuduse tõttu langeb põllumajandussaaduste saagikus, mis 

omakorda mõjutab müüdavate toodete hinda, muutes need oluliselt kallimaks. Tänu sellele, 

et mesilased aitavad kaasa põllumajanduskultuuride kasvatamisele, rendivad põllumehed 

igal aastal Ameerikas üle kahe miljoni mesilaspere (Bekic et al. 2014). Tolmeldajate 

vähesuse, kuid tolmeldamise olulisuse tõttu, peavad inimesed kasutama seda vajavate 

kultuuride puhul tehistolmeldamist saagikuse suurendamiseks. Näiteks Lõuna-Hiinas, 

Sichuan provintsis peavad kohalikud pirnipuid käsitsi tolmeldama, kuna mesilased on 

hukkunud pestitsiidide liigkasutamise tõttu (Bekic et al. 2014). Inimtööjõu kalliduse tõttu 

maksaks tehistolmeldamine USA-s rohkem kui 90 miljardit USA dollarit (Bekic et al. 2014).  

Meemesilased on olulised tolmeldajad köögivilja- ja puuviljakultuuridel, parandades  viljade 

kvaliteeti. Näiteks suureneb meloni suhkrusisaldus, kurgi vilja tihedus ja maasikatel viljade 

magusus, samuti väheneb maasikatel väärarengute esinemissagedus (Klatt et al. 2013). Aina 

kasvav rahvastik vajab üha enam toitu, pikem säilimisaeg ja  rohkem vajalikke toitaineid 

aitavad selle probleemile vähendamisele kaasa (Klatt et al. 2013).  
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Lisaks tolmeldamisele, toodavad meemesilased ka mitmeid teisi saadusi, mida inimene saab 

erinevatel otstarvetel kasutada. Meemesilased toodavad mett, õietolmu, mesilaspiima, 

taruvaiku ja vaha (Meled et al. 1998). Lisaks eelpool nimetatule kasutatakse veel 

mesilasmürki, mida tarvitatakse meditsiinis erinevate haiguste ja seisundite vastu 

võitlemiseks. Näiteks artriidi, reuma, seljavalu, vähkkasvajate vastu võitlemiseks ja 

erinevate nahahaiguste puhul (Behroozi et al. 2014). 

 

 

1.2 Meemesilaste arvukuse langus 

 

Meemesilaste arvukuse vähenemise põhjusteks on pakutud mitmeid erinevaid tegureid: 

elupaikade killustamine ja kadumine, viirused, põllumajanduse intensiivistumine, varroalest 

(Varroa destructor), pestitsiidide liigkasutus, patogeenide levik, invasiivsed liigid ja 

kliimamuutused (Zayed 2009; Goblirsch et al. 2013).   

Dennis vanEngelsdorp ja Marina D. Meixner (2010) on põhjalikult refereerinud mesilaste 

hukkumiste ajalugu. USA-s kaotasid osad mesinikud 2006. aastal nädala jooksul 50-90% 

mesilasperedest, kuigi keskmiselt  hukkub igal aastal Ameerikas 30% sealsetest 

mesilasperedest (Bekic, et al. 2014). USA-s on mesilaste arvukus 1961-2007 aastal langenud 

49,5%, Euroopas on see 26,5%. USA-s oli 1947. aastal 5,9 miljonit mesilasperet, 2008. 

aastaks oli see arv traagiliselt langenud 2,3 miljonini, mis on 61% vähem mesilasi kui 1947. 

aastal. Euroopas oli 1970. aastal hinnanguliselt 21 miljonit peret, siis 2007. aastaks oli see 

arv langenud 15,5 miljonini. (vanEngelsdorp ja Meixner 2010)  

Apis mellifera on hästi kohanenud kuuma kliimaga. Teda võib leida Sahara kõrbe oaasidest 

kui ka külma kliimaga aladel. Ellujäämiseks vajavad nad vett, hoidmaks vastsete ja haudme 

temperatuuri 34-35 °C juures. Kui mesilased ei suuda taimedelt vajalikus koguses vett 

hankida, siis nad hukkuvad. Kliima prognoosid on näitanud, et kõrbed võivad veel 

kuivemaks muutuda, mille tõttu suureneb ka äärealade pindala. See mõjub nii kõrbes kui ka 

selle äärealadel elavatele mesilastele negatiivselt, vähendades nende ellujäämisvõimalusi, 

mis põhjustab omakorda meemesilaste suremust. Liiga jaheda välistemperatuuri ja vihma 

korral ei lähe töölismesilased korjelendudele, mille tõttu ei saa pere jaoks piisavalt toitu 
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varuda, mis võib põhjustada tarus sööda puuduse. Liiga kõrge temperatuuri korral mesilased 

hukkuvad ja selle tõttu on töömesilased orienteeritud vett koguma, vältimaks pere 

ülekuumenemist. Samuti võib ilm mõjutada oluliselt tolmeldavate taimede tolmeldamist. 

Mesilased ei taha peale vihma enam akaatsia õisi tolmeldada, kuna vesi on lahjendanud 

õietolmu. Liigne kuivus võib mõjuda veel taimede nektari tootmisele pärssivalt, nagu 

näiteks lavendli puhul. Kui mesilased ei saa piisavalt õietolmu või nektarit varuda, siis 

võivad nad söödapuuduse tõttu hukkuda. (Conte ja Navajas 2008) 

Järjest rohkem kasutust leiduv intensiivne põllumajanduslik tootmine kasutab üha rohkem 

erinevaid pestitsiide, nagu näiteks insektiide, mis võivad tolmeldajatele olulist kahju teha 

(Brittain ja Potts 2011). Nende kokkupuutel mesilastega võivad tekkida töölismesilastel 

suhtlusprobleemid perega, mille tõttu võivad nad anda valet informatsiooni toiduallikate 

paiknemise kohta. Samuti on töömesilastel tarudesse tagasi jõudmine raskendatud, kuna 

oma asukoha määramine on häiritud (VanDame et al. 1995). 1963-1977. aastal vähenes 

pestitsiidide mürgituse tõttu Arizonas mesilaste arvukus 48% (vanEngelsdorp ja Meixner 

2010). Ühest vaha proovist leiti maksimaalselt 39 erinevat pestitsiidi ja metaboliidi, ning 

mesilase kohta oli vastav näitaja 25. (Mullin et al. 2010). 

