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Mardikad on putukate lilgirikkamaid ja majanduslikult 
tähtsamaid seltse. Oma tugevasti sklerotiseerunud kehakatete, 
eriti sarvjate kattetlibade poolest on nad võrdlemisi kerges
ti eristatavad teistest putukatest. Kestis tuntud liikide 
hulk ligineb kolmele tuhandele. Sugukond! eraldatakse üle 70. 
Käesolevas määrajas on neist välja jäetud vaid mõned harva 
esinevad sugukonnad, millede isendite pikkus ei ulatu üle 
2 mm (nimestikus sulgudes) .

Määraja ehitu sprint silbid, lühendid ja tähised on üldi
selt samad, mis seeria esimeses vihikus (TRÜ rotaprint, 1966). 
Muud”, .-isena tuuakse käsitletud liikide süstemaatilised nimes
tikud mitte enne määramistabeleid, vaid pärast neid. Tegeli
ku määramise juures osutus selline järjekord loomulikumaks. 
Süsteemi ja sünonüümika aluseks on võetud "OnpeiieJlKTeJib Hace- 

komhx EBponeücKOÜ qacTk CCCP", II, 1965. Jooksiklaste sugu
konna käsitlemisel on andmed valdavalt ammendatud trükkimisel 
olevast H. Habermani "Kesti jooksiklaste" monograafiast. De
tailselt uurimata rühmades on esinemissageduse märkimiseks 
kasutatud 3-astmelist skaalat: harva - 1-3 leidu, mitte sage 
- 3-10 leidu, tavaline - üle 10 leiu.

Juhtudel^ kui välitingimustes saadud määramistuleniuse 
õigsus äratab kahtlust, tuleb määrangut kontrollida labora
tooriumis tugevama optika ja põhjalikemate määrajate, võrd- 
luskogude või vastava rühma spetsialistide kaasabil.

Kasutatud tähiste seletus.
ant. „ - tundia lülid 1-n
cx - puusad; cxj jj jjj - ee»-, kesk- ja tagapuus 
et - eestiivad, kattetiivad -

- - 3 -



f - reied; f-j- jj - ees-, kesk- ja tagareis 
p - jalad
t - sääred; t^,  9Qg_| kesk- ja tagasäär
tr - käpad; tr-j.  ees-, kesk- ja tagakäpp

trp_5 - käpa lülid
tt - tagatiivad
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Tabel augukondade maarani laeks



et jätavad suure osa 
(1/3-2/3) tagakehast katmata

at katavad kogu või 
peaaegu kogu tagakeha

tundiad pikemad (10)
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tundi a nups 
ühekülgne, lehvikjas

tundel
põlvjas

tundel veidi põlvjas, 
nupsu lfilid liikuvad

Sc§£§bä91dag(72)

tundel selgelt 
põlvjas, 

nupsu lülid 
liikumatud 
Lucanidae 

"(71)

oxj koonilised, välja
ulatuvad, lähestikku

tundlad tipul

CXIII reiekettudeta 
(11 ,^)

2-b inra
\ Helodidae l\ = = ?r = = = = = =

cxj munajad,põikjad 
üksteisest en. i

pole

. või ristipidised 
eemaldunud 
(13)

jämenenud
(12)

jämenenud

10-1
Da sc 11.1 idae

tundel 
sirge

üle 12 mm 
Silphidae 

(Necrõphorus)
(64)

kuni 11 mm 
Histeridae

(57)

CXITI kitsaste 
reiekettudega;

pea -ilalt 
nähtamatu , 
Anobiidaef 94)



et sarvjad;
---- f pikad 
(93)š^idag

st pehmed, nahkjad, 
<jt~l mõnikord puuduvad

tundlad kinnituvad silmade

vahele; lõuakobija 
tipulüll teritunud 

või munajas 
Sndomychidae

(113)

alla; lõuakobija 
tipulüli kirvelaadne 

Coccinellidae 
”114)

U.



vähemalt 
tr süda ja s
Cleridae (91)

tr lihtne

p keha alakülje õnarustesse 
tagasitõmmatavad; keha

kumer, tuhm
(79)

kerajad või lühiovaal sed; 
siledad ja läikivad;
1.2-6 mm, seentes

silinder j ad või 
veidi lapikud, 

paralleelsete külgedega 
Lyctidae, Bostrychidae

(vt. lk. 17 )

üle 6 mm; kobija 
tipul üli rauna ja s 

Silphidae(63)

TTT eemaldunud?- 
et lühenenud 
Scaphidiidae (71)

lapikud, eesselg servisega

1.5-5.5 mm; kobija 
tipul iili kooniline 

Catopidae(61)

lähestikku
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0IIIj reiekettudeta 
en. üksteisest eemal

cxj-jj reiekettudega, 
peaaegu alati koos

(14)

eesrind ogata; 
tundlad tõlvjad, 
harva saagjad

et peene vaoga 
Õmbluse kõrval

(79)

eesrind ogaga; 
tundlad harjasjad, 
saagjad või kamjad

eesselg ja et 
moodustavad

ühise kumeruse 
Buprestidae Qlg)

et õmbl u s vao ta, 
punktiridadega 

2Z£rhidae(82)

põsed 
tundiaiõhkudeta 

Slateridae (

et

põsed selge lohuga 
ant., jaoks

eesselg laskub
suunas allapoole, 

kui mitte, siis tundlad
kamjad

keskrind kaetud 
ees- ja tagarinna poolt; 

ülahuul on 
T^roscidae (1Gb)

keskrind nähtav- 
ülahuul puudub

Sucnemidae(ic 5)
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cxt eemaldunud,
cxt esile ulatuvad, 
põikjad, koos; et ei// 
kata tagakeha tippu l

Sphaerltidae(57) M

cxj ümarad cxt ruljad, 
või põiksed ristlpidised

lähestikku

(110)

CIIII aamaldunud 
i tidulil^e

tr lülid 
ja 3 südajad silinderjad 

§XŽ=E^ii(110) 0stomatidae(92)

keskrindmiku 
puusmlkud

küünised hambaga; keha 
ovaalne, alt lame, realt 

kumer ja paljas
Phalacridae (111)

ulatuvad 
cx-q õnarusteni; 

keha sale ja lame 
im)

ei ulatu 
Õnarusteni

ülakül 
en. karvane

dii)

küünised lihtsad
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tundi ad CXIII a3maldunud CXIII lähestikku

nupsuta

napsuga 
Nitidulidae

(osa <?c? )
(110) ,

eesselg

serviseta
(16)

keha võlvunud 
C?Z25°2hagidae, 66

(111)

keha lame 
ja sale 

Cuoujidae, 66

eesselg

külg servi sega

külg servi sega
serviseta
Lagriidae k

keha alakülg kumer? 
ttrp terav 
Mordell idae

küünised

x lihtsad 
Tenebrionidae

kamjad
'J. leeni idae

keha lame, kukal 
silmadeni eesrindliku sees 

(126)
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tr lihtne tr, südajas
(18)

t ogadega*, 
3-4.5 mm 

Heterooeridae (95)

t lihtsad

cx j koonilisedcxj ristlpidised

xT plaatjad; 
1.5-2.1 mm 
fiasöMiaas 

(56)

cxjkerajad
2ŽUStifla2(i22)

keha kerajas 
Anigotomidaa (66)

keha veidi 
pea suur, 
hästi nähtav

(95)

keha piki lk- 
ovaalne

(121)

silinderJas; tr4 
pikem kui tr-^g 

2^8^82

lapik, 
tp-alt

keha silinderJas; 
pea eeaselja 

serva all
Boatrjrohidae------>

märksa 
koos
(122)
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tr2 lihtne; tundlad 
en; põlvjad,nupuga

Curculionldae (

kärsak puudub 
võ i e’oa sel ge

niitjad või tipupoolel 
aeglaselt jänenevadtr. lal, südajas, tr3 osaliselt 

lelle sees; tundlad pole põlvjad;
kärsak lühike ja lai 

^9^hribidae (1-57)

t 2 kannusega; 
tundlad en. pikemad 

kui pool keha 
Cerambyoidae i^p,)

(166)

2-4 lülilise 
nupugaCXIII laiad, 

tagaserv üles 
kerkinud

t kannusata
kannu sega; tundlad 

en. lühemad

(146)

või

küünised

alusel 
hambaga 

(111 )f^Slacridae

1 iht .sad
Srotvl idae

(112)
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Carabida© - jookgiklased

Erineva suurusega. (2-42 nn) kiiresti jooksvad mardikad. 
Enamus on karaivoorid ja terrikoolid, vähesed fütofaagid. 
Tegutsevad en. öösel, päeval on peidus klvi.de, puutükkide 

jms. all. Eestis ligi 280 liiki.

Tabel alamsugukondad© ja sigustike määramiseks

et metall rohel Ised või 
pronksjad, heledate 
tähnidega; 12-18 mm 

Cic indel inae < r,r.>

et mustjad, kui kirjud 
siis keha lühem

keha ümar, pruunikaskcllane 
rohelise kirjaga; 5.5-6 mm

Omophronlnae
.= ' ==-c=c‘,=M

t läikivad
V Nebriini

14-42

antl-õ läikivad;
* laubal 6 kriimu; 

1 silmad, punnis 
, Notiophilini

kõik tundi alul id 
läikivad, punktide 

ja udestuta
Trachypachvdlnj
tr — ” = excr fe c: cscs.essr ix il-bis

et

keha

sälguta
sälguga 

( 20)

piklik

et välisserv 
kollane Ü

IJebria lividaii

ühevü r ril ine

pea pikk 
ja nean

pea lai 
Carablni

19

klvi.de


välisnurk 
sõrm ja jätkega; 

kedraelg kaelaga 
3oarltlnae(25)

t-r sälk sügav 
selge

tj .sälk madal; 
et sllmlohkudega

(24)

ülalõug

meeleharjaaeta

et tipul kärbitud, 
tagakeha pealt 

nähtav

et tipul teritunud, 
katavad en. kogu 

tagakeha

an1ll_4 
pikkade 

karvadega 
Lorocerini

lõuakobija tipul üll 
väikese kepikesena 

Bembidilnl

meeleharjasega;

- 20 -



meelehar jaseld silma sise serval

meelehar jäse id ees sel ja külg serval

pole

ülalt paljas 
must 

Oodini
(26)

1
(27)

keha karvane 
et 2 punaka laiguga

£ä2a§aeini (25)

ülalt udestatudj 
metall ilä lk ega 
Chlaenllni

(26)

7-8 mm

keha paljas

et õmblusvagu tipuosas 
konks jalt ette 

paindunud; 3-6.5 mm 
Trechini

ülalõuad lihtsa 
teritunud tipuga

fH.nl Buad tömbid, 
väi j ai õ lk ega

L ioini ( 27)

huulekobijäte eelviimane lüli

2 harja sega vähemalt 3 
harjasega 
Amarlni

narjasega; 
7-10 mm

Patroblni memme ä
(25)

ülalõua väli suure

harjaeeta;
5-28 mm 

Ptero st lehini 
(29? “
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ülahuul must 
pik lkl iluga; 

lb-18 mm 
sil vatica

gf.

pronk s,1 as, 
et või uidega

ülahuul halo

roheline, et heledate 
taimidega 
campestris

laup silmade taganurga juuras

karvadeta 
hybrida

trib. Caratinl

\ ; ant.; mitte pai ju 
' Vi lünem kui ant^,

V? Carabus (• j

et mudt, 3 rea roheliste 
või kuldsete punkt laega; 

maapinnrj 
au ropunatatum

et kontrastsete läikivate 
punktideta; puudel

keha (ilalt pronks jae 
ai aktilg ja et külgserv 
rohekad; alla 22 mm

innu latter

ees selg ja ai akti,lg 
sinaka snu gtad, 

et kui. drohel i sed;
*ül e 24 mm 
zrycophanta



et peaaegu slladad

Garabus

2 harjast 
glahratus

et ainult punktlridadega

et krobel 1 sed, 
et sagräänjad; selgete ribide ja 

20-34 mm punktiridadeta

~et 2-4 tugeva 
ribiga

et peeneviirulised; 
15-19 mm ' ' 
convexus

piklike köbrukeste rida rida metalliläikega 
(aheltriip) lõhke

cl athratu
piklik; et lamendunud 

f ja ant^ mustad 
tagarindmlku 

epistem

et õmblusribi ja 
l.aheltriibu vaheline 

ribi

2/5 - 2/3 et 
pikkusest 

granulatus

väga väike vöi puudub;
2 selgmist ribi 
silma to rka vai t 

tugevamad teistest 
menetriesi

huulekobija eel- 
viimasel lülil

24-36 mm 
Intrlcatus

üle 3 harja sa 
vlolaceus

,■ sinakas; pik 
[ köbrukestega

ribide vahel

eba selgete 
punktiridadega; 

32-40 mm 
coriaceus läiklvrohel ine 

nitens

Üsana lai kui pikk 
J) et kumerad; f ja 

antjen.punased 
cancellatus i

krobel isad;
20-25 mm 
nemoral is ridade vahel

. ■ 5 liistakuga 
/ • •' 20.8-27 mm 
‘ 1 * hortensis■tl . ------------- -

' -■ * 3 liistakuga; V 
14-20 mm

i\' ./ areen sl s

L*'Mi 
V



laup selgete 
vaondldeta; 6-10 mm 

KL aphru g

7.6-9.9 mm; 
tr sinised, 

sllmlohud reljeefsed

laup sügavate 
I ))vaondltega; 11-13 mm 

Blethlsa

6-7.8 mm;
tr rohelised; 

sllmlohud
f alus ja t ■ lamedad 

pruunid / 
cupreus

p üleni metalsed 
ui lg loogas

pai jae 
aureus

eesrind keeteel

Õrnade 
karvadega 
rlparlu s
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Soaritlnae

ee sael ja külg serv

kaardunud; 2-6 mm 
Dysohiring

et kastanpruunid 
kuni mustad;

5-6.5 mm 
fossor

et neledamad 
kui eesselg;
4.5-5.5 mm 
collarls

Fatrobini

tt normaalselt 
arenenud 

geptentrionig

et ölahambata; 
eesael ja taganurk 

terav 
asslmilip

tt lühemad kui 1/2 et-st

et õlahambaga;
eessel ja taganurk 

täiamrkne 
atrorufup

Fanaggeini

et tagumised tähnid

kfH g serva et aral elatud; ulatuvad külg servani
7-7.5 mm 7.3-8.9 mm

bipustulatug crux-major
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Chi^eniini

eesael ja servis

väga kitsas — lal

keha roheline
keha must 
tristls et üleni rohelinadest servad 

\ kollased
\ vestitup

eesselg aheneb

et must, tina Ja 
helgiga; 13-15 mm

et rohekas, 
3 sileda ribiga;

11-12.5 mm 
cogtulatug

ees tugevamini 
kui taga; 

ant- tume
taga tugevamini 

" ees; antg hele 
nltldulus

et ühtlaselt 
hall 1 udestuga 
sulcloollls

et paarilised llistakud 
kollase, paaritud musta 

udestuga
auad risul eatu g

Oodini

laiem: ees selg -ei ,i sel
2 x laieJi kui r.ikk;

p ja epipleurad mustad 
helopio id es 

sai ed am: a ? ss ai g ai u sel 
 1.5x laiem kui piu;
t ja epipleurad rünakad 

.gracilis
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kirvelaadne; 
9-11 mm 
Licinus

lõua kobi ja tipul üll

teritunud;

et kahevärvilised

et ühevärvilised 
pruunika anu stad

Badigter

eesselja taganurgad

ümardunud;/ nürid, kuid selged 
5-5.9 mm

dilatatus
4-5.4 mm 
peltatus

eesselg

ruuge

mu st;
4.5-6 mm 

bipu st ulatus

kest rindmik

ruuge;
7-8.2 mm 

unlpustulatus

mustpruun 
3.9-4.8 mm 

godalis

gartollel

mitu harjast;
5-16 mm

huulekobija eelviimase 
lüli siseküljel

laup punase 
t?i hn iga ; 
]1-13 mm

Anlgodactylua

laup taimideta 
Harpalus

2 harjast; 
3-6 mm 

(6 perekonda, 
13 liiki)

tr pealt karvased

et vaid külgedel 
hörodakarvased — 
sg. Pardileu s

tr paljad; 
et en. pai jad 
38* Harj>alus

pea sile 
rg. P seudophonu

et tihedalt karvased 
ja punkteeritud

kõht kedcel

pea punkteeritud 
sg. Ophonug

(29)

■ punktiiriga; 
9-12 mm 
griseus

sile; 12-16 mm 
ruf ipes



flarpalua

et 2-3 vSllmlst 111 rttekut 
tihedalt punkteeritud 

affinis

et sile

eesselja alu sa sa punktid.

ulatuvad külg servani 
st IV ja V

/ vaid 2 harja sega

vaid ba saal lohkude s

peente karvadega et 3.1iistak kedrkoha taga

roo stekollane 
rufus

must;
<? et metalliläikega 

smaragd irrus

metall rohel ine 
distlngu andus 2-3 tugeva 

punktiga 
quadripunctatus

1 punktiga

lühikese 
Apunktireega 

rubripea

et 7.liistak 
t ipuo sa s

p üleni 
kollased

punktireata

nõrgalt südajas 
ruf itarsis

üleni kollased

f tumedad 
fuliginosus

selgelt aheneb 
6-7.5 mm 

luteioornis
ei ahene i 

eplpleurad

punased; 
7-8.5 mm 
wlnkleri

eesselg alusel

eesselg

pole süda ja e 
servad kaarjad

mustad
8-10.2 mm 

latus

st IV ja V
vaid 2 harja sega 

tundi ad , . . ,x osalt mustad
6.6-8. 2 mm 

anxius

karvased

eesselja alus
lameda kaarena, 

taganurgad teravad
servus

sirge, taganurgad
/ ümardunud
L tardus

8-10 mm 
froelichi

12. 5-15 unu 
hirtipes
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serviseta

eesselja alus

metall sinine pruunikaanugt pigimust 
azureu s puncticollig saladon

metallilälkega, 
rohekas või sinakae 

punotatulug

Ptero st lehini

Stomlg lühikesed

käpad ülalt 
karvased / 

Pristonychus pai jad

eesrInna jätke taga

lõuatsi keskhannnas

20- 26 mm 
Sphodrus

6-14 mm

lihtne
Agonum

kahetipuline 
Ptero stlohue

puudub
Odontonyx

(3c)

huulekobija tipul üll

lihtne 
Calathug

kirvelaadne 
Synuchu g

p kollased

p tumepruunid 
fuseipes

eesselja taganurgad

täigiurksed, 
teravad;
8-12 mm

ümardunud; 
6-9 mm

eesselg kõige laiem

tagarindmlku 
episternum

alusel
gmbiguug

keskel 
erratus

sale; ülalt mugtpruun 
pea ja eesselg 
veidi heledamad 

mollig eesselg

umbes sama lai 
kui pikk

must 
micropterus

ruuge 
maianocephalug
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8-20

ant. la 3 terava^ 
servata

Ptero gt lohus

iku d
terova serv i'*a

5-8 mm;
p punakaspruunid 
(yernalis, minor, 

strenuu s, dil igens)

et allih elfiga;
et vaondid selged

oe sael ja kiilgservis

üleni kitsas; 
anti ia 2 mu stad
- 1epidus

tagarindmiku epistem

p priunld 
minor

üinardunud 
aterrlmu s

teravad

cnpreus

il e vo 1

□ust, tuhm;
et vaondid 

vaevalt märgatavad
punctulatug

taga laienev; 
antl.1=2

piklik

eesse! ja taganurgad

hei edad

tr5 alt

harja eteta

harjastega; 
12-18 mm 
vulgaris

' 15-20 mm
et S.lilstakul n^9r

__ ..punkt jad
8.5-13 mm; urbed 

p mustad

eesse!ja külgserv

Kaaržas / väi jaiõikega 
nigrita taganurga eel

st kujigedel

punktiirita^ punktilriga;
8.5-10 mm 10.5-12.5 mm
grac Uis anthraclnus

suured lohud

4-6 lohku; eesse! ja 
taga serv sirge 
oblongo pu n c t. at> t c .*



eeseelja alus

varreta

lõigatud;
7-10 mm •' 

Cymlndls

lühikese varrega; 
eesselg punane

Lebia

Lebilni

ühevervil ine

et alusservis ulatub

nõlvad mustad 
c /anoca Iial a

trIII4

2. või 3.viiruni 
vapo r.ir lor ■; *

p üleni
kollased

c ■ ■

huulekobljad tipul

teritunud
2.5-6.8 mm

1.viiruni

eesselg mustjas, 
ristipldlne A

eesselg punane.

s
alu s

2.5-3.8 mm promiu 3 (72)

et tipul 
viltu lõigatud 

Metabletus

vä ikese

et 3.111 stak

2-3 vaga 
punktiga või sile;

2.6-3.2 mm 
truncatellu s

2 lohukesega;
3.1-3.8 mm 

fo veatus

puha anu st 
mauru s

pronk 3 .ja 
helgiga 
minu tulu

risti lõigatud 
Microl estes



Dromius

et 7.111gtak

harja spunktldega; 
en. üle 5 mm; 

pea kitsam kui eesselg

et 
rlstvöödlga

har jaspunktideta; 
3-4.5 mm;

pea sama lal 
kui eesselg

tumeda

et alueservis alt mustjas 
nlgriventrle

et 2 kollasb 
tähnlga 

quadrlnotatus

kogu ulatuses

alt pruun ikas- 
koIlane

kedcel puudub

pea saledamet 3.liistak

et kahevürvilisedtumedad
quadratloollls

e.-v. ruut jp 
et küljel tume 

triip
märginellus
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sf. Clolndellnae - lliviklased =Ee=33==EBrw
Cicindela sllvatlca L. Tavaline, männikutes liival.

hybrlda L. Tavaline, avamaistul liival ja kruusal.
marltlma Dej. Rannikul ja slsevete kaldail, lllval;kohatj 
oampestris L. Tavaline, niitudel ja metsalagendikel, pal

janditel.

sf. Onopbroninae - keras Jook s lkl ase d

Omophron limbatum F.-keras Jooksik. Saaremaal ja Lõuna-Eestis, 
märjas kaldaliivas.

sf. Carablnae - pä rl s jook silda sed
trlb. C^ohrlni

Gychrus caraboides L. - teo jooksik. Metsades, toitub tigudest, 
mitte sage.

trlb. Carabinl eea =
Carabas L. - jooksik. "

coriaoeus L. - nahk Jooksik. Peamiselt Põhja-Sestis, kui
vades metsades.

violaceug L. - violett Jooksik. Mandriosa metsades, mitte 
sage.

intricatus L.- sinljooksik. 1 leid Taevasko jast.
convexus F. - vülkejookslk. Rannikul ja Lõuna-Besti ava

ma Istul, mitte sage.
nltens L.- läik jooksik. Tavaline avamaastlkul.
granulatus L.- sõmer Jooksik. Tavaline, eurütoop.
menetrlesl Humm. Kohati, stanotoopne raetsallik.
clathratus L.- ranna jooksik. Veekogude ääres, hügroflil, 

tavaline.
oanoellatus UI.- Kõige tavalisem ja eurütoopsem Jooksik.
areen sl s Hbst.- põllu jooksik. Avamalstul, mitte sage.
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Carabi 3 nenoralis Miili. - aia jooksik. Sageli parkides ja 
aedades.

hortengig L. - pargijooksik. Tavaline metsades ja 
parkides.

glabratus Payk. - sile jook sik. Tavaline, eurütoopne, 
en. okasmetsades.

Calosoma Web. - võra jook sik. Hävitavad liblikate röövikuid. 
innuisitor L. Lehtmetsades, en. tammikutes; haruldane. 
syoophanta L. 2 leidu Viljandist, üks Meeri pargist. 
auropunotatum L. Lõuna-3esti a vamaa st ikul; väga ha

ruldane.

trib. Nebriini - kivi jook siklased
Leistu s Fröl. - roo ste jooksik. 3n. metsakõdus, toituvad hoog- 

händadest ja lestadest.
ruf esoens F. Metsas, mitte sage. 
ferrugineus L. Liivasel ja kivisel pinnasel, harva. 
piceus Fröl. Metsas, 7 leidu mandrilt.

Nebrla Latr. - kivi jook sik.
1 ivida L. Kaldaliival, mitte sage. 
gyllenhali Schönh. Tavaline. Saaremaal ja põhjaranni

kul .
brevicollis F. Kesk-Euroopast Soomeni, veekogude 

ääres lehtmetsades.
Pelophila borealis Payk. - savljooksik. H rva.

trib. NotiQphilini

Notiophilus Di#i. - pung silm. 5 liiki.

trib. Trgc^ypgchydini

Trachypaohys zetterstedti* Gyll. - põhja jook sik. 1 leid Narva 
jõe orust 1384.a.

trib. Slaghrlni

Blethisa multipunctata L. - pigi jooksik. Veekogude murustel 
kallastel, tavaline.

Kl aphru s F. - kalda jooksik. Veekogude kallastel. 
uiiginosus F. Mudal, vähearvukas.
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llaphras cupreus Duft. Murul, tavaline.
riparius L. Tavaline.
aur aus Müll. 3 isendit Koiva jõe äärest.

trib. Loraoerini

Lorocera pilicornis F. - harjasjooksik. Niisketel aladel, sage, 

sf. §c§ritin§o - kaevuris sed

Cllvina Latr. - varjekaevur
fossor L. Tavaline, niiskel pinnasel. 
collaris Hbst. Otepää ja Muhu.

Dyschirius Bon. - kaevur. 14-17 liiki, fossoorid, toituvad 
teistest mardikatest.

sf. Harpalinae - karus jook siklased

trib. Brosoini

Broscus cephalotes L. - mügrijooksik. Liivapinnasel, tavaline.
Miscodera arctioa Payk. - nõmmejooksik. Nõmmedel, harva.

trib. BembigiinX - pisijooksiklased
3 perekonda ja 44 liiki väikesi (2-11 mm) jookslklasi. Sn. 

veekogude kallastel.

trib. Treohini

Trechus Clairv. - haakjooksik. 7 väikest (2.5-5.5 mm) liiki.

trib. Patrobini

Patrobus Steph. - riba jooksik.
septentrlonis Dej. Soome, Leningradi obl. 
assiinills Chaud. Soistes metsades, mitte sage. 
atrorufus Ström. Rannikul paerihal ja sisevate ääres, 

kohati.

trib. Panagaeini

Panagaeus Latr. - puna jooksik.
crux-ma jor L. Sisevete kallastel, kohati.
bipustulatus F. Saaremaal ja Lõuna-Sestis, avamaasti- 

kul, harva.

35



trlb. Chlaenllnl

B011* - hlllajooksik. Veekogude kallastel. 
tristlg Sohall. Liivastel paljanditel, kohati. 
nlgrloornls F. Tavaline.
nltldulua Schr. Lõuna-Bestls, mitte sage. 
vestItug Payk. Lelud möödunud sajandist.
sulcloollls Payk. Smajõe ja Kasari jõe ääres, 3 leidu.
quadrl sul eatus Payk. 1 leid Tamula järve äärest möödu

nud sajandist.
eo stulatus Motsch. Mitte sage.

trlb. Oodini

Oode? Bon. - muda jooksik. Veekogude kallastel.
helopioIdes F. Tavaline.
grac 111 s Villa. Haruldane.

trlb. Llcinlnl 
ee = s eesse

Badister Clalrv. - kollalalklane.
unipustulatus Bon. Niisketes kohtades, lehakõdus ja 

samblas, harva.
blpustulatus F. Tavaline, eurütoopne.

(lacgrto gua Sturm.)
(meridlonallg Puel.) 
sodalls Dft. Harva, metsas samblas ja lehakõdus. 
peltatus Pz. Veekogude kaldal uhtrisus, sage.
dilatatus Chaud. 1 leid Häädemeeste st.

Llcinus depressus Payk. - tömplõug-jooksik. Saaremaal ja põh
jarannikul. Kseroflll, antropohoor.

trib. Harpallnl

Harpalus Latr. - ehmesjookslk. Valmikud segatoidulised.
(Ophonus) punctatulus Dft. Liival, kruusal, harva.

punetioollis Payk. Harva, termofiil.
saladon Schaub. Mitte sage.
azureus F. Leitud Sestist Seidlitzl andmeil, kserofiU, 

niitudel.
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(Pgeudophonus) grlseus Panz. Ükalkleiud mandriosas, ava
mas st lkni.

rufipes Deg. (■ pube soeng Müll.) - maasika-seemnenäkk. 
Ub lk vi st, sage, kahjustab aedmaasikaid.

(Pardileus) oal osatus Dft. Lõuna-8estis ja looderannikul, 
kseroflil, harva.

(Harpalus) aff inls Sohr.(« aeneus F.). Tavaline, helloflil, 
eurütoopne.

digtlnguendus Dft. Saaremaal ja Lõuna-Bestia, ksero- 
fiil.

smaragdInus Dft. Harva, kseroflil.
fuliglnosus Dft. Harva.
latus L. Tavaline, niitudel.
winkleri Schaub. Harva.
lutelcornis Dft. Harva.
quadrlpunctatus Dej. Metsas samblas, tavaline.
rubrlpeg Dft. Tallinna lähedalt ja Kõpust.
rufitarsis Dft. 1 leid Viitnast. Termofiil ja ksero- 

fiil.
tardus Panz. Avamaastlkul, mitte sage.
aniius Dft. 1 leid Tartu ümbrusest.
servus Dft. Läti, Leningradi obl.
froel lehi St urm. 1 leid Tartu lähedalt.
hlrtipes Panz. Tartu ümbrus, liival.
rufus Brügg. Soome, Läti.

