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Herbitsiidid on maailmas kõige laialdasemalt kasutatavad taimekaitsevahendid, mille 

eesmärgiks on hävitada taimedele konkurentsi pakkuv umbrohtumus, mis aitab kaasa 

kultuurtaimede paremale arengule ja suuremale saagikusele. Umbrohutõrjevahendi kasutamine 

põldudel mõjutab suuremal või vähemal määral põldudel toimetavaid mitte-sihtorganisme, 

sealhulgas ka kasulikke röövlülijalgseid jooksiklasi, kelle valmikutel ja vastsetel on oluline roll 

põllukultuure kahjustavate putukkahjurite vaos hoidmisel ja umbrohuseemnete varude 

vähendamisel. Käesoleva magistritöö töö eesmärgiks oli selgitada herbitsiidi Taifun B mõju 

metsa-süsijooksiku (Pterostichus oblongopunctatus) ja kirju-ketasjooksiku (Anchomenus 

dorsalis) lokomotoorsele ja toitumise aktiivsusele. Mardikaid töödeldi Taifun B 

põllukontsentratsiooniga (toimeaine 4,86 g/L ja 10,8 g/L) pinnatöötlusmeetodil. Mardikate 

käitumist filmiti kahel järjestikkusel päeval 4 tunni jooksul. Erinevate parameetrite mõõtmiseks 

ja analüüsimiseks kasutati EthoVision XT Version 11 ja STATISTICA 13.3. Tulemused näitasid, 

et glüfosaadil põhinev herbitsiid Taifun B omab märkimisväärset, kuid erinevat mõju nii metsa-

süsijooksiku kui ka kirju-ketasjooksiku lokomotoorsele aktiivsusele. Kui herbitsiidiga töödeldud 

pinnal muutusid kirju-ketasjooksikud koheselt hüpoaktiivseteks, siis metsa-süsijooksikutel 

avaldus pestitsiidi pärssiv mõju pärast kahe tunnist kokkupuudet. Taifun B mõjutas mõlema liigi 

toitumisaktiivsust. Esimesel päeval vahetult pärast töötlust herbitsiidi nõrgema 

kontsentratsiooniga esines metsa-süsijooksikutel „õgimise“ efekt, mil sama kogus toitu tarbiti 

märgatavalt väiksema aja ja toiduala külastuste arvuga. Töötlus kangema lahusega mardikate 

toitumisaktiivsust ei mõjutanud. Kirju-ketasjooksiku toidu tarbimine oli esimesel päeval pärsitud 

kõikides herbitsiidi töötlusgruppides– mardikad tarbisid vähem toitu, kuid seda sama aja ja 

külastusarvudega. Katse teiseks päevaks oli enamus katsegruppide põhikäitumised taastunud 

herbitsiidi töötlusest, va kirju-ketasjooksikud, kes kangema herbitsiidi töötluse korral muutusid 

hüperaktiivseteks ja tarbisid 2 korda rohkem toitu kui kontrollrühma mardikad. Liikumis- ja 

toitumisaktiivsuse vähenemise tulemusena võivad mardikate populatsioonid põldudel kahaneda, 

selle tagajärjel võib väheneda nende biotõrjeline efektiivsus. 

Märksõnad: glüfosaat, metsa-süsijooksik, kirju-ketsjooksik, liikumisaktiivsus, toitumisaktiivsus 
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Herbicides are the most widely used pesticides in the world, aimed at eradicating excess weeds that 

compete with plants and contribute to better crop development and higher yields. Each time, when 

herbicides are used, in some way it could affect non-targeted organisms who are living in the fields, 

including beneficial arthropods. Ground beetles are one of the most beneficial predatory insects in 

the fields, whose matures and larvae play an important role with helping to reduce a number of 

pests and weeds in fields. The aim of this Master thesis´s was to examine the effect of the herbicide 

Taifun B (active ingredient glyphosate) on Pterostichus oblongopunctatus and Anchomenus 

dorsalis locomotion and feeding activities. Beetles were exposed to two different herbicide 

emulsions (active substance concentrations 4.86 g/L and 10.8 g/L) surface treatment method.  The 

behavior of the beetles was filmed for two consecutive days for 4 hours. For the data analyses, the 

computer-centered video-tracking system Ethovision XT and STATISTICA13.3 were used. The 

results showed that glyphosate-based herbicide Taifun B has a significant but different effect on P. 

oblongopunctatus and A. dorsalis. When A. dorsalis became instantly hypoactive after contact with 

the treated surface, then P. Oblongopunctatus became hypoactive within two hours of herbicide 

exposure. Taifun B affected both species food consumption.  On the first day immediately after 

treatment with the lower concentration of the herbicide P. oblongopunctatus had a “devouring” 

effect where the same amount of food was consumed in significantly less time and visits to the 

food area.  Treatment with the stronger concentration did not affect the food consumption of the 

beetles.  A. dorsalis food consumption was affected on the first day with both emulsion groups – 

beetles consumed less food with the same given time and visits to the food area. On the second 

day, most of the main behaviors of the experimental groups were recovered from the herbicide 

except A. dorsalis, who became hyperactive after contact with the stronger concentration and 

consumed two times more food than control group.   As a result of reduced locomotor and feeding 

activity, beetle populations in the fields may decline, resulting in a reduction in their biocontrol 

effectiveness. 

Keywords:  Glyphosate,  Pterostichus oblongopunctatus, Anchomenus dorsalis, locomotion, 

feeding activity 
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SISSEJUHATUS 
 

Herbitsiidide kasutamine on üle kogu maailma pidevalt kasvavas hoos (Pengue., 2017). Inimeste 

arvukuse suurenedes on vaja toota ja kasvatada piisavalt toitu, mis suudaks ära katta terve maailma 

vajadused. Selleks aga, et põllukultuuride kasvatamisel saadaks piisavalt kõrge ja kvaliteetne 

saagikus, on vaja kasutada erinevaid pestitsiide (Davis jt., 2020). 

Herbitsiidid on maailmas kõige laialdasemalt kasutatavad taimekaitsevahendid, mille eesmärgiks 

on hävitada üleliigne ja taimedele konkurentsi pakkuv umbrohtumus, mis aitaks kaasa 

kultuurtaimede paremale arengule ja suuremale saagikusele (Ross ja Fillols, 2017). Kahjuks aga 

peitub herbitsiidide kasutamisel ka tumedam pool. Iga pritsitud korraga mõjutab see suuremal või 

vähemal määral põldudel toimetavaid mitte-sihtorganisme, sealhulgas ka kasulikke 

röövlülijalgseid (Reno jt., 2014). 

Jooksiklased kuuluvad lülijalgsete hõimkonda ja mardikaliste seltsi. Maailmas võib neid leida üle 

veerand miljoni liigi, millest Eestis on täheldatud ligi 400 erinevat liiki. Jooksiklased on üheks 

kasulikumateks röövtoidulisteks putukateks põldudel nii vastse kui ka valmiku eas (Haberman., 

1968), kelle ülesandeks on aidata vähendada põldudel olevate kahjurite arvukust. Lisaks hoida 

samal ajal vaos ka erinevate umbrohuseemnete arvukust. Jooksiklased suudavad hävitad põldudel 

ligikaudu 70 % soovimatute taimikute seemneid ning mullas asuvast umbrohuseemnete pangast 

(Bohan jt., 2011).  

Kasulike lülijalgsetena võivad jooksiklased pestitsiididega kokku puutuda peamiselt kolmel viisil. 

Esiteks otsese kontaktiga kui pritsitava vedeliku piisk satub loomale. Teiseks läbi kaudse kontakti 

– läbi taimekaitsevahendiga kokku sattunud taime või mullaosakese. Viimaseks, süües 

umbrohuseemneid või teisi putukaid, kes on kokku puutunud preparaadiga (Prasifka jt., 2008). 