Mesilaste pidamine väljaspool nende ajaloolist päritolukliimat võib kaasa tuua mitmeid 

probleeme (Conte ja Navajas 2008). Mesilasemad võivad kevadel kohe peale ilusaid ilmasid 

munema hakata. Selle tulemusel pere areneb ja töömesilaste arvukus suureneb, kuid võib 

juhtuda, et tekib nädalate pikkune külmalaine ja töömesilased ei saa korjelennule minna. 

Mesilasema suure munemise tõttu kasvab hoogsalt pere suurus ja suureneb ka vajamineva 

toidu kogus. Halva ilma tõttu ei saa töömesilased õietolmu või nektarit korjama minna, 

halvimal juhul võib pere nälja tõttu hukkuda. Kohalike tõugudega on sellise olukorra 

esinemissageduse võimalus väiksem, kuna ollakse keskkonnaga paremini kohanenud. 

Tavalised arenetakse kevadel enne külmalainet aeglasemalt ning peale külmalainet hakkab 

areng kiirenema (Conte ja Navajas 2008). Selline käitumisviis aitab paremini vältida 

olukordi, kui mesilasperes peaks liigse järelkasvu korral vajaminev sööda kogus otsa saama. 

Meemesilasi ohustavad paljud haigused, mille hulgas varroalesta peetakse praegu kõige 

kahjulikumaks mesilase parasiidiks maailmas (vanEngelsdorp ja Meixner 2010). Lest leiti 

A. mellifera´s 1952. aastal NSV Liidu idaranniku piirkonnas, Bulgaarias 1967. aastal, 

Lõuna-Ameerikas 1971. aastal ja Ameerika Ühinedriikides 1987. aastal (Rosenkranz et al. 

2010). Varroalest mõjutab laastavalt mesilaste arvukust üle maailma, välja arvatud 
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Austraalias, kuhu ta ei ole veel jõudnud sealsete rangete impordipoliitikate tõttu. Varroalest 

kahjustab mesilaste immuunsust, mille tõttu suureneb viirustesse haigestumise risk (Conte 

ja Navajas 2008).  

 

 

1.3 Nosematoos 

 

1.3.1 Ajalugu 

 

Meemesilastele põhjustab nosematoosi kaks liiki: N. apis ja N. ceranae, mis kuuluvad 

pisieoseliste rühma. N. apis avastati 1906. aastal Wight’i saarel, kuid esmakordselt kirjeldati 

seda Saksamaal 1909. aastal saksa teadlase Enoch Zander poolt (Fries 1993). N. ceranae 

avastati esmakordselt 1994. aastal Hiinas, Pekingis, Aasia mesilaselt A. cerana (Fries et al., 

1996). Alguses arvati, et N. apis ja N. ceranae on väga liigispetsiifilised ning saavad 

nakatada ainult oma pärismaiseid liike, kuid hilisemate teadustööde tulemusena on leitud, et 

nii N. apis kui ka N. ceranae suudavad nakatada ka teisi meemesilaste liike (Papini et al. 

2017). Meemesilaselt A. mellifera tuvastati N. ceranae 2005. aastal Taiwanis (Fries 2010). 

Kuigi N. ceranae tuvastati Euroopas esmakordselt samuti 2005. aastal (Fries 2010), siis 

ajaloolisi proove uurides on hakatud eeldama, et Euroopas esines N. ceranae Euroopa 

mesilastel juba vähemalt aastast 1998 ja USA-s 1990 aastate keskpaigast (Klee et al. 2007; 

Paxton 2010). Praegu leidub N. ceranae laialdaselt üle maailma (Fleites-Ayil et al. 2018) 

ning on üldiselt sagedamini esinev kui N. apis (Klee et al. 2007). Mõlemad patogeenid on 

võimelised ka ühtesid ja samu mesilasi koos nakatama (Milbrath et al. 2015). 

 

 

 

 

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5478366/#b0080
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1.3.2 Nosematoosi areng mesilasperes 

 

Pisieoseliste mesilaste patogeenide N. ceranae ja N. apis`e elutsüklid on küllaltki sarnased 

üksteisega (Higes et al. 2013). Fries ja Kristiansen (2015) kirjeldavad nosematoosi elutsüklit 

alljärgnevalt. Mõlemal juhul satuvad eosed mesilastesse läbi suiste neelu, makku või 

meepõide, kust need liiguvad edasi kesksoolde. Eosed hakkavad sooles idanema ning neil 

vabanevad polaarniidid, mida kasutatakse kesksoole rakumembraanist läbi tungimiseks. 

Niidid aitavad veel peremehe rakkude tsütoplasmasse viia sporoplasme. Tsütoplasmas 

sporoplasmid kasvavad emarakuks ehk merondiks. Emarakk hakkab jagunema ja moodustab 

terve hulga tütarrakke. Peale mitut jagunemist algab kahte tüüpi eoste moodustumine. Ühed 

on lühiealised, mis arenevad otse tsütoplasmas ja levitavad nakkust sooleepiteelis. Teised 

on paksema seinaga ja imbuvad soolde, kust eosed väljuvad mesilastest koos väljaheidetega, 

mille tulemusel saab nakkus levida eri indiviidide vahel. Erinevus on siiski elutsükli 

kestvuses. N. ceranae põhjustatud nakkuse korral  saab patogeeni elutsükkel individuaalses 

peremeesorganismis kolme päevaga täis, aeg mille jooksul uued ja küpsed nakkuslikud 

eosed on valmis vabastamiseks (Higes et al. 2007). N. apis puhul võib areng sporoplasma 

sisenemisest kuni uute rakkude moodustamiseni toimuda vähem kui 60 tunniga (Fries ja 

Kristiansen 2015). 