Anisodactylus binotatus F. - punal a lk-ehmes jooksik. Tavaline, 
kseroflil.

trlb. Amprini

Amara Bon. - kuiva jooksik. 31 liiki, enamus taimtoidulised.

trib. Pterostiohlnl

Stomis pumicatus Panz.- suise jooksik. Lääne- ja Lõuna-Eesti, 
lehtmetsades, kohati.

Ptero st lohus Bon. - sü sl jooksik.
(Poecilus) punctulatus Schall. Lõuna-Seati, 3 leidu 

möödunud sajandist.
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1 ep idus Leske. Kseroflil, mitte haruldane.
2U£reu s L. Sn. põldudel, tavaline.
oo erule seen 3 L. Avamaa st ikul, taval ine.

(Ptero st lohus) (varnal is Panz.)
aterriraus Hbst. HügrofiH, mitte sage. 
oblongopunctatus F. Tavaline metsal! lk. 
angustatus Dft. Okasmetsades, harva- -
niger Schall. Metsas samblas, tavaline. 
vulgaris L. Tavaline, eurütoopne. 
nigrita F. Tavaline, niisketel aladel. 
anthraeinus Iil. Kohati, niisketel aladel. 
gracll is Dej. Sisevete kallastel, kohati. 
minor Gyll. Tavaline, soodes, 
(strenuus Panz.) 
( dil igens St urm )
aethlops Panz. Metsas samblas, mitte sage.

Calathus Bon. - käävlk jooksik. Kuivades kohtades.
fuseipes Goeze. Lääne- ja Lõuna-äestl, avamaistus. 
erratus C.R. Sahib. Avamaistus, । nömm-jinotsadas. 
aitbiguu s Payk. Avamaistus, kohati.
mollis Marsh. Tartu ümbrus, harva.
mlcropterus Dft. Metsas, sage. .
mel anocophalus L. Avamaistus, sage.

Sphodrus leucophthalmus L. - keldri jooksik. Saaremaa ja 
L8una-3esti, hoonetes.

Pristonychus terricola Hbst. - lao jooksik. Saaremaa ja põhja
rannik, hoonetes, harva.

Synuchus nivalis Panz. - sügisjooksik. Avamaistus, harva.
Odontonyx ro tundetus Payk. - kruusa jooksik. Lääne- ja Kagu- 

3estis, avamaistus, harva.
Agonum Bon. - ketasjooksik. 27 liiki, en. niisketes paikades.

trib. Masoreini

Masoreus wetterhali Gyll. 1 leid Tartust 1834.a.
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trib. Lebiini - võsa jook sikla aed

Lebia Latr. - rohu jooksik. Taimedel, vastsed poilaste nukkudes. 
cyanocephala L. Väga harva. 
chlorocephala Hoffm. Mitte sage. 
crux-mlnor L. Harva.

Demetrias mono stigma Sara. - roo jooksik. Lääne-Besti, roostikes, 
harva.

Dromius Bon. - võsa jooksik. Sn. puudel, talvltuvad koore all. 
Toituvad üraskitest, lehetäidest jt.

longiceps De j. Harva.
1 Inearis 01. Soome, Läti, Leningradi obl. 
agilis F. Metsas puu koore all, mitte sage. 
quadraticollis A. Mbr. Okaanetsades puude koorel, harva. 
märginellus F. Manni koore all, harva.
quadrimaeulatusL. Lehtpuude koore all, sage. 
f enestratu s F. Puude koore all, kohati. . 
quadrlnotatus Panz. Saaremaa ja Loode-Bestl, harva. 
sigma Rossi. Mitte haruldane.
nigriventris Thoms. Rannikul ja saartel, harva.

Metabl etus Schnidt-Göbel - juure jooksik. 
truncatellu s L. Muru sel pinnasel, mitte sage. 
foveatus Fourcr. 1 leid Missost.

Microl astes Schmidt-Göbel - pae jooksik.
minu tulus Goeze. Liiva- ja paepinnasel, kohati. 
maurus Sturn. Saartel ja looderannikul, harva.

Cymindls Latr. - ööjooksik. Kuivadel aladel, 
angularis Gyll. Mitte sage. 
macularis Dej. Liivapinna sel, harva. 
vapor - •'•loru:'! . UümmecLel, rab?s,harva.

trib. Odacanthini
Odacantha melanura L. - kaelusjooksik. Roostikes, harva. Tal

vitub rookõrtes.

trib. Brachynini
Brachynus crepltans L. - paugu jooksik. Seidlltzi andmeil Gim- 

merthali kogus 1 isend etiketiga "Tartu".



- veatlased
Mitmesugustes veekogudes. Toituvad en. rohevetika ist.

et

eesselja küljed 
rööbiti; 
piklrib iga 
Brychlu 3

Brychlu s elevatua P. - harlvesil ane. 
harva.

Kilrevoolul istes ojades.

Hai iplus Latr. - vesllane. 15 liiki. 3n. selguvates.

Dytisoldae - ujurlased

Mitmesugustes veekogudes. RöövtoIdul 1 sed. Suured liigid 
võivad olla kahjulikud kalatllkldes, hävitades k alama ime. 8es- 
tis 107 liiki. Väi au Juri aste ja pärisu jurlaste Isased erinevad 
omastest eeskäpa laienenud alu altilidega.

kilbike pole nähtav; kilbike hästi nähtav;
alla 6 mm 6-44 mm

trI Ja II näivalt 
4-1Ü1 lii sed;

tr^.g laienenud
SZäZSBSrlOaa (41) tr 5-1 (lilli sed

ee ssel ja ees- ja killgserv 
I

servi set a servi sega
Laooophilus Noterus

(41) (41)

silmad ees 
sälguga; i 
6-20 mm

Colymbetlnael 
sscBesrscBCSc

(42)

silmad sälguta 
11-44 mm 

2XŽ182Ž2S2
f46)
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et eplplaurad õla all H 
kolmnurk ae lohuga \\

/
Pill küünised

/\
ebavõrdsed; keha võrdsed 
peaaegu kera jaa rr < ic*

Hyphydrua

lohuta
\

ee sael ja alus

/
\ 2 kriimuga, mis 

ulatuvad et-dale;
1.5-2.5 na 

Bldegsug

« vähemalt Z X
\ et kriimudeta P "T ’ \

_jj 2-5.5 mm
Hydroporus
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^lymPetinae

eesselg servi eeta; 
et ristkrihnudega; 

17-20 mm 
Colymbetes

ee3selg servisega;
6-14 mm

Pill küünised ebavõrdsed

võrdsedkeha alt epipleurad

puudub; et tipp 
teritunud 
Copelatus

et epipleurad

tagarinna külgsagarad

kolmnurksed 
Gaurodytes (44)

7-6 nmr, 
tähnll ised 

undulatu s

5.5-6.5 mm; 
et ühtlaselt

Pruunikad 
labiatus
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eessel ja taganurgad

veidi välja veninud;
eesselg hele; 10-13 mm

Rh antus

tugevasti välja veninud; 
keha üleni pruun,

10-11 mm
Nartus

nürid; 
keha must 

9-14 mm 
Hyblug

et üleni mustadet kollase servisega; 
10-11,2 mm

d* tTjii kandiga, pj küünised 
hambaga; o et tipu eel 

väljalõige 
quadrlguttatuq tundia viimased lülid

ühtlaselt 
kollased 
aeneseeng

tipul tumenevad 
apgugtior

nimetatud 
tunnu sed 
puuduvad 

simli lg
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Bhantus

eesrlnd must 
pulverogup eesrlnd kollane

eesselg ke*el hele

kõht osalt kollane; 
et kollaste joontega 

notatub

kõht must; et 
piki joonteta 
notattoolilq

tumeda laiguga

ruuge

ei aktil g

eesselja alusel must vööt

stj must; eesselja 
alusvööt lal;

a
 10-11 mm 

suturellug

alati on; d" pj küünised

l»tItana

Gaurodytes

pole; <? Pj küünised 
pikkused; 9-10.5 mm 

exoletu3

stj kollane; eesselja 
alusvööt kitsas; 9-10 nn 

blstriatug

alati

eesselja eesserva punktirlda

keskel laialt katkenud 
must; 8-9.2 mm 

guttatus

pidev

vähemalt eesselg 
must

ülalt kollane 
nebulo sus

et peen struktuur

p lk lk riiuni ine
(45 ,A)

sagräänjas 
(45,C)

jäme, vörkjas; 
8-9.5 mm

( 45,B)
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9-11 mm
7-7,5 mm 

gtrlolatug

nürid

eesselja alus kitsam 
kui et alus; taganurgad 
täisnurksed völ 

sollerl

ee seal ja alus sama 
lal kui et alus; taga 

nurgad teravad 
blpustulatus

B

eesselja servad ja p

heledad 
st urni

tumedad 
melana^rlus

eesselja servis

9-10 mm; ' 
ülalt võlvunud 
fusolpennls

6.5-8 mm

c

hele

ühtlaselt tume

et heledamad kui eesselg

6-6.5 mm 7-8 mm 9-10 mm 
clypealls gongener oonfinis

keha ovaalne, eesrlnna1 
jätke lal ja lame 

paludo su s

6-7 mm 9.5-11 mm 7.5-9 mm

keha manajas; eesrlnna 
jätke killuga 

ui lg Ino su s

eeaselja

ümardunud 
nlgroaeneus

teravad 
suhtuta

eesnurgad

tundia viimane lüli

tipul tume;
taga rinna külg sagarad

kol™nu,rk”a/^eljad, kltaad 

et võrgustik ungulcularlg
väga õrn ^selge
aff inls blguttulus

et tugevasti 
läikivad

ehal co no tn a
üleni hele;

et pooltuhmid
siidja helgiga 

negleotus

45



Dztiscinge

üle 20 mm 
Dytlscus

(47) siurem kannus tipul

terav,
kui trm 12-15 ™

alla 20 mm

sSlguga; vaevalt pikem 
kui tr-rTT. ; 13.5-18 mm

et siledad või 
q mõnikord teral!eed 

Graphoderes

et <5 tugevasti punkteeritud, 
vagadega
Ao Ulu 9

vöödiga;
12-13 nim 

transversalls

saelg kitsa alusvöödlga, 
et <? katkdnud heleda 

vöödiga, o peente joontega;
13.5-16 mm 
laevipennig

ronib ja s; epipleura st^ kohal 
kitsam kui stju kohal 

bllineatug

ovaalne; epipleura 
ei ahene keskel

kõht must, kollaste 
tähnidaga 
gul eatus

kõht kollane 
canal iculatus

ees sel ja eesserv 
tume hale

clnereug zonatue
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et servis lai, 
liistak jas 
latisslmug

Dytisous

ee a selg

tagaserval tume 
semi sul eatus

üleni kollase servisega

eesselja kollane servis

väga lai;
24-28 mm 

lapponicus

cxjjj jätkete tipp

terav

nende sisekülg

umardunud; 
32-39 mm 
dimldistu s

Kumer 
või sirge;

27-35 mm 
marginal ls

kilbike keskel

must; kõht ühtlaselt 
pruun ikaskollane;

32-36 mm 
circumc inetus

kollane; kõht
mu sta-koll a setahu il ine; 

27-36 mm
c Ircumfl eru g
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sf. Notgrin^e - koll au jurlased 
Noterug orassioornis Müll. Sisevetes ja rannalompides, taval ine.

olavioornig Deg. Saaremaa ja Lõuna-Kesti seimivetes, 
harva.

sf. Laoco^hilinae - hiilauJurlased 
Laccophllug Leach. - hiilau Jur. Seisu ja voolavates.

hyalinu■ Deg. Jõgedes, ojades, lompides, tavaline. 
minutue L. Sisevetes, haruldane.
varlegatus G-erm. 1 leid Kõnnu rabast.

sf. H^jrogorinae - kääbu su Jurlased 
Hyphydrus ovatus L. - kera su jur. Seisuvetes, tavaline. 
Bidessus Sharp- - pisiujur. 2-4 liiki. Meie kõige väiksem ujur. 
Hygrotug Steph. - tangujur.

deooratug Gyll. Vooluvetes, kraavides, haruldane. 
inaequalis F. Seisuvetes, tavaline.
versicolor Schall. Mitte sage.

Coelambus Thoms. - triipuJur. 5-6 liiki. Sise- ja rilmvetes. 
Hydroporug Clairv. - kääbusujur (s.l.) 35-40 liiki.

af. Qol/fmbgtinas - väieujurlased 
Copalatug haemorrhoidalis F. Haruldane, fütofill. 
Gaurodytes Thoms. - väi au Jur.

guttatus Payk. Põhjarannikul, allikates. 
bipu «tuletus L. Seisuvetes, tavaline. 
«alleri Aube. Väga haruldane.
striolatus Gyll. 1 leid Saaremaalt. 
Melanarlus Aube. Metsalompides, kohati. 
nlgroaeneus Ir. Pirita jõest, väga haruldane.
Bibtilis 8r. Tartu ümbrusest metsalompidest, harul dane. 
negleotus Ir. Metsalompides, Leningradi oblast.
ohaloonotus Panz. Saaremaa -
unguioularie Thoms. Sisevetes, haruldane. 
affinig Payk. Sisevetes, kohati.
bigut tulus Thoms. tika lkl elud Lõuna-Sest ist.
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paludo sus F. Sisevetes, haruldane.
uliginosus L. Rannikul ja sisevetes, kohati.
sturmi Gyll. Sisevetes, sage.
oongener Thub. Sise- ja rannikuvetes, kohati.
olypealis Thoms. Taigaliik, levib kuni Poolani ja Moek- 

va oblastini.
confinis Gyll. - " - - " -
fusoipennis Payk. 1 leid Tartu ümbrusest.
nebulo sus Forst. Saaremaal, väga haruldane.

Briglenus undulatus Schrk. Lõuna-Bestia, haruldane.
labiatus Brahm. Sisevetes, mitte sage.

Platambus maoulatus L. - vooluujur. Bn. vooluvetea, sage.
Ilybiua Brioha. - mudaujur. Bn. aeisuvetes.

fenestratua F. Tavaline.
ater Deg. Tavaline.
quadriguttatua Boiad. Mitte sage.
aim 11 la Thoms. Järvedes ja turbaaukudes, haruldane.
subaeneus Br. Mitte sage.
guttlger Gyll. Tavaline. 
augugtior Gyll. Saaremaal, haruldane. 
aenesoena Thoma. Tavaline.
fuiiginosus F. Tavaline.

Rh antus Lao. - kabeujur.
(Rhantu3) pulverosus Steph. Vilsandi, Käsnu, väga haruldane. 

notatus F. Sisevetes, mitte sage.
notaticollis Aube. Väga haruldane.
suturellus Harr. Tavaline.
blatriatus Bergstr. Haruldane.
exoletug Forst. Järvedes, kohati.
latitana Sharp. Üksikleiud Tartu ümbrusest.

(Naitus) grape 1 Gyll. Sisevetes, mitte sage.
Colymbetea Clairv. - saleujur.

paykull 1 Br. Sisevetes, tavaline.
fusous L. Lõuna-Eesti, tavaline.
striatus L. Kohati.
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st. ~ Pärieujurlaaed
Hytjatioua Leaoh. - lõunaujur. Väikestes seisuveekogudes. 

stagnalis F. Tartu ja Lulupa, väga haruldane. 
seminlger Deg. Mitte sage. 
laevlpennis Thoms. Saaremaa, väga haruldane. 
transve raalis Pontop. Mitte sage.

Graphoderes Aube. - tõnnmiujur. 
billneatus Deg. Tartu ümbruses, haruldane. 
cinereug L. Lõuna-Seati, haruldane. 
zonatus Hoppe. Lõuna-3e st 1.

Acilius Leaoh. - käbaujur. 
suloatug L . Taval ine. 
canalioulatus Nio. Tavaline 

Dytiaoua L. - ujur. Seisuvetes, soodes. 
latissimus L. - laiujurl Järvedes, mitte sage. 
semi sul oatus Möll. Saaremaa.
dimidiatuB Brgstr. Haruldane. 
marginalja L. - kolla serv-ujur. Tavaline. 
lapponicus Gyll. Briti rabavates, haruldane. 
oircumfleius F. Tartu ümbrus, väga haruldane. 
ciroumcinatus Ahr. Tavaline.
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Gyrlnldae - kukriklased

Seiai- ja vooluvetes. Hööveluvlisiga; mardikad tiirlevad 
parves veepinnal, ohu korral sukelduvad.

ülalt karvane, 
punktlridadeta 

0 ree toe hiiu s

ülalt paljas;
et punkt ir idadega 

Gyrinug

kilbike köbruta; alt 
üleni või osalt must 

4.5-8 mm

kilbike alusel kiilja 
köbruga; alt pruunlkae- 
kollane; 3,1-4.6 rai

minutug

epipleurad 
mustad punakad

keha suurim laius 
keskel;

4.5-6 mm 
aeratas

tagapool 
keskkohta;

6-8 mm 
marinus

keha munajas 
või ovaalne

5-7 m

et servad peaaegu 
rööbiti; 6.5-8 mm 

paykuiii

punkteeritud. 
di st inetus

paente 
põlkkr Haudega 

säLsaSas
sisemised punktiread valimistest

nõrgemad 
substriatuq

pole nõrgemad 
natator

Gyrinus L. - kukrik.
minutus F. Taval ine.
paykuiii Ochs. Haruldane.
natator L. Tavaline.
substriatus Steph. Tavaline.
colymbus Kr. Kastist pole leitud. 
distinetus Aube. Haruldane.
marinus Gyll. Tavaline.
aeratus Steph. Mitte sage.

Orectochilus villosas Müll. Vooluvetes, aktiivne öösiti, 
mitte sage.
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H^drophll Idae * ve simard lkl a sed
KÖdutoldullsed. Ökoloogiliselt 3 rühma: ronijad veealu stel 

taimedel, ujujad ja koprofaagid. Vastsed röövto Idüll sed. kestis 

ligi 80 liiki.

32-40 mm 
Hy drou s

1-9 mm

lohkudega vöi 1-3 vaondIga

14-18 mm 
Hydrophilus

eesselg

5 vaondiga 
Helophorus

alla 4 mm 
(teised liigid)

sile
(53)

II-V

4—9 mm 
aquatlous

alusel paksenenud;
2.5-4 mm 
Hydroohus

lihtsad; 1.5-2.5 mm

lõuakobijad

et ribideta 
augustatue

et ribidega

/ 4.1iistaku 
tagumises 2/3-s 

elongatus

pikemad kui 
tundi ad 
Hydraena

3.,5.,7.ja 1 
liistakul

sisevete 
kaldal

inrpressus

lühemad kui 
tundiad 

Oohthebius

rannikul 
marinus

saledam 
carinatus

9.

jässakam 
brevls
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vees; tTju ja trTI 1 
või tr 4-lülilised

kilbike piklik 
teravatipuline;

4.5-5.5 mm 
Eero sus

kõdunevates taimedes 
sõnnikus; 
ja II 1> 2 

(54,B)

või 
‘lil

kilbike võrdkülgne

Nt

et tipp ees sel ja keskel
2 hambaga 

spinosus

alla 2.3

H1 e 4 mm

2.3-4 mm
(54,A)

mm

k trIII5> 1- 
Spercheus

tume laik 
lurldus

2 triipu 
slgnatioollis

tagakeha tipp pealt

väiksem

kaetua
Chaetarthria

/katmata
Limneb iug

st vagudeta 
Helochares

et vaid 
õmblus vaoga 

änoohrus (osa)

trIIl5

et o punktireaga et 3 punktireaga 
mel anocephalus

et vagudega; 
6-7 mm

Hydrobius

et tihedalt 
korrapäratult 
punkteeritud 

front ai lg

ülalt pruunikadcoIlane;
ees selg en. 4 tumeda punktiga

tä i snurk sed 
quadripunctatus

ülalt mustjas 
fusoipennis

ümarad
õlad

2.lülikobijäte
osalt mustjas 

testaceus

kobijad 
kollased; 
riimvetes 
bicolor
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6 eterniiti;
2.6-4 mm 
Laccobiue

A

trIII ja II 
4-lülilised 
Cymbicdyta

kõik tr 
5-1(11111 aed 

Snochrug (osa)

kobija tipulüli

5 gterniiti

pikem kui 3.
2.3-3 nnn 
Anacaena

kobija tipp

tume 
mliutue

hele 
coarotatus

piki ikova aine 
1imbatus

laiovaalne 
globulus

kilbike pikk 
ja kitsas; 

4-6 nnn 
Sphaeridium

eesselja taganurgad

kilbike vaevalt 
pikem kui lai

et korrapäratu 
punktiiriga; 3.5-4.5 mm 

Goelostoma

teravad; et tiputähnid 
liitunud; 4-5.5 mm 

bipustulatus

ülalt paljas

ülalt 
peenekarvane 
Cryptopleurum

punktiridadega

nürid; et tiputähnid 
eraldatud; 5-8 mm 

soarabaeoldes

salguta;
et Smblusvaoga 

Ceroyon

tj tipu 691

sälguga 
Magasternum
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sf.
Helophorus aguatlcus L. Selguvates, tavaline. 

(+ 11 väiksemat liiki)

sf.. Hydraeninae xsSsessxBsecsxsxBex
Hydroohus elongatus Schall. Selguvates, tavaline.

angustatus Gerra. 1 leid Tartust.
carinatus Germ. 1 leid Avaste soost.
b ravis Ho st. Selsuvetes, tavaline.

Ochtheblus Impressus Marsh. Selguvate kallastel, tavaline. 
marinus Pk. Rannikul, rlimvetes, tavaline.

Hydraena Krug. Seisu- ja voolavates. 6 liiki.

sf. Sgercnelnae
Spgrohaug amarginatus Schall. Mudastes veekogudes. Kagu-iostl 

harva. ■
sf. Hjdrophilinaa

Berosus spInosus Steph. Rlimvetes, tavaline. 
slgnatlcollls Charp. Saaremaa, harva. 
lurldus L. Tavaline.

Hydrous aterrimus Bsch. Mitte sage.
Hydrophilus caraboldes L. Tavaline.
Hydrobius fusclpes L. Tavaline, selsuvetes.
Anacaena globulus Pk. Selguvates, lemlede seas, harva.

1 imbata F. Tavaline.
^nochrus melanocephalus 01. Tiikides ja lõikudes, mitte sage. 

mlnutus F. Seisu vetes, tavaline.
frontalis 3r. Selsuvetes, tavaline.
fuscIpennls Thoms. Mitte sage.
quadrIpunctatus Hbst. Seisu- ja vooluvetes, tavaline.
testaoaus F. Järvedes, tavaline.
bicolor F. Rlimvetes, tavaline. 
coarctatus Gredl. Taim] 1ner 
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Cymblodyta marginalja F. Selguvates, mitte sage.
Heloohares grlseus F. Selguvates, tavaline.
Laccoblu3 flr. Seiai- ja vooluvetes; 5 liiki.
Chaetarthria semlnulum Hbst. Selguvate kaldal, liivas, tava-

1 ine.
Limneblus Leach. Selguvates, 4-5 liiki.

sf. SEhaeridiinae
Sphaeridium scarabaeoldes L. Veiste värsketel ekskrementidel, 

tavaline.
bipustulatum F. Mitte sage.

Coelostoma orb leul are F. Kaldaheidises, tavaline.
Cercyon Leach. 18 liiki. Sõnnikus ja veekogude kallastel uht- 

risus.
Megasternum boletophagum Marsh. Seentes ja kõdunevates taim

setes ainetes, mitte sage.
Cryptopleurum Muis. 2 liiki. Sõnnikus ja veekogude ääres.

Georyssidae - mügrinardiklased

Üks liik - Georvssus crenulatus Rossi. Sageli veekogude 
kallastel pinnases.
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* kilblklased

Sigukonda kuulub 1 liik - Sphaerites glabratus F. (4.5
5.5 mm). Kasemahlal .ja seentel, harva.

515Ž2ltise - roi atlased

Röövto idul isad; vastsed ja välmitud toituvad teiste putu
kate vastsetest. $namua liike elab laipadel, sõnnikus, eksfcre- 
mentides ja kõdunevates taimedes; osa putukate käikudes puudes, 
linnu- ja sipelgapesades.

kestis ligi 50 liiki. Allpool on käsitletud vaid suure
maid (üle 3 mm) liike.

Hololepta

ette suunatud; 
tugevasti lapik

kaidu, si ssetõmmatav

eesrinna eesosa 
(kurguplaat)

Õmblusega eraldatud pole eraldatud

laubavaod

on puuduvad 
.«^sprinti a Gnatboncus
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Hister
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ees selg eesnurga juures 
lohuga; et 5 vaoga ja

et 6 terve 
vaoga 

duodecimstriatus

tugevastiservast
et 3 terve vaoga;

sirge, 
eemal;

lühiovaalne;
3.5-5 mm 

carbonarius

servale lähemal
paindunud,

p lkl iko vaal ne.; 
5-6.5 mm
negleotufl
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Gnathoncus Jacq.-Duv. 2 liiki. Linnupesades, harva.
3aprinus Sr. 8-9 liiki. Laipadel, harvem sõnnikus ja kõduneva 

tes taimedes.
Hister unicolor L. Tavaline.

terricola Germ. Harva, lehtmetsades.
merdarlus Hoffm. Harva. 
impressus F. Harva, laipadel. 
striola 0. Sahib. Harva, puudest väljavoolaval mahlal. 
helluo Truaui. Lepal, toitub lepa-lehemardika vastse

test. Leningradi obl.
quadrinotatus Scr. Harva, sõnnikul.
funestus 2r. Jestis tõenäoline. 
bisexstriatus F. Mitte sage, sõnnikus. 
bipustulatus 01. Jestis tõenäoline. 
stercorarius Hbst. Harva. 
purpurascens Hbst. Harva. 
ventralis .Jarsh. Mitte sage.
neglectus Germ. Harva, en. kõdunevate taimede all. 
carbonarius Iil. Harva.
corvinus Germ. Harva.
praetennissus Peyr. 1 leid Noarootsist. 
duodecimstriatus Schrk. Harva, sõnnikus. 
bimaculatus L. Harva, sõnnikus.

P1 atysoma Leach. 5-6 liiki. Puu koore all, üraskite käikudes. 
Hololepta plana Sulz. Papli ja haava koore all; 1 leid Õisust.
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Catopidae

Bnamasti väikesed (1.5-5.5 mm) pealt udestatud mardikad. 
Jlavad lehekõdus, kivide all, väikestel laipadel, seentes, nä
riliste urgudes, keldrites jm. äestie seni leitud 17 liiki. 
Varem liideti tr 1 nn ma rd lkl r wte sugukonnaga.

tundianups selge, 
4-ltil liine 

Colon

tundel aeglaselt jämenev, 
nups 5-lül liine

punktiir eesseijal tugevam 
kui et-1; tundla 8.lüli 

kitsam kui 9. 
puncticolle

punktiir eesseijal ja et-1 
samatugev; 8. ja 9.tundla- 

lüli ühel alused

teritunud; 8 
fiTj hambaga 
bidentatum

ümardunud;
<? fui lihtne 

viennense

eesselja taganurgad

ees selg alusel

CXII 9raldatud 
Ptomaphagus

eraldatud koos
(62)

näokllp ja laup

aheneb
Ca tops

tundla 4. ja 5.lüli

ei ahene
Sciodrepo ides

wat soni
lapikud

punktiiriga

et ristkrilmudega

koo g;
1.5-2 mm 
N emadus

2-2.5 mm 
gericatus

2.5-3.3 nnn;
<3 ^III alus sale 

supvillosus

piki ikud
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1.5-2 mm; 
Nargug

4.5-5 mm■
Choleva

eesselg kõige laiem

eeso sakeskkoha lähedal 
elongata cisteloides

tagaosas 
agilis

Itomaphaguy serlcatus Chd. Lehekõdus, laipadel, harva. 
subvlllo sus Goeze. Harva.

Nemadus colonoides Kr. Linnupesades, ka rnurelaste (Lastus) pe
sades, harva.

Nargus anisotomoides Speno. Niiskes lehekõdus. 1 leid Tuhu 
soost.

Choleva elongata Payk. Harva 
agil is m. Harva. 
cisteloides Fröl. Harva.

üclodrepoides watsoni Spenoe. Mitte sage.
Tümatus Spence. Harva.

Catops layk. 5 raskesti eraldatavat liiki.
Colon punctioolle Kr. Harva.

viennense Hbst. Harva.
bidentatum Jahib. Harva.
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^LP^dae - rai samardiklased

Peamiselt suured mardikad, kes toituvad laipadest. On ka 
röövto idul isi ja taimtoldul isi. Sestis 20 liiki.

täppsilmad on; 
eesselg südajas; 

6-7 nnn 
Fteroloma

täpp silmad 
puuduvad;

9-30 mm

laup õmbluseta; 
tundel selge 

nupsuta

keha must, 
Sfla eesselg koi lakas?) ruun 
[ms 0 eceoptoma

keha üleni mu st

tundel selge 4-lüllllse 
nupsuga; laup õmblusega 

Necrophorus (64)

2. ja 3.ribi moodustavad 
tipuosas selge kühmu

Aclypea opaca

et kollased, 
4 punktiga 
Xylodrepa

ülalt paljas; 
15-25 mm 
Necrodes

et selge kühmuta, 
pai jaa

pea silmade taga

ülalt karvane; 
9-14 mm

ei ahene;
et ristikribul ised 

Aclypea undata

cxtt laialt eraldatud; 
pea silmade taga aheneb 

Thanatophilus (64)

pea piklik 
Fhosphuga

aheneb

pea normaalne
Silp ha (64)
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ee8selg paljas

tundianups

must 
ve ep 11 lo id ea

et mustad 
humator

Becrophorus

kollased karrad eeseti, ja

et 2 ruuge
▼ööd iga

ruuge
eeaeerval 

tm kõver kõigil servadel;
▼egpillo tui sirge

vest iga tor

tagakeha ja t karvad kollased 
mu stad 

tagakeha ülenipügiidium ja atyj-TII 
mustakarvane kollaste karvadega
eevultor invygtlgator

Silpha

tundla 8.lüli märksa 
pikem kui 9.; et

tundla 8. ja 9.lüli 
e.-v. võrdplkkused;
et külg serv kitsas

et punktid eesaervai 
väikese läikiva teraga 

tristig '

carinata .

et punktid sellise terata; 
ribid v=iga nõrgad 

obseura -

0 *

0 0 0 o 
o o° 0 o
. 0 0
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Pteroloma forstroemi Gyll. Ojade kaldall, harva.
Necrophorus humator F. Su. lindude laipadel, harva.

vespillo L. Tavaline.
vespilloide s Hbst. Metsades, ka seentes, taval ine.
vest iga tor H e r so h. Ha rva.
fossor Sr. Sestis tõenäoline.
investigator Zett. - raisamatja. Taval 1ne.
sepultor Charp. Harva.

