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S а a t е к s

Käesolev määraja on koostatud. Best! NSV-s esinevate 
suuremate ja tavalisemate putukate valmikute liikide kind
lakstegemiseks vällolukorras. Vastavalt sellele on püütud 
valida tunnuseid, mis on nähtavad palja silmaga või kuni 
20-kordse suurendusega luubiga. Seltsidest on välja jäetud 
mõned väikesed, harvakohatavad pinna sepu tukad (Prptura, 
D lplura), teiste loomade slsepanaslidid (Strepalptera) ja 
alalised väilepanasiidid (Mrilophaga, Anoplura, Aphanlpte- 
ra). Seltsid, millede liikide määramine nõuab mlkrogkoopl- 
llse ehituse uurimist, on toodud alam seltsini või sugukon
nani (Põdura, Th^sanoptera).

Ülevaate saamiseks seltside liigilisest koostisest on 
iga seltsi (või alamseltsl) ees toodud käsiteldud liikide 
nimestik. Nimestikus sulgudes toodud takso neid pole määra
mist ab ei it esse sisse võetud. Liikide osas, mis Bestia pole 
seni kindlaks tehtud, kuld võiksid meil tõenäoliselt esi
neda, on nimetatud naabermaid,kus neid on täheldatud. Fau
ni st iii selt nõrgalt uuritud rühmade juures (kevlkullsed, 
karil ised, lehetälllsed, kilptälllsed) ei ole seda print
siipi kasutatud.

Määraja on mõeldud eeskätt TRÜ biolooglaosakonna üli
õpilastele käsiraamatuks välipraktikal. Seetõttu eeldatak
se, et määraja kasutajal on põhilised entomoloogilised mõis
ted juba tuttavad. Vastasel korral on kasulik eelnevalt 
tutvuda putukate kehaehituse Iseärasustega kirjanduse põh
jal: V.Maavara "Noore entomoloogi käsiraamat", Tln., 1956. 
ja G.Abrlkosaov jt. "Selgrootute zooloogia", Tln., 1960. 
Rohked joonised ja skeemid peaksid võimaldama määrajat ka
sutada ka kõigil loodusehuvllistel ning olema abiks kooli



de bioloogiaõpetajatele ekskursioonidel looduse tundmaõppi- 
misek s.



Lühendite ja tähiste seletus

А - taga sulg 
а - taga soon (analis) 
ap - kõdu täide tiiva taga serval olev sulg (areola post tea) 
ar - areolaris; - ap-d piiravad sooned 
0 - kostaalailg, serva sulg 
о - serva soon (oc ta) 
o-so - serva soone ja ees soone vaheline rist soon 
Cu - küünar sulg
Su - küünar soon (cubitus). culf cu2 - selle harud 
ox - puus (coxa); oxj, cxjj, cxjjj - ees-, ketic- ja taga- 
_ PUUSen.- enamasti 
et - eesti ih 
e.-v. - enam-vähem
f - reis (femir); fj, fjI# fjjj - ees-, kesk- ja taganeis 
f. - sugukond (familia); vorm (forma)
fa - furoa medialis, к e dc soone b-rude hargnemiskoht
M - mediaal sulg
m - keaksoon (media)*, m2 - selle harud
P - Jalg (pee); Pj, Pjj, p-j.-j.-j. - ees-, ke dc-, taga jalg
R - radiaalsulg
r - kodar soon (radlns); r^, r4+5 - selle harud 
r^-rs - kodar soone eesnise haru Ja kodarsektori vaheline 

rist soon 
rs - kodar sektor (r2 - 5) 
rspl- 1 i sako dar soon (radius suppiementus)
So - suhko staal sulg 
so - ees soon (suboosta) 
sf.- alamsugukond (subfamilia) 
so.- alam sel ts (subordo) 
spp.- liigid (species, speoies) 
st - eterniit, kõhulooge 
t — säär (tibla) i tj, tjj, tjjj — ees-, kesk- ja taga— 

säär tg - tergiit, saljalooge
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tr - käpp (tarsus); trj, trji» *гщ ~ ee»-, keek- ja taga- 
käpp

tr, , tr,,, tr=, trA, tr«5 - käpa 1., 2., 3., 4. ja
X 6 ° * 5.1(111

trib. - august lk (trlbue) 
tt - tagatiib 
v.a. - välja arvatud 
d - laane
ф - emane

- väiksem (vähem) kui
- suurem (rohkem) kui
- sama suur (pikk) või väiksem (lühem) kui
- sama suur (pikk) või suurem (pikem) kui

Tundi а, käpa ja tagakeha lülide lugemine toimib alati 
aluselt tipu poole. Seega esimene tundi ai üll on kõige pea
poolile, esimene käpal üll kõige säärepoolne ja esimene taga- 
k ehal üll kõige rlndmlkupoolne. Kaha segmente ja nende jät
keid tähistatakse rooma numbritega, tundis ja käpa lülisid 
araabia numbritega. Keha pikkus mõõdetakse pea ee sp innalt 
tagakeha (või kokkupandud tiibade) tipuni, arvestamata pea 
ja tagakeha peeneid jätkeid.

Tiibade salud tähistatakse suurte tähtedega, sooned 
väikeste tähtedega. 311 ge nimetatakse reeglina selle soone 
järgi, mis piirab teda ees serva poolt.

Süstemaatiliste kategooriate eristamiseks kasutatakse 
järgnevaid kirjaviise:

Аи - selts
AAA - alam sai ts
Agg - sugukond, alam sugukond
Aag, - perekond
aaa - liik

Määramistabelltes toodud sulgudes numbrid näitavad 
lehekülgi, millel määramine jätkub,
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Klass I N S 8 С T А - putukad

Alanklass Apterygota - tiivutud putukad
Selts < E-R-Q-T URA - tõuk Jalal ised)

" £.2.8 Л.ILA - hooghännalised (lk. 13 )
" ( 2„£.Ht.2JLA " harkhännalised)
" Z.B.X.S.A.fi.2.8.Ai * harjaah&nnal ised

(väilal õu aiteed) (lk. 13 )

Alaaklass Pterygota - tiivulised putukad 
Infraklass Palaeoptera - ürgtiibsed 
Selts 5ЛЛ.5.Й.5.В.2ЛЛ.6.В.А - ühepäevlku- 

lised (lk. 14 ) 
n °-S.2.N.A.T 0 P T 8 R А - kinnised 

(lk. 20 )
Infraklass N eop tera - uustiibsed 
Sektsioon Randmeta boi а - vaegmoondega putukad 
Selts BLATTOPTKRA- prussakalieed 

(lk. 29 )
" .2.2.8.LLS.A * kevikulised (lk.30)
" 2.E.T HOPTBRA- sihktiivalised

(lk. 35 )
" DBRMAPTBRA- nahk tiival ised

(lk. 43 )
" E-S.2.2.2.E.X.5.E.A - ködutsntsed

(Lk. 44 )
" (MALLOPHAGA - väivnised) 

eeeeeeeeceececcceee

" < - hilised)
«е==Л===е-1=8=А “ sarnast ii vai ised 

(lk.52)
" §-L8.ž.žeX-SB£.Ä * lutikalised (lk.113) 
n THYSANOPTKRA - rip st ii vai ised ------------------ ---- ------- ---- - (lke43)

Sektsioon Holometabola - täiemoondega putukad 
(määramistabelid järgnevates vihikutes)

Selts C0L80PTBRA - roardikalised 
n ( * lahvlktilvali-
" MSGALOPTBRA - suurtiivalisef9' певсЕВЕсс e ee st ж»* же
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Selts * ketamelkaala
lised

" 5-l,S«S.2.E.X.5.8^ - võrkt llval Ised
" ^-LS.S.LX-Ž.S,^ * koomilised
" XJLŽ.2JL2-Š-X.J.S-4 - ahmest11vai ised
" £JL£-X D 0 P T 2 R А - liblikalised■кввеЕКЕевсессяЕжеезкжшвжхх 
n HYMBNOPTBRA - kiletiivalised ■ сжжзехшшш sn ежеее ееевс ееш
" ( ^.Еж5Л.2=ХЛ.Х-5»5.Д * kirbulised)
" 2оХЛвХ=2Л*£ " kabet llval Ised

-e



CL. I N S К С T А 
Seltside määramise tabel

tiivad puuduvad (12)tiivad on
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tundi а d naaakaljad
2-7-lülilised

о tiivad sihvakad (20) 
DONATOPTgBA

tagakeha 2-3 sabaniidiga; 
tiivad laiad, kolmnurksed 
8PH1MBR0PT8RA

tiivad kepjad, serval pikkade 
karvadega; käpp 1-2 lüliline 

THYSAHOPTBRA
(43)

(14)

(11)
-10-



käpp 2-3-lttl liine käpp 5-lfllliine

aae.al sagar suur kokku volditav

tiivad kaetud valkja kirmega
kõik tr lillid saledad

NsuaopTäHA

-ii-



tiibadeta putukad

tagakeha niitjate 
urujätketega

TJ_YJ А

tagakeha tipul \
P 0 D^R^A (13) taeakeha jätketeta

tagakeha varrel ine 
HYM3N0PT8RA =x = = хепхЕеиЕ гаввяиЕхзви
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PÕDURA
ввиквежсеве

Väikesed (kuni 10 шт) pehmak ehalised putukad. Taimedel, 
pinnase ülakihis, vee pinnal jm. Restis vähe uuritud. Seni 
leitud 84 liiki, tõenäoliselt esineb oa 150 liiki. Osa tai
mekahjurid, osa kasulikud mulla tekkeprotsessis.

Tabel alamва1 taide määramiseks

keha eale, 1 ülistanud keha manajas, kere
ARTHROPLBONA 

lülihooghännaliaed

segmendid enamasti 
liitunud

SYMPHYPLRONA 
kerafihooghannali sed

THYSANURA

Restis 3 liiki, neist tavaline majades harilik 
soonaiklane - L ep lana sqocharina L.

-13-



- ühepäevlkulieed

Õraakehalised aiafiibsed patakad. Va et eed veekogude в, 
eriti vooluvete в, tähtsad kalatoidana. Yalalkud veekogude 
ääres elavad vaid sõne päeva ja ei toita. Seebis leitud 
4S liiki.

t.
Polyaitarois virge L. Seni leitud vaid 1 vastne Nar

va jõest.

f. Sghemeridae - ühepäevlkla sed 
Iphenera vulgata L. Kõikjal, tavaline.

danjoq Küll. Kagu-Kestis.

iJaaaži 8tn-
g. Eotasanthi^ag 

Potaaanthag lutsu g L. Leitud vaid Pärnu jõest.

Leptophlõbia marginata L. 
vespertjaa L. 

Pargi pptophlebia submarginata Stoph. 
oinota Retz. Haruldane (Taagepera).

Habrophlebia Гирод Curt. Loode-Kestis.

h. XE^gmerallidag 
Bphtaaerelle. ignita Poda. Vboluvetes sageli massiline. 
öhjtonophora aarivlllij Bgtn. Haruldane.

suoronata Bgtn. Haruldane.

i. Caenidae
Braoiiyoercup harrisellus Curt.
Cajguj. Kostist tantad 5 liiki, Kristuvad genitaali

de järgi. Tavalised järvedes.
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Proojoõon pseudorufulum Kimm.
Cl о фор (rufulum Müll.)

( ginile Btn.)
(pragtextum Bgtn.)
dipterom L. Tavaline tiikides ja loopides.
ingorlptym Bgtn.

Centroptilum lutgolum Müll.
Bagtjg. Kestis 6 ra^cesti eraldatavat liiki.

f.
Slphlonurus llnnaeanug Btn.

laon strig Btn. Kagu-Bestis.
aegtivalig Btn.

Amgletug inopinatug Btn. Haruldane, Emajões.

t. £»2Ž£2B2Sžää2
Ametropus fragilig Alb„ Haruldane, Klooga järves.
Metretopus norvegicug Btn. Haruldane.

f. Bod^onuridae
Arthroplea oongener Bgtn, Haruldane, Loobu jões.
Hentaganla fusoogriqea Retz.

fj.ava Rost.
salphurea Müll.
oogmlang Rost. Haruldane, Tartu ümbruses.