 

 

1.3.3 Nosematoosi levik mesilasperes 

 

Nosematoos võib levida väljaheidete kaudu, kui tarusid roojast puhastavate töölismesilaste 

suised puutuvad eostega kokku. Eosed neelatakse alla, kus nad nakatuvad peremeesrakke ja 

paljunevad rakusiseselt vegetatiivses olekus (Holt et al. 2013). Eosed võivad levida koos 

toiduga (vanEngelsdorp ja Meixner 2010; Holt et al. 2013) ja neid võib leiduda ka õitelt 

korjatavas õietolmus (Higes et al. 2008). Nakkuse käigus toodetud miljoneid eoseid 

edastatakse väliskeskkonda rooja kaudu. Need eosed on nakkusallikaks teistele mesilastele 

(Goblirsch et al. 2013). Roojamist taru siseselt soodustab jahe kevad, kui mesilased ei saa 

puhastuslennule minna, mis omakorda soodustab N. apis`e levikut pere siseselt (Fries ja 

Kristiansen 2015).  N. ceranae puhul sellist nähtust ei esine. N. apis`e ja N. ceranae eoseid 
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on leitud ka leskede spermast, mille tõttu levib nosematoos ka mesilasemadega paaritumise 

teel (Roberts et al. 2015). Haiguse levikule võib mesinik ise ka kaasa aidata, kasutades 

selleks eostega saastunud töövahendeid, liikudes samade töövahenditega ühes mesilasperest 

teise või ühest mesilasgrupist teise. Töövahendite desinfitseerimata jätmisel, võib nakkus 

väga kergesti edasi kanduda teise mesilasperesse (Tlak et al. 2010). N. ceranae levik 

domineerib pigem soojema, kui mõõduka kliimaga alas, samas kui N. apis`st võib leida ka 

jahedamates piirkondades (Fries 2010). 

 

 

1.3.4 Nosematoosi mõju mesilasperele 

 

Nosematoos kahjustab kesksoole kudesid, mis on mesilastele üsna energiakulukas (Holt et 

al. 2013). N. ceranae infektsioon võib muuta mesilased insektitsiididele vastuvõtlikumaks 

(Aufauvre et al. 2012). N. apis nakatab täiskasvanud mesilasi läbi kesksoole epiteelkihi, 

põhjustades sellega kõhulahtisust (joonis 1.). Mesilaste eluiga lüheneb selle tagajärjel ja 

populatsiooni arvukus langeb (Higes et al.  2006). N. apis vähendab töölismesilastel 

õietolmu kogumist ja võib põhjustada peres mesilasema väljavahetamise (Williams et al. 

2008). Erinevalt teistest nosematoosi liikidest kahjustab N. apis ainult kesksoole 

epiteelrakke (Fries 1988). N. ceranae puhul on leitud eoseid lisaks kesksoole epiteelrakkude 

ka neelualuse näärmetes, süljenäärmetes, Malpighi soontes ja rasvkoes (Chen et al. 2009). 

Mõlema pisieoselise liigi nakatumisest tulenev eluea vähenemine mõjutab ka mesilasperede 

jõulisust. Nõrgemate perede korral väheneb võimalus talv edukalt üle elada (vanEngelsdorp 

ja Meixner 2010). Üksikute mesilaste suremine nakkuse tõttu otseselt ei mõjuta 

mesilasperet, kuid haigete isendite osakaalu suurenedes võib see juba pere ellujäämise 

tõenäosusele negatiivselt mõjuda (Bryden et al. 2013). Kõrgenenud suremuse tagajärjel võib 

surnud mesilaste tempo ületada mesilasema poolt munetud munade arvu, mille tõttu pere 

arvukus langeb ja töölised võivad mõned eluetapid (ülesanded, mida mesilased teatud 

vanuses peaksid täitma) vahele jätta ja suunduda korjele oluliselt varem, kui arenguetapp 

ette näeks. Sellised mesilased, aga ei ole korjeülesannete täitmisel sama tõhusad ning pere 

areng jääb veelgi aeglasemaks, samuti suureneb suremus (Goblirsch et al.  2013; Holt et al.  

2013; Lecocq et al. 2016).   
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Uuringud on näidanud, et N. ceranae võib tekitada töölismesilastel toitumishäireid, mille 

tõttu on neil veelgi vähem energiat kui tervetel isenditel. N. apis`e puhul on samuti 

täheldatud mõningast energiataseme langust (Holt et al.  2013). Kuna N. ceranae nakkuse 

korral on energiavaru väiksem, siis elavad mesilased keskmiselt üheksa päeva vähem kui 

terved isendid (Goblirsch et al.  2013). Mesilaste korjelennud on üsna energiakulukad, kuna 

nakkuse tõttu on neil vähenenud energiavaru, siis osad mesilased ei jõua tagasi mesitarusse 

lennata jõuvaru lõppemise tõttu (Wolf et al. 2014). On teada, et N. ceranae nakkuse 

tagajärjel suurenes oluliselt lendamisele kõndimist eelistavate isendite osakaal (Lecocq et 

al. 2016). 

Martín-Hernández et al. (2011) demonstreerisid, et N. ceranae`ga ja N. apis´ga nakatunud 

mesilastel suurenes suhkrusiirupi tarbimine võrreldes tervete isenditega ning see osutab 

haigete isendite suuremale energeetilisele puudujäägile. N. apis puhul oli see näitaja natuke 

väiksem kui N. ceranae puhul. Eoste hulga kasvades suurenes ka tarbitava siirupi kogus. N. 

ceranae`sse nakatumisel tekib mesilastel energeetiline stress, mis kestab kuni kuus päeva 

peale nakatumist. Stress on tugevam N. ceranae puhul. Tekke põhjuseks pidasid Martín-

Hernández et al. (2011) pisieoselise otsest konkurentsi peremeesorganismi peamiste 

toitainete ja energiaressurssidega ning stressi tulemuse tagajärjel väheneb ka 

immuunsussüsteemi vastupanuvõime. N. apis`e nakkuse tagajärjel kattuvad mesilase 

soolestiku seinad suure hulga eostega, mille tõttu on häiritud toitainete imendumine 

(Ptaszyńska et al. 2014). N. ceranae`sse nakatunutel tekivad soolestikus pärmi kasvuks 

soodsad tingimused, mida peetakse üheks stressi indikaatoriks. Pärm tekitab kesksoole 

epiteelkihi, mis pärsib toitainete imendumist, mille tulemusel väheneb mesilaste eluiga. 