Neoro_d.es littoralis L. Suurtel laipadel, tavaline.
Thanatophilus rugosus L. Tavaline, laipadel.

sinuatus F. Tavaline, laipadel.
dispar Hbst. - n -

Oeceoptoma thoraoica L. - laibamardikas. Tavaline, laipadel, 
ka seentes.

Aclypea opaca L. - tuunjas rai sama rdlkas. Kahjustab peeti jt. 
kultuurtaimi.

undata Müll.
Silpha parinata Hbst. Metsades, mitte sage.

tristis Iil. Toitub plsilaipadest ja taimsest kõdust, 
mitte sage.

obscura L. Röövtoiduline, harva.
Xylodrc-pa quadrlpunotata L. Lehtmetsades , toitub röövikutest, 

mitte sage.
Phogphuga atrata L. Metsades ja aedades, toitub en. Ilmustest, 

tavaline.
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4pi f^Q^omidae - geenemardiklased
Väikesed (1-6 mm) tugevasti kumerad pealt paljad mardik 

Elavad seentes, ka maa-alustes. Toituvad geenemüt seal ist roht
taimede juurtel, maapinnal, puudel jm. Xestis tuntud «-6 liiki,

* lühit iibla sed

3uur sugukond (oa 500 liiki) enamasti väikesi ja raskesti 
määratavaid mardikaid. Elavad mitmesugustes kõdunevates ainetes. 
Määrajasse on sisse võetud vaid perekonnad, mille isendite pik
kus ületab 8 mm.

huulekobi ja 
poolkuu jas; 
lõuad pikad

0 xypo ru s

eecselg punakas, 
et en. mu stad 

rufu s

easselg must, 
et en. kollased 

maxillosus

keha üleni 
mu st

mannerheimi

ea s selg

et sinised, 
easselgja tagakeha 

alus ruuged
raederus

et ja tagakeha 
tipp ruuged 
Bryocharis

alus

pea,kitsam kui 
põsed selged
Lathrobium

ülalõugade
serviseta, 

piki ik

sama lai kui pea, 
põsed puuduvad

Staphylininae

peene servisega, 
ligi sama pikk

kui lai 
lito rai is

kitsam kui et, । 
peaaegu naralleel-i 
servane; 6.5-7 

fu seires
mm

laipeaaegu sama 
kui et, taga ahenev;

7.5-3 mm 
riparius



tundiad

lähemal silmale 
kui üksteisele

lähestikku

eesselja eesnurgad

märksa eespool 
ee srinna eesnurki

et servad 
katavad üksteist 

Xantholinus
ei kata 
Othius

trj lihtne; trj laienenud 
anti pikk 
3ury põrus

peaaegu ei ulatu 
ettepoole eesrinna 

eesnurki

tundlad saagjad, 
15-25 ram 
Veli elus

lihtsad; 
16 mm

tundlad 
kuni

Q,uedius

pea ja ee selg

tundlad veidi pikemad kui pea;
tagakeha pikakarvane; 16-22 mm

pea ja eesselg paljad, 
et ja tagakeha laiguti 
kreemikate karvadega 

Creophilus

pea, eesselg ja tagakeha 
tlpuosa kuldsete karvadega 

Smus

ahenev;
14-19 nim 

tessel atus

tundiad selgelt 
pikemad kui pea; 

tagakeha udestatud
või paljas

lamava udestuga

paljad ja siledad

\
ees sel ja epipleurad
külgvaates tagaosas

nähtavad pole nähtavad
Gaf ius Fhilonthus

teravad,
võija veninud 
Ontholestes

eesselja eesnurgad

ei ahene: 
10-15 mm 
murinus

eesselg tahapoole täisnurksed või 
ümardunud 

Staphylinus 
(68)
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Staphylinus

1 hambaga

ülalõuad

hambaga

1ihtsad;
12-1? mm 

filobulifer

et mustad et tumesinised eesrindmiku epimeerid 
ater pedator

puuduvad

eterniidid kui dkollaste 
karvatähnidega

kilbike

kollasekarvane;
14-18 mm 

erythropterus

tt puuduvad; 
12-14 mm 
brunnlpes

vähemalt keskel 
mu stakarvane;

17-25 mm 
caesareus

tt on

pea nelinurkne, 
oimud pikemad 
kui silmad

oimud 
p 1 kemad kui 
silmad

pea ümar 
pole

on kolmnurkse 
sagarana cxj taga 

(69)

et lühemad kui eesselg;
tt puuduvad; eelviimane 
tergiit nahkja serviseta 

simil is

eesselg suuremate ja 
väiksemate punktidega, 
v.a. sile keskjoon;

et pruunid 
fugcatus

et mitte 
tt on;

eesselja punktid 
ühe suu ru sed

tagakehal 5 
heledat karvatriiru

14-17 mm; pea sama 
lai kui eesselg, taha 

veidi laienev 
picipennis

lühemad kui eesselg; 
eelviimane tergiit 
servisega

ophthalmicus

tagakeha 
karvatriipudeta; 

et punakad 
fuivipennis

11-15 mm; pea 
kitsam kui eesselg

aeneocephalu s
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oimud pikad, 
taha laienevad

pea silmade 
taga ei laiene

mu sl, /

et sinakad/ et punased 
fui vipes

10-12 mm; et 
kollasekarvased

must, keha alt tiheda 
haleda udestuga;

12-17 mm 
pu beseena

12-15 mm;
tumadakarva sed

et oea, eesselg ja et 
punakad; 15-20 mm

latebrloola stereo rarius sso.r

sf. OxYgorin^e
Ainult seentes. Vastsed toituvad seentest, valraikud vakla 

dest jt. putukatest.
Oxyporus maxillogus F. Harva.

mannerheimi Gyl 1. 1 1 eid LÕuna-Sestist.
rufus L. Mitte sage.

sf. lachyporinae
Bryocharis cingulata Mnnh. Vanades puutüvedes, samblas, harva.

sf. Paederinae
Paederus F. - löövlane. Veekogude kallastel. Hemolümf sisaldab 

kõrvetavat ainet - pederiini.
1itoralis Grav. Harva.
riparius L. Tavaline.
fuseires Curt. Tavaline.

Lathrobiuri Grav. 14 liiki veekogude kallastel, kivide all, 
samblas jm.

sf. Staphylininae
Xantholinus Berthold. 8 liiki (5.5-11 inm) .
Othius punctulatus Goeze. Kõdunevates ainetes, mitte sage.
Philonthus Curt. 55 ) iiki (4-14 mm) .
Cafius xantholoma Grav. Rannikul mereheidises.
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Staphylinus globulifer Fourcr. Mitte sage
pedator Grav. 1 leid Saaremaalt.

' ater Grav. Harva.
brunnlpes F. Mitte sage.
fuseata3 Grav. Mitte sage.
piclpennls F. Tavaline.
aeneocephalus Deg. 1 leid Saaremaalt.
fui vipennls Sr. Soome - Kesk-Suroopa.
ophthalmious Soop. Lehtmetsades, mitte sage.
simli is F. Harva.
saesarous Cederb. Mitte sage. 
erythropterus L. Tavaline.
fui vipes Soop. Harva.
steroorarlus 01. Harva.
latebricola Grav. Soome - Kesk-Suroopa.
pubeseens Deg. Sõnnikus, mitte sage.

/ ssor Soop. Puukoore ja kivide all. lestist pole lei
tud.

Ontholestes tesselatus Fourcr. Mitte sage, sõnnikus ja laipa
del.

murinus L. Mitte sage.
Smus hirtus L. Sõnnikus» Harva.
Creophilus maxillosus L. Laipadel, roiskudel, tavaline.
Suryporus pieipes Payk. Metsas samblas, mitte sage.
Quedius Steph. 19 Liiki, 5-16 mm.
Veli elus dllatatus F. Vastsed vapslkute pesades, harva.
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~ sambl aina rd lkl ased

Väikesed (0.8-3.5 mm). Slavad samblas, raetsakõdus, sipel 
gapesades, puude koore all jm. niisketes kohtades. Toituvad 
väikestest 191 1 jalgsetest. iSestis leitud 18 liiki.

- napia sad

Seentes, eriti torlkulistes. 6 liiki.

tundi ad niitjad;
tundi ad 5-1(1111 ise nupsuga;

et tähnilised; 5-6 mm 
Scaphidium quadrlmaculatum 01.

keha läikivmust;
1.5-2.7 mm 

Scapho soma Leach. 
(5 liiki)

Lucanidae - põderpõrniklased

Valmikud toituvad lehtpuude mahlast, vastsed elavad kõdu
puidus.
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Lucanus_cervuj L. - põderpõrnikas. Tammel, harva.
Dorcus paralleioplpedu a L. Harva.
Platycerus oaraboides L. Tavaline.
Geruphus chrysomelinus Hoohw. Harva. Kesk—Euroopa* 
Slnodendron cyllndrloum L. Tavaline.

Scarabaeidae - põrnIklaaed

Erineva suurusega (2-41 mm). Valmikud ja vastsed on füto- 
faagid, koprofaagid või saprofaagld. Mitmed liigid kahjustavad 
kultuurtalmi ja metsakultuure. Eestis ligi 90 liiki.

tundi a nups
pai jas; 

fütofaegid 
(põrnikad)

"" -- hai Uude stuga;
koprofaagid 

( sitikad)
(74)

tjjj 2 kannu aega

* 6 stemliti

ITT 1 kannu sega 
Coprlnae

(73)

8-9 mm 5-7 nnn 
sabulosus scaber

5 sterniiti 
Troginae

peakilp

laienenud, 
katab ülalõuad 

Aphodlinge
4-5 mm 

Aeglal iinae

ei kata
ül ai õugu

eesselja alus

7-27 mm 
Geptrup inae

(73)
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7-10 mm;
eesselg jätketega 

Odontaeus

Ggotruplnae

13-27 mm;
eesselg lihtne 
Geotrupea

üleni punkteeritud 
stereo rarius

palja alaga 
spiniger

stereo ro sus vernalis

pea ja eesselg

metalllläiketa 
10-15 mm 
gibbulus

6-9 mm 4,5-5,5 mm
ovatus

mustad, 
nõrga

metallllälkega; 
6-9 mm

nuehieomis

fraotloorais
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väijalõikega

näokilp tundi ata ees

väi ,j ai õ lk et a

et õla taga eesrinna eesserv

Hõpl iinae8.4-11 mm; 
rohel ine, 

et pruunid 
Phyllopertha

must; et kedcel 
heledad; 5-7 mm

Ho mai ori ia

võrdsed

(75)

punaka s-

14-19 mm 
.'jnphimallon

tuhm 
pruun; 8-10 mm 

Serica

PO . 5- 31.5 mm 
kelolontha

soonzu sed

hõredalt, 
lä ikivad;

6-7 nm 
grarinicola 

katavad põhivärvi, 
tuhmid; 7-9 mm 

parvula
arviad. -

'"D? 2. al;as"
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Melolontha

sale, lapik, ahenev 
melolontha

pügiidiumi tipuosa

d- 1 laienev, 
9 - 1 lühike 

hippo aastani

Trichiinae

2 hambaga---- ------

keha ülalt 

pikakarvane, paljas,

t-j. väljast

3 hambaga; 
ees selg sügava 

vaoga
0 gnoderma

kolla sek tr ju 
Trichiu s

Cetoniinae

keskrlnna ees jätke tipp
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gf, Troginae - la Iba sit lkl ased
= e es s sxeES

Trox sabulosus F. Kuivadel laipadel, ekšk remontidel; mitte 
sage.

soaber L. Harva.
sf. Ggotruginae - sita sit lkl ased

Odontaeus armiger Soop. Harva (Helme). Vastne pinnases, toi
tub mulla seente st.

Geotrüpes mutator Marsh. Harva.
spiniger Marsh. Karjala - Kaukaasia.
steroorarius L. Tavaline. Vastne koprofaag, pinnases ur- 

" gudes.
steroorosus Scriba (= silvaticus Pz.). Tavaline. Vastne 

saprofaag.
veraalis L. Tavaline.

sf. Aegialiinae - 1 iivasitiklased
Veekogude ääres liivas.

Aegialla arenaria F. Läänemere rannal kuni Sooneni.

sabaleti Payk. Tavaline.
sf. Aghodiinae - roojasitiklased

En. sõnnikul. 52 suhteliselt väikest ja raskesti määrata
vat liiki.

sf. £oprinao - kaevursitlklased
Kaevavad eksk remontide all pinnasesse vertikaalseid käi

ke, kus arenevad vastsed.
Onthophagus fracticornis Preasal. Tavaline.

gibbulus Fail. Kohati sage.
nuchioornis L. Tavaline.
ovatus L. Harva (Kuusnõmmel).
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Caocoblus sohreberi L. Harva.
Copris lunarls L. Lõuna-Seati, harva.

sf. Pj29§stina9 - sarvlkpõrniklased
8 pika sarvega laubal, 9-I see puudub või esineb väikese 

köbruna. Vastsed puuõõnsustes, saepuruhunnlkutes jm. 
Qryotes nasicornis L. - sarvikpõrnikas (nlnasarvikmardikas).

Tavaline.
sf. Rutelinae

Valmikud närivad taimede lehti, vastsed pinnases juuri.
Anomala dubla Soop. - juulIpõrnikas. Tavaline, liivastel ala

del.
Phyllopertha hortioola L. - aedpõrnlkas. Tavaline, kahjustab 

roo ae.
1 

sf. Melolonthlnae
Eluviis nagu eelmisel alam sugukonnal.

Melolontha melolontha L. Kuusnõmme park.
hlppocastanl F. - maipõrnikas. Tavaline.

sf. Rhizotroginao
Eluviis nagu eelmistel.

AmphlmflUon solstltlalls L. - juunipõrnikas. Tavaline.
sf. Serlclnae

Eluviis nagu eelmistel.
Serlca brunnea L. - punapõrnikas. Tavaline.
Ho mai o pila ruricola F. Lõuna-Eesti, harva.

sf. Hoplilnae
Eluviis nagu eelmistel.

Ho pila parvula Kryn. Liivastel aladel, harva.
gramlnlcola F. Harva.
zaitsavi Jacobs. Lõuna-Eesti, harva.

sf. Trichiinae
Valmikud Õitel, vastsed kõdupuus.

Gnorimus nobilis L. Saaremaa.
octopunctatus F. Harva.

Trichlus fasciatus L. - karuspõrnlkas. Tavaline.
Osmoderma eremlta Scop. Harva.
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sf. Valginae
Valgus hemipterus L. Harva. Sluviis nagu eelmistel.

sf. Cetonlinae
Cetonia aurata L. - kuldpõrnikas. Tavaline. Valmik Õitel, 

vastne kõdupuus.
Foto aia lugubris Hbst. kiitte sage. Vastne kõdunenud leht

puudes.
metall.ica Hbst. - vaskpõrnikas. Tavaline. vastne 

sipelgapesades.



Dascilli^ae - niidumardikip.se'

Valmikud. õitel, vastsed pinnases toituvad taimede juur
test. leamiselt niisketel niitudel. 1 liik - Dascillu_s ceryi- 
nus L., 10-12 mm, mustpruun, d1 tihedate hallide, kollakate 
karvadega. Tavauine.

Helodidae - varjejalglased

Valmikud soodel ja veekogude ääres rohul. Vastsed vees, 
trahheelöpustega tagakeha tipul, toituvad veealustal taimedel. 
Sestis 8 liiki.

Dermestidae - nahanäklased

Vastsed toituvad en. loomse päritoluga kuivadest ainetest 
Valmikud külastavad ka õisi. L.itmed liigid on tuntud Inimese 
tagavarade ja kollektsioonide kahjuritena. Sestis 15-20 liiki.

keha soomu atega, 
lühiovaalne
Anthrenus

keha piklik, 
karvadega

laup

täpp silmaga; 
2-6 mm

täpp silmata; 
5-10 ram

Perme st.es

et en. ühevärvilisedet kirjud



et alusel laia 
heleda vöödiga 

lardarlus

kõht

üleni
mu st pruun id

Perme stes

et ja eesselg

et tipp hambuline, 
võija veninud 

maoulatus

eesselja servalF"’^ 
valgete karvade triip 

frieohi

marmor ja kirjaga;
‘ heleda sõõriga

tihedate valgete 
karvadega 
laniarius

hõredate kollaste ja 
tumedate karvadega 

ater

eesselg sinakate tähnidega, 
kõht roosade karvadega 

murinus
ee sael ja heiedad 

karvatfihnid ruuged

mu st
6.5-7.5 mm 
mu st ei inu s

vi Imena ata milt

2 laia heleda 
triibuga; 5-6 mm 

atomarjus

Anthrenus

tundiad

8-lülilised, 
nupp 2-lülliine 

mu seorum

ll-lülilised, 
nupp 3-lülliine

5-lülillsed, 
nupp 1-lül liine 

fuscus

sälguta; 
soomuse G 
kitsad 

verbasc1

silma sl se serv
sälguga; soomused laiad

et 1 laia heleda vöödiga; 
ee ^-»lg külgedel 2 musta 

tähniga 
pimplnellae

et 3 kitsa 
katkenud 
vöödiga 

gorophulariae
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§3 et väikese heleda 
tähniga keskel 

pell lo

Attagenu s

tähaideta

10-lülilised; tagakeha 
mu stakarvane 

schaefferi

tundiad

11-1 (Hilised; tagakeha 
koll a sek arvane 

megatoma

Permestes lardarius L. - harilik nahanäkk. Majades, linnupesa
des. Kahjustab nähku, liha- ja kalaproduk- 
te. Tavaline.

maculatug Deg.(- vul pinus F.). Loomanahkadel. Kosmopo
liit.

frischl Kug. Laipadel, kontidel. Kogu Holarktis.
murinus L. Laipadel, mitte sage.
atoroarius Kr. Rannikul, kalalaipadel, tavaline.
mustelinub Kr. Seidltitzi j. esineb Liivimaal.
laniarius Iil. Väikestel laipadel, harva.
ater Deg. Kahjustab nähku, ka llhaprodukte. Mitte sage.

Attagenu s schaefferi Hbst. Õitel. Kest ist pole leide.
megatoma F. Vaibanäkk. Majades ja linnupesades, harva.
pellio L. - kasukanäkk. Majades ja linnupesades, tava- 

1 ine.
Megatoma undata L. Vastsed ksülofaagide käikudes, valmikud 

õitel. Mitte sage.
Globioornis marginata Payk. Nagu eelmine. Harva.
Trogoderma Berth. 1-3 väga haruldast kahjuri tiki.
Ctesias serra F. Vastsed ksülofaagide käikudes, valmikud 

õitel.
Anthrenus pimplnellae F. Vastsed linnupesades, harva.

scrophulariae L. Majades, linnupesades. Kahjustab 
villaseid esemeid ja kollektsioone. Mitte
sage.

verbasc1 L. Kosmopoliit, Kostist pole leide.
museorum L. Kahjustab zooloogil isi kogusid. Tava

line.
fuscus 01. Kahjustab putukakogusid. Harva.
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- j®ssaklased

Väikesed ovaalsed või munajad, ülalt varjatud peaga. Samb
las, kivide all, metsakõdus; detritofaagid. Sestis 12 liiki.

6-11 mm 1.5-5.5 mm
Byrrhug L.(4 liiki) (7 perekonda, 8 liiki) 

~ puurlased

Sekundaarsed metsakahjurid. Vastsed uuristavad horison
taalseid käike nõrgenenud ja surnud puudesse. 5 liiki. <S<5 väik
semad ja tumedamad kui

<8: tundlad saagjad; 
laup köbruga 

dermestoides

laiem, 
killjakandiga 
Hateroideg

eesseig

kitsam, kandita; 
tundlad keejad 

Lymexylon

8: tundlad kamjad;
5: laup köbruta 
flaball icornis

KLateroides dermestoides L. - kasepuurlane. 3n. lehtpuudes, 
mitte sage.

f1 lc,9m 1 J Schnd. - kuusepuurlane. Okaspuudes, 
harva.

Lymexylon na vale L. - tammepuu rlane. 3n. tamses, harva.
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=S2=ä5£žlS£ ~ pehmekoorlased

Saleda kehaga ja pehmete nahkjate kattetiibadega mardikad. 
Vastsed ja valmikud on röövtoidullsed, v.a. purpuri ased, kelle 
vastsed elavad puidus ja valmikud toituvad õitel.

et mustad, karvased;
§ tiivutu; d1 tundlad 

saagjad 
Drillnae

et pruunikad 
Lam^YTinae

f ja t tugevasti 
lapikud, alaküljel 

pikivaoga

f ja t lihtsad 
Cantharinae

(84) 

punakad,et
en. võrkja 

struktuuriga
Lycinae

11-16 mm; 5.5-10 mm;
et d-1 pikad, 9t <3-1 lühikesed:

aff inis aurora
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talb ja s; et 
pikakarvased; 

7-9 mm 
Absldia

lõuakobijate tipul üll

ovaalne; et ei kata 
tagakeha; et tipp hele

eessel ja taganurgad

nürid 
pilo sa

hambakesega 
rufotestaoea pea osalt ees- 

selja serva all

kirvelaadne; et 
katavad tagakeha

puuduvad; et mu st;
5 eesselja taganurk 

hambaga; 4-6 mm
Sil is

epipleurad

alu 90 sa s

laup

pikikühmuga;
küünised lõhestunud;

5-15 mm 
Cantharis

(85)

tundia alus

1.3-3 mm
<3-5 liiki)

silma serval 
Malthodes

tasane; 
4-10 mm

Rhagonycha
(86)

pea üleni vaba 
Podabrus

silma servast kaugel; 
kukal tugevasti aheneb 

Malthinus
3-6 mm 

(<£d*)
(86)

kollane must
flaveolus biguttulus
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Cantharis

et metall ih algiga, tumesinine;
eesselg ruuge; 11-13.5 mm kollased et mustjad

violflcea

et üleni kollane

mustad 
7-11 mm 

quadrlpunctata

8-12.5 mm;
p üleni kollased 

rufa

pea, kilbike ja jalad en

kollased

et õmblus 
kitsalt must 

haemorrhoidalis

kollane

lühikesed lamavad 
ja pikad püstised

tui nmsrt;
10-13.5 mm 

1ivida
6.5-8 mm;

f en. mu st 
1‘lgurata

et karvad ühesugused.

et must; 
8-11.5 mm 
nigricans

et serv kitsalt 
ruuge; 4.5-7,5 

lateralis
mm

p punakad; 
6-8 nnn pIII kirju; 

10-14.5 mm

eesselg ruuge 
või punane

eesselg ja p 
mustad

kilbike ja tagakeha alus

mustjad 
fulvioollis

musta tähniga 
ru st ica

P1H ®t* 
11-15 mm 
fu soa

eesselg

üleni must;
4. 5-6 mm 
paludosa

pea silmade taga 
punakad '
bicolor

üleni must

eesselg keskel

ruuge

ruuge

külg servaga;
9-13 nnn 
obscura

1ivida var. rufipes

tähnita 
pellucida
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Rhagonyoha

et üleni kollased; 
eesselg kirju; 5-6 mm

et kollased, tipp must

et mustad

eesael ja
pea ja eesselg

/ külg serv 
ruuge; p kollased 

testaoea

kollased; 
7-10 mm 
fui va

6 mm; ö 
eesselg piklik 

elongata

kõik servad ruuged; 
f alus mustjas

1 labata

mustad

4—5 uim;
eesselg ristipidlne 

atra

sama pikk kui lal, 
ette ahenev; 5-7 mm

1 igno sa

eesselg

fugax

Mai thode s 
(vrd. ka <? genitaale)

2-2.8 mm 
brevicollis 3-6 mm

tagant 3.tergilt

küljel hambaga 
flavoguttatus '

ee sael ja küljekant

tagaserval 
2 jätkega 
fibulatuslihtne

vaid eesnurga 
juures

sügav 
fuscus

kogu pikkuses 
(vrd. genitaale)

vä ike 
minimus

eterniidi sleelviimase

guttif e r marginatas
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sf. L^clnae - purpuriased
Dictyoptera rubens Gyll. Harva. '

aurora Hbst. - koidumardikas. Mitte sage.
Platyols minuta F. Harva.
Pyropterus affiniš Pk. Mitte sage.
Lygistopterus sangu ineus L. Tavaline.

sf. Lamgyrinae - jaanimardiklased. tiivutud 
Lanpyris noctiluca L. - jaanimardikas. Tavaline. $ tagakehal 

hei enduselundid.
Phosphaenus hemipterus Goeze. Harva . <j> helendus nõrk ja 

katkendiik.
sf. Drillnae - karu alased 

= = e c c: c ee

Priius concolor Ahr. Vastne teokodades. 1 leid Sõrvest.
sf. Cantharinae

sseasssÄCzeee

Podabrus alpinus Pk. Okaspuudel, mitte sage.
Cantharis violacea Pk. Mitte sage.

fusca L. Tavaline.
rustica Fail. Tavaline.
pellucida F. Mitte sage.
fulvicollis F. Niidul, tavaline.
bicolor Hbst. Taval ine.
paludosa Fail. Tavaline soodes.
obscura L. Tavaline
lateral is L. Mitte sage.
nigricans Miili. Tavaline.
haemorrhoidal1s F. Harva.
ouadripunctata Müll. Harva
livlda L. Tavaline.
rufa L. Taval ine.
f igurata IZannh. Tavai in e.
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Rhagonych^ lignosa Müll. Tavaline. 
fugax Mannh. Harva.
fui va Soop. Saaremaal, mitte sage. 
testaoea L. Tavaline.
1 imbata Thoms. Tavaline.
atra L. Põhja- ja Lääne-3esti. Mitte sage. 
elongata Pall. Mitte sage.

Absidia pii osa Pk.
rufotestacea Letzn. 

Silis nitidula F. Harva. 
Malthinus flaveolus Pk. Mitte sage.

biguttulus Pk. Mitte sage. 
Malthodes margina tus Latr. Mitte sage.

my st leus Ksw. Mitte sage. 
guttifer Kaw. Tavaline. 
mininnis L. Mitte sage. 
fuscus Waltl. Tavaline. 
flavoguttatus Ksw. Kirderannal, harva. 
f ibulatus Ksw. Harva. 
brevicollis Pk. Tavaline. 
(+ 2-4 liiki) *
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=2=5E==ä= -verevjätklased

8t en. nahkjad. Keha alam sugukonnas Mal.achilnae välja- 
sopistatavate punaste põiekestega. Valmikud sageli Õitel, rööv- 
toidulised nagu vastsedki. Sestis ca 20 liiki.

eesselja eesnurga all ja 
tagakeha külgedel punaseid 
põiekesi; keha pealt sile

Malachiinae

keha selliste põiekesteta; 
pea ja eesselg punktiiriga, 

3-5 mm
Dasyt inae

2.5-3.5 mm 
(teised perekonnad)

keha must, 
sale, 4 mm 
Paratlnus

ülalt roheline, et en. 
või tipul ruuged 

Malaohius
et külg Ja tipp lTrd- 5 
laialt ruuged;

6-7 mm 
aeneus

eesselg üleni 
tume; 4-5 mm 

viridis

ebavõrdsed; 
pronk srchel ine 

Danacaea
keha jässakam

võ rd sed —küün i sed

eesselja eesnurgad 
punased; 5.5-6 mm.

bipu stulatu s

et külg tume

keha väga sale, 
5-7 mm

Poi ieho ao mapulvill id

et välisserv

Haplocnemus
(9u)

puuduvad 
Dasytes

sile

ülalt lühikese 
valkja udestuga; 

tumeroneline 
nigricornis

U
hambul ine; 
mu st pruun

Etol

ülalt tiheda 
musta udestuga 
pronk srohel ine 

tarsal is
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Dasytes

et Õmblus tagapooles 
servisega --/' 

tr2 ja 3 tiheda 
udestuta 
fugoulu udestuga

tumesinine, musta 
püstise udestuga 

oo erul eu s

serviseta

läikivmust ।
PIII küti111®®*!

metallihelgiga 
obsoxxrus

rohel ine 
plumbeus

suure hambaga; 
eesselja külgvaod 

lühenenud 
alpigradus

musta püstise ja halli 
lamava udestuga 

aerogug

väikese hambaga; 
eesselja külg vaod 

kogu pikkuses

sf. Malachiinae - verevjätklased 

Malachius aeneus L. Tavaline.
bipu stulatus L. Taval ine.
viridis F. Tavaline.