Bedyonurug (1-3 liiki)
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Tabel sugukondade määramiseks

tt väikesed, 3 piki soonega 
või puuduvad

sabanilte 2 ; 
et välisserv 
vahe soontega

Baätldae(ie)ДЖ
emban tite 3; 
et välisserv 
vahesoonteta

tt

et cnig eemaldub 
järsult ou,-et

arvukate soontega

cu, 
CU8

tiivad piimjad 
ESÜSiŽSrcidasja cu^ alue- 

lähestlkku
0U2 

osas
et

väile serval pole

tiivad klaasjad
Po taman th Ida e

et väile serval 
sidumata vahesooni

ЙЬ 252£Й1 «22 (18)

trin 4-lülliine

trin 5-1 ülliine

tiivad pruuni kirjaga 
SBtežtiaM (17)

et 
sidumata vahesooni

L 2E «E«2Žli££2“(17)

A^- s

A,-s э-kujulleed 
sooned 

stitieeutloie
=--- Г-Г-7-T-^Jl9)

1 paar pikki 
vahesooni

(19)

A^-s 2 paari pikki 
vahesooni

32Й2ВигЫй2 (19)
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Legtoghleblidae

tt eesaerv jätketa

et tipuoea 
suitsjas 
marginata

et 2-9 шт, tt kitsamad 
eineta
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10-14 maEghemerell idae

kohakuti tiiva kanna pool
Prooloöon Cl о 90n

c? turban silmad 
silindril ised 
inscriptum

stigma ai väi jas 
6-11 osalt hargnenud 

rist soont
(teised liigid)

stigma ai väi jas 
3-6 hargnemata 

rist soont
d* turban silmad

koonilised 
dipterum

-18-



brIII> Чп 
Siphlonurus

Sighlonuridag '

Amaletug

eterniidid heledad 
tumeda joonisega 

linna panus
viimased eterniidid 

enamasti tumedad

IX tergiidi taganurgad 
pole välja veninud 

lacustrig

IX tergiidi taganurgad 
välja veninud 

aeativalip

A^sl pikk ja 1 lühike 
vahe soonte paar 

Amet ropus

A1—s vald 1 pikk 
vahe soonte paar 

MetretoTxia

tt г 4+5 hargnemata 
Arthroplea

f tumedate sõõridega 
fugoogrisea

tagakeha kollane 
tumepunaka к о ek- 

pikivöödiga 
flava

52äZ22«£žS§

selgetagakeha 
кe dc vöödita

Bcdyonurug
III2 

Heptagenia

et So kollane 
gulphurea

tt r 4+5 
hargnenud

et eesserv värvitu 
sinavalt helkiv 

oogrulang
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Suured (2-8 cm) sihvakate tiibade ja saleda tagakehaga 
röövloomad. Valmlkud veekogude läheduses, vastsed veekogu
des. Tähtsad teiste putukate hävitajatena. Vastsed kasuli
kud kai a toiduna, kahjulikud lindude prostogonimoosi sl liu
ta ja t ena. Eestis 53 liiki.

3.0 . ZYGOPTERA - taol ist li välised

f. Calogt|rggi£ag - vesineltsiklased. 
Vastsed vooluvetes.

Calopteryx virgo L. - harilik vesineltsik 
splendeng Hari. - vööt-vesineitslk 

f. ~ kõrslklased
legtes virgaз Charp. - välkekörsik. Leitud üks kord 

Endla rabast.
- gponsa Hans. - luhakõrslk 

dryas Kirby - tumekörslk 
Synrpycna annulata Sel. - pronk skörslk. Leitud Puhtust.

f- - säärlklased
Platycnemis penn lp es Pall. - säärik. Vastsed voolu vetes, 

vald mandriosas.
f. * liidrIkla aed

Nehalennla speoiosa Charp - pisll iidrik 
Isohnura elegans Vand. - pigil iidrik

pumlljo Charp. - Leitud 1 kord Pärnu rajoonist. 
Enallagma cyathigerum Charp. - seeniiidrlk 
Coenagrion conoinmun Joh. - põhjalildrlk. Haruldane, 

soojärvedel.
aimatum Charp. - tanuliidrik 
hastulatum Charp. - odaliidrik 
lunulatum Charp. - kuuliidrik. Haruldane. 
puella L. - sadulliidrik 
pulchellum Vand. - sarvlkl iidrik 

Pyrrhosoma nymphula Sulz. - punaliidrik. Vastsed sageli 
soo-o jades.

Erythromma najag Hans. - punasllm-1 iidrik
-20-



f. ~ jõglhobulased. Vastsed
vooluvetes, mandriosas.

Gomphus flavlpes Charp.. - ida- jögihobu. Ida-Kestis, harul
dane.

vulgatiesimus L. - harilik Jögihobu 
Onyohogomphu3 forcipatus L. - näps-jögihobu 
Ophlogomphue serpentlnug Charp. - rohe-jögihobu

g. Aesohnldae - tondlhobulased 
Braohytron hafniense Müll. - välke-tondihobu 
Aeschna oo erul en Ström. - ta Iga-tondihobu

parrata Hag. - saaremaa tondihobu. Saaremaal Ja 
. rannikul.

junoea L. - soo-tondihobu 
subarotlca Walk. - raba-tondihobu. Haruldane. 
viridls Kv. - rohe-tondihobu 
grandis L. - pruun-tondihobu 
oyanea Müll.- metsa-tondihobu 
mlxta Latr. - sügis-tondihobi. 1 leid Puhtust, len

dab oktoobris.

f* * vöötkiillased
Cordulegapter annulatus Latr. - vöötkiil. Haruldane. Vast

sed met soojades.

h. Corduliidae - hiilgekiillased 
C ordul la aenea L. - harilik hiilgeklll 
Somatochlora metall loa Vand. - läik-hillgekiil 

flavomaoulata Vand. - kollatahn-hillgekiil 
arctioa Zett. - pöhja-hiilgekill. Saartel pole 

leitud.
Bpitheoa blrnaoulata Charp. - kakäLaik-kill. Haruldane, pea

miselt Kagu-Kestis. '

fe IžiŽžillliŽäž ** veslkilllased 
Llbellula depressa L. - lapik-veslkiil

quadrhnaculata L. - harilik vesikiil 
fuiva Müll. - triip-vesikiil. Vaga haruldane, 

Kagu-Kestls.
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Orth^trum oo erule soeng F. - Üks leid, möödunud sajandil 
Kiidjärvel.

canoellatum L. - sinikiil. Sage rannikul.
Sympotrum flaveolum L. - kollatähn-loigukill 

vulgatum L. - harilik loigukiil 
striolatum Charp. - ranna-loigukiil. saaremaal 

ja läänerannikul.
danae Sulz. - mi st-loigukiil 
ganguineum Müll. - puna-loigukiil. Haruldane.

Vahe- ja Ida-Kestis.
Leucorrhinia oaudalig Charp. - hännak-rabakiil. Mandrio 

albifrong Burm. - valgelaup-rabak iil. Mandrio 
dubia Vand. - väike-rabak lil 
rubiounda L. - punaka 9-rabak iil 
psotoralis Charp. - suur-rabaklil

Isased erinevad omastest suguhaagikeste olemasoluga 
tagakeha teise lüli köhtmisel küljel.
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Tabel sugukondade määramiseks

et ja tt sarnased 
ZYGOPTKRA

tt kannasagaraga
ANI3DPTW

kannaosas kiirelt laie
nevad, <?-l sinised

Calogt2£S6iäS2*■24

varrel isad

stigma 1 salu 
pikkune

stigma 2-3 
sulu pikkune 

Ш£ИМ(24)

silmad eraldi

tiiva nelinurk 
korrapärane;

t laiad
tiiva nelinurk 
ebakorrapärane

silmad laubal 
koos

silmad puutuvad kokku 
ühes punktis;tagakeha 
kolla ste sööridega

et kolmnurk 
risti

(27)

silma külg serv 
e.-v. sirge 
Libellulidae

silma külg serv sämbuga;
keha tavaliselt metalse läikega

et kolmnurk 
pikuti

Cordoliidae(27)

42gohn=4ä2 (26)
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£äl2S-2E£6£äž2

<5 tiivakand tume;
$ tiiva sooned hall-pruunid

tiivakand hele; 
о tiiva sooned 
metall rohelised 

sol endena

Lestidae

kukal kollane
X1£S£Ä

annal a ta sponga

kukal tume 
(vrd. 5 genitaale ja 
rlndmlku külje joonist)

Coenagrionidae

kukal üleni 
tume

kukal heleda 
joonega 

Nehalennia

kukal 2 ümara 
tähnlga 

Ischnura (25)

tagakeha 
punane 

Pyrrhosoma

silmad 
punased 

grythromma
osaliselt 
heledad

6 tg VIII 
ja tg IX

<£ tg VIII ja IX mustad 
pumjl jo

VTII hele 
tg IX must 

elegans
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kukal 2 kill ja tähniga 
gnallagma ja Coenagrion 

(vrd. kaeluse kuju, 
8 II ja III ning о I-III 

ja VIII tergiidi joonist)

8 anaaljätked 
pikad,tangjad 
Onyohogomphus

tt kolmnurga all 
anaal silmu s

p mustad 
vulgatissimug

8 anaaljätkad lihtsad; 
kukal sarvedega 
Ophiogomphus

anaal silmust 
pole 

Gomphug

p enamasti 
kollased 
flavlpes

-25-4



Aesohnldae

rspl kohal 
3-4 sulgude rida 

Aesohna

rspl kohal
1 sulgude rida 

Braohytron

silmad laubal 
kitselt koos 

со erul ea

silmad laubal 
laialt koos

lauba T-tähn 
täielik

lauba T-tä.hn 
varreta

tiivad kollakad 
grandis

hele; 
3-sulullne;

lülil

näoõmblus 
d tagakolmnurk

2 tagakeha ei ahana III-l
rindmiku küljed 
üleni rohelised 

, viridig

näoõmblus must;
d tagakolranurk 2-sulullne; 
tagakeha aheneb III-l lülil

rindmiku eestähnid 
väikesed-, et 38-40 mm 

mlxta 

rindmiku eestähnid suured; 
et 46-50 mm; <3 anaal jätkete 

tipp alla pöördunud
cyanea -v——

näo õmblus 
aheneb külgedel

näoõmblus ei 
ahana külgedel 

subarotica

kukal kollaste 
tähnldega

Junoaa
kukal tume)

anaaljätked saagjad 
serrata
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Corduliidag

tt alusel tume laik; ŠS 
keha metalse läiketa 

Bpitheoa

tt laiguta;kaha 
metalselt läikiv

kollased tähnid 
II ja III tergiidil 

arotioa

laubal kollased 
tähnid

laup osalt 
kollane 

Somatpchlora 
(vrd. genitaale)

laup üleni 
roheline 
Cordulla

laubal kollane 
vööt 

metall loa

kollased tähnid 
II-VIII tergiidil 

flavoma aulata

Liballulidae

et-1 üle 10 
sõlme-eel ee 
rist soone

tt alus laiguta 
0rthetrum(28)

et-1 7-8 sõlme- viimane sõlme-eelne 
eelset r ist soont rist soon ulatab r,-ni;

tt alus tumeda laiguga 
Lsuoorrhjnia (28)

tt alub «unede 
laiguga 

Libellula

et Cu-s ja tt 3c-в 
tume triip;

kolmnurk hele 
fui va

tagakeha lapik 
d*-l sinine 

depressa

viimane sõlme-eelne 
rist soon ulatub so-ni 

Sympetrum( 28)

tiiva sõlmel 
tume tähn 

quadrima aulata
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Orthetrum

tl iva täpp must 
oanoellatum

tiivatäpp 
kollane

ooerulegceng

Srmpetrum

1 küünar-ri st soon; 
tagakeha sale

ülemised anaal- 
jätked valged 

albifrons

Leuoorrhinia

anaaljätked 
mustad

(vrd. genitaale)

c sõlmeni valge 
sõlm naist

2 küünar-rist soont; 
tagakeha VI-VIII lüli 

laiad 
oaudalis

Jaо sõlmeni 
sõlm valged

neotoralis rubiounda
о naist
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§=k===Se=e«£-«5-Be- * prussakal ised