Madal ja keskmine nakkus soodustab soolepärmi teket, kuid tugev nakkus  hoopis pärsib 

pärmi arengut (Ptaszyńska et al. 2016). 
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Joonis 1.  N. apis`sse nakatunud mesilaste poolt roojatud kärjeraamid (Foto: Sigmar Naudi).  

 

 

1.3.5 Nosematoosi mõju mesilasemale 

 

Nosematoosi nakatunud mesilasemad asendatakse sageli uuega, kuna haigestunud emadel 

väheneb munasarjade areng, mis võib põhjustada viljakuse langust (Alaux et al. 2011). 

Nakatunud isendid vahetatakse keskmiselt ühe kuu jooksul töömesilaste poolt välja 

(Czekonska et al. 2000). Alaux et al. (2011) näitasid, et nakkuse tulemusel suurenes 

mesilasemas vitellogeniini ehk munakollase valgu tase 58% võrra, kuid töömesilastel antud 

näitaja vähenes. See valk on seotud mesilasema puhul munade tootmisega. Lisaks sellele on 

valgul ka antioksüdantne funktsioon, kaitstes mesilasi oksüdatiivse stressi eest, mis mõjub 

positiivselt mesilaste elueale. Paradoksaalne oli, et nakatunud mesilasemade eluiga oli 

lühem, kuigi vitellogeniini taseme suurenedes peaks elupäevade arv hoopis tõusma. Eluea 

lühenemist võib põhjustada füsioloogiline stress, millega emad ei suuda pikaajaliselt toime 

tulla (Alaux et al. 2011).  

N. ceranae`sse nakatunud mesilasemadel suurenes mandibulaarse feromooni (QMP) tase 

(Alaux et al. 2011). QMP on mesilasema poolt toodetud fermoon, mida kasutatakse 

mesilasperes üksteisega suhtlemiseks (Vergoz et al. 2009). Kõrgem QMP tase viitab 

haigetele või väheviljakatele mesilasemadele. Füsioloogiline stress ja muutused QMP-s 
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võivad mõjutada mesilasema paaritumist ja atraktiivsust leskedele (Alaux et al. 2011). 

Kõrge QMP tase on mesilastel tõrjuva toimega (Moritz et al. 2001; Moritz et al. 2002), ning 

muudab töömesilased agressiivsemaks (Vergoz et al. 2009). 

 

 

1.3.6 Nosematoosi vastu võitlemine 

 

N. ceranae on tundlik külma suhtes, madalate temperatuuride puhul võib nakkus kaduda 

nädalatega. N. apis on vähem tundlikum temperatuuri suhtes ja nakkus väheneb aastatega 

(Fries et al. 2013). Patogeeni areng aeglustub kui temperatuuri vahemik on alla 30 °C või 

üle 35 °C, kuid juba 20..25 °C juures on arengukulg juba väga aeglane ja alla 15 °C areng 

peaaegu lakkab (Fries ja Kristiansen 2015). 

Antibiootikumi fumagiliini, peetakse ainsaks ravimiks nosematoosi vastu (Webster 1994). 

Algselt kasutati seda N. apis`e vastu võitlemiseks, kuid on täheldatud ka positiivset tulemust 

N. ceranae vastu (Williams et al., 2011). Fumagiliini tuleb ettevaatlikult ja vastavalt 

hooajale kasutada, kuna see on imetajatele mürgine, mille tõttu tuleb jälgida, et seda mee 

koostisse ei satuks (Huang et al. 2013). Huang et al. (2013) kirjeldavad, kuna antud 

antibiootikum on ainus vahend nosematoosi vastu võitlemiseks, siis suurenes selle läbimüük 

USA-s tunduvalt, mille tõttu leiti selle jääke ka meest. Jääkide vähenemiseks on keelatud 

fumagiliini kasutada meekorje ajal, mis kestab USA-s rohkem kui kuus kuud. Ravi 

teostatakse selle tõttu üldjuhul kaks korda aastas, esimene kord varakevadel ja teine 

hilissügisel. See ei ole aga piisav lahendus haiguse raviks, sest N. ceranae hulk mesilastes 

võib taastuda enne ravi lõppu, sest patogeen suudab taastuda kuus kuud peale ravi algust. 

Antud antibiootikum mõjub ka mesilastele halvasti, lühendades nende eluiga (Huang et al. 

2013). Euroopa Liidus on keelatud mesilaste haiguste ravimine antibiootikumidega (Gajger 

et al. 2009), kuna nende vastu on kujunenud resistentsus ning nad jätavad kahjulikke jääke 

mesilastesse ning mesindustoodetesse.  

Nosematoosi eosed võivad levida ka saastunud tööriistade kaudu, seetõttu on soovituslik 

peale iga mesilaspere läbivaatust töövahendid desinfitseerida, vältimaks järgnevate perede 

nakatumist. Desinfitseerimiseks võib kasutada desinfitseerimislahust Virkon S või tuld. 

Integreeritud mesilamajandamise võtted just need, mille järjepideva kasutamise abil 
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saavutatakse edu (Holt ja grozinger 2016). Kevadel nosematoosi nakkuse tuvastamisel on 

soovitatav kärjed vahetada nakkusvabade vastu. Kärgi võib samuti vahetada ka sügisel, 

ennetamaks nosematoosi levikut. Kärgede vahetus on kasulik ka teiste haiguste 

ennetamiseks, nagu näiteks haudmemädanik (Fries ja Kristiansen 2015). Teiseks ennetavaks 

võtteks ei tohiks kasutada talvitamiseks varem talvitunud kärgi, soovituslik oleks kasutada 

uusi üles ehitatud kärgi, mis omakorda aitab vältida ka teisi kärjega edasikanduvaid haigusi.  