Paratinus famoraita Kr. Mitte sage.
(♦ 4 perekonda 4 suhteliselt haruldase liigiga).

sf. Dagxtinae - õienäklased 

Doliohosoma llneare Rossi. Tavaline.
Dasytes obscurus Gyll. Mitte sage.

niger L. Tavaline.
alpigradus Kies. Harva.
coeruleus Deg. 1 leid Sõrvest.
plumbeus Müll. Tavaline.
aerosus Kies. Harva.
fusoulua UI. Lääne-3esti.

Haploonenus nlgrioornis F. Harva.
tarsalis C. Sahib. Harva. 
plni Redtb. Harva.

Danacaea palllpes Pz. Mitte sage. Vaarikal.
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Clerldae - sipelgmardiklased

Eredalt värvunud saledad mardikad. Enamik on röövtoiduli- 
sed nii vastse- kui valmiku staadiumis hävitades metsakah jureid. 
Vastsed sageli üraskite, tooneseppade ja siklaste käikudes. 
Triohodes toitub kodumesilase vastsetest ja nukkudest.

mm

4-4.5 mm 
Neorobia3 laia ruuge 

vöödiga; 9-15 i 
Triohodes

et üleni mustad;
ees selg <3*- 1 must, g - 1

rauge; 6-9 mm 
Tillus

et kirjud

keskel laia 
musta vöödiga
Thana sinus

2-3.8 mm; ees eel g 
ja pea rauged 
Õpet lopalpu s

pruunid, helekollaste 
tähnidega; 9-13 mm 

Opilo

et metall rohel ised 
või -sinised

ja tagarind

alt punana; 
7-10 ram 

formloarius

kesk-
mustad; 6-8 mm 

rufipeg

Tillus elongatus L. Vastsed puude koore all, mitte sage.
Opilo mollis L. Puude koore all, harva.
Thanasimus fprmioarlus L. Tavaline.

ruf ipes Bre.hn). Lääne saartel, harva.
Triohodes apiarius L. Mesilates, harva. Kahjulik. 
Neorobia violaoea L. Tavaline, loomsetel produktidel. 
Opetlopalpus soutellaris Pz. Harva.
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Ostomatidae - koorlasad

Snamr.sti lapikud. Slavad surnud puuda koore all. Hävitavad 
üraskeid jt. putukaid. 7 liiki.

keha sale, 
silindriline;

Nemo 90 raa

keha kumer, 
poolkera jas, 
pronksjas,
4.5-7 mm
Thymalus

k eha p ikl ik , 
veidi völvunud;

6-11 mm
Tenebrioides

eesselja serv 
kumer ja hambuline; 

8-11 mm 
Calytis

keha lai ja lapik

et punktiridadega; 
5-8 mm

Grynocharis

tugeva sti

punakas; 
7-10 mm

0 stoma

et 3 ribiga; 
11-19 mm 
Ziraioraa

Nemosoraa elongatum L. 1 leid Lohult.
Tenebrioides mauritanicus L. Kognopoliit, kohati aidakahjur. 

Harva (Tallinn) .
Gelvtis scabra Thunb. 1 leid Aegviidust.
Zimioma grossura L. Mitte sage.
0 stoma ferruglneum L. Mitte sage.
Grynocharis oblonga L. Mitte sage.
Thymalus limbatus F• Harva.



—«ŽŽ12 - teeskluslased

Väikesed (1-4 tugevasti kumerad mardikad. Toituvad 
lagunevatest taimsetest ja loomsetest ainetest. Osa liike on 
kahjuriteks ladudes, majades ja muuseumides. Sageli esineb 
suguline dimorfism: J1 on märksa sai edama kehaga.

läikivad, siledad
et külgedelt litsutud,

Ptinus L. 8-12 liiki, ainuke tavaline vorm on Ptinus fur L. - 
harilik teesklane, tagavarade kahjur.

Niptus hololeucus Fald. - küürakteesklane. Sünantroopne, lin
nades. Mitte sage.

linnus unicolor Pill. Majades, ladudes, harva.
Gibbium psylloides Czemp. Majades niisketel seintel (Seid- 

litzi j.).
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las - tooneseplased

Väikesed Tõi keskmise saurusega (1.5-9 mm)en. rulja keha
ga mardikad. Elavad en. surnud puidus, osa ka elusates puudes, 
tortkseentes, murumunades, männi- ja kuusekäbides, majades ja 
mitmesugustes puitesemetes. Tubaka-toone sepp (Laj^ioJLe^ma §er- 
rioorne) elab tubakas, seemnetes, putukakogudes, raamatukogu
des raamatutes jm. Leivamardikas kahjustab toiduaineid. Eestis 
20 - 30 liiki, suhteliselt nõrgalt uuritud. Allpool on käsitle
tud vaid 4 tavalisemat liiki.

Ernoblus mollis L. - hääletu-toone sepp. Vastsed okaspuude koo
re all.

Stegobium panicoum - leivamardikas. Toiduainete ja taimsete 
toorainete kahjur.

Anpbium punotatum Deg. - mööbli-toonesepp. Puitesemetes, ehi
tustes.

pertinai L. - suur-toone sepp. Ehitustes.
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” purelased

Väikesed (2.5-6 mm), ruljad, meenutavad toone sepp! või 
üraskeid. Best ist mainitud 2 liiki perekonnas* Stephanopaohys, 
kes elavad kuivavate või kuivanud mändide koore all. Võiks 
veel esineda kosmopoliitselt, eriti sadamalinnades levinud ta
gavarade (terad, nahk jm.) kahjur Hhizopertha dominioa F.

-^ctidae ~ Pul^upurelased

Väikesed (2.5-5 mm) sihvaka kehaga mardikad. Arenevad 
kuivas puidus. Bestiat pole seni leitud, kuld peaks kindlas
ti esinema 1-3 liiki.

Heterooeridae - kaevurissed

Väikesed (3-4.5 mm) kollaseklrjude eestubadega mardikad. 
Elavad veekogude lilvastel või mudastel kallastel, kus uuris
tavad madalaid käike. Vastne valmistab enne nukkumist mudast 
nukukoja. 6 liiki perekonnast Heterocerus.

Droogida® - taakluskäplased

Väikesed (1-5 mm) tumeda kehaga. Bnamuse ajast veedavad 
vees. Ronivad veealustel taimedel, ei uju. Taimtoidulised. 
Jestis 12 liiki.

Blaterldae - naksurlased 
swmcccBses

Valmlkud rohul ja põõsastel, toituvad en. õrnadest taime
osadest. Vastsed (traatussid) elavad mullas ja kahjustavad sa
geli taimede juuri. Sest ist leitud 64 liiki.

pea sama lal kui eessalg; 
silmad eesseljast eemal 

Denticollis (102)

pea kitsam kui eeaselg, 
silmad väikesed, eesselja 

eesserva juures
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eesrlnna p Lk tõmblused

madalad;
ülakülg peenekarvane 

või pai jas

sügavate tundiavagudena;
ülakülg laiguliselt 

soomu skarvade ga

tundlavaodlaup ja näokilp 
ühes tasapinnas

ulatuvad ci^-ni 
Adelocera

eesselja küljekont

laup servisega 
näokilblst 
eraldatud

tagao sa s 
katkenud

consper sa

tervikllk 
f asetata

lühemaa 
Lacon

süda ja s;kilbike
 eesselja taganurk nüri 

Card iophorus
reieketud ahenevad väljapoole

aeglaseltjärsult

(100)

eesselja karvad
eesselja karvad

mitme suunaliselt 
Hypno idu s

ette suunatud;
küünised lihtsad taha suunatud;

(97,A) küünised kanjad
_ Melanotus

(98)

tahapoole suunatud 
Slater (99;

must kuni tumepruun, 
hõredate karvadega;

14-19 mm 
ruf loes

tumepruun, 
tihedalt hallide 

karvadega; 12-13 mm 
crassicollis
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eesrinna pikiõmblused

B

küünised

lihtsad

kaksi sed

pikiõmbl
tr, tallasagaraga; 

° 10-12 mm
Synaptu s

kamjad

tr, lihtne;
3-6 mm 

Adra stus
(102)

suur, katab 
lõuatsi

Sel ato soni

srinaa eesosa õmbluste vahel

ühe suunal iste 
karvadega

mitme suunal iste 
siidjate karvadega 

Frosternon

keha ülalt

väike, ei kata 
lõuatsit;

tundiad alates 
3.lülist saagjad 

või kamjad 
Corymbites 

(101)

eesselja karvad suunatud

tagant ette 
Orithales

eest tahapoole 
(98)
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aesselja küljakant

Hypno idus

et kollaste taimidega et üleni must
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31ater

et üleni või enamasti

punased mustad

ülalt üleni must 
nigrinus

eesselja külg

tagaosas väikeste 
punktidega

üleni suurte 
madalate täppidega

et alusel 
kollane laik;

7-7.5 mm 
tristis

eesselja taganurgad 
punased 

erythrogonu s

et karvad
kollased

nigroflavus mustad 
i . 

et tipp musrc

kuni 1/5 oma pikkusest

et kollakaspunased; 
6-9 mm 

elonge tulug

1/3-1/2 oma 
p ikku se st 
bai teetus

pruun ikaspuna sed;
9-12 mm 
pornorum

eAsselg

kollaste Karvadega 
oinnabarinusmustjate karvadega

/ tagaosas^ piki vagu pikivaota

et punased 
pomonae

et punased, 
mustakarvased 

sangu ineu s

et pruunikaspunased 
õmblusel tume laik 

sanguinolentus

*" at t ipp mu st, 
alus ja küljed 

kollakate karvadega 
praeu stus
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Cardiophorus

keha üleni tume

hambaga; hambata
6.5-9 mm 
tuhmmu st 
equiseti

küünised

eesselg
C taha vaevalt ahenev

ülalt tihedalt 
hallikarvana;

#- 8-9.5 mm
asellus

eesselg en. punane; 
et sinakasmustad;

6-7 mm
ruf icollis

kumera servaga, 
taga selgelt ahenev;

6-7 mm 
ebeninus 

ülalt lühikeste 
peente karvadega;

6-6.5 mm
atramentarius

Limonius

9.5-12 mm; 
udestu hall

6-8 mm; 
udestu must

PjU reieketud ahenevad väljapoole 

nõrgalt 
aeruginosus

tugevasti 
pilo sus

vähemalt t 
kollane 
parvulu s

p must 
minutus

Athous

et punaka triibuga; 
9-1'2 mm 
vittatus

keha üleni mustet pruun

eesselja taganurgad
tr4 märksa 

väiksem kui tr„; 
kõht punakas;

10-14 mm
ha emo rrho idal i s

eesrind profiilis

10-14 mm 
niger

pikad ja teravad

tr. vaid veidi 
väiksem kui tr ;

8-10 mm 
subfu scus

lühikesed ja nürid, 
kiil taga kustunud 

• mutilatu s /

sirge;
12-17 imn 
hirtus
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Corymbites

kiiluga
ee sasija taganurgad

kiiluta

ülalt läikiv, 
peaaegu paljas

et pruunkollased, 
tipp välja veninud;

16-20 mm 
virens

ülalt tiheda 
laigulise karvastuga;

12-15 mm
sjael and leus

üleni metall roheline;
<5 tundlalülide jätked 

pikad; 15-18 mm 
peet inicornis

keha . ..,
d* tundlalülide jätked 
lühikesed; 11-16 mm 

cupreus

et punased, 
2 roidega;
10-12 mm 
purpureu s

et kollased 
musta tipuga 

9-10 mm
ca staneu s

vasekarva

Selato somu s

4.lülist; 10-16 mm

tundiad saagjad alates
must,

3.lülist; 
tinahelgiga, 
6-8 mm 
incanus

keha ülalt

ant„ ant.;3 / 4 1

peaaegu paljas 
või udestu must

ant„ märksa 
lühem kui aht^ 
m alane hoi icus*

tiheda hai1 i udestuga

eesselg ml rk sa laiem 
kui pikk; 10-16 mm 

latus

tugeva punktiiriga 
ja selge keskvaoga;

11-14 mm 
impre ssus

pole laiem 
kui pikk et üleni 

tume 
aeneu s

et musta 
ristiga 
jruoiatus

peene punktiiriga ja 
selge keškvaota;

10-13 mm 
nigricornis
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> 4

Agriotes

eesselja taganurgad suunatud

otse taha; \ 
et kollased

- või pruunid, 
udestu kollane;

9-12 mm
u st ui atu s

et udestu
et udestu ühtlane triibuline 

/ 1 ineatus

CXIII re^eke‘tu<l väljapoole

tugevasti väljapoole;
udestu must, keha mustpruun 

12-13 mm 
aterrimus

tugevalt ahenenud;
eesselg pikem kui lai-, 

6-8 mm 
sputator

nõrgalt ahenenud;
* eesselg sama pikk kui lai;

Denticollls

eesselg
punane

eesselja eesnurgad

mu st, taganurgad 
suunatud taha

bo realis

ümardunud välja veninud 
1inearis ruben s

Adelocera conspersa Gyll. Männi koore all, harva (Narva). 
fasciata L. Pehkinud männi ja kuuse koore all, mitte sage. 

Lacon murinus L. Tavaline. Valmik närib puude virveid, vastne 
mullas.

Slater L. Vastsed tugevasti kõdunenud puidus ja koore all. 
cinnabarinus 3sch. Harva
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Blater sangu ineus L. Mitte sage.
pomonae Steph. Tavaline, kändudes.
sanguinolentus Sohrk. Mitte sage, kändudes. 
nigroflavus Goeze. Harva.
porno rum Hbst. Tavaline.
elongatulus F. 1 leid Tartust. <
balteatus L. Tavaline, eriti soodes.
praeustus F. Harva.
tristls L. Harva.
erythrogonus Müll. Harva.
nigrlnus Hbst. Mitte sage.

Hypnoidus Steph. Kaldaliivas ja kivide all.
riparius F. Mitte sage.
rivularius Gyll. Harva (Tartu raj.).
tenulcomis Germ. 1 leid Jägala jõe kaldalt.
quadr ipu st ui atu s F. 1 leid Kablist.
pulchellu s L. Tavaline veekogude ääres.
dermestoldes Hbst. Tavaline, en. rannikul.

Cardiophorus 3 soh. Vastsed met sap Inna se s puu juurtel.
rufloollis L. Harva.
ebeninus Germ. Harva.
asellu s 3r. Harva.
equlseti Hb st. Harva.
atramentarius 3r. Soome-Rootsi, K.-3u roopa.

Melanotus rufipes Hbst. - kännunaksur. Tavaline. Vastsed sa
geli kändudes.

crassicollIs 3r. Harva (Tartu).
Limonius p Ho sus Leske. Mitte sage. Vastsed mullas.

aerugino sus 01. - võrsenaksur. Tavaline. Vastne mullas. 
minutus L. Harva. .
parvulus lanz. 1 leid Tartust.

Pheletes aeneoniger Deg. Joome, Rootsi, taigavööndis.
Harminius undulatus Deg. Harva. Okasmetsades.
Athous hirtus Hbst. Mitte sage. Vastsed põllu- ja metsakahju- 

ritena mullas.
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Athous niger L. - must lehenaksur. Tavaline. Kahjur.
vlttatus F. Mitte sage.
haemorrhoidal 1 a F. - punakõht-lehenaksur. Tavaline. 
subfusous Müll.
mut Hatu s Rosh. Soome - Kesk-Buroopa.

Corymbltes vlrens Sohrk. 1 leid Järvseljalt.
peet inicornla L. Tavaline. Vastsed metsap inna ses.
cupreus F. 1 leid Järvseljalt.
purpureas Poda. 1 leid Valga rajoonist.
castaneus L. Mitte sage.
sjaelandicus Müll. - niidunaksur. Tavaline kogu Bestia, 

niidul ja sool.
Selatosomus impressus F. Mitte sage.

nlgrlcornls Panz. Harva.
melancholicus F. Soome, Rootsi, taigavööndis.
aaneus L. - vasekarva nurmenaksur. Tavaline.
latus F. Saaremaa.
cruolatus L. Tavaline.
incanus Gyll. Harva.

Prostemon tessellatum L. Tavaline kogu Bestis.
Orithales serraticornls Payk. 1 leid Tõstamaalt. 
Agriotes aterrimus L. Harva.

astulatus Schall. Harva (Saaremaa). 
sputator L. Harva (Saaremaa).
1 ineatus L. - triibuline vii janaksur. Tavaline kogu Bes

tis. Kahjur.
obseuru s L. - tume-vii janak sur. - " - - " -

Dolopius marginatas L. - triip-inetsanaksur. - " -
Sericus brurmeus L. Tavaline kogu Bestis. 
Synaptus fillformis F. 1 leid Pärnu jõe kaldalt.
Adrastus nitldulus Marsh. Tavaline.

rachifer Geoffr. Saaremaa.
Dentlcollis rubens Pill. 1 leid Järvseljalt.

1 inearls L. Tavaline.
borealis Payk. Harva (Loode-Bestl) .
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- jäiklased

Väikesed (2.5-5 mm). Besselg liikumatult seotud eestuba
dega. Bestia 3 liiki.

tundiad saagjad; 
keha läikivmust,

Drapetes biguttatus Pill.
Vanades tamme- la kasekän- 

dudes. Harva (Mõniste) .

tundi ad 3-lülilise nupsuga; 
keha pruun, karvane;

2.5-3.5 mm
Thro scus Latr.

silmad pooleldi eraldatud 
T. dermestoides L. 

Tavaline. Lehtmetsades rohul. silmad täiesti 
poolitatud 

T. oarinifrons Bonv.
Harva (Tartu).

Sucne^lägg - kääviklased

Keskmise suurusega (4.5-9 mm) käiv ja ühevärvilise kehaga. 
Arenevad kõdu puudes. Bestis 6-10 haruldast liiki.

Bygrestidae - hundinardiklased

2-30 mm. Heliofiilid. Sageli tugeva metalliläikega. Are
nevad puude koore all ja puidus, eriti noortes tüvedes ja oks
tes, harvem rohttaimedel. 30-40 liiki. Paljud on metsakahjurl- 
teks.

Traohydinae

keha lühike, 
kolmnurkne, 
2.5-3.5 mm

keha sale, silinderjas, 
3.5-13 mm;

küünised hambaga 
Agrilinae 
" XB==""=(107)

keha lai ja lapik; 
küünised lihtsad; 4-32 mm 

Bugrestinae
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et selge pikiskulptuurita; 
alla 13 mm

et 3 kuldse lohuga; 
fj hambaga 

Ohryso bothris

et selgete punkti- 
vagudega või ribidega; 

üle 9 mm

et eplplaurad

(108)

sinine või 
roheline 
Phaenopskõht ereroheline 

küljel purpurne 
ohryso stigma

mu st 
Melgnophlls

ainult õla juures ulatuvad tipuni 
Anthaxia

kõht ühevärviline; 
et ribid ebaselged 

affiniy
ümar või 

veidi piklik

kilbike

kii
vaota

ristipidine, 
nelinurkne

Poecilonota

vaoga; eesselg 
siledate triipudega;

21-32 mm 
Buprestis

et külg

et tipp

hambuline lõigatud

nõgus 
Diceroa

tipu eel

kumer 
Ancylocheira

(108)

et mustade 
siledate taimidega 

alni

selliste 
taimideta 

aenea

eesrinna jätke

siledateserval
I vallidega; 16-18 mm
I acuminata

üleni punkteeritud;
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Agpilinae

eesselja külgserv
2 kandiga 1 kandiga 
Agrilus Coroebus

et 3 heleda / \ •—
karvatähniga; \

tipp välja veninud et karvatähnita 
ater I

et 1-2 heleda 
karvatähniga yy

eesselja servakant 
ja servaeelne kant

tahnid ümarad; 
keha rohekas 
bigutta,tus

10-12 mm; selg 
heledam kui et 

mendax

7-9 mm; kiilud 
eesselja taganurgas 

alusel tugevasti paindunud 
suloioollis

tähnid kiiljad;
keha vaskse helgiga 

sinuatus

tagaosas , , 
liituvad

mm; eesselja kiilud 
peaaegu sirged

silma.de vahe
' 1.4-1.6 x laiem kui silm;
Pl.9-2.2 x laiem kui silm; <? tundlalülid lehtjad

stj 2 köbruga taga serval laticomig
angu stulu s

<?

p lk i suunal ine; 
5-9 mm

pea ülapinna struktuur

sama 
väike 
lohu

laiad kui silma 
diameeter; tundla 
ülaserv allpool

silma ala serva
Q j aurichalceus

põsed

et üleni 
valgete läikivate 

karvadega; 4-6.5 mm 
hyperici

2 kontsentrilise 
ringina

kiilud eesselja 
taganurgas

kitsamad kui silma 
väike diameeter; tundla 
| lohu ülaserv kõrgemal

silma ala serva st

et ahenenud tagumises

tugevad, teravad, 
e.-v. sirged; 4-6 mm 

betuletl

2/5 - s 
viridis

1/3-s 
paludicola

nõrgad või puuduvad 
(108)
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Agrilus - järg

7-10 mm;
eesselja kiilud 

lühikesed ja kõverad 
subauratus eesselja kiilud.

nõrgad, sirged;
keha ühtlaselt 

sinine või roheline 
coeruleus

puuduvad;
paalt pronksjas, 
alt oliivmust 
integerrimus

Ancylocheira

et ühevärviline et kollaste taimidega

et tipp lõigatud

risti; viimane st 
viltu sissepoole; kollaste taimidega 

haemorrhoidalis

\ 2 vaijalõikega;
et tipp  13-19 mm

I novemmaculata

kõht tume 
rustlca ühe räljalõikega 

9-13 mm 
octoguttata

sinine,

Anthaxia

et eespool 
tagapool vaskpunane

-§alicÄ.s keha üleni mustjas

et ühevärvilised

et punktiridadega;
eesselg 4 lohuga; lauba 

karvad vaevalt märgatavad;
4-8 mm 

quadripunctata

vähemalt pea ja eesselg 
rohekad või kuldsed

eesselg triipudeta,
' paljas 

nitidula

et punktiridadeta

karvad laubal

heledad; eesselg 
kesklohuga; 7-10 mm 

morio

eesselg kuld rohel ine J 
2 tumeda triibuga ( 

manca ’

mustad; eesselg 
kesklohuta; 5-8 mm 

hei vetica
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sf. Buprestinae
Anthaxia Ssch. Valmlkud en. kollastel õitel (tulikas, varsa

kabi, võilill).
nltidula L. Luuviljaliste kuivanud okste koore all.
quadripunctata L. Okaspuudel, peente tüvede, okste ja 

lattide koore all ja vällspuidus.
helvetloa Stierl. Nulgudel ja lehistel, mitte sage.
morlo F. Kuusel ja männil, harva.
saliols F. Läti. Pajudel, pihlakal, õuna- ja pirnipuul, 

vanade puude koore all.
manca L. Jalakatel ja haaval, harva.

Phaenops cyanea F. Okaspuudes, en. vanade mändide koores ja 
kambiumls, harva.

Melanophila acuminata Deg. Okaspuudel põlendlkel, maalähedas
te osade koore all ja puidus.

Ancylocheira i$sch.( = Buprestis L.). Arenevad puidus, en. okas
puudes.

novemmaculata L. Harva (Tartu).
octoguttata L. Harva (Tartu, Võsu).
rustica L. Mitte sage.
haemorrholdalis Hbst. Tavaline.

Poecilonota varlolosa Payk. Paplites ja pajudes. Soome, Rootsi. 
Dicerca moesta F. Metsavöönd. Kuuskedes ja mändides.

acuminata Pall. Kaskedes, harva.
aenea L. Lehtpuudes, harva.
alni Fisch. Lehtpuudes. Saaremaa.

Buprestis mariana L. Männlkändudes, harva.
Chrysobothris chrysostigma L. Okaspuudel, harva.

affinis F. Lehtpuude okstes, harva.

sf. Trachydinae
Trachys F. 3 liiki. 2.5-3.5 mm. Vastsed kaevandavad puude, 

põõsaste ja rohttaLmede lehtedes.

sf- Agrilinae
Coroebus elatus Gmel. Metsmaasikal ja hanljalal, harva (Peipsi).

- 109 -



Agrllus ailcioollls Lao. Tammel, Saaremaa.
lat loomis Iil. Lehtpuudel, Saaremaa.
angu st ulu s Iil. Tammel, kastanil, harva.
mendax Mnnh. Pihlakal, harva.
ater L. Paplitel ja pajudel, harva.
blguttatus F. Tammel, harva.
slnuatus 01. Õuna- ja pirnipuudel, viirpuudel .harva (Helme). 
vlrldls L. Lehtpuudel, eriti noortel tüvedel, tavaline. 
paludioola Krog. Vaevakasel, Leningradi obl., Soome. 
auriohalceus Redt. Põõsaspajudel. Kest ist pole andmeid. 
hyperloi Greutz. Naistepunal, harva.
subauratus Gebl. Pajude ja paplite okste puidus, harva.
co erul eu s Rossi. Kuslapuudel, harva. 
integerrlmus Ratz. Näsiniinel, Saaremaa. 
betuletl Ratz. Kaskedel, harva (Võru).

Byturidae - vaarikamardlklased

Valmlkud Õitel, vastsed õites ja viljades. 2 liiki.

Byturus aestlvus L. Võilille- ja tulikaõitel.
tomentosus F. - vaarikamardlkas. Vastsed vaarikates 

("vaarikauss").

3.8-4.3 mm;
kilbike ristipidine 

tomento su s

4.5-5 mm; 
kilbike sama 
pikk kui lai

aestlvus

Nitidulidae - hiilamardiklased

Mitmesuguse kuju ja eluviisiga en. väikesed (1.5-6.5 mm) 
lühenenud eestiibadega mardikad. Osa metalse helgiga. Osa 
taimtoldulised õites, seentes, puudest väljavoolaval mahlal 
jm., osa röövtoIdulIsed peamiselt puude koore all, osa kõdu- 
toidullsed või la Iba toidul ised. Kestis ligi 75 liiki.
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==S=jžääš ~ lamesklased

Lapiku kehaga piklikud, väikesed mardikad. Snamasti rööv- 
toidulised puude koore all, mõned kõdunevates taimsetes aine
tes, sipelgapesades ja toiduainete ladudes.-Ligi 20 haruldast 
liiki.

6-7 mm, 
läikivmust, p ja 

et pruunid 
Dendrophagus

11-17 mm, 
ülalt punane

Cucu jus

1-4.5 mm 
(teised liigid)

ülalõuad punased mustad 
ha ema tõdes cinnabarlnus

Dendrophagus crenatus Payk. 8n. okaspuude koore all. Mitte sage. 
Cucujus cinnabarlnus Scop. 3n. tam.e ja vahtra koore all. Harva. 

ha ema tõde s Sr. 3n. okaspuude koore all. Harva.
( + 8 perekonda)

Phalacridae - hlilakumerlased

Kumerad, tugevasti läikivad väikesed (1-3 mm) mardikad. 
Valmikud õitel, toituvad õietolmust; vastsed õite sigidikes ja 
seemnetes. 12 liiki.

* peiteõgila sed

1-5 mm. Valnikud ja vastsed toituvad en. hallitusseentest. 
-ilavad niisketes varjatud kohtades: mesilaste, herilaste, si
pelgate ja lindude pesades, keldrites, kõdunevates taimsetes 
ainetes, samblas jm. Mõned on õitel. 3estis kuni 50 liiki.
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- hlilakoorlased

2-5 mm. Ülalt puna semu stakirjud. 7-9 liiki. Valmikud ja 
vastsed torikseentes.

et üleni tume; 
eesselg punane 

Trlplax
et 1 puna ee 

taimiga alusel

et metall sinised et mustad 
aenea i

et 2 punase 
tähniga 

Gombocerus

ja keha alt 
punased 

scut ell äris

kilbike

must

tr nd ivalt 
4-lülilised 

Trltoma

et töhn

tr 5-lülillsed 
Dacne

ees selg
punane;

Kesx- ja tagarlnd 
mustad 

russica

en. must (v.a. eesrind 
ja tagakeha tipp)

rufIpes

ei ulatu 
aluseni 

consobrina

keha alt

must 
notatq

punane 
bipustulata

ulatub aluseni 
b ipu st ui ata

Trltoma bipustulata F. Harva 
consobrina Lew. Leningradi obl.

Trlplax aenea Schall. Harva.
russica L. Mitte sage.
scuteiläris Charp. Harva 
ruf ipes F. Soome , Rootsi. 

Gombocerus glaber Schall. Harva. 
Dacne bipustulata Thunb. Mitte sage.

notata Gmel. Harva.
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^SŽ22IShidae - seenetriinulased

Vastsed ja valmikud toituvad seenteat , en. torlkulIstest, 
kuid ka murumunadel, šamplnjonldel ja hallitusseentel. 5-6 liiki.

keha must

Sphaerõ soma

keha kollane 
karvane; 1.5-1,8 mm

Mycetaea

keha punane, et 
mustad; 2.6-3.4 mm

Leiestes

et kirjud

Mycetina Lycoperdina gndomyohus

Sphaero soma pilosum Panz. Kesk- ja Põhja-Suroopas. KÕdupuudel 
ja koore all.

Mycetaea hirta Marsh. Harva. Keldrites, niisketes hoonetes.
Leiestes semlnlgra Gyll. Harva. KÕdupuude koore all.
Lycoperdina suoclnta L. Harva. Murumunades ja šampln jonldes. 
Myoetina cruciata Schall. Harva. Torlkulistel. 
Endomychus coccineus L. Mitte sage. Torlkulistel.