Keskmise suurusega (5-30 mm) lapiku kehaga putukad.Prus
sakas ja tarakan elamutes. Kahjulikud Inimese toidutagavara
de reostajatena ja patogeensete organlanide levitajatena. 
Met spru ssakad metsades, metsaservadel ja -lagendikel. 4 liiki

f. Blattidae - tarakanis sed
ELatta orientalis L. - tarakan

f. ~ prussakalised
HLatella germanica L. - prussakas
Kctobiuy lapponicus L. - harilik met spru з заказ 

sylvestria Poda - euroopa metsprussakas

eesselg ühtlaselt pruun; 19-30 nnn 
HLatta

eessalg keskel tume, 
servad haledad;

4-10 mm 
Jotobius

ees selg kahe 
tumeda triibuga;

10-13 nnn 
HLatella

H

. ,, . - eessel jaeesselja servis poollabipaistev; k * 
<5 näärmelohk (tg VII-1) keskel — - -
valllea; ? tilrad ca saua pikad u lühemad kui tagäklha 4 т c Irano . . . ö

must laik kollase 
se servisega-, d 

näärmelohu põhi tasane;
kui tagakeha 

lapponicus sylvestris
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$Л=8=2=о=$=ХЛ=.-§^ kevikulised

Kedonlge saurusega (4-20 mm) saleda pehme keha, pikkade 
tundlate ja sageli ka pikkade uru jätketega putukad. Veekogu
de ääres rohul ja põõsastel. Lendavad halvasti. Vastsed vee
kogudes, peamiselt vooluvetes. Ainult kaks liiki võivad esi
neda ka sel su vetes: Nemoura oinerga ja Nemurella pioteti 
Klap. Tähtsad kalade toiduna, lestls seni vähe uuritud,tõe
näoliselt esineb ligi 30 liiki.

f. Taeniopterygidae кшкеяшЬс=сс5аске 
Braohyptera rjgi Mort.

brauerl Klap.
Rhapdlopteryx acuminata Klap.
Tagniopteryx nebulogp L.

Protopemura meyeri Piot. 
intriopta Rls.

Amphinemura (3 liiki) 
Кещоига clnerea Retz. 

(avlcularlg Mort.) 
(erratioa Claas.) 

N emu r ai la pioteti Klap.

g. 4 liiki. Tiivad puhkeolekus
rulluvad ümber kere.

h. Cagnlldae 
Capnla blfrons Newm.

atra Mort.
Capnopsls sohilleri Rost.

i. Perlodldae S ECS И tx Ш ИЖВШ 
Diura bioaudata L. 
Perlodes digpar Ramb. 
^goganufl nubeculp Newm.
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I poperl a grammatioa Poda 
dif Tormis Klap. 
оЬроига Zett.

f.
Chloroparla bqrmeigterl Plot 

apioalig Newm.
Isoptpna serrioornig Plot.

käpa lülid 
e.-v. ühepikkused 
T^®niopterygl<lae;(32)

Sugukondade määramise tabel

tr2 lühike "1 ja tr2 
lühikesed

tiivad X-jooniseta

tiivad 
ceroi

X-joonisega; 
1-lülilised

cerci
1-lülilised 
Leuctrldae о ere i 

hulgalülilised
Capniidae(33)

kuni 20 mm;  
kollased pruuni kirjaga; tt-1 

4-10 a või <T tiivad rudimentsed
Perlodidae(34)

pruunid või

5-11 mm; roheka s- 
kollased; tt-1 kuni 3a

2^2E2Eerlidaa(33)
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XaaalSBžaneldaa

tundla 5.-10.lüli 
piklikud

rläl

Ея&шааа
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Cagniidae

et o-so rist sooni 
pole; tt anaalala 

puudub 
Capnopsls

et 1-2 o-so rlst- 
soont; tt anaalala on 

Capnia 
(vrd. <? tagakeha tippu)

et Cu kolmnurkne 
atra

et Cu nelinurkne 
bifrons

tundlad niitjad 
Ohioгорeriа

täppsilmade vahel ja 
näol tume tähn; eesselg 

tumeda kesk triibuga 
burmelstgrl

tundlad saagjad;
eesselg 2 laia tumeda 

triibuga
Isoptena 

pea ja eesselg 
üleni kollased 

aploallg
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Perlodidae
CSKKS=SCSn

normaal sete 
tiibadega

rs 3-4 haruline Perlodeg lao pari а

vrd. pea joonist

obscura difformiggraiumatioa

d tgX pikilõhagai 
g genitaalplaat suur 

laogenug

d subanaaljätked kepjad;
о genitaalplaat välke 

Diura



0RTH0PT8RA - slhktiivallsed кгксксзеЕкзкссЕссяб

Keskmised kuni suured (7-40 mm), enamasti külgedelt lit
sutud kehaga hüppurvormid. Peamiselt rohurindes. Snamus lii
ke ta imto idult sed, osalt taimekahjurid. 39 liiki.

s .-o. KNSIFERA - ritsikalised

f. " kiikritsikla sed

Tachycines asynamorus Ad. - ka svuhoonerit sikas. Tartu 
botaanikaaia kasvuhoonetes.

g. " ritsikJ.ased

Barbit istes constrtotus Br. - männiritsikas. Männimetsa
des, haruldane.

Meoönema thalassinum Deg. - tammerit sikas. 1 leid Mihk
li tammikust (Pärnu raj.).

Conooephalus dorsalls Latr. - sooritsikas. Soodel ja 
Lääne-Bestl rannaniitude!.

Tsttigonia viridissima L. - roheline lauluritsikas.
Lääne saart ei. .

oantans Fuess. - harilik lauluritsikas. 
Mandriosas.

Deotioug verru oi võrus L. - heinarit sikas. Mitmesugustel 
niitudel ja põldudel.

Metrioptera brachyptera L. - harilik nliduritsikas. 
Niisketel niitudel.

rogseli Hag. - ääris-niiduritsikas. Niis
ketel ja mesofiilsetel niitudel.

Pholidoptera eine г ea L. - võsarit sikas. Põõsastel Ja 
puhmastes Lääne-Bestis.

f. eežüžäSS ~ к il kl a sed
Gryllus domesticus L. - toakilk. Majades.

f. Gryllotalpidae - aorilased

Gryllotalpa gryllotalpa L. - kaerasori. Lõuna-Bestis.
Öise eluviisiga geobiont.
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8.-0. CAKLIFKRA tirtsul isad

* sirt alased
Tetrix su tuiata L. - ahassirts 

tenuicornis Sihib. - peenetundlane sirts 
blpunctataL. - täp lk sirts

f. ~ tirt alased
Podigma pedestris L. - sini säär-tirts. Penini яе! t kanar

bikul, nõmmedel ja rabadel.
Malanoplus frigidus Boh. - põhjatirts. 1 leid Pääsküla 

juurest.
Chrysochraon dispar Geim. - kuldtirts. Niisketel nii

tudel .
Suthystira brachyptera Oode. - lühitiib-tirts. Meso- 

fiil, kõrgrõhu stu te s.
Maco gtethu s gro ssu g L. - luhatirts. Luha- ja rannanii- 

tudel, soodes.
Stenobothras lineatus Panz. - suur jooniktirts. Lõuna- 

ja Lääne-Eesti aruniitudel.
stigmaticus Ramb. - väike jooniktirts.

Pärnu rajoonist 2 leidu. Kuiva
del niitudel.

Omocestug viridulug L.- harilik niidutirts. Niitudel, 
väga tavaline.

ha emo rrho idal i s Charp. - punakõht-n lidu tirts.
Lääne saartel ja Taevaskojas. 
Kuivades paikades.

Mynneleotettix maculatus Thnb. - tähniktirts. ga.ge 
nõmmedel.

Gomphocerippus rufus L. - tõlbtirts. 1 leid Rapla ra
joonist loomännlkust.

Chorthippus aprioarius L. - pruun rohutirts
pullus Phll. - puna jalg-rohutirts. Harulda

ne, kuivades paikades.
brunneus Thnb. - kahevärviline rohutirts. 

Kuivades paikades.
biguttulus L. - harilik rohutirts. Arvukas. 

Väga mitmesugustes elupaikades, 
v.a. soodel.

mollis Charp. - väike rohutirts. Kuivades 
palkades.

montanus Charp. - soo-rohutirts. Niisketel 
niitudel, soodel.

parallelus Zett. - lüh itiib-rohu tirts. 
' Mesofill.
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До г eatus Zett. - niidu-rohutirts 
ai bo marginata s Deg. - sale-rohu tirts

Paophus stridvlusL. - karistaja. Mesoflil.
Loougta migratoria L. - rändtirts. Juhuslik sisse-

1 endaja.
Brvodematuberculatum F. - nõmmetirts. 1 leid Varakast.
Sphlngonotus ooerulang L. - liivatirtg. 2 leidu (Narva- 

-Jõesuu ja Hiiumaa).

Järgnevad tabelid on mõeldud valmikute määramiseks. Mõ
nikord on raske vahet teha vanemate vastsete ja lühitüvel i&- 
te valmikute vahel. Eraldamiseks tuleb vaadata tiiva asetust. 
Vastsetel on tiiva eesserv suunatud üles (seljale), valmiku
tel alla (külje poole).

Tabal sugukondade määramiseks

tundiad keha 
pikkused või pikemad tundiad mitte üle 

pool®

käpp 4-1 ülliine

tiivad on; t_
tümpanaaiavaga 
Tettigoniidae(38)

Käpp 3-1 ülliine

kaha pikkusest

Px kõnnljalad

Fj läbidjad 
5öUotalgldgg

tiivad puuduvad; 
tT tümpanaaiavata 

Rhaph ido pho r idae CXSn==E==EEEEKBB
eesselg lühike

4&rid^a§(39) eesselg pikk 
ulatub üle keha

Iž^žg|i§2<39)
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t^ ja trg 
külgvagudega 

Meoonema

tümpanaalava 
pilu jaa

ttkupanaalava
Л* tj-1 lai,ovaalne

21-45 mm

et piklikud 
Metrloptera

tT ülaküljel 
ogadeta

Conooephalus

t, ülaktiljel 
J"3-4 ogaga

12-20tr^ ja trg ktilg- 
, vagadeta; tiivad 
lühikesed, soo mu ajad

Barbitistea

trill vabade 
talla sagaratega 

Peottoup

et lühikesed, 
30 о mu ajad 

Pholidoptera

eesselja külje sagarad 
üleni heleda servisega 

i*o e sel i

eesrind 2 к ep ja jätkega;
trTTT vabade tallasagarateta 

TettlgQhia

eesselja külje sagarad 
ainult taga heleda servisega 

braohyptera

Illi
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T et r lg ida g

eesselg peaaegu

tundiad vaevalt pikemad tundlad saledad, 1,5 x uil
kui fTl keemised lülid pikad kui fT, keskmised lü-
1,5-2 x pikemad kai laiad Ш laUd

Mpanotat» tenaicoieljä
<—r—r~|—r~l—1~Т~Г-ГП2ГГ1 I—T—1—czmrTcrcd

AoridldkO

eesrind jätketaeesrind jätkega
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kiirulohud väikesed, 
kolmnurksed 
Meoo stpthu s

kiirulohud 
puuduvad

kiirulohud 
pikad, selged

__tundlad tipul 
jämenenud

<3 et tipul ümarad, 
7-1 puutuvad seljal

peaaegu kokku 
Chrysochraon

et eesserv 
alusosas lainjas 

Gomphocerlppus

et eesserv 
alu so sa в sirge 
Myrmel eot et t ix tundi ad pole 

tipul jämenenud

d et tipul viltuse 
servaga; 0-1 laialt 

eraldatud 
guthystira

eesselja ktilgkilludeesselja ktilgkillud nõrgalt 
paindunud,nende suurim vahe 
ca 1,5 x suurem väikseimast; 
et cui ja ou2 koos või väga 
lähestikku;^ muneti hambaga 