Nakatunud kärgedel eoste hävitamiseks on mitu varianti (Fries ja Kristiansen 2015; Holt ja 

grozinger 2016). Üheks lahendus on kärgede üles sulatamine, aga selle tulemusel ei saa neid 

enam kasutada. Mesinik peab sulatatud vahast uued kärjepõhjad tegema või ostma. Teine 

võimalus oleks kuumtöödelda ning samuti tööriistu, raame jne. 24 tundi 49 °C juures, mille 

tagajärjel hävivad nosematoosi eosed (Fries ja Kristiansen 2015). 

Nosematoosi nakatunud peresid ei tohiks kokku liita tugevate peredega. Peale talvitumist 

tuleks uurida, mis võis põhjustas mesilaspere nõrgenemist. Kui selgub, et põhjustajaks oli 

nosematoos, siis ei tohiks seda kindlasti teise perega ühte liita, vältimaks tugeva pere 

nakatumist ja nõrgestamist, ning haiguse levikut (Fries ja Kristiansen 2015).  
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2 METOODIKA 
 

2.1 Mesilaspered 

 

Ettevõttest Kumalane OÜ osteti 05.07.2018 kaksteist eelnevalt testitud nosematoosivaba 

mesilasperet. Mesilaspere koosnes kuuest Langstroth mõõtu raamist, millest kolm raami oli 

hauet, kaks raami sööta ja üks raam suira. Pered koosnesid noortest töölismesilastest ja ühest 

itaalia rassi mesilasemast.  

 

 

2.2 Katse eeltööd  

 

Katse teostati Tartumaal, Rõhu katsejaamas. Kokku püstitati 12 kolme meetrise 

läbimõõduga välitelki (joonis 2.). Paigaldamiseks kaevati telgi tugede jaoks kuus auku – 

sügavusega umbes 60cm. Augud kaevati selleks, et tagada tugeva tuule puhul telgi stabiilsus. 

Telgid isoleeriti, et mesilaspered oleksid väliskeskkonnast eraldatud. Isoleerimiseks kasutati 

üleval telgi servas riiet ning alumine serv kaeti mullaga. Raskuseks asetati telgi seina servale 

veel tellised, vältimaks olukorda, kus tugev vihm võib mulla seina servadelt ära pesta, mis 

omakorda tekitaks avaused, kust mesilased võiksid väliskeskkonda sattuda. Igasse välitelki 

asetati üks mesilaspere. Vahetult pärast mesilasperede ostmist kontrolliti, mesilasperede 

puhtust nosematoosi suhtes - selleks, teostati BD Accuri C6 läbivoolutsütomeetri analüüs. 

Tagamaks mesilasperede võrdsus nakatamise ajaks, teostati nädal pärast perede soetamist 

pere tugevuse kontroll. Mesilasperede tugevusest lähtuvalt eemaldati või lisati vajadusel 

haudmeraame (joonis 3.). Peresid söödeti spetsiaalse suhkrusöödaga, kasutades selleks 

raamsöödanõusid (40% fruktoos, 30% glükoos ning 30% sahharoos), mis soetati ettevõttest 

Kumalane OÜ.  
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Joonis 2. Katse jaoks püstitatud telgid Rõhul koos mesilasperedega (Foto: Madis Järvis). 

 

  

Joonis 3. Mesilasperede kontroll ning ühtlustamine selleks, et kõik katses osalevad mesilaspered oleksid 

võrdse suurusega (Foto: Sigmar Naudi). 
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2.3 Mesilasperede nakatamine 

 

Mesilasperede nakatamine algas 27.07.2018 ning lõppes 17.08.2018. Kokku oli neli 

töötlusgruppi ja igas töötlusgrupis oli kolm mesilasperet: N. ceranae, N. apis, N. ceranae + 

N. apis ja kontroll (puhas söödasiirup). Selleks, et nakatamine oleks edukas, tuli 

mesilasperedele patogeeni eosed suhkrusööda abil sisse sööta. Nakatatud sööta anti igal 

seitsmendal päeval üks liiter ja sedasi kolm nädalat järjest. Ühe söötmise ajal said mesilased 

vastavalt töötlusgrupile viis miljonit N. ceranae või N. apis`e eost. Segu puhul kasutati 

mõlema liigi puhul 2,5 miljonit eost, mis teeb kokku viis miljonit eost ühe söötmise kohta. 

Kui arvestada, et sellel ajaperioodil oli mesilasperes umbes 15 000 isendit, siis keskmiselt 

sai iga mesilane 333 eost peale igat söötmist. Mitmekordne annus oli vajalik selleks, et 

pisieoselised saaksid areneda ja paljuneda, tagamaks võimalikult suure infektsiooni leviala. 

Söötmine lõpetamisel oodati veel kaks nädalat selleks, et patogeenide areng oleks jõudnud 

maksimumini. 

 

 

2.4 Nakatamise edukuse määramine 

 

Katse eduka nakatumise kindlaks määramiseks teostati läbivoolutsütomeetriga Nosema 

eoste hulga määramine. Igast tarust võeti juhuslikult välja 20 töömesilast. Hiljem 

Veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituudi laboris eemaldati steriilse (ühekordse) 

skalpelli abil nende tagakehad, mis asetati Bioreba universaalsesse eralduskotti 

(15x28,5cm). Eralduskotis olevad tagakehad purustati käsi-homogenisaatori abil ning 

materjal lahjendati veega (3ml ddH2O). Saadud algsuspensioon (800μl) asetati 1.5ml 

Eppendorffi tuubidesse.  