Pestitsiidiga kokkupuutes võib muutuda mardikate lokomotoorne aktiivsus ja toidu tarbimise hulk. 

Lisaks võivad taimekaitsevahendid mõjutada negatiivselt jooksiklaste tervist, arvukust, 

mitmekesisust põldudel ehk nende biotõrje efektiivsust. 
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Eelnevalt on uuritud glüfosaadi kui puhta aine toimet erinevatele lülijalgsetele. Tulemused on 

näidanud, et glüfosaat mõjutab märkimisväärselt putukate lokomotoorset ja toitmistaktiivsust. 

Näiteks on täheldatud ämblikel peale glüfosaadiga kokkupuudet hüpoaktiivsust (Niedobova jt., 

2019) ja toidu tarbimise vähenemist (Albajes jt., 2019).  Põldudele pritsitavad preparaadid võivad 

olla neile aga märgatavalt kahjulikumad kui pelgalt puhta ainega töötlemine.  

Käesoleva uurimistöö hüpotees on, et  herbitsiidid põhjustavad jooksiklastele toksilist stressi. 

Püstitatud hüpoteesi kontrollimiseks mõõdeti herbitsiidi Taifun B (aktiivaine glüfosaat) mõju 

metsa-süsijooksiku (Pterostichus oblongopunctatus) ja kirju-ketasjooksiku (Anchomenus 

dorsalis) lokomotoorsele ja toitumise aktiivsusele.  

Autori tänu pälvivad magistritöö juhendajad Karin Nurme PhD, Anne Must PhD ja Enno Merivee 

PhD – aitäh Teile, et aitasite ja olite igal ajal olemas! 

Rahastusallikas: IUT36-2 "Jätkusuutlik taimekaitse: ökosüsteemi teenuste rakendamine 

taimekasvatuses". 
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1.HERBITSIIDIDE KASUTAMINE TAIMEKAITSES 
 

1.1 Herbitsiidid põllumajanduses 

 

Umbrohtudeks nimetatakse taimi, mida ei kultiveerita ning mis pikema aja vältel on kohanenud 

erinevate kultuurtaimede kasvutingimustega, pakkudes neile konkurentsi nii valguse, vee kui ka 

toitainete osas (Querke., 2006). Umbrohtumus soodustab taimehaiguste levikut, mis koos 

eelnimetatud teguritega mõjutab negatiivselt erinevate põllukultuuride saagikust (Börnenr jt., 

1995). Soovimatu taimiku leviku piiramiseks on tänapäeva põllumajanduses peamiselt kaks 

suunda. Esimesed neist on agrotehnoloogilised võtted, mis omakorda jagunevad surve- ja 

mehaanilisteks võteteks. Näiteks äestamine, kultiveerimine, kündmine või taimiku maha surumine 

lopsakamate kultuurtaimede kasvatamise kaudu (Buczacki, Harris., 2010: 39). Mitmed 

põllumajandustootjad on aga loobunud ühest efektiivsemast agrotehnoloogilisest võttest, 

kündmisest. Võrreldes teiste harimisvõtetega on, milleks on näites otsekülv või minimeeritud 

harimine randaaliga, on kündmine märkimisväärselt kallim. Kõik see aitab aga kaasa 

umbrohuseemnete säilimisele mulla ülemises  kihis, mis omakorda soodustab nende idanemist ja 

tärkamist (Popay jt., 1994). Võttes arvesse aga umbrohutaimikute suurt bioloogilist mitmekesisust, 

lisaks veel kohanemis- ja paljunemisvõimet, ei ole neid võimalik tõrjuda vaid mehaaniliste ja 

survevõtete abil. Seetõttu võetakse appi keemilised umbrohutõrjevahendid, mille eeliseks teiste 

võtete ees on nende efektiivsus (Bastiaans jt., 2008). 

Tänapäeva põllumajanduses võetakse kõikide taimekaitsevahendid kokku ühe sõnaga - 

pestitsiidid, mida kasutatakse nii kahjurite, haiguste kui ka umbrohutõrjeks (AGCO., 2017). 

Kemikaalide turule lubamiseks tuleb aga rangelt jälgida kindlaid reegleid ja seadustikke, mille alla 

kuuluvad toimeaine ohutu kasutamine, kasutusaeg, kulunormid ja ooteaeg, mis peab jääma 

viimase pritsimise ja söödavate kultuuride koristuse vahele. Herbitsiidid on ühed maailma kõige 

populaarsemaid keemilised taimekaitsevahendid, mille kasutus on viimaste aastatega ühe 

suurenenud (Kniss., 2017). 
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Andmed  kemikaalide regulaarsest kasutamisest erinevate kahjurite ja haiguste tõrjel pärinevad 

19. sajandi teisest poolest. Algselt oli kasutatavate pestitsiidide vahendite hulk minimaalne ja 

väike, kuid alates 1940. aastast, mil avastati DDT (diklorodifenüültrikloroetaan) märkimisväärne 

insektitsiidne mõju, töötati välja hulgaliselt uusi ja sünteetilisi kemikaale põllumajanduse, 

aianduse, kuid lisaks ka metsanduse valdkondadele (Matthews., 2018).  

Keemiliseks herbitsiidiks ehk umbrohutõrjevahendiks nimetatakse agrokemikaali, mida 

kasutatakse hävitamaks umbrohtu ja teisi soovimatuid taimi (Fillos jt., 2020). Piirkondades, kus  

peamine tegevusvaldkond on põllumajanduse, kasutatakse põhiliselt umbrohutõrjevahendeid, 

mille peamiseks toimeaineks on glüfosaat (Woodburn., 2000). Herbitsiidid aitavad kaasa erinevate 

põllukultuuride arengule ning suruda alla neile konkurentsi pakkuvat taimikut (Boutin jt., 2013). 

Soovimatu umbrohu hävitamise protsess võib toimuda kõikides taimestiku arengujärkudes ning 

on vägagi lühike ja efektiivne (Damin ja Trivelin., 2011).   

Tänapäeval on keemilised umbrohutõrjevahendid jaotatud tema efektiivsuse alusel järgmiselt 

(Busi ja Powles., 2009): universaalsed ehk mittevaliva toimega, üld-hävitava toimega glüfosaadil 

põhinevad herbitsiidid, selektiivsed ehk valiva toimega. Universaalseid kasutatakse enamasti 

ennem külvi ja jäätmaadel. Üld-hävitava toimega herbitsiidid võtetakse peamiselt kasutusele siis 

kui soovitakse uuendada maa-ala või takistada nt uute umbrohutaimede tekkimist aia- ja 

põllumaadele. Selektiivseid kasutatakse aga peamiselt konkreetse taimiku hävitamise soovil. 

Vaadates rohkem põllumajandusvaldkonda on teada, et umbrohud võivad negatiivselt mõjutada 

kasvatava kultuuri kasvu. Lisaks veel ka lõpp-produkti, mis peab olema umbrohust puhas (Altland 

jt., 2003). Lubavaks perspektiivis umbrohutõrje valdkonnas on uute herbitsiidide loomine, mis 

põhinevad looduslikumatel ühenditel ning pole selletõttu inimestele ja loomadele nii mürgised ja 

ohtlikud kui tänapäeva keemilised umbrohutõrjevahendid (Kohli jt., 1997). 
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1.2 Glüfosaadil põhinevad herbitsiidid 

 

Glüfosaadil põhinevad herbitsiidid on ühed maailma kõige laialdasemalt kasutatavad, süsteemsed, 

laialdase spektriga umbrohutõrjevahendid taimekaitses, tänu oma kiirele toimele (Xu jt., 2019). 