Stenobothrug

on ja cu koos 
1lineatug

cu^ ja oug alus 
2/3-s eraldi 
st igmaticus

et preko staal sulg . ' 
pikk,pole laienenud k •-

eesselja ktilgkillude aiurlm 
vahe 2-3x suurem väikseimast;
et oun ja ou2 lahknevad, 7 

inuneti hambata 
Omocestug(41,A)
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silmad väikesed, sama kõrged A silmad 1 ,5-5. тkõrguned 
kui silma-alune vagu ;kllrmlk kui silma-alune vagu; 

pikikiiluga; mõneti pikem külmik plklkllluta;
viridulu s nnineti lühem

haemorrholdaliq

et prekostaal sulg 
alu ao aaa laienenud 

Chorthlppus

eeaselja külgklilud sirged 
või nõrgalt paindunud

tiivad ei ulatu 
taga põlveni

eesselja külgklilud 
tugevasti paindunud 

(42)

tiivad ulatuvad 
üle tagapõlve 

ee sael ja rist vagu eesselja 
ketical, d* tt üle poole et-st,

eesael ja rist vagu 
tagapool kedckohta;

eesselja külgklilud 
veidi paindunud; R 
laieneb aeglaselt 

dorsatus

eesselja külgklilud sirged;
R tiiva keskel järsult laienev; 

t _ у д- ei t tume 
aibomarg inatus

6 -41-



et keäcväli lai, 
cuj^ ja cu2 liitunud 

aprioarius
-тгтттТГТГТТ/1 ]П

et kedcväli kitsas, 
ja cuo eraldi

d et 4,5-5,5xnii pikk 
kui lai, ees serv nõrgalt 
kaardunud,et eesserv 

peaaegu sirge

t3 verlpunased, põlved 
mustpruunld; £ tiivad 
vaid pool tagakehast, 

<?- sama pikad kui tagakeha 
pullug

d* et 10-13, о 12-15 mm;
aesael ja rlstõmblus keskel, 

külgkillud mõõdukalt paindunud 
mollis

15-22 mm;
õmblus kesk

koha eel, külgkillud 
tugevasti paindunud 

brunneus

5 et 3,5-4,5xnii pikk 
kui lai, tugevasti kaardunud, 

о et eeaserv kaardunud 
bjgut tulus
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DKRMAPTBRA - nahk tl ival ised 
в e ж в cx в et в=в в с в в ж е ш ■ ■

Kedanise suurusega tumepruunid lühikeste nahkjate ees
tubade ja tang jäte urujätketega putukad. Kestis seni leitud 
vaid 1 liik - harilik kõrvahark (Forfioula aurieularia L.). 
Igal pool tavaline. Niiskuse- ja soojalembene. Polüfaag.

I=§=X=5=^eN=Q=$=T=5=R=AlE - r lpst! ival ised

Väikesed, 0.5-5 mm, kepja kujuga putukad. Tiivad väga 
kitsad, ripsnetega või puuduvad. Imevad taimedel või toitu
vad vetikatest ja seentest puukoorel ja rohtudel. Vähesed 
on röövtoidulised, hävitades lesti ja väikesi putukaid.Pal
jud liigid on seotud kindlata taimeperekondade või -sugu- 
kondadega. Osa kultuurtaimede! esinevaid liike (nisuripaLa- 
ne, tubakarlp alane, herneripslane Jt.) on mahlade imamise 
ja viirushaiguste levitamise tõttu kahjulikud. Kestis väga 
puudulikult uuritud. Seni tuntud 38 liiki, tõenäoliselt 
esineb ligi 150 liiki.

tagakeha tipp 
torujalt välja veninud; 

tiivad soonteta 
Phloeothripidae ввввжвввввсхжвеж

et tipul teritunud, 
vaid piki soontega; 

muneti paindunud alla 
Thrlpidae BSSBBBBBBB

Tabel sugukondade määramiseks

et laiad, rist soontega; 
muneti paindunud üles 

Aeolothrlpidae
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£ S О ° О р т в R А - kõduta 11 ised

Väikesed (1-5 mm) pehmak ahal ised putukad. Tiivad ena
masti hästi arenenud, suhteliselt suured, sageli kirjud. 
Osa vorme ilma tiibadeta. KLavad varjul istes kohtades tai
mestikus, lehekulul, heinal, puudel jm. Toituvad peamiselt 
samblikest ja vetikaist. Osa tiivutuid vorme majades, või
vad kahjustada toitaineid, taimede ja putukata kollektsioo
ne. Bestis tõenäoliselt üle 40 liigi. Seni kindlaks tehtud 
36 liiki.

f. Trogiidae 
Troglnm pulsatorium L. - toimi täi. Majades. 
Lepinotug inquillnug Heyd. Majades, ka looduslikes 

b lo toopides.

f.
Liposcelis divinatorius Müll. - raamatuta!. Majades. 

Ко snopoliit.
silvarum Kolbe. Okaspuude koorel.

g. Caeoiliidae
Caeclitus flavidus Steph. Lehtpuudel, väga tavaline. 

fugoopterug Latr. Peamiselt lehtpuudel. 
gynapterus Tet. Rohus ja maapinnal. 
pjceug Kolbe. Peamiselt okaspuudel. 
burmeisteri Br. - " -

Bnderleinella оbsõleta Steph. Puudel ja rohul. 
Kolbga quisquiliaram Bertk. Rohul.

h. Stenopsocidae 
Stenopsocus immaculatus Steph. Lehtpuudel.

lachlani Kolbe. Puudel, peamiselt okas
puudel .

stigmaticus Imh. et Labr. Lehtpuudel.
Graphopsocus cruciatus L. Lehtpuudel ja metsakõdus.



f. Laoheaill idae кссг:вс = х = 5=оя 
Laohegilla pediculariet L. Majades, ka looduses heinas

ja puudel. Kosmopoliit.
queroug Kolbe. Lehtpuudel, lehekulul, heina

kuhjades. Leitud Lätist.
1 ivlda Knd. Taimne tüvedel. Leitud Soomest.

Perlpaocug phaeopterus Steph. Puudel. .
alboguttatug Dalm. Puudal, kanarbikul. Lei

tud Lätist.
subfasolatus Steph. Puudel. 

Kotopsocus briggai Mo Laoh. Kasvuhoonetes.

f. Kl lp soo idae
Kljpgocug westwoodl Mo Laoh. Peamiselt okaspuudel.

hyallaus Steph. Peamiselt lehtpuudel.
abletls Kolbe. Okaspuudel. Kostist pole leitud, 

Reuterella helvimacula Knd. Puukoorel. Leitud Soomest 
. ja Lätist.

Hemlneura dispar Tet. Lehtpuudel, puhmastel ja rohul.
Leptodella fusclpes Reut. Puutüvedel. Leitud Novgorodi 

oblastist.

g. ?211otarpldag 
Philotarsus flavlcepg Steph. Puudel.

h. Me sop soo Idae 
Megopsocus unlpunctatus Müll. Puudel. 
. immunis Steph. Puudel. Leitud Lätist.

i. PsoeIdae
Psococerastis gibbosus Sulz. Peamiselt lehtpuudel. 
Metylophorus nebulosus Steph. Puudel 
Psocus bipunctatus L. Puutüvedel ja seintel, samblikel. 

Leitud Lätist.
(flavonimbatus Kost.)

Cl ema to stigma morlo Latr. Peamiselt lehtpuudel.
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Loen aia f asetata F. Puudel.
vartegata Latr. Puudel.
picioornis Steph. Puudal.

Triohadenoteenum majus Kolbe. Puudel.
sexpunctatum L. Puudel. Sest ist seni leidmata.

Mphjgerontia bifaaoiata Latr. Peamiselt lehtpuudel. 
oontaminata Steph. Okaspuudel.

Buoligmia oonspuroata Ramb. Puudel.
Copostigma oontrarium Reut. Puudel.

Tabel sugukondade määramiseks

tiivad 
hästi arenenud

et ap ja et ap puudub m koO3 
£5^8522^01 . Psocidae(50)

tiivad puuduvad 
või rudimentsed

(47)

käpp 
2-lül 11 ine

käpp
3-lül il ine

et ap ja m 
vaba seotud rist soonega 

Stenopsocidae 
= ' ~"^l48)

tiivad paljad 
Lachesili idae 
=eW-T49)= “ 

sooned 
karva sed

karvased

tt m ja r teatud 
ulatuses koos

Caeoiliidae(48)

karvastu tihe, 
tt-1 üle kogu serva 

Philotarsidae

tiivad paljad 
Mesopsocidae = =-(4=g=sooned

karvastu hõre, 
tt-1 vaid tipul

siig soe idae t50
tt m ja r 

seotud rist soonega 
Heuterella
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tiivad puuduvad; 
fIII kolmnurkne

Lipp scelis

tiivad rudimentsed

kahvatu, 
majades 

divinatorius

tundlad 
13-lülilised

tundlad 24-29 
lülil ised 
Trogiidae 
e шансе: ei cx es

mustpruun, 
1.2-1.7 mm 
Lepinotua

kapad 2-101 il ised

hei ekollane, 
2 mm 

Trogium

tumepruun, 
okaspuude koorel 

silvarum

rohul ja pinna eel, 
3-3.5 mm

rvrvr-l

käpad 3-lülilised

2-3.5 mmkollane, tiivad 
soonte jälgedega 

Kolbea

pea ja rindmik 
tumepruunid, tiivad

soomus jad
G, gynapterus

tg IV laia tumeda 
vöödiga 

unipunotatus.Q

tagakeha ke tirel 
tumedat vööt! 

imrnunis,y

puukoorel, 2 mm, 
keticselja keskel 

valge tehn 
Bquterella

3-3.5 mm; oranž; 
tundlad peaaegu 
keha pikkusedH. dlspar,9

2

4-4.5 mm 
Mesopgocug

2-2.5 mm; tundlad 
pool keha pikkusest; 

pea läikivmust,rindmik 
helepruun

L. fusoipes,



tiivad tumeda 
joonisega

Gaec iii ida©

tiivad tumeda 
jooniseta

pea ja rindmik 
lälkivmustad; et 

keskel tume plkivööt
keha kollane; 

et A tumepruun 
flavidug

et tumesuitsjas; 
pea ja rindmik 

mu stpruun id 
pioeus

karvad tiiva soontel 
kahes reas 

Koihea
tundlad lühemad, 
et 2,6-2,8 mmkarvad soontel 

ühes reas

keha heledam, 
hall või kollane

tundlad pikemad 
kui et; et 3,2 mm 

gynapterug

ptего stigma

оbsolete

ptего stigma tipuosa 
selgelt laienenud 

bu meister!

pea pruun 
lachlanl



Lachesiliidae

et 2,3-2,5 mm, ptero stigma 
sale, sooned ja keha helepruunid 

quercus 
et 1,6-1,8 mm, 

ptero stigma lühem

et sooned ja keha 
helekollased

1 ivida

sooned kohati pruunilt 
servi statud,pea ja rindmik 

tumepruunid 
pedicularia

Feripsocidae

et r ja m liituvad 
pikemas ulatuses 

Peripsoous

et r ja m liituvad 
ühes punktis 

Botopsocug

et hall, heledate 
tähnidaga; 3 mm 

gibfagolatug
et kiri selgem, tähnid 
osalt mustad; 2,5 mm 

alboguttatus

et tähnideta 
hallikaspruun 

phaeopterua

Mesopsooidae 

et r Ja m ühinevad 
ühes punktis 

inuuunis

et r ja m seotud 
rist soonega 

unipunotatus
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tt serv ripsneteta 
Hemineura