Läbivoolutsütomeetri jaoks võeti 50μl algsuspensiooni ning 1ml ddH2O. Saadud 

lahjendusest loeti tsütomeetri abil eosed omakorda 50μl`st. Eosed määratleti kuju ja suuruse 

järgi. Kuna teada sooviti saada eoste hulk ühe töölismesilase kohta, siis loodi valem: 𝑥 =

3000∗1050

20∗50∗50
*M.   Valemis tähistatakse tähega „M“ voolutsütomeetris hinnatud eoste arvu. 
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2.5 Suremuskatse 

 

Mesilaste positiivse nakkuse kindlaks määramise järel alustati suremuskatsetega. Katse 

läbiviimiseks korjati igast töötlusgrupist 20 mesilast, kes asetati eraldi puuridesse. Katses 

kasutati puidust puure (8x5cm) (joonis 4.), mille kahte külge kattis läbipaistev võrk, 

võimaldamaks surnud mesilasi lugeda. Puuri otstesse oli puuritud auk, kuhu ühele poole 

asetati sööda ja teisele poole vee jaoks 1.5ml Eppendorffi tuubid. Katse kestis kokku 25 

päeva, mille jooksul kontrolliti igapäevaselt, et mesilastel oleks piisavalt suhkrusööta (40% 

fruktoos, 30% glükoos ning 30% sahharoos) ja vett. Mesilaste suremust jälgiti igapäevaselt 

ja märgiti igas puuris surnud mesilaste arv eraldi üles. Mesilasi hoiti inkubaatoris, kus loodi 

mesilastele eluks sobilikud taru sisekliimale sarnased tingimused (õhuniiskus 65% ning 

temperatuur 34,5°C).  

 

 

Joonis 4. Suremuskatses kasutatud puidust puur, koos sööta ja vett sisadavate Eppendorffi tuubidega (Foto: 

Sigmar Naudi). 

https://www.rapidtables.com/convert/temperature/celsius.html
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2.6 Andmete statistiline analüüs 

 

Andmeid töödeldi programmiga STATISTICA 13.2. Nosematoosi liigi või koosnakkuse 

mõju hindamisel kasutati ühefaktorilist mitteparameetrilist Kruskal-Wallis 

dispersioonanalüüsi. Päevade kaupa võrreldi suremust eri gruppide vahel Kruskal-Wallis 

testi paarikaupa võrdlemise funktsiooni abil. Testid loeti statistiliselt oluliseks tasemel p ≤ 

0,05. 
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3. TULEMUSED 
 

 

3.1  Mesilaste nakatamine 

 

Mesilasperedes hakkas töötluse tulemusel haigus arenema. Läbivoolutsütomeetria abil 

eristuvad nende kahe pisieoselise liigid eelkõige eoste suuruse kaudu. Hoolimata eoste 

suuruse osalisest kattuvusest, moodustub tsütomeetri tulemi graafikul erineva mõõduga 

osakeste hulgale vastavalt kõverad, mille aluse pindala põhilise osa paiknemine annabki 

infot liigilise kuuluvuse kohta (joonis 5 a, b, c, d). 

Nosema eoste hulk kaks nädalat pärast kolmekordse söötmise perioodi oli N. apis 

töötlusgrupis keskmiselt 9311, N. ceranae töötlusgrupis 28644 ja segu puhul 9808 eost ühe 

tõõlismesilase kohta (joonis 6.). Statistiliselt olulist erinevust eoste hulgas mesilase kohta 

töötlusviiside kaupa vaadeldes ei olnud. 
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a) Kontroll 

 

b) N. apis 

 

c) N. ceranae 

 

d) N. apis+ N. ceranae 

 

 

Joonis 5. Läbivoolu-tsütomeetri tulemi graafik vastavalt erineva suurusega eoste esinemise hulkadele: a) 

kontroll, b) N. apis vahemik M14, c) N. ceranae, vahemik M15, d) N. apis + N. ceranae vahemik M3. 
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 F(2;5) = 0,71; p = 0,53

 

Joonis 6. Nosematoositekitajate eoste arv vastavates töötlusgruppides. 

 

 

3.2  Töötluste mõju isendite elueale 

 

Töötlus mõjutas mesilaste suremust oluliselt (KW-H(3,36) = 10,13; p = 0,02) (joonis 7). 

Meemesilaste suremuse katse lõpuks saavutasid 100% suremuse kahe patogeeni segu 

töötlusgrupid, mis erinesid oluliselt nii kontrollist kui ka N. apis´e eostega söödetud 

mesilaste grupist. Hoolimata suhteliselt kõrgest suremusest N. ceranae töötlusgrupis, ei 

erinenud see kontrollist oluliselt. Kontrollgrupi mediaanne suremus oli 50%, N. apis 100%, 

N. ceranae 95% ja N. apis + N. ceranae 100%. 
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Joonis 7. Nosematoosi mõju mesilaste suremusele katse lõpuks (%). Erinevad tähed märgistavad 

gruppidevahelist olulist statistilist erinevust: Kruskal-Wallis ANOVA (p<0,05). 

 

Päevade kaupa suremust jälgides tuvastati erinevate patogeenide puhul erinev suremuse tase 

ajas (joonis 8.). Võrreldes kontrollgrupiga mõjutasid suremust kõige rohkem N. apis + N. 

ceranae töötlus. Selle töötlusgrupi mesilaste järsk suremuse tõus toimus juba viiendal 

päeval, edasine suremuse tempo oli pidevalt tõusuteel, jõudes 24. päeval kõikides antud 

töötlusgrupi puurides 100%-ni. Oluline erinevus kontrolliga võrreldes ilmnes alates 10. 

päevast (paarikaupa võrdlus eraldi iga päeva kohta) ja N. apis töötlusgrupiga alates 9. 

päevast. N. ceranae puhul oli suremus kuni 13. päevani suhteliselt stabiilne, peale seda 

hakkas suremuse osakaal kiiremas tempos tõusma. N. apis ja kontrollgrupi mesilaste puhul 

oli suremuste osakaalud suhteliselt stabiilsed ja omavahel sarnased. Suuremad muutused 

suremuses toimusid peale 17-ndat päeva, kui see hakkas varasemast kiiremini tõusma.  
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Joonis 8. Nosematooosi mõju mesilaste suremusele 25 päeva vältel. Joonisel on esitatud 

mediaanid koos protsentiilidega (25%, 75%). 
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4. ARUTELU 
 

Nosematoosi on oluline uurida, kuna seda peetakse meemesilaste üheks hukkumise 

põhjuseks. Antud nakkushaigust peetakse maailmas üheks esilekerkivamaks probleemiks 

(Aufauvre et al. 2012) ning mille vastu ravi peaaegu puudub. Kuna nosematoos on levinud 

üle terve maailma (Fleites-Ayil et al. 2018), siis mõjutab antud pisieoseline väga paljusid 

meemesilasi.  