Glüfosaadiks (keemilise valemiga C3H8NO5P) nimetatav keemilise ühendi molekul avastati 

esimest korda sünteesimise käigus 1950 aastal, kuid põllumajanduses hakati antud koostisosa 

kasutama alles 1970 aastast, kui Monsato firma töötaja Dr John Franz tuvastas ja demonstreeris 

seda kui umbrohutõrjevahendit põllumajanduses (Dill jt., 2010). Glüfosaati patenteeriti Lowell 

R.Smith´t poolt 1972. aastal (Baylis., 2000). Esimesena tuli glüfosaadipõhise herbitsiidiga turule 

Monsato 1974 aastal, mille nimeks sai Roundup, (Nandula., 2010).  

Suurema kogusena hakati glüfosaati turustama alles 2000 aastate alguses kui vastav kemikaal sai 

ametliku kinnituse USA keskkonnakaitseameti poolt (Woodburn., 2000). Glüfosaati kasutatakse 

taimekaitsevahendites alati lahuse koostisosana (Neural regineration research., 2019). Pelgalt 

puhta ainena ei toimiks glüfosaat taimedes nii efektiivselt ning lisaks on see mitte lahustatuna ehk 

tahkel kujul loomadele mürgine (Carrani jt., 2007). 

Glüfosaadil põhinevad herbitsiidi on ainsad umbrohutõrjevahendi, mis suudavad hävitada 

taimedes olevat shikiimhappe ahelat, imendudes läbi lehtede või varte taimesse, mille  tulemusena 

taimik närbub ja hävineb (Amrhein jt., 1980). Glüfosaat mõjutab taime fütokeemilisi ja 

füsioloogilisi protsesse, mille tulemusena lõppeb fotosünteesi protsess, klorofülli tootmine ning 

lisaks on ka pärsitud ja oksüdeerunud taime hormoonid (XU jt., 2019). 

Kõige rohkem kasutatakse glüfosaadil põhinevaid herbitsiide maisi ja sojaoa taimekaitses, kuid 

lisaks ka nisu ja teravilja põldudel (Wu., 2019). Antud umbrohutõrjevahendit on lubatud kasutada 

kahel viisil. Esiteks, põllumajanduse varajase hooaja algusest, et hävitada ja eemaldada 

umbrohtumus põldudelt, mis takistaksid kultuuride tärkamist ja arengut (Clarification of Pre-

harvest uses of glyphosate, 2018). Teiseks, koristuseeliselt, mida võib aga teostada ainult siis kui 

niiskus terades on alla 30% ja lisaks mitmeid päevi ennem saagikoristust, et vältida glüfosaadi 

jääkide ülemäärast imendumist teravilja teradesse (Wu., 2019). 



10 
 

Kahjuks suudab aga glüfosaat siduda end tihedalt ka mullaosakeste struktuuriga, mille tulemusena 

säilivad glüfosaadi jäägid mullas veel mitmeid aastaid. Mullast liigub aga antud toimeaine 

sademete abiga ka põhjavette. Glüfosaadi enda jääkide hulk põhjavees on aga tunduvalt madalam, 

kui tema peamise metaboliidi aminofentüülfosoonhappe (AMPA) jäägid, mis on vees rohkem 

liikuvamad ja kahjulikumad kui glüfosaat ise. Lisaks on glüfosaadi enda eluiga peaaegu poole 

lühem kui AMPA (Duke ja Powles., 2008).  

AMPAks nimetatakse aminofentüülfosoonhapet, mis on glüfosaadi peamiseks ja põhiliseks 

metaboliidiks ehk ainevahetussaaduseks (Damin ja Trivelin., 2011). Uuringud on näidanud, et nii 

glüfosaat kui ka tema toimeaine AMPA kujutavad organismidele ohtu, kas väga vähesel määral 

või mitte üldse (Annett jt., 2014). Seevastu aga glüfosaadipõhistel lahustel on avastatud ohtlikku 

mõju loomadele (Cavalli jt., 2013). Ülemaailmse toidu ja põllumajandusorganisatsiooni (FAO) 

andmetel on AMPA potentsiaalselt toksikoloogiline mure, peamiselt tema akumulatsiooni tõttu 

toiduahelas (Bai ja Ogbourne., 2016). Lisaks on AMPA lagunemine mullas aeglasem kui 

glüfosaadil ning selle poolestusaeg võib olla 135-218 päeva (Bai ja Ogbourne., 2015). 

Peale glüfosaadi kasutamist võib see läbida mullas mineralisatsiooni, immobilisatsiooni või 

leostumise ning tänu madalale aurumisrõhule lahuses, glüfosaadi lendumine on minimaalne 

(Mamy jt., 2005). Glüfosaadi ja AMPA mineralisatsioonid mullas on mõjutatud mulla bio-

keemilistest omadustest ja võivad tekkida õigetes tingimustes väga lühikese perioodi jooksul (Bai 

ja Ogbourne., 2015). Peamisteks teguriteks mulla mineralisatsiooniks on kõrge mulla pH ja fosfori 

sisaldus, samuti ka madal Cu- ja Fe-ioonide sisaldus (Morillo jt., 2000). Lisaks veel ka kõrge mulla 

orgaanilise materjali kogus mullas (Mamy jt., 2005). Glüfosaadi kasvav adsorptsioon orgaanilisse 

süsinikku, on tõenäoliselt kasulik, sest see lükkab edasi mulla leostumist ja võimaldab järk-järgult 

vabaneda ja laguneda pinnases (Bai ja Ogbourne., 2015). Samas aga pidev glüfosaadilahuse 

kasutamine võib lõpuks viia orgaanilise süsiniku saturatsiooni süsteemi, mille tulemusena 

glüfosaat degradadeerub läbi mineralisatsiooni (Zhang jt., 2015). 

Glüfosaadi ja AMPA jääkide leidmine erinevates veekogudes on muutunud ühe sagedasemaks. 

Erinevate jääkide kontsentratsioonid, mis ületavad 400 μg L−1 on aga potentsiaalsed mürgised 

osadele veeliikidele (King ja Wagner., 2010). Kuna glüfosaadi toksilisus on doosi ja liigipõhine, 

on selle tulemusena tekkinud vajadusi lisa teadustööde uuringutes, et hinnata potentsiaalset 

glüfosaadi mõju vee ökosüsteemidele (Bai ja Ogbourne., 2016). Näiteks leiti AMPA jääke 55 % 
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ja glüfosaadi omi 40 % kõikidest muldadest (3700) mida uuriti 38 piirkonnas USAs aastatel 2001–

2010 (Battaglin jt., 2014). Kõikide proovide kontsentratsioonid oli alla 700 μg L−1 mis jääb 

aktsepteeritava maksimaalse sisalduse piiridesse (Laitinen jt., 2009). 

Eesti Põllumajandusuuringute keskuse poolt 2018. aastal läbiviidud uuringus 

„Taimekaitsevahendite jääkide sisalduse ja dünaamika uuring pinna- ja põhjavees“ selgus, et ligi 

2/3 Eestis kasutatavatest taimekaitsevahenditest moodustavad erinevad herbitsiidid. Eestis lubatud 

taimekaitsevahendite piirjäägiks on 0,1 µg/L. Uuringu tulemusena leiti glüfosaati 11 korral 71st 

proovist, millest kahel korral oli selle sisaldus üle 0,1 µg/L. Kõige rohkem leiti glüfosaadi jääke 

pinnaveest sügisel, AMPA kõrgeid sisaldusi aga kevadel. AMPA jääke leiti 14 korral, millest 10 

ületasid lubatud määra (Eesti Keskkonnauuringute keskus., 2018). 2019 aastal analüüsiti 

pestitsiide jääke kokku 25 mullaproovist, millest glüfosaati leiti 11 proovis, kuid tema 

lagundprodukti AMPA´t leiti 22 proovis ( Taimekaitsevahendite jääkide sisaldus mullas., 2020). 