Bllgeooldae

et 2,5-3,5 mm;
tt r ja m liituvad 
teatud ulatuses 

glipgocug

tiivad suitsjad 
wegtwoodi

tiivad, klaasjad

et 1,7 mm;
tt r ja m seotud 

rist soonega 
Leptodella

et üle 3 mm;
ap tipp taimita 

abietig

et ligi 3 mm;
ap tipp taimiga 

hyalinu s

tt tipuserv 
ripsmetega

Psocidae

et väiksem, 
pikem kui tundel

(51)

et üle 5 mm, 
lühem kui tundel

tiivad pruunid 
Metylophorus

tiivad selged, tähnideta 
või väheste pruunide 

taimidega
Psocooerastig
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et r ja m 
liituvad 

ühes punktis

et r ja m seotud 
rist soonega

Amphigerontia

et r ja m 
pikemas ulatuses 

koos

et marmoreeritud 
Lo en sia

et peaaegu 
mustrita 

Copo stigma

joonis 
hallika spruun; 
et 3,4-3,7 mm 
pioioornls

et 3,7-4 mm;
d tiivad tähnita 

contaminata

et d 3,6-4} о 4,1-4,3 mm; 
joonis peaaegu must 

vartegata

et 3 vöödiga 
fasoiata

Psocus

в et tähnldeta,
- tume tähn ar^-1 

BucligtiiU

et 4-4,8 mm;
tiivad taimidega 

bifa soiata

et serva sulgudes 
tumedad tähnid

Trichadenoteonum

kiirmikul 1 lai pikitriip;
ptего stigma lühem ja laiem; 

M-s hall laik

kiirmiku joonis hulgast
punktidest; ptего stigma pikem 

ja saledam; M-s tumepruunid 
tähnid
majug
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=«=====£=ТЛ R A - sama gt i Ival i ged

Злата st 1 väikesed, talmemahla Imevad putukad» Keha ku
ju ja ehitus erinevad tunduvalt eri alam selt sides. iSestis 
ca 700 liiki.

Tabel ai ara selt side määramiseks

käpad 1-lülillsed 
või jalad puuduvad; 
о tiibadeta, sageli 
kilbi all; <5 tt - ta

käpad
3-lül il 1 sed käpad

OIGAD INKA 2-1ül il i sed

Рщ hüppe jalad: tiivad kilejad . tiivad valge
et pergamentjad, või puuduvad kirmega, soonestus
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С10ДРINKA tslkaadilised

Väikesed, kolmnurkse pea Ja taga aheneva kehaga hüppa
vad putukad. Kesti ivad enamasti nahkjad. KL avad mitmesugus
tes taimekooslustes, eriti arvukalt aga niitudel rohurindes. 
Toituvad talmemahlast, enamus on oligofaagld. Vastsed ela
vad reeglina samas palgas kus valmlkud, osal rühmadel ka pin
nases (Clzll.dae), taimedel vatramas sl s (Aphrophoridae) või 
sipelgapesas (Tattjgometra). Majanduslik tähtsus seisneb pea
miselt taimede viirushaiguste levitamises.

Kestis üle 300 liigi. Liikide määramine toimub reeglina 
Isaste genitaalide ehituse Järgi. Allpool toodud tabelitesse 
on võetud valik meil tavalisemaid, Iseloomulikumaid ja suure
maid vorme.

f. Achilidae
Cjxldla confinis Zett. Haruldane, puude koore pragudes.

Cjjqins Latr. 6 liiki peamiselt puudel ja põõsastel. 
01tarug leporlnuy L. Pillirool.

f. Peamiselt üheidul ahel is
tel taimedel.

Stenooranus fu soo vittatu s St81.
m luutus F.

KelislaFleb. 6 liiki tarnadel.
Megamelus notula Germ. Soodel tarnadel.
Delphaoodes Fieb. 2 liiki.
Delphax crassicornls Panz. Pillirool. 

pulchella Curt. - " -
Huides speolosa Boh. - n -
Ohlorlona Fleb. 5 liiki pillirool. 
Gallipygona J. Shlb. 20-25 liiki, rohus. 
Conomelus ancepg Germ. Lugadel.
Euconometus 1 ep idus Boh. Tarnadel. 
Dicranotropls hamata Boh. Rohus.
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Criomorphug Soott. 4-6 liiki.
Dolphacinug mesomelug Boh.

Ommatidiotus dissimllig Fail. Niisketel niitudel ja 
soodal; tavaline.

f. Tettigometridae e сив8= cC севшее сеже
Tettigometra atrata Fieb. Kadakal.

f- ~ vahtlased
Peuoeptyelug coriaoeug Fail. - kuu sevahtlane. Kuu sel.
Aphrophqraalni Fail. - lepavahtlane. Lehtpuudel. 

sai ic ira Goeze - pa juvahtlane. Pajudel.
(forneri Hpt.)

Lepyronia ooleoptrata L. - mardikvahtlane. Lopsakatel 
niitudel.

Phllaenug spumarius L. - harilik vahtlane. Kõikjal 
rohus, väga tavaline.

Neophilaenus lineatug L. Soodel.
exolamationie Thnb. Nõmmedel ja kuivadel 

niitudel.
oampegtrig Fail. Kuivadel niitudel. 
albipennis F.

g. Membraoidae 
Cgntrotug oo ruutus L.

t. (lassidee)
Ulopa retioulata F. Kanarbikul 
Megophthalmug sean leus Fail. Kuivadel niitudel. 
Onoopgis Burm. Leppadel, kaskedel Jt. lehtpuudel. 

5-6 liiki.
Pediopsis tiliae Genn. Pärnal.
Macropgis Lew. 8-10 liiki, enaroug liikidest pajudel.
Agallia Curt. 4-5 liiki, rohus.
Idiooerus saliclcola Fl. Pajudel. 

gtigmatjcalis Lew. Pajudel ja paplitel. 
herriohi Kbm. Pajudel.
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Idloоeruб lituratug Fail. Pajudel. 
confugug KL. Pajudel ja hõbepaplll.
1 ад laabus KL, Haaval ja pajudel. 
albioang Kbm. Hõbepaplll. 
populi L. Haaval ja hõbepaplll. 
elegang Fl. Pajudel.
poeoUus H.-S. Pajudel ja mustal paplil. 
trennil ae Sstl. Haaval, paplitel.

Jassug lauto L. Tammel 
Bupelix cugp idata F. Kõrrel istel. 
Aphrodes bjoinetug Sohr. Tavaline niitudel.

albifroap L. Kuivadel niitudel. 
higtrionloup F.
flavo striatu s Don.
albiger Geimi.
trifa salatu в Fourc. Kanarblkunõmmedel jm. 
bifaseiatus L. Tavaline kuivadel niitudel.

Stroggylooephalus livens Zett. Niisketel niitudel. 
ag restis Fail. - " -

Buacanthug Interruptus L. Rohus.
aeuminatus F. - " -

Cjcadella viridig L. - luhasikk. Niisketel niitudel.

sf •
Alebra albostriella Fail. Tammel. 

wahlbergi Boh. Laial ehistel jt. lehtpuudel.
Notus flavipennis Zett. Tarnanlitadel.
D lk raa oura Hardy. 5-6 liiki rohttaimedel.
Kybos anarap;dula Fail. Leppadel.

gtri^llifer Oss. Raeremmelgal ja tuhkurpajul. 
virgator Rib. Rabedal remmelgal, höbepajul, 

raudpajul.
rufesoens Mai. Punapajul jt. 
llndbergl Lnv. Soo- Ja arukasel. 
populi Bdw. Haaval- ja mustal paplil.

Chlorita vlridula Fail. Raudrohul.
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Huul õiel istel 
Pajudel.
Kaskedel.

Bntpoagca Walsh. 5 liiki rohttaimedel ja puudel 
Bupteryq germari Zett. Männil. 

stellulata Bunn. Pärnal. 
oonolnnfl Germ. Tammel ja vahtral. 
pulohella Fail. Tammel. 
vittata L. NII dc etel niitudel. 
no ta ta Curt. Kuivadel niitudel. 
atropufictatfl Goeze. Huulõiel istel. 
glgnatipennjg Boh. Angervaksal. 
tgnella Fail. 
urtjcae F. Nõgestel. 
oyclops Mats. - * 
gtaohydearum Hardy. 

Typhlooyba gexpunotata Fail. 
decempunotata Fail. 
queroug F. Tammel. 
rogae L. Boo sõlel istel. 
goometrioa Sohr. Sanglepal. 
gratloда Boh. Leppadel. 
ulmi L. Jalakatel.

Srythroneura aineti Dhlb. Sanglepal, ka jalakatel 
ja vahtratel. ‘ 

flammlgera Geoffr. Lehtpuudel. 
tjl lae Geoffr. - " -

rubrovittata Leth. Kanarbikul. 
parvula Boh. 
hyperloi H. - S. Nai stepunal. 
pullule Boh. Kuivadel niitudel. 
silvioola Oss.

Sf. Euscelinae
(üle 100 liigi väikesi ja välitingimustes raskesti määra
ta va id tslkaade).
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Tabel sugukondade määramiseks

pea en. plklkllludega; 
tundlad silmade all; 

tllvaketud on

pea en. plklkllludbta 
tundlad silmade ees; 
tlivaketud puuduvad

tjU tipul 
kannus

tiivad nahkjad, 
mitte läbipaistvad

tiivad läbipaistvad

et tipu osas ei 
kata üksteist

61111666(58)
kaha tuge

vasti lapik 
T®»ŽS222==«22et tipu osas 

katavad üksteist 
Achilidae

keha kumer 
Issldae

tju silindriline 
tipul hambuline; 
laubaplaat selge

tjjj 4—kandiline; 
pole selget 
laubaplaat!
CloadellIdae(61) 
eczcseeeicsdii

ees selg pika 
jätkega

Membraoldae
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Sihtidas

eesselg 3 
piklkilluga 

Cjjdtaj
eesselg 5 

piklkilluga 
01 taruв

nõrgalt 
lahknevadtaga tugevasti 

lahknevad (45° keha 
pikitelje suhtes 

Dalphaoodes

1. tundi ai üll
2 x pikem 
kui lai

Megamelu s

ligi pool 
kl imiku st 

eespool silmi 
minutug

1/3 kl imikust 
ee spool silmi 
fu soovlttatu в

kiirmik 2 x 
pikem kui lai 

Kelisia

ee seal ja külgkiilud 
ulatuvad tagaservani eesselja külgkiilud 

ei ulatu tagaserva
(59)