♦
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idas - lepatriinulesed

Väikesed või keskmise saurusega (1-9 mm), en. lühiovaal sed, 
alt lapikud, pealt kumerdunud ja kirjud mardikad. Znanus liike 
(nii vastsed kui valmikud) on kasulikud toitudes lehetäidest, 
lehekirpudest, kilptäidegt, võrgendilestadest ja alamatest seen
test (nõgiseened, jahukaste seened). Ainult perekonnad aibcqcci- 
nella ja Cynegetis on taimtoidulised. iestis 50-57 liiki.

palja

keha 
ülalt karvane 

2-3 mm 
Platynaspis

t väits serval hambaga; 
tundel 8-lülliine 

Chilooorug

tundia alus 
pealt nähtav

(115)nfiokllp katab ülalt 
tundia aluse

t hambata;
tundel 9-lülliine 

Sxoohomus
pea hele;

et tähnide 
rist reaga

b ipu stul atu s

pea must;
et 1 tähniga 

r en ipu stul atu s et
quadripustulatus

kirju
et must 
flavlpes
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keha ülalt karvane

3.5-4.5 mm

•ai jas

1.2-3 mm

et tähnideta, 
punakaspruunid; 

eesselg en. punktiga 
x, Cynegetis

tundiad

et kollane, 
mustade punktidega 

Suboooolnella

I ulatuvad eesselja 
keskele; kaha sale 

Coooldula

et tagaosa karvad 
suunatud

üleni 
punakas 
rufa

lühemad 
kui pea

et tähnidaga 
aou tal lata

otse taha;
1.2-1.5 mm 
Stethorus

põiki;
1.5-3 mm 

Soymnus

põlvelohkudeta

et eplplaurad

musta kirjaga
(117)

ülakülg

musta kirjata

triipudena 
Neomysla

valkjad tähnld

pöl velohkudega; 
et en. must 
Hyperaspia

tähn

peaaegu 
kera jas 

oamnestris

ümarad 
(116)

p lkl lk; et 
tipuosas 
reppensls
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ee st Ind.

kesk rinna eessorr
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reiejoon stp-l

S on puudub 
Hippodamla

eesselja aina

kandita kandiga
t kollased 

trodeolrapunotata

tji ja tjjj

2 kannuaoga
kannuaeta 

et en. kirjata 
Aphldeota

kilbike ae tähn 
nulakujullne 

Semladalla 
(vt. allpool)

et kiri 
varieeruv 
Adonla

keha sale helekollane;
et 9, eesselg 6 punktiga 

Anlao st lo ta

keha lühlovaalne 
või kerajas

kilbike
hästi märgatav

iTTTt\ puudub
• • gi Tytthaspie

" et õmblus tipu eal.

sämbuta । karvase sämbuga
i 8-9 asm

Anatly

tagarindmlku eplstem
hele ■' ■ naist

(118)
et foon

hele

piki õmblust

Cooolnula
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Samiadalla Adal la 
(119)keskrlnna eeseerv

5-7 mm; tähnld 
väiksemad vöi osalt

puuduvad 
undeoimnotata 

9®
4 • 5— 5 ® 5 mm ; /— 

kllblkesetähn f < 
nuiaku jullne \* 

notata

sambuta, sirge 
Coooinella

keskrlndmlku eplmeer

valge must
et 3 vöödiga 
trlfasolata

et tähnldege
' x. et punased, 

et kollased 3 tähniga
hleroglyphloa lutshnlkl

üle 5.5 mm alla 5 mm

tagarlndmiku eplmeer

et 5-6 tähnlgeb 
undeoimpunotata

valge; et 
4-5 tähniga 
dIvarloata

et 3
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sf. äpilachninae

Subcoc einel la vigintiquatuorpunctata L. - lutsern itriinu. Tava
line, kahjustab lutserni jt. liblikõielisi.

Cynegetis impunetata L. Kesk- ja Põhja-Zuroopa aooniitudel.

sf. Coccinell inae
trib. Goccidulini 

Coccidula rufa Hbst. Tavaline. Niisketel niitudel. Toitub lehe
täidest tarnadel ja kõrrel istel.

scutellata Hbst. Harva, roostikes.
t r ib. 3cynm ini

Stethoru s nunet il.luni Weise - pisitriinu. Harva, lehtpuudel.
/ Toitub võrgendilestadest.
Scyrinus Kug. - karustriirru. 12-13 liiki väikesi mardikaid.

Puudel ja rohul.
trib. Hyperaspini 

Hyperasnis reppensis Hbst. Harva. Kserotermof iil. .
campestris Hbst. Harva, lehtpuudel, eriti tammedel.

trib. Chilocorini
Platynaspis luteorabra Goeze. Harva.
Chilocorus renipu stiil atu s 3criba. Tavaline, metsades.

bipustulatu s L. Tavaline, en. okaspuudel, eriti 
ra bamä nn ikute s.

ixochomus guadripustulatus L. Tavaline, enamasti männil. 
flavipes Thunb. Harva.

t rib. Hippodamiini
Hj; nodar.ia tredee i i unetata L . Taval ine , eurütoopne.

fsptemmaculata Deg. Tavaline, eurütoopne.
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Adonia variegata Goeze. Tavaline, kuivadel niitudel, põldudel.
Setniadalla notata Laich. Mitte sage, nõgestel. 

undecimnotata Schneid. Leningradi obl. , en. ohakatel.
Anisostlcta novemdecimpunctata L. Tavaline. Veekogude ääres, 

roo stikes.
Aphideota obllterata L. Mitte sage. Nulul ja männil.

trib. Cocoinellini
Tytthagpla sedecimpunctata L. Tavaline, Lääne-destis, kuivadel 

niitudel.
Adal la conglomerata L. Harva, metsaservadel. 

decempunotata L. - ktimmetäpp-lepatrlinu. Mitte sage, 
lehtmetsades, parkides.

blpunctata L. - kakstäpp-lepatriinu. Tavaline, eurü- 
toopne.

Coocinella septempunctata L. - seitsetäpp-lepatrilnu. Tavali
ne, eurütoopne.

quinquepunctata L. - vii stäpp-lepatrlinu. Tavaline, 
eurütoopne.

saucerottl lutshnlki Dobzh. Vologda obl., Poola, paju
del .

undeoImpunctata L. - üksteisttäpp-lepatriinu. Mitte sa
ge, kuival niidul.

dlvaricata 01. Harva.
trifasciata L. Leid möödunud sajandil. Okaspuudel.
hieroglyphica L. - sootrilnu. Niisketel niitudel, soo

del, tavaline.
Cooclnula quatuordeclmpustulata L. - aasatrlinu. Kuivadel nii

tudel, tavaline.
Synharmonia conglobata L. Mitte sage, lehtpuudel.
Harmonia quadripunctata Pont. Leningradi obl., Rootsi, Poola. 

Puudel, en. männil.
Myrrha octodeclmguttata L. Mitte sage. Vanadel mändidel.
Sogpita viglntlguttata L. Harva, en. leppadel.
Oalvia decemguttata L. Harva, lehtpuudel.

quatuordeoimguttata L. Tavaline, lehtpuudel.
qulnquedeoimguttata F. Harva, lehtpuudel.

Propylaea quatuordeoimpunctata L. Tavaline, lehtpuudel ja 
rohul.
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Neomysia oblongoguttata L. Tavaline, okaspuudel.
Anatis ocellata L. - silmlktriinu. Tavaline, okaspuudel, 

trib. Halyzilni
Hfllvzla sedecimguttata L. - kuusteisttäpp-lepatriinu. Leht
-----  puudel, toitub seentest. Tavaline.
Vibidia duodecimguttata Poda. Lehtpuudel, harva.
Thea vigintiduopunctata L. Harva, lehtpuudel ja põõsastel.

- kõduõgIlased

1-3 mm. Elavad niisketes ja varjatud kohtades: metsakõ- 
dus, puude koore all, sipelgapesades, hoonetes jm. Toituvad 
seentest, eriti hall itus seente st. Eestis 30 liigi ümber.

~ seeneõgilased

2-6 mm. Sageli kirjude tiibadega. Enamus elab torikseen
tes, sa ka kõdunenud puidus ja koore all. Eestis 5-10 liiki.

et punktirIdadeta et punktirIdadega keha ülalt 
Litarfiua kollakaspruun 

Typhaea
et kirjud
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Litargus connexus Geoffr. Mitte sage. Torlkutes ja koore all. 
Mycetophagus quadripustulatus L. Mitte sage. Torlkutes. 

plceus F. Harva. 
deoenrpunctatus F. Harva.
ato marjus F. Kesk- ja Põhja-3uroopa. 
quadriguttatus Mull. Kesk- ja Põhja-Suroopa. 
multipunctatus F. Harva. .
fulvicollis F. Harva.
populi F. Harva.

Typhaea stercorea L. Harva. Kõdu puidus, ka keldrites ju. 
ruumides.

Cigi^QQ - torikuõgilased

1-3.5 mm. Torikullstes ja kõdu puidus. Ca 15 liiki.

Colydlidae - ahasroardiklased

1.3-6 mm. Saleda kehaga. Koore all ja puidus ksülofaagi- 
de kiikudes. 10-kond harva esinevat liiki.

Oedemeridae - rohuhundlased

Keskmise suurusega (5-20 nn) sileda kehaga mardikad. Val- 
mikud peamiselt õitel, vastsed puidus ja rohttaimede võrsetes.
10 liiki

tundel kinnitub 
silma sälgus kdhraul 

Calopus

del kuini 
silma ees



tj 2 kannusega tj 1 kannu sega
Naoerda

kaba sale

keha lai, 
tumesinine 

Dltylus
et 3 ribiga

ustul ata

et 4 ribiga 
tipp must 
melanura

lohkudeta 
Chrysanthia

et kollased 
fl ave soeng

rohekad 
I 

ees selg

d fjj jätkega tipul 
$

 jätketa; 
tagate eha kollane 
rufiventrig

eesse!.1a ees serv
5-7 am 
luriäa

3 lohuga \ 
Oedemera

8-12 253 
vlreaoens

p tumedad; 
6-8 mm 

vlridisslma ▼iridls

väi jalöiketa 
t kollased;

Calopug serratloornis L. Mitte sage. Kuivas männipuidus.
Nacerda melanura L. - vaiahundlane. Kingissepa. Vastsed vanas 

puidus, niisketes kohtades.
ustul ata F. Mitte sage.
rufiTentris Soop. - luitehundlane. Mitte sage.

Ditylus laev!s F. Mitte sage. Kõdu puidus.
Chrysanthia vlridisslma L. Tavaline. 

viridls Sohm. - rohehundlane. Tavaline.
Oedemera lurida Marsh. Tavaiine.

vlresoens L. Mitte sage. 
flavescens L. Harva (Otepää).
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- välesklased

1.7-4,5 mm. Pea kaelaga. Vastsed kõdunevates taimsetes
ainetes. Valmikud sealsamas või õitel (Notoxus).

(taval ine)

eesselg sarvega;
4-4.5 mm 

Notoxus monoceros L

eesselg lihtne;
1.7-3.5 nnn 

Anthioua Pk. 
x (8 liiki)

Aderldae - ebavälesklased

1.3-3 mm. Puude koore all ja metsakulus. 2-3 haruldast 
liiki.

Pgthidae - puidu jusllased

Vastsed ja valmikud en. surnud puidus. Röövloomad. Osa 
toitub üraskite tõukudest, äestis 6 liiki.
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Pytho depressus L. Mitte sage. Okaspuude koore all.
Lissodema Curt. Lehtpuude surnud puidus. Võiks esineda 1-2 

liiki.
Rhinoglnms planlrostrls F. Toitub üradclte tõukudest. Mitte 

sage.
Rhinosimus ruflcollls L. Kuivades lehtpuudes. Mitte sage. 
Rabooerus Muis. Lehtpuudel, 2-3 haruldast liiki.
Sai pingus Gyll. 1-4 haruldast liiki.

Pyrochroldae - tui ila eed

Metsades. Vastsed lehtpuude koore all, röövtoldulised. 
Valulikud puude tüvedel või Õitel. 3 liiki perekonnast Pyro- 
chroa Geoffr. , mitte haruldased.

14—18 mm; 10-14 mm; — -- 7-9 mm;
pea must pea punane peo must

coccinea L. serratlcornis Soop. pectinicomls L.

Mordellidae - küürakmardiklased
e8ss=es = eser«ec:e:

Vastsed vanas puidus või taimede vartes, valmlkud en. 
õitel, harvem puudel või torikul istes. 20 liigi ümber.

karvadest vöödiga 
Cyrtanaspls

kolmnurkne
Mõrd ella (126)

nelinurkne 
Tomoxla
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Mõrd ella

trj laienenud; et tipp ühtlaselt juures lõigatud; 
d löuakoblja ümardunud; karvad karvad pruunid;

2.lüli ketasjas ja d t mustad 3 t kollased
holomelaena aculeata leucaspis

Toöoxia biguttata L. Harva. Kuivadei tüvedei.
Mõrd ai la perlata Sulz. Harva.

maculosa Naez. Harva (Kingissepa). Kuivadel puudel 
ja torikutel.

fasclata F. Tavaline.
hoi einelaena Apf. Harva.
aculeata L. Tavaline.
1 eucaspis Küst. Harva.

Nord ei Ustena Costa. 6 liiki.
Cyrtanaspls phalerata Gerri Harva (Kuu anõmme).
Anaspls Geoffr. 7-10 liiki.

Mai and riidas - saagkobl jasla sed

Saleda kehaga, väikesed või kesk inise suurusega mardikad.
Torikutes ja kuivanud puidus. 10-20 enamasti haruldast liiki.
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eesaelg 
punane 

Phryganophilua
keha üleni 

pruun või must

et peente vagudega; 
lõuakobljad saagjad;

8-18 mm

vagadeta; 
6-10 mm 
Xyl Ita

et 2 hei eda 
tuhnige 
Dlroaea

Serropalpua et roidel ine 
lälklTmist; 10-16 mm 

Melandrya

Dircaoa quadrlguttata lk. Harva. Kõdunenud kaskedes.
XylIta laevlgata Pz. Mitte sage. Kõdunenud okaspuudes. 
Serropalpus barbatus Schall. Harva. Okaspuude puidus. Kahjur. 
Melandrya dübia Schall. Harva. Kõdunenud lehtpuudes. 
Phryganophilus ruflcollis F. Harva.
Seo tõdes annulatus 3sch. Mitte sage.
(+ 4 perekonda 4-10 liigiga)

Lagrildae - sõelunslased

1 liik Lagria hirta L. - sooluuslane. Tavaline. Niiske
tel niitudel, soodes. Vastsed fütosaprofaagld.

- tolnukanüklased

4 -14 mm. Valmikud õitel, vastsed kõdupuidus või pinnases, 
testis tõenaoliselt 10-kond liiki, kuid fauna koostis on nõr
galt uuritud. Tavaline on Isoraira mürina L. 4-5.5 mm, tihe
dalt kollaste karvadega, p kollased.

Tenebrionidae - süsiklased

Ina; .oti mustad, erineva suuruse ja kujuga. Vastsed pin
nases, toituvad taime juurtest, mõned puukoore all, torikulis- 
tes, osa elamuis ja vii jaladudes. Valmikud en. polüfaagld. 
testis üle 20 liigi.



10-19 mm 20-31 mm
Blapa

<5: kuni 2 mm, 
o: peaaegu puudub 

lethifere

5: 2.5-5 mm
: 1.5- 2.5 mm 
mort Isaga

et klbrullno 
y^is

2.5-10 mm

punktiridadegaet

kilbike poolkuujaa 
Neatug

et tipujätke

rau stpruun, 
rasvahelglga 

molItor

et sakiliste 
vöötldega 
Dlaperis

näokilp

üleni teraline 
sabu lo surn

keskel - 
väi jalõlketa

(129)

5-nurkne, 
riatlpldlne 
Tenebrio

must, tühi 
obsourua

väi j ai õ lk ega

6.5-10 mm

eesselg

3 sil edax 
kulunuga 
rlparium

3-4 nm 
Melanimon
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hambuline
ee saal ja serv

pole nähtav

et korrapäratu 
punktiiriga; 6-7 mm

Bin 5

hä sti märgatav
I

stj jätke GXjjj vahel

et punktiridade v<51 
valudega; 3-5 mm

k it sa s, t ipul 
terav või -imar

peaaegu läbi

d* kiirmik 2 sarvega 
Gnathocerus

sil gnga sälguta 
Palorus

silmad 
ees.serval

l 
eessalg

lai, tipul

mu st;
6.5-8 mm 
llatydema

silk ulatub

punane;
5-6.5 mm 

Hoplocephala

lõigatud 
Scaphidema

poole silmani
Tribol ium
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üleni kollakaspruun
longulu s
fraxinl

Hypophloeus
keha ülalt

kahavü rvil ine

pini

et triipudega 
suturalis

et heleda I 
vöödiga aiu sel [.

pea ja eesselg 
punaka spruun id\ mustad 

bicolor lin saris

Blaps mortisaga L. - kalmumard ika s. Keldrites, tavaline. 
1ethrlfera Marsh. Harva (Hiiumaa).

Malanimon tiblal is F. Mitte sage. Rannaliival.
Opatrum sabulosum L. - 11 iva sü sik. Taval in e, põl lukah jur. 

riparlum Gerh. Mitte sage.
Crypticus quisquilius Pk. Tavaline.
Bolitophagus reticulatus L. Ka seto rikute s, mitte sage. 
äledona agar leol a Hbst. Torikutes, harva.
Diaperis boletl L. Kasetorikutes, tavaline.
Hoplocephala haemorrhoidalis F. Lehtpuude torikutes, harva. 
Scaphidema metallieum F. Harva, puu koore all.
Platydena violaceum F. Harva (Abruka), lehtpuude koore all. 
Gnathocerus comutus F. - sarvik sü siklane. Jahus, harva. 
Tribollum madens Charp. Teraviljas, Jahus. Harva (Tartu). 
Falorus depressus F. Harva. Puude koore all, puidus ja ladudes. 
Ülona perroudi i-uls. Harva (Ahja). Okaspuude koore all. 
Hypopliloeus longulus Gyll. Harva, okaspuude koore all.

pini Panz. Harva, okaspuude koore all. 
fraxlni Kug. Puude koore all, üraskite käikudes. 
suturalis Pk. Harva, okaspuude koore all.
bicolor 01. Harva, lehtpuude koore all. 
linearis F. Harva, männil, üraskite käikudes.

Upig oeramboides L. Harva, vanade kaskede puidus ja torikutes. 
Tenebrio obseurus F. Harva, majades.

molitor L. - jahumardikas. Tävaline, majades. 
Neatus pieipes Hbst. Harva, tarme koore all.
Bius tho rae leus F. Metsavöönd. Puude koore all.
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5£ij4L’=oridae "* vaablasmardiklased

< 3 tundlad kamjad, o saagjad. Vastsed teiste putukate pa
rasiidid. _____

3.8- 5.5 mm; et puutuvad kokku; 
harva, lehtpuude puidus 
tonne seppade käikudes 
Pelecotoma fennica Pk.

8-12 mm; et lahknevad; 
harva, pinnases heri

laste pesades 
Metoecus paradoxus L.

Meloidae - vill imardIklased

Mardikad toituvad õitest ja lehtedest. Areng hüpermeta-
morfoosiga. Vastsed parasiteerivad erakmesilaste pesades. 
5 liiki.

pea ja eosselja punktiir

peen ja hõredam; 
et pikikr liimidega 

violaceus

jäme ja tihe;
nahkjalt kipras 
pro scarabaeu s

Meloe pro scarabaeu s L. Tavaline, kevadel rohul. 
violaceus Marsh. Mitte sage.
brevlcoll1s Pz. Mitte sage.

Lytta vosicatoria L. Harva, lehtpuudel suvel. 
Hapalus biinaculatus L. Harva.
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~ olklased

Suured TÕI keskmise suurusega (4-35 mm). Tundlad en. pi 
kamad kui pool keha. Vastsed puude koore all Tõi puidus, har 
va rohttaimede vartes (Agapanthia). Valmlkud puudel, põõsas
tel või Õitel, iestis ligi 100 liiki.

t-^ siseküljeltT siseküljel vaond; 
lõuakobijate tipulüli 

teritunud; laup vertikaalne 
* K Lamiinae

cij ristipidised; tundlad paljad; 
eesselg terava külgservaga;

üle 16 mm 
EEieplBag

tj vaondita; lõuakobijate 
tipulüli ümardunud või 

lõigatud tipuga;
laup kaldu

ci. teerajad või koonilised; 
tundlad karvased; eesselja 

serv ümardunud 
Cer^mbyc in§e

eessel ja

et lühikesed

I

et

1 hambaga 
Trago so ma

3 hambaga 
Frionus

21-32 mm
Necydalis

et normaalsed
(133)

5-16 mn 
Molcrchus

v^lge viltuse 
roidega 
minor

ilma 
umbel latarum

roideta



pea tagaosa järsult 
ahenenud, kaelaga; 

cxj koonilised

pea kaelata; 
cxj kerajad

(137)
eesrind cxj ees

ristvaondiga 
Stenocorlni

sile
Lepturlni (134)

eesselja ogad^ nürid, köbruna 
või puuduvad (154)

i tugevad kolmnurksed 
/ \

/ 9t roieteta silmad ja olunid 
tugevasti väljaulatuvad;
keha punane; 15-23 mm 

Rhamnu siuni

oimud pikad; et heledate 
vöötide vahel must laik 

mordax

oimud lühikesed, läikivad;
et selgete heledate vöötideta 

inquisitor

sämbuta;

et roidelised, 
heledate laikudega 

Rhagium

tIII tlPul

vahel 
Toxotue

tundlad kinnituvad 
silmade

>* tr
X IIJ3

veidi lõhestunud 
Fachyta

IV/ et 2 selge 
^Ly tähniga 
v Äjnuadrimaculata

sügavalt 
lõhestunud

Svodinus
sambaga 

Stenocoru

v|vJet ühevärvilised (d) 
A>«või pikitähnldega ($) 
\v(1/ lained

133



Lepturinj

põsed lühikesed, alla 
1/2 silma läbjjnõõdust

põsed en. üle 1/2 
silma läbimõõdus!

silmad peaaegu ilma 
väi jalõiketa; 8-13 mm 

Cortod era

eesselja taganurgad

teravad
/ 1(13b)

tundlad en. mustad, 
antg sama pikk kui lai 

ingrlca

tundiad sõõril isad 
en. ruuged; ant?

pikem kui lai 
ruf icornis

silmad
väi jalõikega

põsed 
lühikesed;

4.5-0.5 mm 
Grammoptera

väga

ees sel g ka r va n e
l.optura ; ] 1

' ümardunud

eesselg pai jas, 
küljel mõhnaga; 
must, et punasedi

Nivcl 1 la

põsed pikemad; lauba 
õmblus sirge; 6-0 mm 

7\llo st ema
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et tipp
\ ^riiT pole selgelt süda jaa; 

lö Idatud 3t klt8ad ja klrJud rk
\ St rongal Ina

et kollakaspruunid; \ 
14-18 nnn \s

St randal la nigripes tr normaalne
St rangal la

alla 10 mm üle 10 mm
tagakeha-^ ogalt punane

üleni mugt; et 
pru-uikol 1 asad, 

o-l tipul tiu-leuanud
melanura

et ühevärvilised

et üleni nu stnd 
nigra

et heledad
o-l 2 vööt! tumedad 

bif: ’ ’

cf-1 tipul.

ircuatauadrifasaiata

ee sae.! 2 ee 30 3a s

12-15 mm; 
ee3selg Tuust18-27 mm;

aesselg en. punane 
thorae ica

sissenöördunud

ees3elg 
kumer 

pub e sc en_s

et tipp kaarja vii jal 5 il: ega; 
eesselg lühikeste poollamavate 

karvadega
aetli lops

et tipn tömp;
eesoelg püstiste karvadega 

n jgripes •



Leptura

eesselg eesosas
sooni stuseta; 
et tipp ümar

s i s ce so on i stu sega; 
et tipp lõigatud

kogu keha tihedalt 
liibuvate roheliste 

karvadega;
tundlad sõõril ised 

virens

et paralleelsed et ahenevad 
mustad kollased;

6-9 mm 
1ivida

mustad

must, p punased 
rufipes

et 3 ruuge 
tähniga

sergu t ta ta

tundiad

eesselg lühikeste taha 
aiunatud heledate karvadega 

rubra

tundiad sõõril ised

8-10 mm 
macul icornis

15-20 mm 
variicornis

eesselg ka 
karvadega

püstiste

tihedate lamavate ja 
hõredate püstiste karvadega; 

et heledate karvadega 

oimud väikesed, 
ilma taganurgata 

inexpeotata

oimua suured, 
selge taganurgaga

ülalt leikiv;
et hei edakarva aed 

fui va

eesselg lühikeste poollamavate 
mustade karvadega; et 

mustade karvadega
sangu inolenta,
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Cerambyclnl

tj välisserv hambuline; 
tundiad lühikesed

Spondyl1s

stj lühem

tj lihtne

sama pikk kui 
st koos; 4-10 mm; 

keha üleni kollane
Obrium

eessel ja külg \ 
terava hambaga; . . .

üle 16 mm hambata eesselja punktid

metall roheline 
Aromia

must 
Cerambyx

et kirjud 
(138)

tihedalt, 
selged;

4-6.5 mm 
brunneum

ebaselged, 
hajutatud;

5-10 mm
oantharinum

f tipupoolel tugevasti 
laienenud, nutjad

(139)
f pole nutjad

et ühevärvilised

II ja fIII 
tipu 3/4-s 

paksud, fj käävjas 
Tetropium

eesselg selgelt piklik; 
silmad sälguta;

7-12 mm 
Notorrhina silmad sälguga

eesselg tuhm, 
väga tiheda 
punktiiriga 

fusoum

tundi ad

alla 1/2 keha pikkusest; 
sllmafassetld väikesed

Asemum

üle 1/2 keha pikkusest; 
sllmafassetld suured 

Criocephalus

a Ilmad

karvased 
rustlous

paljad 
tristis

eesselg läikiv, 
keskel hõreda 
punktiiriga 

castaneum
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et rohelised 
mustade

tähuidega 
Ghlorophorus

et heledate karvavöötidega

laup 2 musta pikikiiluga 
Xylotreohus

üle 7 mm 4-6.5 mm 
Ph. alul

et heledate vöötide vahel kiiludeta

| üleni tumedad, pillatult heledate 
vöödid kollased 

arvloola eessalg

karvadega

pikem kui lai 
et kollase kirjaga 

pantherinus

laiem kui pikk; 
et halli kirjaga 

ru st tous

ühtlase  
karvastuga
Anaglyptus

hallikarvana paljaste 
mustade kühmudega

arouatus detritusküünised 
hambaga 

Hylotrupes

KG pea halli vöödi 
26 ja 2 triibuga 

Cyrtoolytus

vöötideta 
Clytus

1 ihtsad 
Semanotug

   ees selg
(vrd. ka eestiibu)

vald ees serval 
kollane

2 heleda vöödiga; 
pea 3 vöödiga 
Plaglonotus
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£|0

W

küünised alushambaga; 
eesselg 2 palja kühmuga 

Hylotrupeg küünised lihtsad

keha üleni 
metaljas

eesselg 
kollane või punane

Gallid Inin ----------- p— Ph. testaöeus

ulatub üle cxt keskkoha; 
must või pruun pronkslhelglga

cor lao surn

märksa lühem

eesrInna jätke

rohekas; et 
jämeda võik ja struktuuriga

aeneum

sinakas 
või vloletjas
vlolaoeum

Lamlinge

eesse!ja külg
ogaga või nurkjalt 

väljaulatuv lihtne
(141)

ant^ tipu eel

kandita;
4-20 mm

(140)
kandiga; 

I 113-35 mm

tundiad kehast

pikemad 
Mo noo hämus

et keskkoha eel

rlstlohugalühemad, 
jämedad 
Lamla et jäme kipras struktuur

ristlohuta
\ paljas vagu 
kilblkesel ulatub

' alu kolmandikus, 
et sametjate taimidega 

saltuarius

vähemalt aluspooles

et tlpuosa

struktuur ei ole 
selgelt erinev 

sartor

tipuni
V sutor

keskkohani;
et pronkslhelglga 
galloprovinelalls

struktuuri japeene
tiheda ndestuga 

uru sao vi
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ant^ ühtlaselt 
jämenevantrj nuljaa 

Acantuoderes

Täijal 5 lk eta

et roidel laed, 
mustade karvatuttidega;

• 4-8 mm
Pogo noo erus

et tipul

et valge laia 
vöödiga 

fasc ic ulatum

väi jal 3 lk ega, 
väli mu rk hambana

et selge 
vöödita v

i
tipuoaas sügavate

punktidega-, 
kilbike valge

o vabus

tundiad

aisenurk 
hambata-, 

4—6 mm
hispidug

punktideta 
deooratus

rip snetega

sisenurk ka 
hambana;

6-7 mm 
hispidulug

ripaneteta suunatud 11-13 mm
eesselja külgogad kül jele;

griaeua

mitte pikem kui 
teised lülid koos;

13-30 mm
aedills

pikem kui teised 
lülid koos;

8-13 mm

en. mustad 
punctulatfcs

n. heledad 
nebulo sus
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hambaga —-
küünised

hambata

ant ll-lüliliaed:
vastandatud;

ant. 11-lülilised

lahknevad;—" 
^"ant. 12-lülillsed 

Agapanthla

Saperda

tundiste vahel

ruutjas 
Menesia

vagu

et peenetäpil ised, tipul

hambaga;
20 - 28 mm 

carcharias

6-12 mm;
16-20 nim; keha must

ees selg punane
Oberea
et alus

kollane 
pupilleta

must 
ooulata

poolitatud;

hambata; 
15-21 mm 
simli is

silmad 
et kollane, tipp 

mu st; 3-4 mm
T et rops

et heledad 
mustade tähnidega 

perforata

kriim

et rohekashallid, 
tipul lõigatud

Phytoecla I I

et paralleelsed, 
mustad, sinaka 

helgiga 
Steno stola
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8f. eSlŽBlSSŽ
Prionug oorlariug L. Mitte sage. Vanades puudes.
Tragosoma depsarium L. Harva (Narva-Jõesuu). Okaspuudes.

sf. Cerambjcinae

trib. St eno öörini
Rhagium mordax Deg. - lehtpuu-kooresikk. Tavaline.'Vastne 

en. lehtpuudes.
inquisitor L. - okaspuu-kooreslkk. Tavaline, vastne 

okaspuudes.
Rhqnmugium bioolor Sohrk. - pargi sikk. Harva, vastne leht

puudes.
Toxotug oursor L. Tavaline. Vastne kõdunevate okaspuude koo

re all.
Stenooorus meridianus L. Harva (Saaremaa). Vastne lehtpuu

des, valmikud õitel.
Paohyta lam»4 L. Harva, qka metsades.

quadrimaoulata L.e- tu1susikk. Tavaline, oka ametsa- 
des.