Hoolimata glüfosaadi kasusulikusest umbrohtumuse efektiivse hävitajana, on mitmed teadlased 

näidanud, et glüfosaadil võib olla surmav mõju erinevatele organismidele, sealhulgas ka kasulikele 

lülijalgsetele (Duart jt., 2010). Näiteks on vihmaussid mullas üheks tähtsamateks bio-

indikaatoriteks ning peale glüfosaadi kasutamist vähenes nende arvukus mullas märgatavalt 

(Maynard ja Perez., 2006). See aga ei tähenda koheselt, et glüfosaadil ja AMPA´l on otsene mõju 

vihmaussidele. Näiteks on katsete ja uuringute tulemusena avastatud, et vihmaussid võivad elada 

üle töötlemise glüfosaadiga (Correia ja Moreira., 2010).  

Eestis on aastatel 2014–2018 nii herbitsiidi kui ka glüfosaadi turustatud kogused püsinud 

enamjaolt stabiilsena, kuid siiski on näha muutusi. Näiteks herbitsiidi turustatud kogus 2014 aastal 

oli ligikaudu 425 tonni, millest glüfosaadil põhinevad herbitsiidid moodustasid 65 % (276 tonni). 

2018 aastal olid vastavad näitajad 428 ja 254 tonni ehk 59 % kõikidest herbitsiididest moodustasid 

glüfosaadil põhinevad taimekaitsevahendid (Statistikaamet., 2020).   
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1.3 Jooksiklased ja nende tähtsus põllumajanduses 
 

Jooksiklased (perekond Carabidae) kuuluvad tänapäeva põllumajanduse ökosüsteemis kõige 

arvukamate ja tähtsamate selgrootute röövloomade hulka (Januschke jt., 2011). Nende sugukonda 

kuulub enam kui 20 erinevat perekonda. Euroopas on teada ligikaudu 2700 liiki erinevaid 

jooksiklasi, maailmas aga üle 40 000 (Silfverberg., 2004). Jooksiklased kuuluvad sugukonnana 

mardikaliste seltsi.  

Umbes 75% Eestis elavatest jooksiklastest paljunevad kevadel. Talvitunud valmikud paarituvad 

ja munevad kevadel. Mõned liigid ka sügisel. Sügisel paljunenud jooksiklastel talvitub tavaliselt 

vastne, mitmel liigil ka valmik. Vähesed liigid paljunevad südasuvel kuid leidub ka liike, kellel 

arvatakse, et talvitub muna (Haberman., 1968).  

Jooksiklased on teadaolevalt kasulikud lülijalgsed agroökosüsteemi toiduvõrgustikus (Symondson 

jt., 2012) ja looduslikud bioindikaatorid (Koivula., 2011). Nad aitavad kaasa kahjurite tõrjele 

(Ferrante jt., 2017) ja umbrohuseemnete vähendamisele (Talarico jt., 2016). Inimeste seisukohalt 

on jooksiklased väga olulise majandusliku tähtsusega, sest enamik vastseid ja valmikud on 

polüfaagsed röövtoidulised, kes võivad hävitada suurel hulgal kultuurtaimedel kahjulikke limuseid 

ja putukaid (Januschke jt., 2011). Selle tulemusena takistavad nad kahjurite massilist esinemist ja 

aitavad kaasa kahjustuste vältimiseks. Paljude jooksiklaste vastsed toituvad roiskuvatest 

taimejäänustest, võttes sellisel teel osa pinnase moodustamise protsessist (Ward jt., 2011). Just 

seemnete hävitamise tulemusena põldudel, on jooksiklased tõestanud end olevat potentsiaalseks 

alternatiiviks asendamaks keemilisi umbrohutõrjevahendeid pikema perioodi vältel (Wallinger jt., 

2015).  

Umbrohu seemnete pangad mullas on peamisteks viisideks selle levikul ja laienemisel (Barros jt., 

2006), siinkohal mängivad nende hävitamisel olulist rolli jooksiklased. Uuringud on näidanud, et 

jooksiklased võivad hävitada ligikaudu 65-90 % kõikidest seemnetest, mis põllumajandusliku 

hooaja jooksul mulda satuvad (Harrison jt., 2003). Umbrohuseemnete hävitamist jooksiklaste 

poolt mõjutavad lisaks ka põllumajanduslikud tegevused inimeste poolt (Menalled jt., 2007), 

hooajaline jooksiklaste liigirohkuse populatsioon (Honek jt., 2006), füsioloogilised muutused 
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jooksiklaste elutegevuses, näiteks talvitumine, paljunemise aeg (Davis ja Raghu., 2010) ja muidugi 

ka erinevate toiduallikate alternatiivid (Frank jt., 2011).  

 

1.4 Glüfosaadi  mõju mitte-sihtorganismidele  

 

Suuremal või väiksemal määral puutuvad taimekaitsevahenditega kokku ka lülijalgsed, mille 

tagajärjel võivad olla häiritud nende lokomotsioon, toitumine ja paljunemine (Pisa jt., 2015). 

Kokkupuude erinevate preparaatidega võib toimuda kolmel erineval viisil (Prasifka jt., 2008):  

• otsene kontakt: pritsitava vedeliku piisk satub loomale; 

• kaudne kontakt: läbi taimekaitsevahendiga kokku sattunud taime või mullaosakese; 

• toiduga: süües umbrohuseemneid või teisi putukaid, kes on kokku puutunud preparaadiga. 

 

1.4.1 Mõju ellujäämusele 
 

Glüfosaadil põhinevate herbitsiidide kasutamise tagajärjed võivad suuresti mõjutada jooksiklaste 

käitumist või kutsuda esile suremust (Prosser jt., 2016). Saska jt (2016) avaldatud artiklis uuriti 

glüfosaadil põhinevate herbitsiidide mõju lehetäi suremusele. Katses avastati, et madalama 

herbitsiidi kontsentratsiooniga (10,4 g/L) lahuse puhul oli ellujäämise protsent 82. Seevastu aga 

kangema lahuse puhul (33,8 g/L) oli ellujäämise tõenäosus ainult 35 %. Sarnase katse on 

läbiviinud ka Aguiar jt hariliku äädikakärbsega (2016), kus täheldati, et 96 tunni möödudes surid 

kõik katses osalenud putukad, keda oli töödeldud kangema ehk 10 mg/L lahusega. Brown jt (2015) 

näitasid, et kleepaine lisamine herbitsiidi lahusesse suurendab tõenäosust ämblike (Oxyopes 

salticus) suremusele.  Seide jt (2018) on uurinud glüfosaadi mõju mesilastele, mille 

katsetulemused näitasid, et glüfosaadi kokkupuute tagajärjel on mesilaste suremus 100 %. 
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1.4.2 Mõju paljunemisele 
 

Saska jt (2016) uurisid glüfosaadil põhineva herbitsiidi mõju lehetäide paljunemisele. Tulemused 

näitasid, et märkimisväärne mõju esines kangema lahuse korral (33,8 g/L), kus lehetäide munade 

arvukus vähenes ligikaudu 50%.  

Griesinger jt (2011) uurisid, kuidas avaldab glüfosaadil põhinev herbitsiid mõju emastele 

ämblikele nende kaaslaste leidmisel. Tulemuste põhjal täheldati, et emastel ämblikel on peale 

lahusega kokkupuudet väiksem võimalus meelitada isasloomi. Seda takistab herbitsiidi lahuse 

tugev lõhn ning lisaks tekitab see lülijalgsetes segadust, mille tulemusena ei suuda nad saata õigeid 

signaale vastaspoole esindajale. See kehtib mõlemal juhul, kui emasloom on kas kokku puutunud 

glüfosaadiga või maapind isa- ja emaslooma vahel on töödeldu glüfosaadil põhineva preparaadiga 

(Griesinger jt, 2011).  