1.tundi ai üll 
sama pikk 
kui lal

Ж
kiirmik 3 x 

pikem kui lal 
Stenooranus
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tundla l.lüli pole 
laienenud, lühem 

kui 2.lüli

laubal 1 lihtne 
keskkiil 

Delphaolnus

laubal 1 kill 
mis ülaosas

hargneb kaheks

pikatiivalistel 
et tume joonis 
katkenud, lühi- 
tiivalistel et 

jooniseta 
pulohella

tundla l.lüli 
lai ja lapik 

Delphax

pika tiival istel 
et-1 tume siksakiline 

triip, lühitüvel istel 
sirge triip 
crasgioornis

laubal 2 
keskküla 

Criomorphu s

tundiad lühikesed 
ei ulatu näokllbi

et sooned 
siledad

killu harud 
piiravad kolm
nurkse sulu

killu harud 
ülal paralleelsed 

Djoranotropis

laup kõige laiem 
allpool keskkohta 

rohelised 
Chlorlona

et soontel 
terajad 

köbrakeeed

1. tundi ai üll 
kolmnurkne

tipul laienev 
Conomelus

laup peaaegu 
paralleel servana

tundiad pikad 
ulatuvad näo kilbi 

ala serva 
Buldes

1. tundi ai üll 
silindriline 
8цоопоте1ид

ül a serva
Pallipygona
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Aghroghoridae

eessalg kedcpiki- 
ki iluga

eessalg kedcplki- 
killuta

lauba tipp lihtne; \
keha ülalt paljas lauba tipp mõlemal 

Peuoeptyalug pool kahe kiiluga;
keha ülalt karvane 

Aphrophora

tundlapealne 
кШ lihtne; 
et tugevasti 
kumerdunnd 
Lepyronia,

et 2 heleda 
tähniga 

alni

tundlapealne 
kill kahekordne

et heledate 
taimideta 
galioinfl

laubaplaat 
pikem kui lai; 
et triibuga

1ineatu s

laubaplaat plki- 
kiiluta, keha 

värvus väga 
varieeruv 
Phllaenus

laubaplaat 
pikikiiluga 

Reophllaenus

laubaplaat 
asuna pikk 
kui lai

et enamasti hele; 
näokilp kumer, läikiv 

albipennis

serv aluspooles 
punkt tipupooles 

haledad
ezolamatlonig

et ebaselgete heledate 
taimidega kade ei ja tipu- 
osas; näokilp lame, tuhm 

oampegtrig
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Oioadallidae

f tipp ja tju välisserv 
ogahar ja steta 

Vlopa

f tipp ja tjTj välis
serv ogaharjaetega

et piki sooned alusel 
redu t seerumid, alue- 

ri st soon puudub

(64)

et piki sooned alusel 
selged, alu srist soon 

on olemas

laup tugevasti 
kumer

tui väi isserval 
alla 6 oga; lauba- 
Srablus laia kiiluga 

Megophthalrau а

laup lame

tuj vali5?serval 
ole 10 oga

et kirjud 
Suaoanthus roheline; klirmi- 

kul 2 rauata punkti 
Cioadella

kuldkollane 
rauata kirjaga 

interruptu s

teisiti 
(62)

tumepruun, e es
se! ja kedcpaik ja 

tiiva sooned heledad 
acuminatu s

pea pikk ja lal 
tugeva pikiki iluga 

gupelix

tundlapeal sed kiilud 
ulatuvad laubale 

Ja asis
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täpp silmad 
pea ees serval 

või veidi üleval 
või allpool

täpp silmad kiir- 
mikul, ee sserva st 

eemaldunud

täpp silmad väljas
pool laubaõmblust; 

keha jässakas

kiirmik risti- 
klbrudega

Stroggylooephalus

kiirmiku eee- 
serv hele 
agrestis

tiiva tipu servis 
kitsas, nahkjas; 

mõnikord lühltiivalised

eesselg ees 
nurk jae; 

tundlad süga
vates aukudes

eesselja 
paralleelsed 
taga servale
Onoopslp

vaod

täpp silmad sees
pool laubaõmblust 

või keha sale
3u scelinae

kiirmik sile 
või piklkibrudega

Aphrodes(64)

kiirmiku eesserv 
tumepruun 

livens
tiiva tipuservis 
lai, kilajas

Idiooerue(63)

eesselg ees 
ühtlaselt 

kumer või sirge 
Agallla

kiirmiku kesk
osa ülalt nähtav

Macropsip

eesselja vaod 
põik sed

eesselg tugevasti 
või iranud, keskel 
katab kiirmiku

Ped lopsis
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kiirmlk 
punkteeritud 

eal ic lool а

et 
kuni 
alla

3 tipu sulu eee- 
ots e.-v. samas 
tasapinnas; et 
eesserv selgete 
köbrukestega 
stigmatioalis r üleni 

pruun 
1ituratus

r heleda täpil ine 
herrichi

et heleda 
ristvöödita

et 1 täieliku 
ristvöödiga

pea ja ee sselg 
kirjud 
elegans

et 2 täieliku 
heleda ristvöödiga 

tremulae

pea ja eesselg 
ühevärvilised 

laminatus

et heledad

et pruunid 
elavus haleda 

tipuga 
populi

tumedad,et .
sooned heledate 

punktidega
po eo ilus

et tugevasti läikivad 
kollakasrohelised; elavus 
sageli tume, tipul heleda 

tähniga; pajudel 
oonfu su s

et tuhmid; 
hõbepapl11 
albloans

Ifliooerug

eesserv 
keskkohani 
paindunud

к Urm lk 
kribulIne

1 tipu sulg algab 
tunduvalt eespool 

kui teine

et eesserv pole 
alla paindunud
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Aphrodes (dd )

pea eesserv 
terav; kllrmik lame

kliinikul 
hele vööt 
b ic inetus

kllrmik 
tume

et tipp ja 
rlstvööt 1 heledad 

alblfrons

et tipp 
hele 

trifa gc lutus

et tipp 
tume 

blfagclatug

pea eesserv ümardunud, 
kllrmik keskel veidi

kllrmik ja 
eesselg 

vöötldeta
eeanlne hale 

rlstvööt koosneb 
3-st tähnlst 

albiger

et tipul 
кlleja servisega 

Alebra

Typhlooybinae ccBEEBcitcccae

et serviseta

tju vällsserval 
pruunid punktid 
albostrlella

tjjj välisserv 
punktideta 
wahlbergl

et viimane tipu- 
soon suubub tlpu- 

serva(65)

et viimane tlpu- 
soon suubub taga- 

serva
tt-s 1-2 tipu- tt-s 3 tipu-

911 gU SUlgU
Typhlocyba(65) Bupteryx;(66)
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tt cu1 lihtne

tt kõik piki sooned 
suubuvad serva eel 
kulgevasse soonde;

an hargnenud

. r ja m 
suubuvad tiiva 
serva;an lihtne 
Brvthroneura (67)

tt cuj hargneb

leppadel 
anaragdula

keskel 
kui

kiirmlk 
pikem 
külgedel

penis 2 tüve 
ja 2 sugdavaga

Notus penis 1 tüve 
ja 1 sü gu a vaga 

Dikraneura

к Urm lk e.-v. 
parall eel

se rvane

C lühem kui Cu 
Chlorita

C sama pikk 
kui Cu

haaval ja 
paplitel 
populi

kaskedel 
lindbergi

pajudel 
gtrigilifer 

virgata 
rufesoens

Typhlooyba

ülalt ühevärviline 
valkja ätollane 

rosaa

selgeülalt 
joonisega

kollakas 
puna crte 
tähnidega 

queroug
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tuptaryx

ülakülg rohekas 
selge kirjata 

ggrmari

eesselg ja (või) 
kilbike

üleni tume
või tumeda 
kirjaga

ülakülg selge kirjaga

et tipp 
terav

st ellal ata

eesselg ja kilbike 
heledad

eemised rist- 
sooned nnsta 

servisega 
conoinnq

et 1. tipu soon 
ümarguse musta 

punktiga 
pulohelja

eeanised rist- 
sooned serviseta 
gignatipennig

elavus* e distaalne 
osa üleni uu st

olavus* e di ata aine 
osa osalt hele

üle 3 mm 
vittata kiirmik 

osalt või 
üleni tume

alla 2.7 mm

kiirmik 2

viimane tipu- 
soon algab M-st

et 2 tumeda 
triibuga 
tenella

musta tähniga

kiirmik hale 
slgnatipennis

viimane tipu- 
sDon algab H-st 

stachydearum

kiirmik уkiirmik 3

eesselja külgtähnid 
ulatuvad ees servani 

atropunotatq

musta tähniga joonisega

eesselja külgtähnid 
ei ulatu ees servani 

slgnatipennis
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alla 3.2 mm 
pullule

kllbikesel 
3 nusta tähni; 

kiirmlk 2 ebaselge 
tähniga

Krythroneura

parvula

kiirmlku kedcel 
1 lai tähn, 

kilbike hele 
tipp must 
hyperioi

3.4 - 3.6 
gil vioola

kilbike üleni 
tume või tipp 

hele

kiirmlk taimideta 
või ebateravate 

tähnidega

et selgete 
kollaste või 

punakate 
tähnidega

ühevärvilised 
heledad
aineti

tolli-. 2 rea 
pikkade^karvadega

t valkjad 
keha üle 
2.75 mm

olavus suitsjas 
t il lae

trjji karvad 
pole pikemad 

lüli paksusest

olavus selge 
fl amm lg era

t määrdundkollased 
keha kuni 2.75 mm; 

kanarbikul 
rubrovittata
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I PSYLLINKA 1 ehek Irbul 1 eed

1.5- 5.5 mm, hüppavad teikaadide taolised, kuld Iseloo
muliku tiiva soonegtusega putukad. Toituvad alati taimedel, 
enamasti seotud kindla taimeliigi või perekonnaga. Imemise 
tagajärjel taimede võsud, lehed või õied deformeeruvad: te
kivad pahad, kublad või kollakad imemistähnld, lahed kipru- 
vad või lahe servad rulluvad. Paljud liigid (^halara,Trlo- 
za) tal vihuvad valmikutena okaspuudel, eriti kuusel, kust 
neid võib koguda hilissügisel ja varakevadel. Liikide bio
loogia ja majanduslik tähtsus on nõrgalt uuritud. Taimekah
jurite st on meil tuntuimad õunapuu-1 ahekirp ja porgandl-le- 
hekirp.

Kestis süstemaatiliselt uurimata. Seni kindlaks tehtud 
49 liiki, tõenäoliselt esineb ligi 80 liiki.

Raskesti määratavas sugukonnas Psyllidaa on liigid eral
datud alguses toiduta imede järgi. Määrangu kontrollimiseks 
on kõikide liikide juures toodud ka <S<3 genitaalide dceem.Ke
ha pikkus mõõdetakse laubast kuni kokkupandud tiibade tipuni.

f. Llvildae
on = es cx sea

Llvla juncorum Latr. Lugadel, võsud ja õlad deformee- 
ruvad.

Djrapha orefeldensig Mink. Tarnadel.

g. Aghalarldag 
Rhlnooola aoerig L. Vahtratal. 
Camaroto soena speoiosg Flor. Paplitel, lehe servad rul

luvad üles.
Strophlngia erloae Curt. Kanarbikul, väga tavaline. 
Aphalara oalthae L. Varsakabjal.

boreelis H.-H. Kirburohtudel.
polygonl Frst. - " - , tavaline.
affinlg Zett. Soistel niitudel.
exllls W.M. Oblikatel.
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Craspedolapta gnbpu,notata Frst. Põdrakanepil.
flsvlpennig Frst. HSr ja silmal jt. korv- 

8lalistel.
gonohj Frst. Piirae kakal (?) 
nebulosa Zett. Põdrakanepil ja pajulilledel. 
nervoga Frst. Raudrohul. 
artemistes Frst. Põldpajul.
jatior W. Wagn. Harilikul pujul. Leningradi 

oblast, Soome, Rootsi.
malaohjtioa Dahlb. Koirohul. Soome, Rootsi.

f.
Payllopsis fraxini L. Saartel, lehe servad rulluvad alla. 

fraxinlooja Frst. Saartel. 
disorepang Flor. Saartel. Soome, Rootsi.

Pgylla rhqmnioola Soott. Türnpuul. Soome, Rootsi. 
ulmi Frst. Jalakal ja künnapuul. Rootsi. 
fugoft Zett. Leppadel. 
foergterl Flor. Sanglepal. 
gini L. - lepa-lehekirp. Leppadel. 
betulap L. Arukasel. 
orataegj Schrk. Viirpuudel. Rootsi. 
nigrita Zett. Pajudel. Leningradi oblast, Soome, 

Rootsi.
amblgug Frst. - * - - n -
parvlpennig Löw. Hundipajul. 
foartjgi Flor. Arukasel.
piuni Soop. Ploomipuudel. Soome, Rootsi. 
pyrj L. - pirnipuu-lehekirp. Pirnipuul. 
brunnAjpennlgJSdw. Pajudel. Rootsi, Põhja-8uroopa. 
nrrrtjlli W. Wagn. Mustikal. Soome, Rootsi. 
lodi Flor. Sookailul.
oogtQlifl Flor. Õunapuul. Soome, Rootsi. 
raali Sohmdbg. - õunapuu-lehekirp. õunapuul. 
pulohra Zett. Pajudel. Leningradi obl., Soome, 

Rootsi.
abdominalis M.-D. Pajudel. Soome, Rootsi.
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Psvlla melanoneura Frst. Viirpuudel. Rootsi.
mo soovita Andr. Pajudel.
pereärina Frst. Viirpuudel.
pyriaiga Frst. Pirnipuul. Soome, Rootsi.
paimani Löw. Pajudel. Leningradi obl., Soome, 

Rootsi.
sorbj 8dw. Pihlakal. Leningradi ohi •

f- lEkstias
TrlohQohermes walkerj Frst. Türnpuul.
Trioza remota Frst. Tammedel. Läti, Soome, Rootsi.

alaoris Flor. - loorberi-leheklrp. Kasvuhoone
tes loorberil jt.

galli Frst. Madaratel.
ohenopodü Reut. Hanlmaltsadel ja maltsadel. 