Svodinug interrogationis L. Tavaline, oka metsades.
Gaurotes virginea L. Tavaline, okametsades.
Aomagopg marginata F. Harva, okaspuudel. 

pratensis Laioh. Mitte sage, okaspuudel. 
oollaris L. Tavaline, lehtmetsades.

trib.. Lepturlnl
Cortodera femorata F. Harva, okas- Ja segametsades.
Grgmmoptera rufioornis F’. Seidlitzi Järgi "Livland". 

erythropus ingrioa Bokm. Leningradi oblast.
Allosterna tabaoicolor Deg. Tavaline. Vastne lehtpuudes, 

valmik en. Õitel.
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Nival Ila sanguinosa Gyll. Taigallik, meilt pole leitud.
Leptura ruflpes Sohall. Harva (Koiva). Vastne tammes, valm lk 

põõsastel.
sexguttata F. Harva , lehtmetsades.
1 ivida F. Tavaline, lehtmetsades.
fui va Deg. Leningradi obl., Rootsi. Lõunapoolne liik. 
maoulloomis Deg. Tavaline. Okasmetsades.
varlioomlg Dalm. Läti, Leningradi ja Novgorodi obl. 

Männlkändudes.
rubra L. - punane õie sikk. Tavaline, vastne okaspuu

des.
sanguinolenta L. Tavaline, vastne okaspuudes.
dubia Soop. Tavaline, vastne okaspuudes. 
inexspeotata Jans. et Sjöb. Mitte sage. 
vlrens L. Mitte sage, okasmetsades.

Judolia sexmaoulata L. Mitte sage, okasmetsades.
Strangalia nigripes Zett. Harva, vastne kases.

thoracloa Creutz. Harva (Tartu), vastne kasekändudes. 
quadrlfasolata L. Tavaline, vastne lehtpuudes.
maculata Poda. Harva (Saaremaa), vastne lehtpuudes.
arouata Panz. Harva, vastne okaspuudes.
aethlops Poda. Tavaline, vastne lehtpuudes.
maianura L. Tavaline, vastne polüfaag, okas- ja leht

puudes.
blfasclata Müll. Harva. Luudpõõsa juurtel.
nigra L. Harva, lehtmetsades.
pubescens F. Harva , lehtmetsades

3trangalina attenuata L. Mitte sage, vastne lehtpuudes.
trib. Necydallni 

Neoydalls major L. Harva, vastne lehtpuudes.
trib. Cerambycinl

Spondylis buprestoldes J,. Taval ine.
Notorrhina pune ta ta F. Metsavöönd, mändidel.
Crlocephalus rustlcus L. - harilik kännu sikk. Tavaline, män

didel.
tristls F. - tume-kännusikk. Mitte sage.
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A semuni striatum L. - eoonikslkk. Tavaline, okaspuudel. Tehni
line kahjur.

Tetropium casteneum L. - läik iv-kuu ee sikk. Tavaline, en. kuu
sel .

fuscum F. - tuhm-kuu se sikk. Mitte sage, en. kuusel.
Cerambyx soopolil Fuesel. Lehtpuudel, 1 leid möödunud sajan

dist. ’
Obrium cantharinum L. Harva, lehtpuudel.

brunneum F. Harva, okasmetsades õitel.
Molorohus minor L. Tavaline, kahjustab kuuske. 

umbellatarum Schreb. Rootsi, Leningradi obl.
Aromia moschata L. - muskussikk. Mitte sage. Pajudel ja pap

litel.
Hylot rüpes bajulus L. - ma ja sikk. Tavaline Lääne-Kestis. Maja- 

kahjur.
Semanotus undatus L. Mitte sage, kuusel.
Callidium ooriaoeum Pk. Harva, kuusel.

vlolaoeum L. - sinisikk. Tavaline, vastne kuivades 
okaspuudes.

aeneum L. Harva, polüfaag.
Pliymatodes testaoeus L. Mitte sage, tammel. 

alni L. Harva (Tartu), lehtpuudel.
Xylotrechus rustious L. Mitte sage, lehtpuudel. 

pantherinus Sav. Soome, Rootsi, K.-Euroopa, pajudel. 
arvicola 01. Harva (Saaremaa), polüfaag.

Clytus arietis L. Mitte sage, lehtpuudel.
Cyrtoclytus capra Germ. Metsavöönd, okaspuudel.
Plaglonotus detritus L. Harva (Koiva), tammel. 

arcuqtug L. Harva, tammel.
Chlorophorus herbsti Brahm. Harva. Lehtpuude puidus.
Anaglyptus my st leus L. Harva.

sf. Lamlinae

Lamia textor L. Tavaline, pajudel.
Monochamus urussovi Fisch. - suur-puidu sikk. Mitte sage, 

kuu sel.
sartor F. Harva, kuusel.
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Mono c hämus sutor L. - kuu se-puidusikk. Tavaline, kuusel.
galloprovinoialis 01. - männi-puidu sikk. Tavaline, 

männil.
sfrltuarlus Gebl. Metsavöönd, kuusel.

Mesosa myops Dalm. Soome, Rootsi, Leningrad! obl. Lehtpuude 
koore all. Talvitub valmikuna

Pogo noo erus hispldulus Pill. Harva, männi kuivanud okstes.
hisp idus L. Harva, lehtpuude okstes.
fasc laulatus Deg. Tavaline, okaspuudel. 
deooratus Erm. Harva. .
ovatus Gz. Harva, kuivanud okstes.

Aoanthoderes olavipes Sohrk. Harva, lehtpuudes (tamm, kirsa). 
Leiopus nebulosus L. Harva, tamme koore all.

punotulatus Pk. Harva, pärna okstes.
Aoantho olnus aed iii 8 L. - käätsusikk. Tavaline. Okaspuude 

tehniline kahjur.
griseus F. Mitte sage, okas- ja lehtpuudel. 

gxooentrus lüsi tanus L. Harva, pärnal. Vastne okstes. 
Hoplosla fennioa Pk. Harva (Pustuski), pärna koore all. 
Saperda caroharias L. - suur-haava sikk. Tavaline, haabadel 

ja paplitel.
simliis Laioh. Soome, Rootsi. Pajudel.
populnea L. - väike-haa va sikk. Tavaline, noortel 

haabadel.
aoalaris L. - kirju-haava sikk. Tavaline, mitme

sugustes lehtpuudes.
perforata Pall. - tfiplk-haavasikk. Mitte sage, 

paplitel ja pajudel.
Menesia blpunctata Zoubk. Harva (Kuusnömme), paakspuul. 
Agapanthla villosoviridesoena Deg. Mitte sage, ohakatel. 
Oberea ooulata L. Harva, pajudel.

pupUlata Gyll. Mitte sage, kuslapuul.
Stenostola ferrea Sohrk. Harva, vastne pärna okstes. 
Phytoeoia nlgrioornis F. Harva, korvõielistel.
Te t rops praeusta L. Tavaline. Kevadel roo sõlel ist ei, vastne 

okstes.
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=-EIlääš * P<> ilased

Väikesed või keskmise suurusega, en. jässakad mardikad. 
Nii vastsed kui valmikud on taimtoidulised. Valmikud sageli 
lehtedel või õitel. Vastsed toituvad nagu valmikudki lehte
del või pinnases juurtel, harvem kaevandavad taimedes. Sage
li on vastse tagakeha peidetud enda ekskrementldest kotti. 
Mitmed on kultuurtaimede kahjuriteks. Sestis üle 235 liigi.

pea taga ahenev, pea kaelata,
ülalõuad lihtsad; silmadeni eessalja sees;

eesselg küljekandita, ülalõuad hambulised;

tundiad ulatuvad et

alusele, l.lüli mitte 
pikem kui lal; 3-8 mm 

Criooerinae (149)

kesk ale, 
l.lüli piklik;

4.5-13 mm
Dongoiinae

(147)

niitjad;
oij eemaldunud 

Cryptooephal inae ==S===B=B3B3aasn
(151)
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tundiate alused
eemaldunud, 
silmade ees

lähestikku, 
silmade vahel

tr3 ainult 
ülalt sälguga; 

cx^ ristipldlsed 
«EZ222«Ž222

UI paksud; 
1-5 mm

Haltioinae

keha lapik; eesselg 
katab pea üleni 

Cassidinae (159)

f saledad; 
2.5-12 nnn 
2äl§£22a222"Tl 57)

Donaoiinae
ogaga: et tipud

Plateumarls)

tr
eessal ja külg4.5-6 mm 

mutloa

eesselg paljas; 
p mustad

lihtsad;
silmad suured 

Donaoia

r3 ülalt ja alt 
kahesagaraline;

cxj kerajad (.
5«2til962

(153)

(148)

(153)

eesselg vähemalt küljel 
peene udestuga;

p en. punakaspruunid

trUIl«2;
f tipp must;
5.5-8.5 nnn 

appeqdioulata

antg ja 4 veidi 
pikemad kui antg 

dlsoolor kühmuta;
5.5-9 mm

tugeva kühmuga; 
9-12 mm 
braccata

eesselja kesk vagu
ant„ = 1.5 x ant 
ant4 - 2 x ant2 

serlcea katkendi lk 
rustioa

pidev;
affinis
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Donaoia

et ja eesselg

t ihedckarva aed paijad

hõbedased 
olnprea

karvad
/"\ sirgelt lõigatud

rõi sämbuga

et tipp

ümardunud; 
fjjj ogata 
clavipes

ülal kollased 
tomento sa

eesselg
punktidega

et punktiridade vahed

tihedalt kipras 
tuhmid

hõredalt kipras, 
läikivad

peenek ibral ine, 
punktideta; 

9-13 mm 
orassipes

jjj hambataIIj 1-3 hambaga

et tugevate punktivagudega, et peente 
keskel vasksed; p an

p punakad; 5-9 
semiouprea

mm

punktivagud ega 
tumedad;

7-10 :sa

p metall rohelised 
sp arg anti

p e.-v. punased

ülalt pruun; 
et tipp viltu 

lõigatud 
fennioa

ülalt metaljas; 
et tipp sirgelt 

lõigatud 
mallnovskii

eesselg keskel
tihedate punktidega; 
fm 2 hambaga

' dentata

hõredate punktidega;
<* fm 1 hambaga 

versioolorea

vähemalt f ja t 
alus punane

et tipul kumbki nõrga 
kaarja väi j ai Õ lk ega; 

kedcel purpurne triip 
vulfiaris

p punase kirjata

ulatuvad 
tagakeha tipuni; 

et purpurse triibuga 
aquatioa

et tipp sirgelt lõigatud 
et ühevärvilised 

slmpl ex

fIII ei ulatu 
tagakeha tipuni(149)
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et eplpl aurad
Peaaegu sama laiad kui 

äärmine rldadevahe ;

hanma s

2 x kitsamad kui li 
äärmine rldadevahe

fTjj hammas ''

tugev; 7-9 mm 
thalacslna

väike; 9-10 mm 
brevloornis

väga välke suur ja terav

ristikibrulina;
punktiread tipul ' 
kustuvad; 8-11 mm;

et serval purpurtriibuga 
marginata

et keskelt 1.reavahe

piklkibrul ine;
punktiread tipuni 

selged; 6-1Õ mm 
impressa

punktlread et alusel 
selged; et 3 
õmblus- ja 1 
külglohuga, 

läikivad 
antiqua

segamini; tilalt 
tuhm, tumep ronka jaa 

obsou ra

Crigoerlnae

küünised

alusel kokku
et üleni metallivärvi 

Lama

kasvanud;

p Ja eesselg keha üleni 
kollased 
melanopa

tume

eesselja soonistus

sügav, keskel 
cyanella

aluse lähedal

sile, läikiv 
1 leheni a

peene ja tiheda 
punktiiriga, tuhm 

erichsoni

et 2-4 
lohuga

et 7 lohuga; ülalt 
vaskse helgiga,alt 
kollakate karvadega 

blcolor

vabad

eesselja külgserv keskel

väi j ai õ lk ega 
et ühevärvilised, 

punakad
L iliooeris

pea

väi jalõiketa; 
et kirjud 
Crlocerls

ja jalad

pea sinine 
asparagi

ruuged 
merdigera

mu stad 
lilli

punane 
duodeoimpunotata
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Pambul ine 
Syneta

eeseelja külg serv

kühmuga
Zeugophora

lihtne 
Orsodacne

keha ülalt 
ruuge 

turnerl

et mustad
kilbike

pea tagaosa 
must 

flavlcollls
must 

subsplnosa
ruuge 

scutellaris

2l?^lngg

eesselg

et üleni hele 
Labido gtomlg

et kirju

et üleni 
metall sinine 

Snaragdina

roheline
3.5-7,5 mm 
lõng linana

ruuge x tume 
Coptocephala Clytra

sinine;
6-9 mm 

tridentata

eesselg

eesselg sile, 
kitsa küljekandiga 

laeviu scula

eesselg punteeritud, 
laia küljekandiga 

quadripunctata

keskel sinine  
affinla

üleni ruuge

eesselg

laup punktja lohuga;
3.5-4,5 mm 
flavlcollls

laup laia ristlohuga;
4.5- 6 . 5 mm 

cyanea
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ees ahenev, 
aluskandIta 

Cryptooephalus

eesselg ristkülik ja s 
aluskandiga 

Paohybraohys

ülakülg üleni või enamasti 
tume, metall ihelg iga

et, punktiir
ülakülg hale, kui 

tume, siis metallihelgIta

ebako rrapä ran e

keha üleni metalse 
värviga

eesselja küljekant külgvaates

S-kujuliselt \ 
paindunud sirge 

sericeup

5.5-7 
aureolu s cristula

mu st sinine 
n it idu s

heleroheline; eesselg 
sageli osalt kollane 

nitidulus

korrapäraste ridadena

p mustad

et punktiread

p, ant ja pea 
osalt kollased

p üleni või osalt 
kollased; 2.5-3.5 mm

eesselg must; 
tm kollane 
pall if rong

tipuni selged;
3.5-4.5 mm 
parvulus

eeselja serv kollane, 
tju tume 
punotlger

peened, 
taga kustunud; 

4-5.5 mm

et vähemalt keskel 
ebakorrapärase punktiiriga

coerulescens

et üleni selgete 
punktiridadega 

(152,B)
keha ülalt kollakas,

mu st mustade taimidega
Ä I . või üleni hale
■ et tipp taimiga; (152,A)
■ vähemalt fjj ja fju et tipp taimita, 

mustad p helekollased
Q quadripu stulatu s flavipes
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A
ee sae lg kirju eesselg ühevärviline

®ustad

tipu eel valge

ruuged 
cord Igor

t ja tr

/

punktiir 
väga tihe 

sexpunotatus

taimiga

keha üleni \ 
kollaka sp ruun; \

3.5-5 mm > 
pinl

eesselja joonia

keha alt 
mu st, 

6-7 mm 
coryli

helekollane 
ootopunotatus

B

pea Ja Jalad

üleni mustad osalt heledad

et punased 
või kollased 
bipunctatug

eesselget mustad 
blguttatus

3-5
selge punktiiriga;

sile, 
läikiv
(153)

p lk lk riimud ega; 
2-3 mm

silmad suured, nende 
eesserv allpool eesselja 
eesnurkl, et 5 tähniga 

bothnicue

et mustad 
exiguus

silmad 
vä iksemad, 
et 2 heleda

tähniga 
moraei et triibulised 

b liin eatu s
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ülalt en. kollane
■ fulvus ülalt must

vöödiline või vahemait 
õlg tumeda tähnlga 

pu siilu s

eesselja ees serv, kilbike ja eplpleurad

en. kollased. 
frontalls

mustad

fjU kollane 
queroeti

laup must 
2-3 mm

laup 2 kollase 
taimiga; 3-4 mm 

ooellatuq

küljekandlga 
Paohnephorus

hallide soomustega 
tesaellatus

karvade reage

et kiri teisiti 
Chrysomela 

(154,

1*111 unist 
labiatus

Bugglgingg

eesselg

et lühlkarvased 
pilosus

küljekandIta 
Ado ms

eplpleurade slseserv tipu eel

karvadeta

et punktirIdadega
(156)

et punktiir 
ebakorrapärane

et 5 musta 
triibuga;
9-12 mm 

Leptlnotarsa
(155,B)

eesselg 
et

et tipukolmandlkus 
peene õmblusvaoga;

Ga st roides

ja p ruugea, 
3 inised

polygonl

ülalt üleni 
rohel ine 
virldula
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et tumedad, külgserv ja 
eplpleurad punased

et punase serviseta

et alus must

et keskel

et alus
punane
1Imbata selgete punktiridadeta

selgete punktiridadega

punane küljetriip ulatub

"äärelt 2.punktireani 
marginata

äärmise punktireahi 
anal is

eesselja külgvagu

madal, lühike 
või puudub 
oarnifex

pidev, alusel 
sügav

et küljetriip slseserval
sakiline, ulatub

2. või S.punktireani 
gyp sophilae

teravalt ja sirgelt 
piiratud 1

ebakorrapärase 
punktiiriga

ulatub 2.
punktireani 
margina! is

et tumedad,

ei ulatu 2.
punktireani 

sangu inolenta

et punakaspruunidmetall ihelglga

paarikaupa asetunud 
punktiridadega

eesselg 
metallrohel ine

poiita

et ca 13 punktireaga; 
sinise-rohel ise triibuga 

tr4 tipul 2 hambaga
. \ f astuo sa

et ja eesselg

pronksih algiga 
rufa

et 9-10 punktireaga 

punktide vahe reas

nõrga
metall ihelglga 

staphylea

suurem kui punkti 
läbimõõt 
hyperlci

umbes sama suur 
kui punkti läbimõõt

geminata
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A

vaondita 
varian3
4-* 6 mm

eesselg kooniline 
külgservad sirged 

haemoptera
5-9 mm

et õla

peente ja

eessalja küljed 
kaardunud

tr metal aed
tr pruunid; 

keha violetne 
violaoeae

taga

madala
/ 6-10

vaondiga;
mm

et ühevärvilised

eesselg keskel

jämedamate 
punktidega;

roheline, 8-10 mm 
gramlnis

peente

B

et triibulised 
cerealis

et tipud teritunud; 
p ruuged; 4.5-5 nnn

Colaphellus

et üleni punaka s- 
või kollakaspruunid

et külg serval 
punktIridu

2;
6-1C mm

tr viimane

tipul 2 
hambaga;

7.5-10 mm 
trennil ae

punktidega, 
sinine

coerulans
6-8 mm

et külg serv 
vallina kumerdunud;

5-12 mm 
Melasoma

et tumedad, 
metall helgiga

et kirjud

et tipuosa piki 
Õmblust must;

10-12 mm 
populi

lapponioa

lüli alt

hambata;
6-9 mm 
sai loeti

eesselg 
üleni tume

vasekarva 
cuprea

et tipud koo 
ümardunud; 

p metalsed;
2.5-4.5 mm 
Plagiodera

vigjntlpunotata

eesselg kollaste 
külgedega 
colläris

keha sinine või 
roheline 

aenea
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hambaga; /
et en. tähnlllsed 

Phytodeota

*11 Ja ^III väljast tipu eel

hambaga

p üleni ruuged 
ruflpes

tj tipu eel

et epipleurad 
tipu

hambata

hambata; 
et üleni tumedad 
või triibulised

eal

t 
keha

p mustad, 
osalt ruuged; 
värvus varieeruv

Tähed

nõgusad;
ant 8-11 sama 

pikad kui laiad 
pallida

et ridade

eene punktiiriga, 
läikivad

vimlnal is

selgete punktideta, 
tuhmid

1 inna eana

kumerad; (*"• 
ant 8-11 piklikud? । 
quinquepunctata L

keha 1ühlovaalne, 
tume 

Ihaedon alushambata

küünised

keha piklik, 
kollaste 

triipudega

et Õlakühmuta;
keha peaaegu kera jas

2.5-3 mm 
laevlgatus

et Õlakühmuga; 
tagakeha keha 

ühevärviline;

cochleariae
viimane st 

puna se servaga;
3.7-4.7 mm
armoraclae

alushambaga; 
keha tume

Phyllodecta

ees selg alusel

(157)

hannovarana

6

\ " kandiga
„ Prasoouriskandita -------

Hydrothassa

glabra * ™srginella

156



Fhyllodecta

kandita ae saal ja alus

5-6 mm; küünlslüll 
pikk; t ruuged 

, tiblalifi

~ 3.5-5 mm; 
küünlal üll 

lühike

kitsa kandiga;
ant^_6 tihedate 

püstiste karvadega 
vulgatlasima

laup lame, 
näokilp 

lühikese vaoga

laup sügava 
vaoga 

latlcollls

eesselja küljed aluse eel 
paralleelsed/ ' ------ --- veidi nõgusad
vltellinae atrovlrens

Galeruoinae

ülakülg

peene punktiiriga, 
läikiv

jämeda punktiiriga või karvane, tuhm

avatud; __
3-8 mm

et mustad 
Luperus

selgete 
raietega; 
6-12 mm

üleni vloletjas- 
sinine 

Agelastioa

ant^ • ant 
pinlcola

keha kollakagpruun

selgete roieteta; 
õlad tugevad;

6-9 mm 
laticoll is

eesselg 
must

longicornls 1

kollane, et 2 
musta tähniga 
Phyllobrotica

eesselg ja 
p en. ruuged

antg = 2 x antg 
flavipes

CXI lohud

suletud;
6-12 mm
Galeruca

keha must*, 
et roieteta
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ülalt

laup tuhm 
capreae

laup läikiv 
suturalis

põsed 1/2 silma diameetrist

lühemad

eesselg keskel

pikemad; määrdunud pruun, 
siidjate karvadega; eesselg 3 
tumeda triibuga; 4.5-6.5 mm 

viburni

läikiva laiguga sellise laiguta

et Õmblusnurk

timardunud;
3.7-5.5 mm 
griae soena

terava hambana; 
6-8 mm 

nymphaeae

et eplpleurad

aeglaselt ahenevad, 
lõpevad enne tippu

1 ineola

paralleel sed, 
ulatuvad tipuni

eesselja küljed

karvased

paijad;
3-4.2 mm 
tenella

2 viimast eterniiti ja
ülak"lg kollakaspruunid; 

.3.5-4.5 mm 
pusilla

viimane eterniit hele,
ülakülg punakaspruun; 

4-5 mm 
calmariensls
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tundiavagudega; 
laup punane 
Hypocasslda

eesrind

tundiavagudeta
Cassida - et punktiridade

■ või roistega;
'küünised lihtsad

et tiheda ebakorrapärase 
punktiiriga, roieteta;

keha roheline, p 
küünised alusel

kollased, 
hambaga

ees301ja je et küljed

3.5-5.2 mm 
hemisphaerica

7-10 mm 
virldls

z järsult langevad;
et punktiridadega, 

milledest vaid 3. ja 4. 
keskel veidi segamini;

4— 6 mm

laugjad
f kollased 

vlttata
f aluspool 

must 
nuhil ls

selgete punktiridadeta; 
laup must

et korrapäraste 
punktiridadega

alusel puna 
vöödiga

ee s selg laup punane

et külg serv

mm; gva-i 
must f1 

murraea ö }!

7-8 
laup

ühevärvil ine, 
roheline või kollane

f aluspool must 
ferruginea

keskel paksenenudT 
mustatäpil isad, 

6-7 mm 
nebulo sa

p üleni kollased 
' panzeri

f aluspool 
mu st

rublgino sa

ülahuul kitsa 
sälguga

pole 
paksenenud;

4-6 mm 
flaveola

et siseserval 
3 lähestikku asetseva 

roidega ja pruuni triibuga 
vibex

puna

ülahuul laia 
sämbuga; et alus 
sa kolmnurkse tähniga

sangu ino sa

et alusserv õmbluse 1a 1.roide vahe 1.nõlva taga
mustana hambakestega 

denttoolils
1, ja 2. roide vahe suhtes

mitte kitsam 
sanguino1 anta

märksa kitsam 
prasina
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sf. Dongoiingg - roomardIkla aed

Veetaimedel nii ülal- kui allpool veepinda. Vastsed vees.

Hagmonia app end leul ata Pz. Jõgedes ja järvedes, penikeeltal 
ja vesikuusel, mitte sage.

mutloa F. Mererannal (Zoertera, Ruppla) , tavaline.
Donaoia olavlpes F. Kõrkjal, pillirool, pael rohul. Tavaline.

crasslpes F. Vesiroosil istel, tavaline.
dentata Hoppe. Kõõluslehel ja konnaosjal. Tavaline. 
versioolorea Brahm. Penikeeltal. Mitte sage. 
semlcuprea Pz. Parthelntel, mitte sage.
mallnovskil Ahr. Metsavöönd, parthelntel.
fennloa Payk. Rooghelnal, mitte sage.
sparganll Ahr. Jõetakjal ja luigelillel, mitte sage.
aquatica L. Tavaline (Sparganium, Garex, Sagittaria, 

Glyceria).
impressa Pk. Kõrkjal, tarnadel, tavaline. 
brevloornls Ahr. Kõrkjal, lugadel, mitte sage. 
marginata Hoppe. Jõetakjal, tarnadel, mitte sage. 
blcolor Zschach. Tavaline (Sparganium, Sagittaria, 

Garex, Glyceria, Scirpus).
obscura Gyll. Tarnadel, kõikjal, tavaline.
antlqua Kunze. Tarnadel, kõrkjal, tavaline. 
thalasslna Germ. Tarnadel, kõrkjal, mitte sage. 
vulgaris Zsohaoh. Tavaline (Typha, Garex, Sparga

nium) .
slmplex F. Tavaline (Garex, Glyceria, Sparganium).
tomentosa Ahr. Mitte sage (Butomus, Sagittaria, 

Arundo).
cinerea Hbst. Mitte sage (Typha, Sparganium, Arundo).

Plateumarls discolor Panz. Tavaline (Garex, Srlophorum, 
Scirpus, Caltha).

sericea L. Tavaline (Garex, Iris, Scirpus, Sparga
nium) .

braccata Soop. Mitte sage (Phragmltes, Garex).
affinls Kunze. Mitte sage (Garex, Scirpus, Caltha).
rustica Kunze. Tavaline (Garex, Caltha).
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st* ««22EŽ222 ~ vii janäklased

Kõrrel istel, liiliatel ja sparglil. •

Lil.iooeris merdlgera L, Li 11 lal ist ei (piibeleht, sibul), ta
valine.

lilli Soop. Harva, liii lal istel.
Crlooerle duodeclmpunotata L. Läti, Taani. Asparil. 

asparagi L. Läti, Rootsi, asparil.
Lama cyanella L. Kõrrel istel, harva. 

eriohsoni Sffr. Sookõrr ei istel, harva. 
1 lohenis Voet. Sookõrrelistel, tavaline. 
malanopa L.- vHjakukk. Kultuurkõrrelistel, kahjus

tab kaera ja otra.

af. Orsodacnlnae - roosinäklased

Põõsastel ja õitel, toituvad lehtedest. Zeugophora vast
sed kaevanduvad lehtedesse.

Syneta betulae L. Harva (Aegviidu), kaskedel.
Zeugophora flavioollis Mardi. Paplitel, harva (Laulasmaa). 

soutellärts Sffr. Paplitel. Soome, Rootsi. 
subspinoaa F. Paplitel, pajudel, sarapuul, harva 

(Keblaste)..
turneri Power. Paplitel, harva.

Orgodaone oa rasi L. Lehtpuudel (Sorbus, Prunus, Crataegus), 
harva.

st. 21ZŽE1M2 * la Ikla eed

Vastne lehtedel enda ekekrementidest kotis.

Labidostomis longimana L. Ristikutel, mitte sage. 
tridentata L. Lehtpuudel, harva.

Snaragdlna affinis Hellw. Pajudel, Keek-Ku roopa - Soome. 
oyanea F. Pajudel, mitte sage. 
flavioollis Charp. Leppadel, harva.