Benamu jt (2010) on täheldatud laboratoorse katse tulemusena, et emastel ämblikel hakkas võrgu 

ehitus 17 päeva hiljem kui kontrollrühma loomadel. Ainult 20 % ämblikest aga suutsid ehitada 

korrektse võrgu. Lisaks täheldati, et 48 h peale glüfosaadiga kokkupuudet, munesid töödeldud 

ämblikud ligikaudu 40 muna vähem, millest koorunud munade arv oli pea 2 korda madalam kui 

kontrollrühma loomadel. Lisaks avastati, et töödeldud loomade munarakud oli märgatavalt 

väiksema, ligikaudu 18 mm, suurusega kui kontrollgrupi omadel, kelle munarakud olid keskmisel 

23 mm suured.  

 

1.4.3 Mõju lokomotoorsele aktiivsusele  
 

Lokomotsioon ehk loomade aktiivsus on lülijalgsete üks peamisi käitumismustreid nende 

elutegevuses nii elupaikade valikul, ümbruskonna avastamisel, teise vaenlaste eest põgenemisel 

jne. Niedobova jt (2019) uurisid glüfosaadil põhineva herbitsiidi mõju Paradosa ämblike 

lokomotsioonile ning avastasid, et glüfosaadil põhinev herbitsiid vähendab töödeldud Paradosa 

ämblike lokomotoorset aktiivsust esimesel tunnil ligikaudu poole võrra. Samuel jt (2010)  uurisid 

ämbliku lokomotsiooni aktiivsuse muutusi glüfosaadiga töödeldud areenil. Viie päeva jooksul 
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vähenes nende läbitud teepikkus kui ka selleks kulutatud aeg ligikaudu 33 %. Samal ajal aga 

keskmise liikumise kiirus püsis nii esimesel kui ka viimasel töötluspäeval samal tasemel 3 cm/s. 

Esteban jt (2011) uurisid 3 aasta jooksul (2008–2010) erinevate lülijalgsete aktiivsust pärast 

glüfosaadiga töötlust. Esimesel aastal (2008) loeti lõksude abil kokku 118 jooksiklast. 2010. aastal 

aga ainult 48 ehk  jooksiklaste arvukus vähenes 3 aastaga ligikaudu 59 %. Samal ajal oli aga näiteks 

kõrvaharkide arvukus vähenenud 3 aastaga lausa peaaegu 80 %.  Rohutirtsude hulk aga 75 %. 

Aguair jt (2016) uurisid glüfosaadil põhineva herbitsiidi mõju äädikakärbse lokomotsioonile. 

Tulemused näitasid vastupidist Esteban jt 2011 aastal avaldatud artiklile – kokkupuude glüfosaadil 

põhineva herbitsiidiga ei toonud äädikakärbestel esile muutusi lokomotoorses aktiivsuses. 

 

1.4.4 Mõju toitumisele 
 

Deroulers jt (2020) katses uuriti herbitsiidi mõju jooksiklaste toitumisele. Maapind loomade ja 

toidu vahel oli töödeldud glüfosaadil põhineva taimekaitsevahendiga. Tulemused näitasid, et 

pikema perioodi jooksul, mil mardikal oli kokkupuude taimekaitsevahendiga töödeldud pinnaga, 

vähenes tarbitud toidu kogus ligikaudu 80 %. Lühiajalisel kontakti korral aga  60 %. Sarnase 

tulemuse on saanud ka Korenko jt (2016), kes leidsid, et glüfosaadil põhineva herbitsiidilahusega 

töödeldud pinnaga kokkupuutel vähenes lülijalgsete toidutarbimine pea poole võrra. 

Teada on aga, et putukad tarbivad toitu tunduvalt suuremal määral peale pestitsiidiga kokkupuudet 

(Saska jt., 2016). Näiteks lehetäid tarbisid peale glüfosaadiga kontaktis olemist ligikaudu 20 % 

rohkem toitu kui kontroll. See tuleneb sellest, et loomd proovivad läbi söömise väljutada 

organismist erinevaid mürkaineid. Selle tulemusena satuvad nad aga suurema tõenäosusega 

erinevatele röövtoidulistele organismidele ohvriks, sest toidu tarbimise ajal seisavad paigal. 
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2. MATERJAL JA METOODIKA 
 

2.1 Katseloomad 
 

Laboratoorsed katsed viidi läbi kahe erineva jooksiklase liigiga – üks neist põllu- ja teine metsaliik. 

Metsa-süsijooksik (P. oblongupunctatus) on transpalearktilise levikuga. Meeliskohtadeks on    

leht-, sega- ja okasmetsad, niisked ja märjad pinnased. Harva leidub neid looduses ja paikades, kus 

mets mererannikule hakkab lähenema. Peamiselt öise eluviisiga. 

Kirju-ketasjooksik (A. dorsalis) on levinud Euraasia jooksiklane. Tüüpiliselt leidub antud liiki 

mardikaid peamiselt kuivematel aladel, nagu näiteks põldudel, heinamaadel, kuivadel rohumaadel 

ja aedades (Stanovsky ja Pulpa., 2006). Enamasti öise eluviisiga. 

Mardikad koguti nende talvituspaikadest, metsa-süsijooksikud pruunmädaniku poolt lagundatud 

puidust ja kirju ketas-jooksikud põlluäärtelt. Jooksiklasi säilitati plastkarpides, mis olid täidetud 

liiva või niiske pruunmädanenud puidu tükkidega külmkapis 5 ◦C juures. Kaks päeva enne 

laboratoorsete katete algust, hoiti mardikaid toatemperatuuril 20 ◦C. 

 

2.2 Glüfosaadil põhinev herbitsiid Taifun B  

 

Taifun B on üldhävitava toimega keemiline umbrohutõrjevahend. Mõeldud peamiselt orasheina ja 

teiste lühi- ja pikaajaliste umbrohtude tõrjeks nii rohumaade uuendamisel, kesadel, 

ümberküntavatel põldheinapõldudel kui ka teravilja kõrrepõldudel ja mittepõllumajanduslikel 

aladel. Antud taimekaitsevahendi toimeaineks on 360 g/L glüfosaati ja preparaat on vesilahuse 

vormis (Adama Eesti 08.10.2019). 
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2.3 Töötlus 
 

Nii metsa-süsijooksikute ja kirju-ketasjooksikute töötlemiseks kasutati glüfosaadil põhinevat 

herbitsiidi Taifun B etiketil olevat soovituslikku minimaalset (toimeaine 4,82 g/L) ja maksimaalset 

(toimeaine 10,8 g/L) kontsentratsiooni. Katsemardikaid töödeldi herbitsiidiga 

pinnatöötlusmeetodil. Selleks tilgutati elektroonilise pipetiga filterpaberile, mis oli asetatud Petri 

tassi põhja, 20 ml Taifun B lahust, mille järel asetati katseloomad filterpaberi peale. Kontrollrühma 

mardikaid mõjutati samal viisil destilleeritud veega. Loomadel oli kokkupuude herbitsiidiga 

töödeldud pinnaga 2 tundi. Katsemardikate arv igas töötlusgrupis oli 25. 

 

2.4 Filmimine 
 

Filmimise ajaks asetati mardikad koos Petri tassidega (igas Petri tassis 1 mardikas)  70 cm x 50 

cm x 50 cm valguskindlasse pappkasti, et vältida erinevate varjude ja loodusliku valguse sattumist 

areenile. Loomade aktiivsuse registreerimiseks kasutati USB veebikaamerat HD Pro Webcam 

C920 (Logitech Inc., USA)  resolutsiooniga 1920 x 1080 pikslit ja arvuti tarkvara Debut Video 

Capture (NCH Software, USA). Areenide valgustamiseks kasutati LED  lampe MR 16- 6W (12 

V, 7.5 W, 570 lm, 3000 K) Valgustihedust areenidel (900 luksi) mõõdeti digitaalse 

valgusmõõdikuga luksmeetriga Digital Light Meter TES- 1335 (TES Electrical Electronic Corp., 

Taipei, Taiwan). Kaamera ja lampide peale asetati linasest valge riie, mis aitab kaasa valguse 

ühtlasele jaotusele tervel areeni ulatuses. Kõikide päevade filmimise ajal oli ruumi temperatuuriks 

21,5 °C. 