Soome, Rootsi.
obljqua Thoms. Maltsadel. Rootsi.
proxjiia Flor. Hunditubakatel.
0erafltjj Löw. Kadakkaertel.
urtloae L. Nõgestel. Kõikjal tavaline.
flavjpennlg Frst. Naadil.
digpar Löw. Võilillel, seanuppudal.
rhanpij Sohrk. Türnpuul.
abdomlaallg Flor. Niitudel, toiduta lm? 
ohrysantheml Löw. Härjasilmal. Soome, Rootsi. 
munda Frst. Äiataril, ? nõgestel.
agrophlja Löw. Põldohakal.
oaloarata Sohaef. Тоidutaim? Leningradi obl.
pigrloornls Frst. То idu ta lm? Läti, Soome, 

Rootsi.
curvatlnervlg Frst. Pajudel. Leningradi obl., 

Soome, Rootsi.
gtriola Flor. Pajudel.
alblventris Frst. Pajudel.
nirgil Löw. Seakapsal jt. ohakatel. К еж- ja 

Põhja-Buroopa.
pall ida Haupt. Тоidutalm? Leningradi obl. , 

Rootsi.
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Trioza viriduln Zett. - porgandi-lahekirp. Sarlka- 
. li st ei.

fflmoral j,s Frst. Kõrt sl ehted  ei, sage.
acutjpennig Zett. Soopihlal.
saljoiTora Seat. Pajudel.
bohemjoa ätil о. Ojamõõlal.
rautori Sale. То idu taia?

kiirmik pikk

Tabel aigukondade määramiseks

kiirmik mitte 
pikem kui lai

tundi а 2.lüli 
sale 

piraphie
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A^halaridae

ptего stigma 
pole

ptего stigma on 
(vrd. ee st libu)
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Craspedolepta

sooned pruunid
tiib kollakas või 
tipu osas sultsjassooned heledad, 

lamedad
flavipennig

reljeefsed 
sonchl

Saartel (Fraxlnus spp.)
fr^xinloola
(heleroheline; tiib must
rita)

fraxinl
(et pideva tumeda vöödiga 
vSlls- ja taga serval)

dlsorepang
(et muster vähe arenenud)
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Paludel
(ai ix romarinlfolla)

parvlpennls
(tiivad lühikesed, ulatuvad 
vaevalt üle tagakeha, keha 
2-2.5 mm)

( Salix epp.)
nigrlta, 
(cu? ümbrus tume)

ambigua,
(et valkjad, sooned hele
dad)

brunneipennig
(et kollakad, sulgudes tu
medate varjudega)

pulohra
(an tipul tume tfihn)

abdominalig
(keha valkjas, laia oranži 

kirjaga,et tipupool kollakas)

mo soovita
(et klaasjad, stigma tume
pruun, abd. pruun, tergii- 
did punaste servadega)
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Aruka eel (Betulayerruco sa)
betulae
(з,7-4,5 mm, et kollakad, 
sooned pruunId)
hartlgl
(2.5-3 mm, et orekollased)

Leppadel
(Alnu^glutlno^) 

foergberl 
(et kollakad, 
dad)

(Ainus spp.)

(et klaasjad, 
teised sooned

sooned halo

0 roheline, 
pruunid)

st igma väga sale)

jalakatel (Ulmis spp.) 
ulmi

pirnipuul (FyiUBjooEminls)
pyri
(et”stigma ja an tipul tu
menenud alad, 2,5-3 nnn)

SZrlaiga 
(3.2-3,7 nnn)
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Õunapuul (Malus^jiomestica) 
mall
(3.4-3.7 nnn)

oostalls 
(2.7-3.1 mm)

Pihlakal (gorbus^aucuparia) 
sorbi

Viirpuudel (Crataegus spp.)
cjatasa 
(et väi
tähnld)

1
Isserval tumedad

melanoneura
(et kõige laiemad tipupoo- 
lel, sooned tumedad)

peregrina
(et kõige laiemad ketirel, 
sooned kahvatud)

Ploomipuudel (Pninus spp.)
?et ^ipukolnandlk sageli 
kollakaspruun, sooned pu
nakad)

rhamnicola
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Saokailul (Ledtun palustre)
ledi
(et kollakad, põsekuhlkud 
kllrmlku pikkused)

Ma stikal (Vaccinium myrtillug) 
nyrtilll
(et kollakad, põsekuhlkud 
кiimiku st lühemad)

XZtežlŽSS

/ et г в lühike, ei ulatu 
et ristvöödiga et kirjata.. ü-2-9 > paindunud tiiva
Trlohooherae g Trloza taga serva poole või sirge

et kõige laiemad keskel
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et tipp nurkjae

oranž 
proxima

roheline 
ceragtii

et tipp ümar

tondiad ja 
keha üleni 
mustjad

tundel must, 
v.a. esimene 
vihuri lüli

pösekuhlkud 0.5 
klirmiku pikkusest 

klirmiku servad kitsalt 
haledad; keha 3-3.4 mm 

nlgr loomis

pösekuhlkud 
mustad

pösekuhlkud klirmiku 
pikkused, keha 3.5-3.75 

ealсагаta

et klaasjad 
sooned valkjad 
albiventrip

vihuri aluspool 
hele (6.lüli 

vüh eralt
tipu pool ei tume) 

(80)

tundi ai vaid 
2 viimast 

lüli mustad 
(79)

pajudel seakapeal
Ja villohakal 

pösekuhlkud mustad 
eirsii

pösekuhlkud 
heledad, 
ax tume

pösekuhlkud lühemad 
kui klirmik 
tömbi tipuga

eurvatinervis
pösekuhlkud kiirmik 

tipul teritunud, 
kül j ai nõgu sad

striola

,st kollakad 
eesserv tume 

sai ioivora

-78-



et klaasjad et kollakad
või tumeda kirjaga

keha kollakas või 
punakas tumeda 
kirjaga

keha nustpruun,
selg punase servisega, 

halli vahakirmega keskel 
rhamnl

põsekuhjJcud 
lühemad kui 

kiiimik
põsekuhlkud pikemad 

kui к ilrmlk, tugevasti

atdominalis

hambaga tipul, 
siseküljel

lülid hammasteta

M1< Cu x
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ot sell id kiirmiku
serval serva st eemal

otsellid kiirmiku

selg roheka dcollane, 
selge jooniseta 

agrophila
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ALBYRODINKA - karilised

Väga väikesed, 1-2 mm. Keha ja tiivad kaetud valge tol
mu taolise kirmega. Vastsed ja valmlkud mitmesuguste taimede 
lehtede alaküljel. Talvltuvad pupaariumid. Taimede imemise 
tagajärjel lahed kolletavad ja vastsete magusatel ekskreeti- 
del arenevad soodsalt nõgi seened.

Liikide määramine toimub ainult pupaariumide ehituse 
järgi, mis väliselt on mõnevõrra sarnased kilptäidega.

Kestis seni uurimata. Tõenäoliselt esineb 10-kond liiki

f. Alevrodidae - karllased cs c ssms вене гзхз s
Tetralioia erloae Harr. - kanarblkukarilane. Kanarbi

kul , Kesk- ja Põhja-Su roopas.
Aleurolobug agari Schrk. - piprakarilane. Metspipral, 

enelal, kuslapuul, Keäc-Kuroopa.
Trialeurodeg vaporiarum Westw. - kasvuhoone-karllane.

Kasvuhoone- ja toataimedel.
Aleuroohiton acerinug Haupt - põldvahtra-karllane.

Põld vahtral. Levinud koos toi
du ta imega.

oomplanatus Baar - vahtrakarilane. Hari
likul vahtral.

pseudoplatanl Visn. - mägivahtra-kari- 
lane. Mägivahtral. Kesk-Suroopa.

Pealing quercus Slgn. - tarouekarilane. Tammel, jala
kal, sarapuul, Kesk-Kuroopa.

Japaneyrodes simli is europaeus Zahr. - pohlakarilane. 
Pohlal.

Aleyrodes proletellg L. - карsakarilane. Kapsal ja 
rohttaimedel.

1 on ic era e Wlk. - põõsakarllane. Rohul, 
põõsastel ja puudel.
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Tabel liikide määramiseks

pupaarium kitsas, tume, 
vahakatteta, ülakülg laiem 

kui alakülg; kanarbikul 
eriosa

alakülg laiem kui ülakülg

pupaarium tume, 
osalise või täieliku 

vahakattega

pupaarium! serval 
sõrmjate näärmeta 
rida,seljal mõned 
Pikad vahaniidid; 

ruumides
таро r larani

pupaarium hele, 
vahakatteta

tagaots pole laiem 
kui aa sots, ühtlaselt 

ümardunud 
aoerinus

selg 2 rea 
köbrukestega; 
tammel; 1 mm

quercus

vahal int 
serval vahalladita
a sari

ktilgmise vaha- 
llndiga; 2 nnn 
pseudoplatani

pohlal, 
1 nnn

aim lii аtagaots laiem kui 
ee sots; taga serv sämbuga 

oomplanatug

valge; seljal 1 rida 
köbrukesi; valmiku tiib 

1 tumeda täpiga 
lonioeraa.

rohul või 
põõ saatel

kollane; selg sile 
valmiku tiib 2 

tumeda täpiga 
proletella
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APHIDINKA lehe tälllsed

0.5-6 mm, pehmekehalised, kahe paari kilajate tiibade
ga või ilma tiibadeta. Toituvad väga mitmesugustel taimedel. 
Blutsüklld keerulised. Aastas reeglina mitu põlvkonda, kus
juures erinevad põlvkonnad võivad*erineda nii kehaehituse, 
tiibade olemasolu, toidutaimede kui sigimise poolest. Rida 
vorme kahjustavad kui tuur taimi ja levitavad viiru shalgu sl. 
Rühma bioloogia on üldiselt nõrgalt uuritud. Kestis esineb 
tõenäoliselt 250 liigi ümber.

f. " Pahk^ilased (herme alased)

Kestis kuni 16 liiki. Monofaagid männil istel. Põhipere- 
meheks kuugfc. Liigi määramine toimub I kasvu järgu vastsete 
järgi. 10-kond liiki tekitavad pahku kuuskedel.

Pingus oembrae Chol. Kuusel, mlgreerub seedermännile.
orlentalls Dreyf. Idakuusel, mlgreerub mändidele.

Dreyfusia nordmannlanae Bokst. Idakuusel, mlgreerub 
nulule.

Aphrastasia peotinatae Chol. - mi st-pahk täi. Kuusel, 
* mlgreerub nulule.

Adelges larioig Vall. - lehise-pahk täi. Kuusel, mlgree
rub lehisele.

Saoohiphantes viridls Ratz. - roheline pahk täi. Kuusel, 
mlgreerub lehisele.

abletis L. - kollane pahktäi. Kogu elu
tsükkel kuusel.

f. Phylloxeridae ссЬсзвсввкоев
Phylloxerina sai tois Lioht. HObepajul, koorel ja võr

setel.
Phylloxera coooinea Heyd. Tamme lehtedel, lehed täpi

lisel või kortsus.

f. ~ paunatäilased
Asiphum tr emal ae L. Haaval, mlgreerub kuuse juurtele. 
Pachypappella tremulae Tullgr. Haaval.

populi L. Haaval.
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Paohypappa marsuplalls Ко oh. Mustal paplil.
vesloalls Koch. Hõbepaplll, mlgreerub kuu

se juurtele.
grandis Tullb. Haaval.