Antud bakalaureusetööst selgus, et mesilasperesid on võimalik nakatada nosematoosiga 

suukaudselt.. Katse lõpus oli mesilastes eoseid küll haiguspildi kujunemiseks vähe, kuid 

nakatamine õnnestus, sest keskmine eoste hulk nakatatud tarudes oli mesilase kohta oluliselt 

kõrgem, võrreldes nende kogusega söödas. Väike eoste arv võis tuleneda sellest, et patogeeni 

arenemiseks oli liiga vähe aega ehk arengutsükleid oli liiga vähe (Fries ja Kristiansen 2015), 

mille tõttu pisieoseline ei jõudnud piisavalt paljuneda. Mõnevõrra võis mõjutada ka see, et 

nõrgemates või väiksemates tarudes jäi sisetemperatuur mõnevõrra madalamaks kui 

tavalises mitnekorpuselises tarus ning see aeglustab samuti patogeeni arengut (Fries ja 

Kristiansen 2015). Katse teostamise ajal oli temperatuur märkimisväärselt kõrgem kui 

keskmisel Eesti suvel, siis on üsna ebatõenäoline, et temperatuur mõjutas mesilasperede 

arengut.  

Katse käigus selgus, et kõige paremini paljunes mesilasperedes mikrosporiid N. ceranae, 

mille eoseid oli keskmiselt kolm korda rohkem kui N. apis`l ja segul. N. ceranae suurem 

eoste osakaal võib tuleneda sellest, et nakatumiseks on vaja 50% vähem eoseid kui N. apis`l 

(Forsgren ja Fries 2010). N. ceranae + N. apis ja N. apis`e eoste hulgas suuri erinevusi ei 

olnud. Võimalik et kahe noseema liigi eoste omavahelisel paljunemisel võis tekkida 

konkurents või mõni muu takistav tegur, mille tõttu ei lasknud ühe eosed teisel paljuneda. 

Kindlamate tulemuste saamiseks, tuleks uuesti teostada mitu katseseeriat ning katsekäik 

peaks pikem olema ning kõigi eelduste kohaselt võiks katseaeg jagada vähemalt kolme 

erinevasse perioodi (kevad, suvi, sügis), siis saaks vastavalt nosemaliikide eluärasustele 

parimad tulemused.  

Nosematoosi organismi kurnav mõju oli näha isendite eluiga jälgides. Kuigi tavapärastes 

suvistes korjetingimustes jääb meemesilase eluiga tavapäraselt 3-4 nädalat (Remolina et al. 

2007), siis käesolevas katses pidasid eelnevalt umbes 14 päeva vanad isendid vastu veel 25 
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päeva ja rohkemgi. Laboritingimustes ei pea nad kulutama energiat korjel käimisele. Antud 

katse tulemus näitas, et kontrollgrupiga võrreldes N. apis nakkuse korral isendite eluiga ei 

muutu (mis lükkab ümber käesoleva uurimuse algul püstitatud teise hüpoteesi). N. ceranae 

puhul oli suremus mõnevõrra suurem, võrreldes N. apis`ga, mis võis tuleneda sellest, et N. 

ceranae puhul on toitumishäired natuke tugevamad kui N. apis`l (Holt et al. 2013). Samuti 

kui mesilastel tekivad toitumishäired, siis tekib neil energeetiline stress, mis on jällegi N. 

ceranae puhul tugevam (Martín-Hernández et al. 2011). Stressi tulemusel väheneb 

omakorda ka immuunsussüsteemi vastupanuvõime (Martín-Hernández et al. 2011), mille 

tõttu on mesilased haigustekitajate suhtes tundlikumad. 

Katse käigus selgus, et kõige laastavamalt mõjus meemesilaste eluaeale kahe patogeeni 

segu, mis kinnitas kolmandaks seatud hüpoteesi. Nosematoos tekitab mesilastel erinevaid 

stressifaktoreid, nagu näiteks toitumishäireid ja immuunpuudulikkus, mille tõttu mesilaste 

eluvõime väheneb ja suremus suureneb (Holt et al. 2013). Võimalik et kahe liigi koostoimel 

on stressifaktorite mõju suurem kui üksiku noseema liigi puhul. Kaksiknakkuse käsitlemisel 

on enamasti piirdutud tõsiasja nentimisega, et need või teised eosed esinesid korraga (Fries 

2010). Samas ei ole autorile teadaolevalt uuritud, kuidas kumbki liik sel juhul teatud 

stressifaktorit mõjutab, võib-olla on ühel liigil teatud stressile suurem mõju kui teisel ning 

kahe liigi koosmõjul võib tekkida sünergeeruv või summeeruv efekt. Käesoleva uurimustöö 

tulemusel võib väita, et koosmõjus on need kaks haigustekitajat oluliselt raskemad 

mesilastele taluda kui ühekaupa, eriti kui võrrelda N. apis mõjuga. Selgus, et kuni neljanda 

päevani surid vaid mõned üksikud isendid, kuid järsk hüpe toimus viiendal päeval ja seda 

just N. apis + N. ceranae segu puhul, segu puhul jätkas mesilaste suremise määr edaspidi 

kasvavas tempos tõusmist. N. ceranae puhul oli suremine stabiilne kuni 12. päevani ning 13. 

päeval toimus järsk suremus, mis edaspidi pidevalt kasvas. Kontrollil ja N. apis`l oli suremus 

kuni 16. päevani suhteliselt stabiilne ja madal, peale seda hakkas tõusvas tempos kasvama. 