Katsemardikate käitumist filmiti kahel järjestikusel päeval. Esimesel katsepäeval videofilmiti 

mardikate lokomotoorset aktiivsust herbitsiidiga töödeldud pinnal. Kahe tunni möödumisel 

paigutati mardikad puhtale pinnale ja nende ette asetati toidupütid koos 20 mg vaglapüreega. Toit 

oli eelnevalt kaalutud elektroonilise analüütilise kaaluga (AS 220/X RADWAG Wagi 

Elektroniczne, Poola). Seejärel filmiti kahe tunni jooksul mardikate käitumist koos toiduga. Katse 

teisel, töötlusjärgsel päeval, filmiti nii mardikate lokomotoorset kui ka toitumisaktiivsust kahe 

tunni vältel. 
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2.5 Andmetöötlus ja statistiline analüüs 

 

Saadud videofailide analüüsimiseks kasutati videoanalüüsi tarkvara EthoVision XT Version 11 

(Noldus Information Technology, Wageningen, The Netherlands). Katses mõõdeti järgmisi 

parameetreid: katseajal läbitud teepikkust (koos toiduga ja ilma), tarbitud toidu kogust, toiduala 

külastamise sagedust ning seal viibitud aega. Erinevate kasevariantide lokomotsiooni ja 

toitumisaktiivsuse võrdlemiseks kasutati mitte-parameetrilist Kruskal-Wallis testi (STATISTICA 

13.3, TIBCO Software Inc., USA 2017).   
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3. TULEMUSED 
 

3.1 Taifun B mõju metsa-süsijooksiku liikumisaktiivsusele  

 

Glüfosaadil põhineva herbitsiidi Taifun B mõju jooksiklaste lokomotoorsele aktiivsusele hinnati 

kahel järjestikkusel päeval. Lokomotoorse aktiivsuse näitajatena kasutati jooksiklaste poolt läbitud 

teepikkusi 2 tunni jooksul. Katsetulemused näitasid, et herbitsiid Taifun B ei mõjutanud oluliselt 

metsa-süsijooksiklaste lokomotsiooni esimesel ja teisel päeval pärast töötlust (Joonis 1). Esimesel 

päeval läbisid kontrollrühma jooksiklased ligikaudu 5,8 meetrit. Herbitsiidi nõrgema lahusega 

töödeldud mardikate läbitud distants oli ligikaudu 4,8 ja kangemal töötlusgrupil 6,5 meetrit. Teisel 

päeval oli destilleeritud veega mõjutatud loomade läbitud vahemaa 6,2 meetrit. Taifun B lahjema 

kontsentratsiooniga töödeldud loomad läbisid 6 ja kangema töötluse mardikad 7 meetrit. 

 

 

Joonis 1. Taifun B mõju metsa-süsijooksikute lokomotsioonile esimesel ja teisel päeval. Tähed tulpade 

kohal tähistavad statistiliselt usaldusväärset erinevust töötluste vahel (Kruskal Wallis mitte-parameetriline 

test; p<0,05; N=18). Vertikaaljooned näitavad keskmist standardviga. 



20 
 

 

3.2 Taifun B mõju kirju-ketasjooksiku liikumisaktiivsusele 
 

Laborikatsed näitasid, et pind, mida oli töödeldud herbitsiidiga pärssis kirju-ketasjooksiku 

lokomotsiooni katse esimesel päeval (Joonis 2). Esimesel päeval muutusid Taifun B lahusega 

mõjutatud mardikad hüpoaktiivseteks – nõrgema kontsentratsiooniga mõjutatud mardikad läbisid 

ligikaudu 47 % ja tugevama töötlusgrupi mardikad 38 % lühema distantsi kui kontrollrühm. 

Vastavad läbitud distantsid herbitsiidi töötlusgruppidel olid 1,8 ja 2,1 meetrit, kontrollrühmal aga 

3,4 meetrit. Teisel päeval herbitsiidi mõju töötlusgruppidele ei avaldunud ning kõikide 

töötlusgruppide mardikad läbisid kahe tunni jooksul keskmiselt 1,5 meetrit. 

 

 

 

Joonis 2. Taifun
 
B mõju kirju-ketasjooksiku lokomotsioonile esimesel ja teisel päeval. Tähed tulpade kohal 

tähistavad statistiliselt usaldusväärset erinevust töötluste vahel (Kruskal Wallis mitte-parameetriline test; 

p<0,05; N=25). Vertikaaljooned näitavad keskmist standardviga. 
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3.3 Taifun B mõju metsa-süsijooksiku põhikäitumistele toiduga varustatud 

areenil 
 

Glüfosaadil põhineva herbitsiidilahuse pinnatöötlus ei avaldunud statistiliselt olulist mõju 

mardikate toidu tarbimisele kummalgi katsepäeval (Joonis 3A). Esimesel päeval tarbisid 

kontrollrühma jooksiklased 21 mg ja kangema kontsentratsiooniga mõjutatud mardikad ca 19 mg 

toitu. Nõrgema lahusega töödeldud mardikate söödud toidu kogus oli 25 mg. Teisel päeval olid 

tarbitud toidu kogused vastavad – kontrollgrupil 12 mg, nõrgema kontsentratsiooniga mõjutatud 

loomadel 18 mg ja kangemal töötlusrühma mardikatel 13 mg. 

 

Joonis 3. Taifun B mõju metsa-süsijooksiku põhikäitumistele toiduga varustatud areenil esimesel ja teisel 

päeval pärast töötlust. Tähed tulpade kohal tähistavad statistiliselt usaldusväärset erinevust töötluste vahel 

(Kruskal-Wallis mitte-parameetriline test; p<0,05; N=25). Vertikaaljooned näitavad keskmist standardviga 
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Taimekaitsevahend Taifun B avaldas mõju mardikate toiduala külastusele mõlemal katsepäeval 

(Joonis 3B). Esimesel päeval külastasid kontrollrühma jooksiklased toiduala 25 korda. Mõlemad 

herbitsiidiga töödeldud katsevariandid külastati sõltuvalt kontsentratsioonist 10-15 korda vähem. 

Teisel päeval kestis herbitsiidi statistiline mõju nõrgema töötlusgrupi mardikatele – võrreldes 

kontrollrühmaga, kes külastasid toiduala 14 korda, külastasid lahjema kontsentratsiooniga 

mõjutatud mardikad toidualal 13 korda. Kangemal töötlusrühmal oli antud näitaja 16. 

Taifun B mõju toidualas viibitud ajale avaldus nõrgema kontsentratsiooniga mõjutatud 

jooksiklastele esimesel katsepäeval (Joonis 3C). Kontrollgrupi jooksiklased viibisid esimesel 

päeval ligikaudu 30 minutit ehk 25% katse kestvusest toidualas, seevastu nõrgema töötlusgrupi 

jooksiklased vaid 5 minutit ehk 4%. Kangema töötlusrühma mardikad veetsid toidualas ligikaudu 

sama aja, mis kontrollrühma loomad, 26 minutit. Teisel päeval puudus herbitsiid Taifun B 

statistiline mõju mardikate toidualas viibitud ajale. Kontrollrühma ja kangema töötluse mardikad 

viibisid toidualas 4 minutit, nõrgema kontsentratsiooniga mõjutatud jooksiklased aga 11 minutit. 