Clytra quadripunotata L. Tavaline, rohul ja lehtpuudel 
laeviusoula Ratz. Harva, pajudel.
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Coptooephala unifasolata Soop. Õitel, harva.

af. * peidiklased

Cryptooephalus coryli L. Harva, 1 ehtpuudel. 
oordiger L. Mitte sage, lehtpuudel. 
ootopunotatus Soop. Tavaline, pajudel. 
sexpunotatus L. Harva, pajudel. 
distinguandus Sohneid. Harva, Põhja-3esti, kaske

del. 
blpunotatus L. Tavaline, lehtpuudel. 
blguttatus Soop. Tavaline, õitel. 
aureolus Suffr. Tavaline, õitel. 
sericeus L. Tavaline, õitel. 
cristula Duft. Korvõieliste Õitel, mitte sage. 
nitidus L. Taval ine, tammedel. 
nitidulug F. Harva, kaskedel ja sarapuul. - 
punctlger Pk. Harva, kaskedel ja pajudel. 
pallifrons Gyll. Harva, kameedel ja pajudel. 
parvulus Müll. Mitte sage, kaskedel. 
ooerulesoens J. Sahib. Mitte sage, kameedel ja 

sarapuul.
pini L. Harva, sügisel mändidel. 
bothnious L. Mitte sage, pajudel, juulis. 
moraei L. Mitte sage, naistepunal. 
quadripustulatus Gyll. Mitte sage, kuusel. 
flavlpes F. Harva, lehtpuudel. 
bilineatus L. Harva, kuivadel niitudel. 
frontalis Marsh. Harva (Tallinn), kaskedel ja pa

judel .
ocellatus Drap. Harva, kaskedel ja pajudel. 
quereeti Suffr. Keäc-äuroopa - Soome. Ta mm edel ja 

kaskedel.
labiatus L. Tavaline, lehtpuudel. 
exiguus Sohneid. Harva (Sillamäe), pajudel. 
fulvus Goeze. Tavaline, kuivadel niitudel. 
pusiilus F. Mitte sage, lehtpuudel.
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Paohybrachys hieroglyphious Laioh. Pajudel, mitte sage.

sf. Suinolpinae - soomuspo Ilased

Adoxus obsourus L. Tavaline, pajulilledel. 
Pachnephorus pllosus Rossi. Harva, korvöielistel.

tesselatus Duft. Harva.

sf. ^hr^^mellnae - hiindpoilased

L ep tino targa decemllneata Say. - kartulimardikas. Kartulikah- 
jur, slsserändaja.

Chrysomela rufa Duft. Harva.
haemoptera L. Mitte sage.
violaoea Müll. Harva. Varakevadel kuivadel niitudel.
1imbata F. Harva, teelehtedel.
staphylea L. - punapoi. Tavaline, niisketel niitudel 
gypsophllae Küst. Harva, aktiivne öösel.
sanguinolenta L.- Harva, kuivadel nõlvadel.
analis L. Tavaline, llivastel aladel. 
carnlfex L. Harva, pujudel. .
marginata L. Mitte sage, pujudel, randrohul. 
gemlnata Pk. Harva, naistepunadel.
marginalis Dft. Mitte sage, llivastel aladel. 
hypericl Forst. Harva, naistepunadel.
cerealls L. Mitte sage, pujudel, piimalilledel. 
coerulans Scrlba. Harva (Saaremaa), müntidel. 
fastuosa Scop. Tavaline nõgestel ja irainõgestel. 
gramlnls L. Tavaline, pujudel.
varlans Schall. Tavaline, naistepunadel.
poi Ita L. Tavaline, müntidel.

Colaphellus sophlae Schai 1. Un 11 aukudel, sinep il, redi sel. 
Riia, Soome.

Plagiodera verslcolora Lalch. Tavaline, pajudel.
Melasoma aenea L. - hund-lehemardikas. Leppadel, tavaline. 

collaris L. Pa judel, tavaline.
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Melasoma vigintipunotata Soop. Harva (Viljandi), pajudel. 
ouprea F. Harva, pajudel. 
lapponioa L. Mitte sage, pajudel ja paplitel. 
populi L. - haava-1ehemardikas. Tavaline, pajudel 

ja paplitel.
trennil ae F. - pa ju-leheoardikas. Tavaline, haaval 

ja paplitel.
sai loeti Wae. Harva, pajudel.

Gastroidea polygoni L. Tavaline, linnu rohul. 
viridula Deg. Mitte sage, oblikatel.

Phytodeota viminalis L. Tavaline, pajudel. 
ruf ipes Deg. Mitte sage. Pajudel. 
1 inna eana Sohrk. Pajudel, harva. 
quinquepunctata F. Tavaline, pihlakal. 
pallida L. Tavaline, pihlakal.

Phyllodecta vulgatissima L. Tavaline, pajudel.
tiblal la Sffr. Mitte sage (Ida-leati). Pajudel ja 

papiitel.
vltellinae L. Tavaline, pajudel ja paplitel. 
latioollla Sffr. Mitte sage. Paplitel. 
atrovirens Corn. Tavaline, haaval.

Hydrothassa marglnella L. Tavaline, tulikatel. 
hannoverana F. Mitte sage, varaakabjal. 
glabra Hbst. Mitte sage, tulikatel.

Prasoouris phellandrii L. Tavaline, jõeputkel Ja mürkputkel. 
Phaedon laevlgatus Dft. Harva (Tartu), pajudel.

coohleariae F. Tavaline, kahjustab ristõielist.
a rao rao lae L. Tavaline, veekogude kallastel, rist- 

3 lal istel.

sf. * ehmespo ilased

Galeruoa tanaoeti L. Tavaline, sageli raudrohul. 
pornonae soop. Tavaline, korvöielistel. 
latioollis C.Sahib. Ängelheinal, harva.

Loohmaea oapreae L. Tavaline, pajudel ja kaede edel.
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Loohmaea, aituralls Thoms. Taval in*, kanarbikul .
orataegi L. Kogu Euroopa, viirpuul. .

Salaruoella, viburni Pk. Mitte sage, lodjapuul.
grise soena Joann. Mitte sage, rabadel, 
nymphaeae L. Tavaline, vesiroosil istel. 
Ijneola F. Tavaline, pajudel, leppadel, sarapuul, 
tenella L. Tavaline, maasikatel, angervaksal. 
oalmar len sl s L. Tavaline, kuke sabal.
pusilla Dft. Mitte sage, kaidataimedel.

Phyllobrotloa quadrimaoulata L. Tavaline, niitudel Ja soodel, 
tihasheinal.

Agelaptioa alnl L. - lepa-lehemardikas. Tavaline, leppadel.
Lupqrug pinioola Dft. - männl-okkamardikas. Mitte sage, 

männil.
lõng loomis F. Tavaline, lehtpuudel.
flavlpes L. Leppadel, kaskedel Ja pajudel.

st. HaiticInge ~ hüplkpoilased

8n. rohttaimedel. Väikesed hüppurvormid (mullakirbud, 
maaklrbud). Eestis 98 liiki. Määramiseks: H. Habarman "Eesti 
hüplkpoilased” Tartu, 1962.

st. ~ kiippoilased

Keha lapik, kilpjas. Piklikud, okkalisel vastsed elavad 
koos valmikutega. Mitmesugustel rohttaimedel.
Hypocassida subferruginea Sohrk. Lääne-Eesti, harva, kassi- 

tapul.
Casaida viridls L. Tavalina, huulõielistel Ja korvöiel istel. 

hemisphaerioa Hbst. Harva (Saaremaa).
murra ep L. Harva (Saaremaa). Korvöiel istel ja huul

õiel istel.
nebulosa L. - kirju-k 11 ppoilane. Maltsal istel. 

Kahjustab peeti.
flaveola Thunb. Tavaline, nelgil istel.
panzeri Wse. Harva (Saaremaa), korvöielistel. 
ferruginea Goeze. Harva.
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Passida vibqx L. Mitte sage, korvöiel Ist ei.
rublglnosa Mtill. Mitte sage, ohakatel.
sangu in osa Sffr. Harva, niisketel niitudel, aoodeL.
dentlcollls Sffr. Mitte sage, raudrohul.
sanguInolenta Müll. Harva, raudrohul.
pnasina £L1. Kesk-Suroopa - Soome, raudrohul.
nobillg L. Tavaline, mai t sai Istel.
vlttata Vill. Harva, nõgestel.

Bruchidae - teramardiklased

Väikesed (2-5 mm) lühiovaalsed mardikad. Vastsed liblik
õieliste seemnetes, kus talvituvad ka valmikud. kestis 4 lii
ki.

keha üleni 
hall ikarvane 

loti

ülalt kirju

5.5-5 mm 2-3.5 mm 
atonariu s

et kollaste ja valgete 
täppidega, keskel 

rist il ohuga 
rufimanus

op valgete täppidega 
ja valge põikvöödiga 

keskkoha taga
pisorum

Bruchus loti lk. Mitte sage. Seahemestel, 1 ipph einest ei, 
nõiahambal.

atomarius L. Tavaline. Hiirehemestel, seahemestel. 
kureläöt sedel.

rufimanus Boh. Põldoal ja hernel. .Jisseveetav (Tartu) 
pisorum L. Hernel. Sisseveetav (Tartu).
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et koll ase
ta hn iii sed 

Platyrrhlnus

üleni must; et paaritud 
vaheliistakud hallide 

täppidega 
nabulo sus

7-13 mm 2-6 mm

r istki iluga 
Tropideres

pea, et tipp ja 
vööt keskkoha eel 

valged
Anthribu s

Anthribidae

2. 3-3.5 mm; 
silmad pea 
külgedel 
undulatus

eesselg aluse eel

ristkiiluta
Brachytarsus

99 6 selg külg serval 
taganurga juures 

tugeva veljalõikega 
scanularis

et paaritud vahel iistakud 
kumeranad kui paarilised

mustade punktidega
■ fasciatu s

et üleni või 
osalt punased

5-7 mm; et keskel 
suure heleda tähniga

mm; et 3.ja 7. 
liistak alusel 

tugeva karvakühmuga 
niveirostris

HLatyrrhinus resino sus Scop. Harva, lepal. 
Tropideres undulatus lz. Harva (Loksa).

niveirostris F. Kesk-Euroopa - Soome. 
dorsalis Thunb. Harva (Õhne).

Anthribu s ai bluus L. Liit te sage. 
Brachytarsus fasciatus Först. Harva (iändla). 

scapularis G-ebl. Harva. 
nebulosus Först. Mitte sage, kuusel.
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tundiad
põlvjad

Cugculioni^ag

tagant en. suletud

ülimalt
2 x pikem kui lai, suu
ava

1.2-5 mm; keha pirnjas, 
kärsak pikk ja

Agionln^e

pole põlvjad
1-1.5 mm, kärss 
paindunud keha

alla 
Rhamphus

(Sf. Rhynchaeninae)
sale

1,6-9 mm; tugevate 
õlgadega; kui kärsak 
on pikk ja sale, siis 

tipul laienev
Att91e£ii$^(i71 )

kärsak en. sale; 
suuava tagant avatud, 
huulekobijad nähtavad

(169) OQ

v // f kärsak lühike,

külgmised, 
pealt nähta , 
paindub alla

tundlavaod en. üleni 
kärsaku ülaküljel 
Otiorrhjmchinae

(172)tundiavaod 
kui eesosa on 

siis tagaosa

ripsneteta

eesselja eesserv 
silmade taga

(177)

ripsmetega 
. Tanymecinae

silmad külgvaates pea 
ülaserva lähedal'"'keskel 
Brachyderlnae Leptopinae

(174)
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paindunud kärsaku 
ai aktil jele 
Qlgoninae 

(176)

tundiavagu

sirge, lõpeb 
silma juures

tundlad kinnituvad

kärsaku
tipu kolmandikus

00sselg 1 vaoga v/j 
või vaota / I ]

Hylobiinae / <
(177) //[

ee sael g 3 ' lf p-i
pikivaoga '—J

jft toytirrhininae y

kärsaku keäcosas 
või alusel

/ sale kärsak alusel 
paksenenud, paksendi 

tipul kinnituvad tundlad;
2-3.5 mm Z" 

Calandrlnael» -
(179) V/

tr normaalsed, 
tr-* märksa laiem 
kui teised lülid

kärsak 
aluspaksendita käpad lühikesed 

ja kitsad
£22221^122(179)

t jätke slsenurgal 
või puudub

keskrindmlku epimeerid

pole ülalt nähtavad 
(170)

suured, 
ulatuvad
vahele,

eesrind 
vaota 

Plssodlnae aseesBtsssssests
(180) 

nurgadnende 
eesselja ja et 
ülalt nähtavad

eesselja silma tagused sagarad

on olemas;
cxTT ja tagarindmiku 

episternum lahus
C §u t ho r rhy n c h inae

cx

kõik t tipul 
väi 1 snurgal suure 
sisse paindunud 
kannus jätk ega

eesrind sügava 
kärsakuvaoga 

Cryptorrhynchlnae

puuduvad;
III *Ja ta8arindmiku

episternum koos 1

silmad laubal

väga lähestikku; 
f hambaga

Ceržssgmgpinae

eraldatud x—- 
laia laubaga;L 

f hambata 1
Bari|in§e(190)
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tundia vibur 6-7-iülliine, 
kui 5-lüliline, siis silmad 

puuduvad
4-5-1 ül liine

küünislüli normaalne

kärsak tipu suunas 
aheneb; stjj taganurga 

välja veninud 
Tychiinae

küünislüli lühike, , 
ai ulatu välja

tr3 sagarate vahelt

käpad kitsad, 
väikese väljalõikega

Bagoinae (182)

jj-]- uüppejalad 
Rnynohaeninae

küünislüli puudub 
(182) “°Pllnaa

pöörlad väikesed

silmade vahe ülal

laiem kui kärsak; 
st servad sirged

Mee ininas

kitsam kui kärsak;
_ taganurkadega 

11-lvCloninae

pöörlad siured 
koonil ised

ahene

küünised alusel hambata; 
silmad ei ulatu järsult 

pea kontuurist väljapoole
Srirrhininae (133)

küünised alusel hambaga; 
silmad en. järsult pea 

kontuurist väljaulatuvad
Curculionin  ae (181)
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Attelabinae

et korrapäratu 
punktiiriga; 

must, halli udestuga 
Rhlnomaoer

et punktirIdadega

paijad

ülalt

karvased

et punased

pea lühike; 
4-6 mm

Attelabus
pea pikk, taga 
ahenev; 6-8 mm 

Apoderus

a,t metall rohelised 
või sinised 
Byotisous

ülalt ja alt 
ühevtirviline;

5.5-9 mm 
betulae

roheline, alt
4.5-6 mm 

popull

sama plkK
kärsak peast 1 
vaevalt pikem 

Deporaus

kärsak vähemalt 
kui pea ja rindmik koos

et skunellaar- 
vaota

Rhynohltes

eesselja külgaerv

ogaga 
auratus

ülalt
sinine

must 
betulae

tumesinine 
mannerheimi

1Ihtne 
cupreus

et vasksed;
2.5-5 mm 
aequatus

et lühikese 
skut ell aarvao ga

Coenorrhinus

et tumesinised;
1.6-3 mm 

(teised liigid)
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vabad
küünised

alusel kokku kasvanud; 
keha soomused en. rohelised 

Phyllobius I j
(173) U

väljapoole 
ei laiene

tundiad 
kärsak

ülalt üleni nähtavad; 
kõrvjate laienditega

4-12 mm
Otiorrhynchu s

tundlavagu osalt kaetud 
kärsaku selja servisega;

2.5-3.8 mm 
Trachyphloeus

et punktivaod

f hambata

tj tipul laienenud 
nii sisse- kui väljapoole

f hambaga

selged, sügavad; keskel peaaegu 
kustunud;

9-12 mm
1 igustici

1 ihtne-

7-9 mm 
tristis

kõik

et alusel

kärsak pai ja

tipul 
alata;
mm

järsu kaldega; 
läikivmust 

dubius

ninanikuga; 
6-7 mm 

singularis

aeglaselt langevad; 
keha tugeva

kollakaspruuni kirmega 
raucus

vähemalt f või fITT 
hambaga

kärsak läikivmusta 
ninanikuga;

roo st ep ruun, 4.5-6 mm 
scaber

hammas

kärsak 
läikiva 

6-8

2-tipul ine
5 mm 

ovatus

ninamikuta;
8-10 mm 

sul eatus
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Phylloblua

f selge hambaga

et en. paljad, 
. mustpruunid; eesselja 

küljed roheliste soomustega 
viridicollis

f selga hambata

kena üleni 
rohel lata soomustega 

viridiaeris

et pruunid, hõredate 
püstiste karvadega 

3.5-6 mm 
oblongus

et vaid kitsaste 
lantsetjäte soomustega

kärsak ja pea 
moodustavad

ühise koonuse;
et karvad õrnad, 

heiedad
argentatus

et laiade soomuste 
ja karvaridadega

et karvad tihedalt, 
mustad, ligi sama pikad

ku 1 lii staku 1 a iu s 
arborator

et karvad hõredalt, 
heledad, palju lühemad 
kui llistaku laius 

maculicornie

Z/ZZ/ZZZ

soomused kuldsed või 
pronksjad, hõredalt;
tj- ja tjj lapikud, 

välisserval teritunud 
pirl

soomused rohekad või 
sinakad, tihedalt

kärsaku 
sama lal 

P en.

selg ligi 
kui laup; 
mustjad 

urticae

kapsaku selg märksa 
kitsam kui laup;

p en. punakaspruunid 
caloaratus
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küünised vabad;

laiovaalne; 
õlad ümardunud;

7,5-10 mm
Baryno uus

et—1 vaid kõrgemad 
paaritud liistakud 

harjastega 
moerens

et kõik liistakud 
püstiste harjastega 

obscurug

väline tipu serv

p lkl iko vaal ne;
Õlad selged;

3-8.5 mm
Sitona (175)

(Haardunud

tt puuduvad;et 
hall itähn il i sed

8-12 nnn
Liophloeus

tt on; 
roheline, sale;

3-9 mm 
Polydro su s

küünised alusel V 
kokku kasvanud /i

keha en.

et tugevasti 
õlgadega, õmblusel kokku 

kasvanud, tt puuduvad

et õlad 
selged

laienenud, 
goomu stega 
Fhilopedon

lihtne, harjastega

tjjj tipul põikse 
servaga ja pikkade 

harjastega; 7-10 mm 
Brachyderes

etega

ülakülg
. z" —-—-—. soomustegapeenekarvane

läikiv; 3-4.5 mm 2.5-3 M 4-6 mm
Baiypithes Brachy ao mus Sciaphllus
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Sitona

karvjad 90õrnused kilblkesel

kiirjalt lahknevad; 
6-8.5 mm 
grlseus

ühe suunal i aed

cxT lohud

ulatuvad 
soon istu seni soon istu sest vähemalt 

sama kaugel kui 
soonistus eesrinna eesservast

ee 3 sel ja punktid

keha küljel 
kontrastne 

valge triip 
laiadest soomustest 

sulolfrons

ees sel ja 
suurim laius

mitte väiksemad kui 
et aluse punktid 

tiblal is

märksa väiksemad 
kui et aluse punktid

keskkohal
gutural is

keskkoha taga 
1 ineatus

pea vähemalt sama lai 
kui eesselja eesservpea kitsam kui eesselg;

oimud taha laienevad

et karvased, karvad 
palju pikemad kui 
liistakute laius 

hispidulus

vägaet paljad või 
lühikeste karvadega 

tagaosas

laup ja kärsak 
lamedad, keskvaoga 

humeralis

kärsak renjas 
cyl indricollis

et pikkade

harja skarvadeta har jaskarvadega

et 2.liistak
taga laienev; 

4-4.5 mm 
flavescens

ühelaiune;
5-5.7 mm 

puncticollis

et soomused

/
hall ika s-ooker jad 

ja valged 
crinitus

pruunid, heleda 
triibuga eespoolel

lineellus
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ristlõikes ümar

silmatagune sagar 
eessel ja eesserval

keha silindriline, 
et tipud lahknevad;

12-24 mm
Lixus

Cleoninge 

kärsak

kiiluta 
jaceae

lühike ja lapik 
kuni 2x pikem kui lal

keha ovaalne; 
6-13 mm 
Larinus

kärsak 
ülalt

kiiluga 
sturnus

puudub 
paraplecticus

selge palju pikem kui tr-r-r-r 
Coniooleonus 3

katkeb tundiate 
aluse juures 

glauous

ulatub tipuni;
et 3. ja 7.111gtaku 

alus kühmuga 
nebulo sus

sama pikk kui trjjj^

eesselg ja et alus

pole teralised terallaed
et pruunikate ja 

helehallide tähnidega; 
kärsak tipul laienev 

Mecaspls

eesselja eesserv

et laiade valgete ja 
kitsaste mustade vöötidega;

kärsak koop liine 
Chromoderus

silma sagaratega; 
et 2 tumeda 
põikvöödlga 

Cleonus

silma sagarat eta; 
et marmoreeritud 

Cyphocleonus

1ihtne 
tlgrinus

kärsaku 
sel jaki il

ees 
kaheks jaotatud 

tri sul eatus

peene vaoga
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Tanymecinae

keha katvad soomused
pruun-hall id 
Tanymecus v rohelised, seljal 

tumedad, küljel heledad 
Chlorophanua

t tipud sisse- 
suunatud kannu sega

Hylobiinae

t tipud väikese 
ogakesega

eesselja küljed

heleda triibuga tähnllised 
Lepyrus

tagakeha küljed

must 
Liparus

tähnllised ühevärvilised 
palustrls capucinus

põhivärv pruun 
Hylobius

eesselg ühtlaselt kumer; 
f selge hambaga
10-13 mm;

=. st tähnllised 
abletis

7.5-9.5 mm;
st ühevärviliste 

soomustega 
plnastri

eesselg ebatasane; 
f selge hambata;

12-16 mm
V\ plceus

3-10 mm; vibur 7-lül liine

kitsam kui stj pikk; 
keha sale
Phyto normis (178]

et heleda 
põikvöödiga 
fasoiculata

cxjjj vahe

laiem 
keha

2.5-3 mm; tundla 
vibur 6-lülliine 

Llmobius

kui stj pikk; 
lühlovaalne

et paaritud liistakud 
heledate taimidega 

punctata
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Phytonomus

Oq keha soomused
0 0 laiad, lihtsa tipuga tipul sälgatud

kiirmiku soomused.

laiad 
karvjad rumicis

et tähnilised 
või triibulised 

adspersus

lihtne; 
kitsam 

kärsaku

$ * III kannus

laup 
kui 
alus

suur, lõhestunud; 
laup sama lai

kui kärsaku alus 
elongatus

tj hambaga 
siseserval;

mustade triipudega
arator

et ühevärvilised või 
ebaselge joonisega 

arundinis

karv,lad

eesseig ristipidine, 
lühem kui kärsak 

meles

tj hambata

laiad, lõhestunud

f soomused

et tumedate triipudega 
õmbluse ja S.liistaku alusel 

trilineatus

hall, et tumeda 
pikilaiguga 
plantaginis

et ühevärvilised, 
sageli rohelised 

nigrirostris

eesseig e.-v. ruutjas, 
mitte lühem kui kärsak

et karvad

helehall, paaritutel 
liistakutel tumedad tähnid;

t, tr ja ant mustad 
viciae

väga väikesed 
pedestris

selged, püstised

5-7 mm 
murinus

4-5.5 mm 
variabil is
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Calandrlnae

tumepruun 
granarius

Cossoninae

et 2 punaka tähniga 
oryzae

tr 5-lülilised; 
vibur 4-lüliline

lühike, mitte 
kitsam kui 

silmade vahe 
jremotes

kilbikekilbike pole nähtav; 
ülalt peente karvadega 

P sel aetus

et 7.iüstak 
ulatub liistuna 

õmbluseni;
2.5-3 mm 
refl exu s

tr 4-1 ül il i sed; 
vibur 6-7-lülliine

kärsak

5.5-4.5 mm

et liistakud

1 peene punktireaga

eesselg tugeva punktiiriga, 
külgedel kipras 

elongatus

selge

kärsak tipul 
laienenud; 

5-6 mm 
Cossonus

et lii st akud

silindril ine, 
kitsam kui 

silmade vahe
Rhyncolus

laiemad kui vaod; 
kärsak ligi 2x nii 

pikk kui pea
parallelep ipedus

laiad kui vaod;sama
kärsak veidi pikem 

kui pea
. cylindricus

roietena paksenenud, 
2 punktireaga; 

eesselg tugeva punktiiriga 
sculpturatus

õrna punktiiriga 
ater N
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Pissodinae

f hambata;
keha 3.5-9 mm 

Pissodes

eesael ja taganurgad

selged

teravad; 
5-7 mm 

notatus

et punktlohud väikesed 
madalad; 5-6 mm 
vaiidiro stris

f hambaga, kui ilma, 
siis keha alla 3.5 mm

ülalt püstiste 
soomustega 
Traohodes ülalt vaid 

peente karvadega 
Magdalis

ühe

pigimust; 
5-6 mm 

harcyniae

täisnurksed või 
nürinurksed

roo stepruun;
heleda ristvöödiga

3.5-5 mm 
piniphilus

>t sügavate nelinurksete 
punktlohkudega; 7-9 mm

must, pujudel
Baris

Baridlnae

alt valgete 
soomustega 
Limno haris

valged karvad 
et liistakutel

moodustavad 
pideva joone 
pii istriata

lühikesed

kõikidel sterniitidel 
pusio

valged tihedad soomused

;I ja II"1 
puuduvad 
T-album
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pügiidinm üleni 
pealt nähtav; 
keha tihedalt 
hallikarvane

Aoalyptus

Curculloninae

silmad vähe 
väljaulatuvad 

Sile sohu s

et lühikesed 
kolmnurksed;

kärsak väga pikk
Curoul lo

must, heledate 
karvadega, 2.5 mm 

bipunctatus

et tihedate tuhk
hallide soomustega;

2.2-2.5 mm 
saliois

et hõredate hõbe
valgete soomustega;

1.8-2 mm 
oarpini

et kõige laiemad 
keskkoha taga 

(182)

silmad tugevasti 
väijaulatuvad

keha pruun, 
3-9 mm

et saledad, 
paralleel servased 

Brachonyx

punakaspruun, 
3 mm 

scgnicus

keha must
2-2.5 mm

kilbike vähemalt 
2x pikem kui lai 

veno su s

üleni

kilbike

et
hallikarvane 

sai icivõitus p eaaagu
ruut.ias

et valge ristiga^ 
crux

tundla nupsu 2 esimest lüli 
suits-mustad; kärsak must 

villosus
tundiad ja kärsak 

heledad

vaid f jtt väikese 
hambaga 

cerasorum

hambad kõikidel 
reitel

et kalle püstiste karvade

kammita 
glandium

kammiga 
nucum

181



kärsak sirge;
f kahekordse hambaga 

Furcipes

karvastu tähniline 
või vöödiline

kärsak kõver;
f 1 iht sa hambaga 

Anthonomu s /

ülalt ühtlaste 
karvadega

küünised lihtsad 
varians

sama pikk kui 
reie paksus

f 0 küünised alusel
I väikese hambaga

palju

p sai edad; 
2-3 mm 
rabi

n robustsed, tj 
siseküljel lainjas;

3-4 mm 
pubescens

õlad ja et tipp

pole punased
porno rum

punased 
humeralis

lühem.

et laia palja 
ristvöödiga keskel 

sorbi

et karvastu valgete 
ristvöötidega või täppidega 

pedicularius

Bagoinae

eesrinna eesserv

Bagous

sügava vaoga 
kärsaku jaoks

2 mm 
plantaris

Anoplinae

2.5 mm; et valgete 
harjaste ridadega

roboris

182 -



t hambaga 
Dorytomu?

f lihtsad

et õmblus ja paaritud 
liistakud kõrgemad 
kui teised; 3 mm 
P seudo styphlu s

et õmblus pole kõrgem 
kui 2.liistak

ülalt karvadega, sooraus- 
karvadega või paljas 

Notaris

vähemalt eesselg ser
vadel laiade soomustega

et külgiiistak

ühel alune

ülalt paljas, 
läikivrau st;

6-7 nim
aethlops

eesosas 
laienenud 
acridulus

ülalt karv jäte 
soornu st ega

et 2 heleda tähniga; 
7-10 mm 

bimaculatus

6-8.5 mm 
scirpi

et tipu eel 
järsult ahenevad

Grypus

P ja

punased;
4-4.5 mm 

b rünne iro stris

mustad; 
5-7 mm 

equiseti

kärsak

üleni 
festucae

vaid õmbluse 
juures 

scirrho sus

et tipuosas 
ühtlaselt ahenevad 

Thryogenes

ümarad soomused et-1

õmbluse juures 
ja külgedel 

nereis
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sf. Attelabinae - keerukärsaklased

Seotud puude ja põõsastega. Keeravad lehed rulli või 
arenevad võrsetes või viljades.
Rhinomacer attelaboldes F. Harva. Männi võrsetel areng isas- 

õisikutes.
Coenorrhinus aequatus L. Harva (Kuressaare) , roo sõiel 1 ste 

vii jadea.
(♦ 5-6 liiki)

Rhynohites cupreus L. - vasekarva-hundkärsakas. Puuviljades, 
harva.

auratus Soop. Luuviljaliste seemnetes. "Livland".
Byctiscus populi L. - haava-keerukärsakas. Haaval lehetoru- 

des, mitte sage.
betulae L. - paju-keerukärsakas. Haaval, lepal, 

pirnil jt. lehetorudes, tavaline.
Deporaus mannerheimi Hümni. Kasel, harva teistel lehtpuudel 

1ehekaevandites, harva.
betulae L. - kase-keerukärsakas. 3n. kasel, har

va teistel lehtpuudel, tavaline.
Attelabus nitens Soop. Tammel, 1 ehetünnides, harva.
Apoderus coryli L. - punane keerukärsakas. Sarapuul, lepal 

jt. lehetünnides, tavaline.

sf. Otiorrhynchinae - kõrvkärsaklased

Otiorrhynchus Germ. - kõrvkärsakas. Vastsed pinnases taime
de juurtel, valmikud toituvad 
1ehtedest.

raucus F. Kahjustab aedvilju, mitte sage.
dubius Ström. Okaspuudel, harva.
scaber L. Kuu sel, tavaline.
singularis L. Närib lehtpuude pungi, tavaline.
sul eatus F. Kasvuhoonetes, Tartu.
ovatus L. - kuuse-kõrvkärsakas. Partenogeneetili- 

ne. Kahjustab roosõielisi, eriti 
maasikaid. Valmikud kuusel ja 
männil. Tavaline.

tristis Soop. 3n. roo sõielistel, harva.
1 ifiU- st ic i L. Kahjustab liblikõielisi ja peeti, 

tavaline.
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Trachyphloeus 3era. 4 väikest imillakarva liiki. Hetsakõdus ja 
maapinnal.