Kontrollrühma ja N. apis´e üheaegset ja hilisemat suremust teistest rühmadest võis 

põhjustada töölismesilaste vananemine. Töölismesilaste eluiga on suvel 15-38 päeva  

(Remolina et al. 2007), kuna katse jaoks ei kasutatud noori isendeid, siis on üsna tõenäoline, 

et mesilased võisid lihtsalt vanadusse surra, ilma et nosematoosist (N. apis) neid tuntavalt 

mõjutanud oleks. 

Nosematoos on üle maailma laialt levinud haigus, mille vastu on vähe ravivõimalusi. Kõige 

tõhusam vahend haiguse vastu võitlemiseks on antibiootikum Fumagiliin, kuid mis on 
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Euroopa Liidus keelatud ja mille vastu on mesilastel Aameerikas resistentsus tekkinud. Selle 

tõttu oleks vaja leida uusi vahendeid haiguse vastu võitlemiseks. Ptaszyńska et al. (2018) 

uurimustöös on selgunud, et sahharoos-protoporfüriinamiidid vähendavad noseema eoste 

arvu. Seda saab meemesilastel manustada, lisades saharoossööta. Kuna nosematoosil 

silmaga nähtavaid eristavaid tunnuseid ei ole, siis on üsna raske mesinikul haigust tuvastada 

(Bailey ja Ball 1991). Nosematoosi nakkusele mesilasperes viitab pere nõrgaks jäämine, 

mesilasema väljavahetamine, kõhulahtisus ja lennuvõimetus, kuid neid tunnuseid 

põhjustavad ka teised faktorid, seetõttu on üsna raske kindlalt väita, et põhjustajaks on 

nosematoos. Mesinik peaks pidevalt mesilasperesid kontrollima, kui esineb mõni neist 

sümptomitest võib see viidata nakkusele. Kuna mesinikul on raske tuvastada, et kindlasti  

tegu on nosematoosi nakkusega, siis tuleks kahtluse korral võtta täiskasvanud mesilased ja 

lasta neid uurida, kui selline võimalus puudub on soovitatav kasutusele võtta 

ennetusmeetodid. Soovitatav oleks vanade kärjed uute vastu vahetada, ning kahtlase pere 

puhul tuleks kindlasti vahendid peale töötamist ära desinfitseerida. Kahtlasi peresid ei tohiks 

samuti teistega kokku lisada. Roojatud kärgede esinemine tarus võib viidata N. apis´e 

nakkusele, nagu antud uurimustöös selgus, siis ei ole väga problemaatiline, kuid mesinikul 

tasuks ikkagi ettevaatlik olla. N. apis või esineda koos N. ceranae´ga ja nagu katses selgus 

siis segu puhul oli suremus märkimisväärselt kõrge.   
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5. KOKKUVÕTE 
 

Meemesilaste roll taimede arengus ja levikus on märkimisväärselt suur. Nende arvukus on 

maailma eri paikades pidevalt langustrendis, mida mõjutavad väga paljud faktorid. 

Nosematoosi peetakse üheks hukkumise põhjuseks, mis on laialdaselt levinud üle maailma, 

ning mille vastu ravivõimalused peaaegu puuduvad. Ainsa ravimina teatakse Fumagiliin, 

mis on antibiootikum.  Antud toode on Euroopa Liidus keelatud ja Ameerikas on selle vastu 

mesilastel resistentsus tekkinud, seetõttu on üsna keeruline seda ravida. Tänaseks päevaks 

on antud toote tarnimine peatatud ning välja müüakse veel viimaseid partiisid. Antud 

patogeenid põhjustavad mesilasperede nõrgenemist ning mesilasemade väljavahetamist. 

Antud uurimustöös uuriti, kuidas mõjutavad kaks noseema liiki N. apis ja N. ceranae ning 

nende segu meemesilaste suremust ja kas nende eoste söötmine läbi sööda nakatab mesilasi 

nosematoosi. 

Töö eesmärkide saavutamiseks teostati suvel välitingimustes tunnelkatsed, kus mesilasi 

nakatati kolme nädala vältel sööda kaudu N. apis ja N. ceranae eostega. Töötlusgrupid 

jagunesid neljaks: N. apis, N. ceranae, N. apis+N.ceranae ja kontroll. Nakkuse kindlaks 

tegemisel läbivoolutsütomeetriga alustati suremuskatsetega. Katse jaoks võeti igast 

töötlusgrupist 20 mesilast ja asetati nad eraldi puidust puuridesse, mis asetati mesilastaru 

sisekliimaga sarnasesse inkubaatorkappi. Puurides jälgiti mesilaste suremust 25 päeva 

vältel.  

Antud bakalaureusetöö katses selgus, et mesilasi on võimalik mõlemasse noseema liiki 

nakatada läbi sööda söötmise. Katse tulemusel ei leitud statistiliselt olulist seost 

puhaskultuurina N. apise´e ja N. ceranae ning mesilaste suremuse vahel, küll aga põhjustas 

N. ceranae mõnevõrra kõrgemat suremust kui N. apis. Olulist suremust põhjustas N. apis ja 

N. ceranae segu, kus 24. päeval oli suremus 100%. N. cerane+N. apis suremus tõusis 

oluliselt viiendal päeval, kui N. ceranae puhul toimus suremuse tõus alates 13. päevast ja N. 

apis´e ning kontrolli puhul peale 17. päeva. 

Nosematoos on maailmas laialt levinud haigus, mida põhjustavad kaks pisieoseliste liiki N. 

ceranae ja N. apis. Nagu antud uurimustöös selgus, ei mõjuta oluliselt noseema liigid üksik-

liigi nakkusena mesilaste suremust, vaid seda mõjutab oluliselt mõlema liigi nakkuse 

koosmõju. Maailmas laialdaselt levinud haiguse tõttu tuleks täpsemalt uurida, kuidas kahe 
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aine koosmõju mesilastele mõjub. Uued katsed võiksid toimuda kauem välitingimustes 

poolpõld- või tunnelkatsetena ning normaaltingimustes mesilasperedes. Loomaks 

võimalikult autentne olukord päris mesilasperes olevaga, mis tagab kõige reaalsemad 

tulemused, kuidas haigus looduslikult mesilastel käitub ja levib.  
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