Nõrgema töötlusgrupi mardikad, kellel oli eelnevalt 2 tunni jooksul kontakt glüfosaadil põhineva 

herbitsiidiga, muutusid hüpoaktiivseteks (Joonis 3D). Esimesel päeval läbisid kontrollgrupi 

mardikad 120 minuti jooksul ligikaudu 2,3 meetrit. Seevastu nõrgema töötlusgrupi mardikad 

kontrollrühmast ca 0,8 meetrit vähem ehk ca 1,5 meetrit. Kangema kontsentratsiooniga mõjutatud 

mardikad läbisid sama pika vahemaa kui nõrgema herbitsiidi lahusega töödeldud mardikad ent 

statistliste erinevust kontrollist ei täheldatud. Katse teiseks päevaks oli herbitsiidiga mõjutatud 

jooksiklaste liikumisaktiivsus taastunud – nõrgema lahusega mõjutatud mardikate läbitud 

teepikkus oli ligikaudu 2,5 meetrit ja tugevamal töötlusgrupil 2,8 meetrit. Kontrollrühma 

mardikate läbitud teepikkusdistants oli 2 tunni jooksul 3,2 meetrit.  

 

3.4 Taifun B mõju kirju-ketasjooksiku põhikäitumistele toiduga varustatud 

areenil 
 

Katsetulemused näitasid, et Taifun B mõjutas olenevalt kontsentratsioonist ja kokkupuutest 

möödunud ajast oluliselt kirju-ketasjooksikute toidu tarbimist (Joonis 4A). Esimesel päeval sõid 

kontrollrühma mardikad keskmiselt 10 mg toitu 2 tunni jooksul, herbitsiidiga töödeldud mardikad 

tarbisid kolmandiku võrra vähem – sõltuvat kontsentratsioonist 6,3 ja 6,8 mg toitu mardika kohta. 
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Teisel päeval sõid kontrollrühma jooksiklased ca 6 mg toitu ja nõrgema kontsentratsiooniga 

mõjutatud mardikad 4 mg toitu. Kangema töötlusrühma mardikad sõid aga kontrollrühmast 2 

korda rohkem – 12 mg toitu mardika kohta. 

 

 

Joonis 4. Taifun B mõju kirju-ketasjooksiku põhikäitumistele toiduga varustatud areenil esimesel ja teisel 

päeval pärast töötlust. Tähed tulpade kohal tähistavad statistiliselt usaldusväärset erinevust töötluste vahel 

(Kruskal-Wallis mitte-parameetriline test; p<0,05; N=25). Vertikaaljooned näitavad keskmist standardviga. 

 

Herbitsiidil puudus mõju kirju-ketasjooksikute toiduala külastussagedusele esimesel katsepäeval 

(Joonis 4B). Jooksiklaste toiduala külastuste arv jäi kõikidel töötlusgruppidel vahemikku 14 – 16 

– kontrühma mardikad külastasid toiduala 16 korda, nõrgema ja kangema kontsentratsiooniga 

töödeldu jooksiklased aga vastavalt 15 ja 14 korda. Teisel katsepäeval esines herbitsiidi töötluse 

mõju kangema lahusega mõjutatud töötlusgrupil – nende toiduala külastussagedus oli 2 korda 
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suurem kontrollrühmast. Kontrollrühm külastas toiduala 10, nõrgema kontsentratsioon lahusega 

mõjutatud jooksiklased 9 ja kangema töötluse mardikad 20 korda. 

Toidualas viibitud ajale omas herbitsiid Taifun B mõju esimesel katsepäeval kangema 

kontsentratsiooniga töödeldud mardikatele. Kontrollgrupi mardikad veetsid toidualas ca 8 minutit 

seevastu kangema lahusega mõjutatud mardikad aga 4 korda vähem aega ehk ainult 2 minutit. 

Nõrgema töötlusgrupi mardikad viibisid toidualas 10 minutit. Teisel päeval herbitsiidi mõju 

toidualas viibitud ajale ei täheldatud. Kontrollrühma jooksiklased viibisid katse teisel päeval 

toidualas 3,5 minutit, nõrgema töötlusrühma mardikad 5 ja kangema kontsentratsiooniga 

mõjutatud loomad 3 minutit (Joonis 4C). 

Taifun B avaldasi teisel päeval muutusi lokomotoorses aktiivsuses kangema töötlusgrupi 

mardikatel, esimesel päeval muutusi töötlusgruppidel ei täheldatud (Joonis 4D). Kontrollgrupi 

läbitud distants oli esimesel päeval 1,2 meetrit. Lahjema ja kangema herbitsiidi lahusega eelnevalt 

kokku puutunud mardikad aga vastavalt 1,1 ja 1,5 meetrit. Teisel katsepäeval muutusid kangema 

töötlusgrupi mardikad hüperaktiivseteks. Teisel katsepäeval oli kontroll- ja nõrgema töötlusgrupi 

mardikate läbitud teepikkused 1,2 meetrit. Kangema lahusega mõjutatud mardikad muutusid aga 

hüperaktiivseteks – läbitud distants oli kontrollrühmast 33 % pikema distantsi ehk ligikaudu 1,6 

meetrit.  
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4. ARUTELU 

 

Efektiivne umbrohutõrje on olulisel kohal erinevate kultuurtaimede kasvatamisel. Umbrohu vä-

hendamise peamisteks võimalusteks tavapõllumajanduses on kas mehhaaniline või keemiline 

tõrje. Glüfosaadi sisaldavate pestitsiidide kasutamse hulk on aastate jooksul märgatavalt kasvanud. 

Sellest tulenevalt sooviti käesolevas töös selgitada Taifun B (aktiivaine glüfosaat) pinnatöötluse 

mõju röövtoidulistele jooksiklastele, kellel on oluline roll põllukultuure kahjustavate putukkahju-

rite vaos hoidmisel ja umbrohuseemnete varude vähendamisel (Januschke jt., 2011). 

Laboris läbi viidud katse näitas, et glüfosaadil põhinev herbitsiid Taifun B omab märkimisväärset 

kuid erinevat mõju nii metsa-süsijooksiku kui ka kirju-ketasjooksiku lokomotoorsele aktiivsusele. 

Kui herbitsiidiga töödeldud pinnal muutusid kirju-ketasjooksikud koheselt hüpoaktiivseteks, siis 

metsa-süsijooksikutel avaldus pestitsiidi pärssiv mõju pärast kahe tunnist kokkupuudet. Põhjus, 

miks ühel liigil pestitsiidi mõju avaldus kohe ja teisel hiljem, võib tuleneda putukate jalgade ehi-

tusest – metsa-süsijooksiku jalad on tugevad ja kitiinsed, samal ajal kirju-ketasjooksiku jalad on 

tunduvalt õrnemad. Sarnasel on näidatud, et insektitsiidi resistentsetel sääskedel on käppade all 

olevad kutiikulad tunduvalt paksem kui neil, kes ei ole resistentsed (Wood jt., 2010; Cornet jt., 

2013; Kasai jt., 2014). Jalgadel olev kutiikula on selgrootutel esimeseks kaitsekihiks, kaitstes neid 

erinevate ühendite, sealhulgas taimekaitsevahendite eest (Noppun jt., 1989). Katse teiseks päevaks 

pärast herbitsiidiga kokkupuudet olid nii metsa-süsijooksiku kui ka kirju-ketasjooksiku lokomo-

toorne aktiivsus taastunud.  