Phyllobins Germ. - lehekärsakas. Vastsed arenevad pinnases, 
vai Mikud toituvad lehtedest.

viridicollis F- - põõsa-lahekärsakas. Tammedel, 
Lääne-jesti.

viridlaaris Laich. Lääne- ja Põhja-jasti. •
oblongus L. - sale-lehekärsakas. Lehtpuudel. 
arborator Hbst. Kahjustab kaske, tavaline. 
calcaratus F. žn. lepal, tavaline.
urticae Deg. - nõgese-lehekärsakas. Polüfaag i£n. 

nõgestel, taValine.
maculicornis Germ. Lehtpuudel, eriti kasel ja le

pal, tavaline.
pjri L. - kullakarva-lehekärsakas. Lehtpuudel, ta

valine.
argentatus L. - hõbakarva-lehekärsakas. Lehtpuudel, 

tavaline.

sf. Brachyderinae

Valulikud puudel, põõsastel ja rohttaimedel, vastsed 
pinnases.

Barynotus obscurus F. Metsades, mitte sage.
mo areng F. Harva.

Polydro su s Germ. 9-10 polüfaagset metsal tiki (3-9.5 mm).
Liophloens t es salatus Müll. Kahjustab peeti, harva (Kingis

sepa) .
Braehyderes incaanq L. - hall-okkakärsakas . Noortel mändi

del, vastne juurtel, tavaline.
Baryplthes Duv. 3 väikest (2.5-4,5) pruuni liiki, keha ilma 

soomusteta, metsakõdus.
Sciaphilus asperatus Bonsd. Liblikõielistel, lehtpuudel, ta

valine.
Brachysomus echinatus Bonsd. Rohul, tavaline.
Strophosõimis melanogramnius Först. Põõsastel, tavaline.

gapitatug Deg. Tavaline.
Phllopedon plagiatus Schall. - liivakärsakas. Rannaluidetel 

varericaeral, tavaline.
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gitona Germ. - hernekärsakas. Liblikõielistel, vastsed, juurtel, 
valmikud lehtedel; kahjustavad.

griseus F. - hall-hernekärsakas. Harva, eriti lupiinil. 
tiblalis Hbst. Tavaline, kahjustab hernest ja vikki. 
lineatus L. - 1 iduskarvane-hernekärsakas. Tavaline, 

kahjustab hernest, vikki, ristikut jt.
suturalis Steph. Tavaline, en. vikil.
sulcifrons Thunb. Ristikutel, puudel, tavaline.
flavescens Marsh. Ristikutel, tavaline.
puncticollis Steph. - pruuni soomu sel ine hernekärsakas. 
lineellus Bonsd. Mitte sage.
crinitus Hbst. - turriskarvane hernekärsakas. Kahjus

tab lutserni, tavaline.
hispidulus F. Ristikutel, tavaline.
cyllndrioollis Fahrs. 3n. lutsernil., harva (Saaremaa). 
humeralis Steph. Zn. lutsernil, mitte sage.

sf. Tanymecinae

Tanymecus pallistus F. Vastne pinnases, valmil rohttaimedel 
ja lehtpuudel, harva.

Chlorophanus viridis L. - rohekär salas. Rohul ja lehtpuudel, 
, tavaline.

sf*. Lgpto pinge

Tropiphorus obtusus Bo n sd. Ha rva.

sf- Cleoninae

Coniocleonus glauous F. Männil, harva.
nebulosus L. Kanarbikul, harva.

Chroiooderus fasciatus Miili. Kahjustab suhkrupeeti, harva.
Mecaspis striatellus F. "Livland".
Cyphocleonus tigrinus Pz. Korvõiel istel, harva.

trisulcatus Hbst. Harva.
Cleonus piger Scop. Piim- ja karuohakatel, mitte sage.
Lims parapl ect icu s L. Vastne sarikal iste vartes, mitte sage. 

iridis 01. Kedc-Äuroopa kuni soome.
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Larinus srturnus Schall. Korvõielistel, harva.
jaceae F. Korvõieliste õisikutes. "Livland".

sf. 

Gronops lunatus F. Harva (Saaremaa).

sf. 

Liparus coronatus Gz. Vastne putkede juurtes, harva (Haas
lava) .

Lepyrus palustris Soop. Veekogude ääres pajudel, harva (Saa
remaa ).

capucinus Schall. 3n. pajudel, harva (Saaremaa).
Hylobius piceus Deg. - suur-männikärsakas. Kuusel, mitte 

sage.
abietis L. - harilik männikärsakas. Männil, tavaline. 
pinastri Gyll. - väike männikärsakas. Okaspuudel, 

tavaline.
Hypera punetata F. Ristikutel, harva (Pärnu).

fascioulata Hbst. Kurerehadel, harva (Tartu).
Phytonomus rumicis L. Obi ikat ei, taval ine.

arundinis Pk. Kaidataimedei (jõeputk, vesiputk), 
harva.

adspersus F. Sarikal i st ei, taval ine.
elongatus Pk. Nelgilistel, harva (Avaste).
arator L. Nelgilistel, tavaline.
meles F. Ristikutel, harva.
nigriro stris F. Ri st ikutei, taval ine. 
trilineatus Marsh. Liblikõielistel, harva. 
viciae Gyll. Hiirehernestel, harva.
plantäginis Deg. Liblikõielistel, mitte sage.
murinus F. Vikil, harva.
variabilis Hbst. Lutsernil, harva.
pedestris Pk. Liblikõielistel, mitte sage.

Limobius boreal is Pk. Kurerehadel, harva (Saaremaa).
sf. Calandrinae - terakärsaklased

Sitophilus granarius L. - terakärsakas. .Laokahjur, mitte 
sage.
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gitophilus oryzae L. - riisikärsakas. Laokahjur, harva 
(Tartu), slsseveetav.

sf. Cossoginaa - puidukärsaklased

Dryophthorus corticalis lk. metsakõdus, harva.
Cosaonus parallelepipedus Hbst. Kõdupuidus ja ehitustes , 

mitte sage.
cylindricus C. Sahib. Lehtpuude kõdupuidus, harva.

P sel aetus spadii Hbst. Ehituste niiskes puidus, harva.
žremotes elongatus Gyll. Okaspuude puidus, mitte sage.

ater L. Kuivanud okas- ja lehtpuudes, postides, 
seinapalkidee; tavaline.

sculpturatug Walt. Harva (Kingissepa). 
refleius Boh, Kõdu lehtpuudes, harva.

Rhyncolus truncorum Germ. Ehituste puidus. "Livland”.

sf. Cryptorrhynchinae

Cryntorrhynchidius lapathi L. Leppades ja pajudes. Vastne 
elus puidus, tavaline.

sf. iissodinae

Trachodes hisp idus L. Lehtmetsades, mitte sage.
Magdalis Germ. - koo rekär sahas. 6-9 suhteliselt haruldast 

väikest (2-6 nn) liiki. stsed 
arenevad puude ja poö-saste peentes 
okstes.

Pissodes notatus 7. - tähnikpihklane. lEnnll, mitte sage. 
pini L. - nfinnip ihklane. Tavaline, männil. 
vaiidirostris Gyll. - käbipihklane. Männikäbides, 

harva.
hareyniae Hbst. - kuusepihklane. Kuusel, mitte 

sage.
piniphilus Hbst. - latipihklane. iJJännil, peamiselt 

Kagu- Sestis.

sf. Ceuthorrhynchina.e - peitkär saki ase d

Väikesed (1.5-3, harva kuni 4 mm j jässakad, en. rohttai
medel. 20 perekonda, ca 80 liiki.

188



sf. 925509®ringe
Coryseomerus capucinus Beck. Raudrohul, karikakral, harva 

l Saaremaa).

sf. Baridinae

Baris artemisiae Hbst. Pujudel, harva (Puhtu).
Limno haris Bed. Niisketes kohtades, üheidulehel istel.

piiistriata Steph. Tavaline.
T-album L. Mitte sage. 
pusio Boh. Tavaline.

sf. Curculioninae KEesrezseEXKKB
Curculio venogus Srav. Tammedel. "Livland".

villosus F. Tammedel, harva (Saaremaa).
nucum L. - pähkllkärsakas. Pähklites, tavaline. 
glandiun Hardi. - turakärsakas. Mitte sage, 
cerasoruia i-k. Lepa urbades ja kirsikivides, harva. 
crux F. iahkades paju lehtedel. "Livland". 
salicivorus rk. Pahkvaablaste pahkades .ajudel, 

narva.
Anthonouus varlans Pk. i.Ennil, tavaline.

pubescens lk. Kuusel, mitte sage.
rabi Hbst. - maa sika-õielõika ja. kubus'a 1 iikidel, 

tavaline.
pomoTum 1.. - õunapuu-õielõikaja, õunapuudel, vast

ne Õiepungades.
Kumeralis Panz. Kirsil, pihlakal, toomingal. i esk- 

iuroopa, Soome.
pedicularius L. Ho o sõ iel i st ei, harva.
sorbi Crerm. lihlakal, viirpuudel, harva (Koiva). 

Furcipes rectirostris L. Toomingal, ploomi- ja kirsipuul, 
mitte sage.

Brachonyx pineti rk. Vastne männi okastel pahi ades, mitte 
sage.

üle sohu s sean leus rk. Haaval, urbades, harva.
bipunetatus L. Kase- ja paju urbades, harva.
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Acalyptus carpini Hbst. Pajudel.
sai leis Gyll. Raeremmelgal, harva.

sf. Srlrrhinlnae

Dorytomus Steph. Vastsed pajude ja paplite urbades. 9-13 har
va esinevat liiki.

Notaris Steph. Vastsed üheiduleheliste vartes.
aethiops F. Harva.
bimaculatus F. Pillirool, harva.
scirpi F. Tarnadel, pillirool, kõrkjastel. Läti,

• Rootsi.
acridulus L. Tarnadel, tavaline.

Grypus equiseti F. Osjadel, tavaline.
brünneirostris F. Osjadel, harva (Põhja-3esti). 

Thryogenes festucae Hbst. Kõrkjatel ja tarnadel, tavaline.
nereis Pk. Metskastikul. Kesk-3uroopa-Soome.
sc irrho su s Gyll. Hai of iil, harva.

Pseudo styphlus pliuninus Gyll. Karikakral ja raudrohul, harva.

sf. Bagoinae

Bagous Schönh. Vastsed veetaimede vartes, valmikud taimede 
veealustel osadel. 11 väikest (2.5-6 mm) 
liiki.

Hydronomus alismatis A.arsh. Konnarohul, tavaline.

sf. =¥2=1^55?

Liblikõielistel ja nelgilistel, vastsed seemnetes. 
9-10 väikest (1.6-4.5 mm) liiki. .

sf. Anoplinae

Vastsed kaevandavad lepa- ja kaselehtedes.
Anoplus roboris Suffr. Lepal, mitte sage.

plantaris Naez. Kasel, tavaline.

sf. Tanysphyrinae

Tanysphyrus lemnae Pk. Vastsed lemledes, mitte sage.
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sf. Rhynchaeninae
Vastsed kaevandavad puude lehtedes, valmikud võivad hüpa

ta. Sestis ca 15 liiki. 1.3-3.5 mm.

sf. Meoininae

Rohttaimedel, 10-14 liiki, 1.5-4 mm.

sf. Cionlnae . sseeeesse»»
Rohttaimedel (vägihein, sealõuarohi, maavlts) või saare 

lehtedel. 5-8 haruldast ja väikest liiki, 2.5-5 mm.

sf. Nanophyin§e

Nanophyes marmoratus Gz. Põdral iil ei, tavaline, 1-1.7 mm.

sf. ^gioninae - nirplased

1 perekond Apion Hbst. - nirplane. Mitmesugustel rohttai
medel. 50-60 liiki. 1.2-5 mm.
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5$idae " üraski ased

Liigirikas sugukond väikesi silindrilise kehaga mardikad. 
Inamastl metsakahjurid. Juur ema osa oma eluajast viib irad puu
de koore all völ puidus. Sestist seni leitud 59 liiki. Liiki
de täielik nimestik ja mäflraja on esitatud Sest! Põllumajandu
se Akadeemia entomoloogia ja alanduse kateedri poolt välja an
tud brosüürls: S.Ruhel "Best! ürasklaste (Ipldae) määraja", 
Tartu 1964. Allpool käsitletakse vald sugukonna suuremaid 
(üle 2 im) Isendeid sisaldavaid perekondi.

et peaaegu horisontaalsed
Ž221ZŽ«22 et tagaosas kaldega

ee sae lg külgvaates peaaegu 
sirge, ühtlaselt täpiline

MS^totoae (193)

ees selg tugevasti völ vurrud 
sageli köbruline 

Ž8Ž222 (195)

tagakeha alaküljel

(193)
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IX samas põikses 
tasapinnas 

kui järgnevadki

punktid eesselja külgedel 
ja et liistakutel

madalad, hõredalt; 
3-4 mm

peened täpid et liistakutel

ebako rrapä ra sel t;
4.2-6.3 mm 

ratzeburgl, <j>

ühes reas;
3.3-4.1 mm 

laevis

2.2-2.8 mm;
et mu st, punaka 

tipuga
rugulo.su s

sügavad, kohati
1 iituvad

3-3.7 mm;
et üleni 

punakaspruunid 
intrlcatus

Hylesininae

et alusserv

sile

eesselg

hambune või konarlik 
(194) 

kitsam või sama 
pikk kui lai 

Hylastes

eesselg

2.4-3.4 mm, 
punaka spruun 
pallistus

2.5-3.3 mm 
opacus 

angustatus

sama pikk 
kui lal 

cunicularlus
2-2.5 mm 

attenuatus

4.4-4.7 mm, 
mu st 

glabratus

karsaK

3.5-4.6 mm
keskkiiluga;

karsak 
kiiluta

laiem kui 
pikk

Hylurgops

pikem kui lai 
ater

25 193 -

rugulo.su


tr-* lihtne; tundianupa 
õmblusteta; 1.6-3 mmtr3 kahe sagaral ine

et S.lilstak tipuosas
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Ipinae

kumer või madalate 
valudega

et tipuosa
nõgus
(196)

üleni konaratega'

eesselg

alusosas või üleni sile 
Zyleborus

konarateta konaratega*,
külgvaates

signatum 1ineatumdomesticum
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et kalle algab

et tipu serv

Pityogenes

lihtne;
1.6-2.5 mm

(oo et ogad on reeglina 
palju vähem arenenud, 

kühmukestena)

3 ogaga et kalde serv

lähemal 1.-le 
trepanatuset kalde serv

6 ogaga, 
neist nupuga 

sexdentatus
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B

et kalle algab 
tublisti keskkohast tagapool, püstine 

Orthotomicus

nõrk keskkiil;
2.5-3,1 min 
sutiralis

kiiluta;
2.9-3.7 mm 

laricis
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sf. Scolytinae - mait sau ra sklased

Scolytus rugulosus Ratz. - vii japuu-maltsaürask. Viljapuudel.
mult ist riatus Marsh. - väike-mait saürask. 3n. jala

kal, harva.
intricatus Ratz. - tamme-malt saürask. Sn. tammel. 

Mandril harva, Saaremaal tavaline.
laevis Chap. - läik iv-mait saürask. Sn. jalakal, harva.
ratzeburgi Jans. - kase-maitsaürask. Kaskedel,tava- 

1 ine.
mall Bechst. - õunapuu-maitsaürask. Viljapuudel, Soo

me, Rootsi

sf. Hylesininae - niineüra sklased

Hylesinus crenatus F. - suur-saareürask. Saarel, harva.
fraxini Panz. - väike-saareürask. Saarel ja sirelil, 

taval ine.
Xylechinus pilosus Ratz. - harilik soonikürask. Kuusel.
Dendroctonus micans Kug. - hiidürask. 3n. kuusel, mitte sage.
Blastophagus rainor Hart. - väike-säsiürask. Männikahjur, ta

valine.
piniperda L. - suur-säsiürask. Männikahjur, tavaline.

Hylurgops glabratus Zett. - suur-kõduürask. Kuusel.
palliatus Gyll. - väike-kõduürask. Okaspuudel, tava- 

1 ine.
Hyl astes angustatus Hb st. - aha s- juu r eü ra sk. Männ il.

ater Payk. - männi- juureürask. Männikändudes, tava- 
1 ine.

attenuatus 3r. - mäestiku-juureürask. Mann 11 .
cunicularius 3r. - kuuse-juureürask. Kuuse juurtel 

ja maaslamavate tüvede alaküljel, ■ 
tavaline.

opacus Sr. - väike-juureürask. Männikändudes, mitte 
sage.

Polygraphus 3r. - niineüraskid. 3 liiki kuusel.
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sf. Iplpae - kooreürasklased 
Dryocoetes Sich. - metsaürask. 4 liiki.
Trypodendron lumest icyi 1 . - karvane puiduürask. Lehtpuudel.

1ineatum 01. - o' i?.. ■ - ruiduürask Okaspuudel.. 
signatun F. - laht uiduürask. Arukasel jt. leht- 

puidol . t Ailina.
Pityogenes bidentatus Hbst. - k tliek idane võran rask. Männil, 

mitte sage.
chalcographus L. - harilik võraürask. Kuusekahjur, 

taval ine.
quaclridens Hart. - neijakidane võraürask. Männil, 

- tavaline.
trepanatus Nördi. - lauplohune võraiirask. Männil. 

lps acuminatus Gyll. - ladva-kooreürask. Männil, harva.
a1 jitinus jichh. - vä ike-kooreürask. jn. kuusel, mitte 

sage.
dupl icatu s Jahib. - harkk idane kooreürask. Kuusel, ta

val ine.
sexdentatus Eoern. - männi-kooreürask. Mändidel, tava- 

1 ine.
typogranhus L. - kuuse-kooreürask. Kuusel, tavaline.

Orthotomicus laricis F. - laikkäigul ine rädiürask. Männ il 
ja kuusel, mitte sage.

longicoll 1 s Gyll. - piki ik-rädiürask. Soome, Root
si, männil.

proximus tich. - harilik rädiürask. 3n. männil, 
tavaline.

su Uuralis G-yll. - vä ike-rädiürask. !n. männil, 
mitte sage.

~ paaritu puiduüraja. Lehtpuudel.
cry tor:r..us \atz. - haavaüraja. Haava koore all.
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Perekondade register

Absidia 84 Anomala 74 Braohynu s 20
Acalyptus 181 Anoplus 182 Braohy sõnnis 174
Aoantho olnus 140 Anthaxia 108 Brachytarsus 167
Acanthoderes 140 Anthlous 124 Brosous 25
Acilius 46 Anthonomus 182 Bruohus 166
Adypea 63 Anthrenus 80 Brychlus 40
Acmaeops 134 Anthrlbus 167 Bryocharis 66
Adalla 119 Aphldecta 117 Buprestis 106
Adelocera 96 Apion 168 Byctiscus 171
Adonla 117 Apoderus 171 Byrriiu s 82
Adoxus 153 Aromia 137 By turus 110
Adrastus 102 A semuni 137 Caccobius 73
Aeglalla 72 Athou s 100 Caflus 67
Agapanthia 141 Attagenus 81 Calathu s 29
Agelastica 157 Attelabus 171 Callldlum 139
Agonum 29 Badister 27 Calopus 122
Agrilus 107 Bagous 182 Calosoma 22
Agrlotes 102 Barls 180 Calvia 116
Allosterna 134 Barynotus 174 Calytis 92
Amara 21 Baryplthes 174 Gantharls 85
Amphimallon 74 Bero su s 53 Carabu s 23

Anacaena 54 Bidessus 41 Gardiopho ru s 100

Anaglyptus 138 Blus 129 Cassida 159
Anaspis 125 Blaps 128 Catops 61

Anatis 117 Blastophagus 194 Cerambyx 137
Anoylochelra 108 Blethlsa 24 Cercyon 54

Anlsodactylus 27 Bolitophagus 129 C eru ohus 71

Anisostlcta 117 Brachonyx 181 Cetonla 75

Anobium 94 Brachyderes 174 Chaetarthria 53

200
26



Chllocorus 114 Grioceris 149 Drapotes 105
Ghlaenlus 26 Cryptlcus 129 Dr ilus 83
Ghlorophanus 177 Gryptoc ?phalus 151 Dromiu s 32
Chlorophorus 138 Cryptopleurum 54 Dryocoetes 195
Cholava 62 Cryptorrhynchidius Dryophthorus 17
Ghromoderus 176 Gtesias 79 Dyschirius 25
Chrysanthla 123 Cucujus 111 Dytiscus 47
Ghry gobothris 106 Curculio 181 Slaphrus 24
Chrysowla 154 Cychrus 19 lälater 99
Glcindela 22 Cymbiodyta 54 £Latoroides 82
Gleonus 176 Cymindis 31 Bledona 129
Clivina 25 Cynogatis 115 Slloschus 181
Clvtra 150 Cyphocloo nu s 176 iSmu s 67
Glytus 138 Gyrtanaspis 125 iindomychus 113
Coccidula 115 Gyrtoclytus 138 Snochrus 53, 54
Goccinella 118 Dacno 112
Goccinula 117 Danacaea 89 'iremotes 179
Coelambus 41 Dascillus 79 iSriglonus 42
Goolostoma 54 Dasytes 90 Brnobiua 94
Goenorrhlnus 171 Demetrias 31 Buryporus 67
Golaphallus 155 Dondroctonus 194 Svodinus 133
Colon 61 Dondropha#pis 111 Bxocantrug 140
Golymbetes 42 Denticollis 102 Jxochoinus 114
Conbocerus 112 Daporaus 171 Ai rc lp es 182
Gon lo cl oomis 176 Dermestos 80 Galoruca 157
Copelatus 42 Diaperis 128 Galerucolla 158
Copris 73 Dicerca 106 Gastroldea 153
Goptocephala 150 Dictyoptora 83 Gaurodytes 44
Coroebus 107 Dircaoa 127 Gaurotes 134
Cortodora 134 Ditylus 123 Georyssus 56
Gorymbitos 101 Dol i c ho aona 8 9 Geotri.tpgg 73
Goryssonerus 169 Dolopius 98 Gibbium 93
Cossonus 179 Do naela 148 GJobicornis 79
Greophllus 67 Dorcus 71 GnathocoiTis 129
Griocephalu s 137 Dorytomus 183 Gnathoncug 57
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Gnorimus 75 Hyl asinus 194 Limobius 177
Grannnoptera 134 Hylobiug 177 Limonius 100
Graphoderes 46 Hylotrupes 138,139 Liophloeus 174
Gronops 187 Hylurgops 193 Liparus 177
Grynocharis 92 Hypera 177 Lissodema 124
Grypus 183 Hyperaspis - 115 Lit argus 121
Gyrinu s 51 Hyphydru s 41 Lixus 176
Haemonia 147 Hypnoidus 98 Lochriaea 158
Hai iplu s 40 Hypocassida 159 Loroeera 20
Halyzia 116 Hypophloeus 130 Lucanus 71
Hapalus 131 Ilybius 43 Luperus 157
Haplocneraus 89 lps 196 Lycoperdina 113
Harmitilus 97 Isomira 127 Lygistoptorus 33
Harmonia 117 Judolia 135 Lymaxylon 82
Harpalu s 27 Labidostonis 150 Lytta 131
Helochares 53 Laccobius 54 Llagdalis 180
Helophorus 52 Laccophilus 41 Malachius 89
Hlppodamla 117 Lacon 96 ilal th inu s 84
Hister 58 Lagria 127 Malthodas 34
Hololapta 57 Lamia 139 Masoreus 20
Homaloplia 74 Lampyris 33 Macaspis 176
Hoplia 74 Larinus 176 MegasternuPi 54
Hoplocephala 129 Lathrobium 66 Megatorna 79
Hoplosia 140 Lebia 31 Malandrya 127

Hydaticus 46 Leiestes 113 Mölan iraon 128

Hydraena 52 Leiopus 140 Melanophila 106

Hydrobius 53 L e i stu s 24 Melanotus 96

Hydrochus 52 Lema 149 Melasoma 155

Hydronoraus 182 Lept i.notarsa 153 Mai oe 131

Hydrophilus 52 Leptura 136 Melolontha 75

Mydroporus 41 Lepyrus 177 Menesia 141

llydrothassa 156 1, ic inu s 27 Maaosa 141

Hydrous 52 Lilioceris 149 i.Ietabletus 31

Hygrotus 41 Limnebius 53 l.etoecus 131

Hyl astes 193 Limnobaris 130 Miscodera 25



Microl astes 31 Oeceoptoma 63 Phosphaenus 83
Molo rohus 132 Oedemera 123 Pho sphuga 63
Monochamus 139 Omophron 19 Phryganophilus 127
Mordalla 126 Ontholestes 67 Phyllobius 173
Mõrd ell istena 125 Onthophagus 73 Phyllobrotlca 157
Mycetaea 113 Oodes 26 Phyllodacta 157

Mycetina 113 Opatrum 128 Phyllopertha 74

Mycetophagus 121 Õpet lopalpus 91 Phymatodes 138,139

Myrrha 116 Opilo 91 Phytodecta 156

Naoerda 123 Orectoohilus 51 Phytoecia 141
Nanophyes 170 Orithales 97 Phyto normis 178

Kargus 62 Orsodacne 150 Pissodes 180
Nartu s 43 Orthotomious 197 Pityogenas 196
Neatus 128 Oryotes 74 Plagiodera 155
Nebria 24 Osmoderma 75 Plagionotus 138
Necrobia 91 0stoma 92 Platambus 42
Necrodes 63 Othius 67 Plateumaris 147
Necrophorus 64 Otlorrhynchus 172 Platyaerus 71

Necydalis 132 Oxyporus 66 Platycis 33

Nemadus 61 Pactmephorus 153 Platydama 129

Nemosoma 92 Pachybrachys 151

Neomysia 115 Pachyta 133 Platynaspis 114
N iptu s 93 Paadarus 66 Platyrrhinus 167
Nivallia 134 Pai orus 129 Platysoma 57
Notaris 183 Panagaaus 25 Podabrus 84
Noterus 41 Paratinus 89 Poacilonota 106
Notiophilus 19 Pard il aus 27 Po ae ilus 29, 30
Notorrhina 137 Patrobus 25 Pogonooarus 140
Notoxus 124 Pelacotoma 131 Polydrosus 174
Oberea 141 Pelophila 24 Polygraphus 194
Obrium 137 Phaadon 156 Potosia 75
Oohthebius 52 Phaanops 106 Prasocuris 156
Odacantha 20 Phelatas 97 Prionus 132
Odontaeus 73 Philonthus 67 Pristonychus 29
Odontonyi 29 Philopedon 174 Propylaaa 118
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Prostarnon 97 Sarloa 74
Pselactus 179 . Sericus 98
Pseudostyphlus 183 Serropalpus 127
pteroloma 63 Silis 84
Pterostichus 30 Silpha 64
Ptlnus 93 Sinodendron 71
Ptomaphagus 61 Sitona 175
Pyroohroa 125 Sitophilus 179
Pyropterus 83 Smaragdina 150
Pytho 124 Sospita 116
Quedius 67 Spercheus 53
Rabocerus 124 Sphaeridium 54
Rhagium 133 Sphaeritas 57
Rhagonycha 86 Sphaarosoma 113
Rhamnu situn 133 Sphodrus 29
Rhamphus 168 Spondylis 137
Rhanthus 44 Staphylinus 68
Rhinomacer 171 Stagobium 94
Rhino sinus 124 Stenocorus 133
Rhynchites 171 Stenostola 141
Rhyncolus 179 Stathorus 115
Sai pingus 124 Stomis 29
Saperda 141 Straugalia 135
Saprinus 57 Strangalina 135
Scaphidema 129 Stropho sõnus 174
Scaphidium 71 Subcooolnalla 115
Scaphosoma 71 Synaptus 97
Sciaphilus 174 Syneta 150
Sciodrapoides 61 Synharmonia 118
Scolytus 192 Synuchus 29
Scotodes 126 Tanymecus 177
Scyranus 115 Tanysphyrus 170
Selatosomus 101 Tanabrio 128
Seinanotus 138 Tenabrioides 92
Samiadalia 117,118 Tetropium 137

Tetrops 141 
Thana sinus 91 
Thanatophllus 64 
Thea 117 
Throsous 105 
Thryogenes 183 
Thymalus 92 
Tillus 91 
Tipnus 93 
Tomoxia 125 
Toxotus 133 
Trachodes 180 
Trachypachys 19 
Trachyphloeus 172 
Traohys 105 
Tragosoma 132 
Trechu s 21 
Tribolium 129 
Triohius 75 
Trichodes 91 
Triplax 112 
Tritoma 112 
Trogoderma 79 
Tropideres 167 
Tropiphorus 186 
Trox 72 
Trypodendron 195 
Typhaaa 121 
Tytthaspis 117 
UIoma 129 
Upis 128 
Valgus 74 
Velleius 67 
Vibidia 116 
Xantholinus 67
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Xylnborus 19b

Xyl ic tiinus 194
Xvlita 127

Xylodrepa 63 Zeugophora 150
Xylotrechus 138 Zimioma 92
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