Liikumine on jooksiklastel tähtsaks käitumismustriks elupaiga otsingutel, paaritumise protsessis 

ja vaenlaste vältimiseks (Bayley., 2002). Esmasteks nähtavateks ilminguteks jooksikutel mürgis-

tuse korral on lokomotoorne hüpoaktiivsus, mis väljendub pidevate peatuste tegemises, et puhas-

tada enda tundlaid ja jalgu. Liikuvuse vähenemine, sh tihti seisma jäämine, võib aga kaasa tuua 

jooksikute suurema tõenäosuse langeda ohvriks teistele loomadele (Kunkel jt., 2001). Tõsisema 

mürgituse korral avaldub nn knockdowf- efekt, mille tulemusena on häiritud koordinatsioon, teki-

vad krambid ja mardikad võivad kukkuda selili.   
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Toitumine on mardikatele äärmiselt oluline, sest sellest sõltuvad nende ellujäämise võimalused, 

sh viljakus ja eluiga (Knapp ja Uhnava., 2014). Taimekaitsevahendid võivad lisaks lokomotoorsele 

aktiivsusele mõjutada ka putukate toitumist tänu oma repellentsele ja antifidantsele toimele (Han 

jt, 2010).  Lisaks võivad pestitsiidid vähendada putukate haistmisvõimet, mis omakorda takistab 

jooksiklastel toidu leidmist (Abouelghar jt., 2013). Mitmed teadlased on täheldanud glüfosaadi 

pärssivat mõju erinevate lülijalgsete, nt jooksiklaste (vask-süsijooksik) (Korenko jt., 2016), lehe-

täidel Epilachna varvivestis  kui ka ämblike Pardosa agricola  toitumisele (Michalková jt., 2009; 

Jackon ja Harrison., 2008; Volkmar jt., 2003; Albajes jt., 2019). Samal ajal on aga täheldatud 

herbitsiidi stimuleerivat toimet süsi-ketasjooksiku (Kocourek jt., 2013; Kosewskaet jt., 2014; 

Pálinkás jt., 2016) ja ämblike toitumisele (Řezáčet jt., 2006; Saska et jt., 2014; Skoková Habuštová 

jt., 2015; Svobodová jt., 2013, 2016; Volkmaret jt., 2003). 

Meie oma katse käigus jõudsime kaheseguste tulemusteni. Esiteks, et Taifun B ei pärssinud metsa-

süsijooksiku puhta toidu tarbimist, küll aga esines mõju toidu tarbimiseks kulutatud ajas ja toiduala 

külastuste arvus. Juba nõrgema lahusega kontaktis olnud metsa-süsijooksikud õgisid toitu: sama 

kogus toitu tarbiti märgatavalt väiksema aja ja toiduala külastuste arvuga. Samal ajal aga pärssis 

Taifun B kirju-ketasjooksiku toidu tarbimist, mis võib tuleneda pestitsiidi poolt tekitatud stressist 

jooksikutele. Rohke toidu tarbimisega püüavad jooksiklased väljutada erinevaid mürkaineid enda 

kehast (Knapp jt., 2014). Kahe liigi erinev reaktsioon herbitsiidile võib tuleneda nende eelnevast 

kokkupuutest erinevate taimekaitsevahenditega. Eeldada võib, et ainult kirju-ketasjooksikul, kes 

on avamaaliik, on olnud varasemaid kokkupuuteid erinevate taimekaitsevahenditega sh. glüfosaa-

dil põhinevate herbitsiididega.  

Antud magistritöö tulemused näitasid, et Taifun B soovitatavad põllukontsentratsioonid kutsuvad 

esile muutusi nii metsa-süsijooksiku kui ka kirju-ketasjooksiku lokomotoorses aktiivsuses ja toi-

tumises. Liikumis- ja toitumisaktiivsuse vähenemise tulemusena võivad mardikate populatsioonid 

põldudel kahaneda, selle tagajärjel võib väheneda nende biotõrjeline efektiivsus.   
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KOKKUVÕTE 

 

Umbrohtumus ja taimekahjurid mõjutavad olulisel määral põllukultuuride saagikust. Vältimaks 

soovimatu taimiku kasvamist ja erinevate kahjurite sattumist põldudele võetakse tänapäeval appi 

erinevad pestitsiidid. Taimekaitsevahendite kasutus on maailmas viimase 5 aasta jooksul kasvanud 

ligikaudu 2 korda. Peamiseks pestitsiidiks põllumajanduses on glüfosaadil põhinevad herbitsiidid. 

Umbrohutõrjevahendi kasutamine põllumajanduses ei mõjuta mitte ainul põldudel kasvavat 

taimikut vaid ka seal elavaid kahjur- ja kasurputukaid. 

Jooksiklased on kasulikud lülijalgsed agroökosüsteemi toiduvõrgustikus, kes aitavad kaasa 

kahjurite tõrjele ja umbrohuseemnete vähendamisele. Glüfosaadil põhinevate herbitsiidide 

kasutamine võib mõjutada märkimisväärselt jooksiklaste elutegevust. Andmed kirjandusest 

näitavad, et herbitsiididel on repellentne mõju jooksiklaste, mille tulemusena on häiritud nende 

kui kasulike lülijalgsete lokomotoorne aktiivsus, toitumine ja paljunemine (Pisa jt. 2015).  

Antud magistritöö eesmärgiks oli selgitada herbitsiidi Taifun B mõju metsa-süsijooksiku (P. 

oblongopunctatus) ja kirju-ketasjooksiku (A. dorsalis) lokomotoorsele ja toitumise aktiivsusele. 

Katsed viidi läbi glüfosaadil põhineva herbitsiidi Taifun B etiketil olevate soovituslike minimaalse 

(4,82 g/L) ja maksimaalse (10,8 g/L) kontsentratsioonidega. Mardikate mõjutamiseks kasutati 

pinnatöötlusmeetodit, kus Petri tassi põhjas olev filterpaber niisutati uuritava lahusega. Mardikad 

viibisid herbitsiidiga töödeldud pinnal 2 tundi. Jooksiklaste käitumist filmiti kahel järjestikusel 

päeval ilma toiduta ja koos toiduga, à 2 tundi. Erinevate parameetrit mõõtmiseks ja analüüsimiseks 

kasutati EthoVision XT Version 11 ja STATISTICA 13.3.  

Tulemused näitasid, et glüfosaadil põhinev herbitsiid Taifun B omab märkimisväärset, kuid 

erinevat mõju nii metsa-süsijooksiku kui ka kirju-ketasjooksiku lokomotoorsele aktiivsusele. Kui 

herbitsiidiga töödeldud pinnal muutusid kirju-ketasjooksikud koheselt hüpoaktiivseteks, siis 

metsa-süsijooksikutel avaldus pestitsiidi pärssiv mõju alles pärast kahe tunnist kokkupuudet.  

Katse teiseks päevaks oli suurem osa jooksiklastest herbitsiidiga töötlusest taastunud, va kirju-

ketasjooksikud, kes kangema herbitsiidi töötluse korral olid muutunud hüperaktiivseteks. 
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Taifun B mõjutas mõlema liigi toitumisaktiivsust. Esimesel päeval vahetult pärast töötlust 

herbitsiidi nõrgema kontsentratsiooniga esines metsa-süsijooksikutel „õgimise“ efekt, mil sama 

kogus toitu tarbiti märgatavalt väiksema aja ja toiduala külastuste arvuga. Töötlus kangema 

lahusega mardikate toitumisaktiivsust ei mõjutanud. Kirju-ketasjooksiku toidu tarbimine oli 

esimesel päeval pärsitud kõikides herbitsiidi töötlusgruppides– mardikad tarbisid vähem toitu, 

kuid seda sama aja ja külastusarvudega. Katse teiseks päevaks oli suurem osa jooksiklastest 

herbitsiidiga töötlusest taastunud, va kirju-ketasjooksikud, kes kangema herbitsiidi töötluse korral 

tarbisid 2 korda rohkem toitu kui kontrollrühma mardikad.  

Töö alguses püstitatud hüpotees leidis kinnitust. Herbistiid Taifun B põhjustab toksilist stressi nii 

metsa-süsijooksikutel kui ka kirju-ketasjooksikutel. See väljendus muutustena mardikate 

põhikäitumistes. Liikumis- ja toitumisaktiivsuse vähenemise tulemusena võivad mardikate 

populatsioonid põldudel kahaneda, selle tagajärjel võib väheneda nende biotõrjeline efektiivsus.    
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