Proolphilus fraxinl F. Saarel, mlgreerub nulu juur
tele.

bumellae Sohrk. Saarel (sirelil), mlgree
rub nulu juurtele.

xylostel Deg. Kuslapuul, mlgreerub kuuse 
juurtele.

orataegl Tullgr. 71Irpuul.
Theoabiug af finiš Kalt. Mustal paplil, mlgreerub 

tuiIkatele.
Pemphlgus llchtensteinl Tullgr. Mustal paplil.

bo real la Tullgr. Kaug-lda paplitel (P. sua- 
veolens, P.laurifolia)

bursarius L. Paplitel.
spirotheoae Pass. Paplitel.
f ilaglnls B.d.F. Paplitel.

Kriosoma lanlgerum Haugu. - verltäl. Õunapuu võrsetel 
ja juurtel.

ulmi L. - jalaka-kobrutäl. Jalakatel, mig
reeni b sõstardele ja karus
marjadele.

Colopha oompressa Kooh. Jalakatel, mlgreerub kõrrelis
te juurtele.

Kaltenbaohlella pallida Hai. Jalakatel, mlgreerub 
huulõlellste juurtele.

Tetraneura ulmi L. - jalaka-paunatäl. Jalakatel, mig
reeni b kõrreliste juurtele.

sf. Fordlnae. 3-8 liiki monöökselt kõrreliste juurtel. — esqscce v

f. Lachnldae - võrsetä ilased = 8= = SS = = = =Ct
Clnara grossa Kalt. Kuuse 8-15 ora jämedust ei tüvedel 

suurte kolooniatena.
bogdanovl Mordv. Kuuse võrsetel, okstel, tüve

del, ka juurtel.
pii loomis Hart. Noorte kuuäcede võrsetel, 

okaste vahel koloniaalselt, 
pista ta Buckt. Noorte kuuskede vanematel vör 

setel ja tüvedel.
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Cinara, eostata Zett. Kuuse peentel okstel okaste 
vahel.

pieeae Panz. Nulu Jämedatel okstel, tüvedel 
Ja juurtel.

pinea Mordv. Männi võrsetel.
pini L. Männi võrsete tipul, okstel ja harvem 

ka tüvel.
nuda Mordv. Noorte mändide tüvel. 
eembrae Chol. Seedermänni vanematel võrsetel. 
laricis Walk. Lehise võrsetel, 
Juniperi Deg. Kadakal.

Sohizolaohnus pineti F. Männi okastel, ridastikku. 
Protolachnus agilis Kalt. Männi okastel, vilkad. 
Laohnus roboris L. Tamme 1-3-aasta st ei võrsetel. 
Trama radiolg Kalt. Коrvõtel iste Juurtel või juure- 

kaelal.
ranuneuli Guerc. Roomava tulika juurtel.

f. Mig^ar^gg
Mindarus obliquus Chol. Kanada kuusel, parkides. 

abietinus Ко oh. Nulul, kahjustab okkaid.

g. Anoeciidae - juuretäilased

Anoecia corni F. Kontpuul, migreenib kõrreliste 
juurtele.

vagane Kooh. - " - - " -
(zimitsi Mordv.) Monöökselt holo tsüklil isalt 

kõrreliste juurtel.
(pžftovica Mordv.) Monöökselt holotsükl iii selt 

tarnade juurtel .

h. Phloeomyzidae

Phloeomyzus passerinii Sign. Papli koore pragudes, 
raonöökne.

Gly-phina betulae Kalt. Kaskede võrsete tippudes, 
koloniaalselt.

sohrankiana C.B. Leppade - " -
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Th ei ах es dryophlla Schrk. Tamme võrsetel, leherootai
del ja noorte lahtede alaküljel.

Cergtaphig orohidearum Westw. Kasvuhoonetes.
Tetraphls betulina Horv. Kaskede lahtede alaküljel 

” punakates lohkudes.
Hormaphldula betulae Mordv. Kaskede lehtede alakül

jel, lehed ei deformeeru.

i. Callaphididae
ECK=:tsEecc=BBB

gymphydobius oblongug Heyd. Kaskede võrsetel.
BetaoeU-llg oomeg Walk. Kaskede ja leppade võrsetel.
Äuceraphig punotipennis Zett. Kaskede tipulehtede 

alaküljel ja võrsete tippudel.
Phyllaphis Tagi L. Pöökpuu lehtede alaküljel ja võr

sete tippudel.
Tjnooallig platani Kalt. Künnapuul.
Tubarouloides annulatug Hart. Tamme lehtede alaküljel.
Tuberculatus querous Kalt. Tamme lehtede alaküljel, 

hajusalt.
Betulaphis guadrituberoulata Kalt. Kaskede lehtede ' 

alakül jel.
hälvet loa H.R.L. Kaskede lehtede alaküljel.

Ptегоoallis maoulata Heyd. Sanglepa lehtede alaküljel, 
alati koos sipelgatega.

alni Deg. Leppade lehtede alaküljel, ilma 
sipelgadeta.

Buoall ipteru g t il ige L. Pärna lehtede alaküljel, 
sipelgateta.

Mygpoallis oastanicola Bak. Tammel ja kastanil, leh
tede alaküljel.

myrioae Kalt. Porsa lehtede alaküljel.
ooryli Goeze. Sarapuu lehtede alaküljel.

Gall jpt er inell a Goot. 2 liiki kaskede lehtedel.
Calaphig flava Mordv. Kaskede lehtede alaküljel.

betuiloola Kalt. - " -
Monaphis antenneta Kalt. - ” -
Drepanosiphum platanoidis Schrk. Vahtrate lehtede 

alaküljel.
aoarinum Walk. - n -
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Therioaphis trifolii Mon. Ristikutel ja lutsernidel, 
luteola C.B< Põldristikul.

Thripaaphis oyperi Walk. Tarnadel. 
carioioola Mordv. Tarnadel.

f. Chaitophoridae

Chaitophorus nassonowi Mordv. Mustal ja püramiid- 
paplil.

pepuleti Panz. Haaval ja valgel paplil.
tremulae Коoh. Haaval. ■ 
leuoomalas Kooh. Paplitel, lehtede ala- 

pinnal ja võrsetel.
albug Mordv. Paplitel, lehtede alap innal. 
niger Mordv. Pajudel.

Periphyllus lyropiotus Kessi. Vahtratel. 
aoeris L. Vahtratel. 
villosas Hart. Vahtratel Ja hobukastanil.

Atheroideg gerrulatug Hai. Kõrrel ist ei ja tarnadel.
Hungsia arenarii Mordv. Kõrrel istel (KLyisis, Ag го

ру rum) .
Sipha glyceriae Kalt. Vete lähe rohttaimedel, peami

selt üheidulahel istel,

f. Aphididae =йсскасвв
Plooamaphis amerinae Hart. Vitspaju noortel võrsetel.
Pterooomma sai tois L. Pajude okstel.

pilosum Buokt. Pajude okstel.
Rhopalosiphum padi L. - toominga lehe täi. Toominga 

lehtede alaküljel; le
hed kolletuvad, koondu
vad pikisuunas ja kui
vavad; rändab kolmandas 

. põlvkonnas kõrrel istele, 
kahjustab kõrsteravil ju.

insertum Walk. Õunapuul ist ai, lehtede ala
küljel, lehed кeenduvad 
risti suunas; rändab kõr
rel istele.

nymphaeae L. Ploomipuul istel, võrsetel ja 
lahtede alaküljel, rän
dab veetaimedele.
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Sohizaphis Jaroslavl Mordv. Jäneskasrtikul ja timutil. 
Hyaloptqrug pruni Geoffr. - ploomipuu lehetäl. Tiheda

te kolooniatena ploomipuul iste 
lehtede alaküljel. Kahjustab.Rän
dab pilliroole. Levib kosmopo
liitselt.

Chomaphis mira Mordv. Paiselehe ja katkujuure juurtel. 
vandergooti C.B. Korvõleliste juurtel.

Aphls sambu oi L. Leedripuudel, fakultatiivselt rändab 
rohttaimede juurtele.

viburni Soop. Lodjapuul, tugevasti klprunud leh
tedel .

fabae Soop. - oa-lehetäi. Kikkapuudel, lodjapuul, 
jasmiinil, rändab paljudele roht
taimedele. Kahjustab uba jt. taimi.

evonymi F. Kikkapuudel, võrsetel ja tugevasti 
klprunud lehtedel, rändab palju
dele rohttaimedele.

rumlcls L. Oblikate vartel ja alumistel lehtedel. 
hederae Kalt. Luuderohu võrsetel ja lehtedel.
oraccae L.- viki-lehetäi. Oa ja viki varte ti

pul ja lehtedel.
craoolvora Kooh. - lutserni-lahetäi. Liblikõielis

tel, talvitub lutsernil.
intybl Kooh. Siguri lahtedel, varte tipus ja 

õisikutel.
farinosa Gmel. Pajude võrsetel ja lahtede ala

küljel.
P°mi D»g* - õunapuu-lehe täi. õunapuul ist ai, kõ

verdab võrseid ja kortsutab lehti.
ulmariae Schrk. Angervaksal ja enelal.
idaei Goot. - vaarika-lehetäl. Vaarikal, kõver

dunud võrsete ladvas ja kortsu
nud lehtede alaküljel.

ruborum C.B. Põldmurakal, võrsete ladvas ja 
keerdus lehtede alaküljel.

nahturtii Kalt. Türnpuul, rändab erinevatele 
rohttaimedele.

grossajariae Kalt. - karuanar ja-lehetäi. Sõstar
del ja karuanar jal, rändab roht
taimedele.
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Aphlg umbrellg C.B. Kassinaeri ja tokkroosl lehtede 
alaküljel, lehtede servad kään
dunud alla.

praetrita Walk. Pajulilledel.
urtloata F. Kõrvenõgesel.
afflnlg Guero. Müntidel.
oonfusa Walk. Äiataril.
gossypii Glov. - kurgi-lehetäi. Kõrvitsal istel 

jt. taimedel, ka lavakultuuridel.
corniella H.R.L. Kontpuudel, rändab pajulille

dele.
plantaginis Goeze. Teelehtedel.
gentlanae C.B. Sma juurt ei.

Tribus Maorosiphini. 100-kond liiki. Süstemaatika 
halvasti läbi töötatud.

-89-
12



Tabal aigukondade määramiseks

et 3 põiksoonega; 
tiivututel tundlad

3-lülillsed

okaspuudel 
õun ja ou2 er

lehtpuu1 ei;
cu, ja си,, This- 

tüvellsed
(92)

tundia viimase lüli 
tipuosa pikem kui pool 

lüli aineosast, kui lühem 
siis saba kolbjas ning
tundlad 6-lül il ised 

yrropte (91’2* 

paplite koore pragudes; 
tiivuliste tundlad

6-lül iii eed 
mgmyziase

kaskedel, tammedel 
leppadel ja toataimedel;

tiivuliste tundlad
5-lülilised 
Thal§xi<jaa(97)

et stigma ulatub tiiva tipuni 
rs algab tema aluselt; saba 

kooniline; sifoonid urvetena
Mindaridae (97) saccsssRca ' *

tiivututel ja vastsetel 
pea ja eesrlndmik koos, 
mistõttu silmad näivad 
olevat pea külje keskel-, 
keskselja eesosa taga

ümardunud, tiivad pannakse 
kokku lapiti

et 4 põiksoonega; 
tiivututel tundlad 

4-6 lülillsed 

tundia viimase lüli 
tipuo sa lühem kui pool 
lüli alu so sa st; gaba 

lai, ümardunud servaga, 
kui kolb ja s, siis tundistel 

mitte üle 5 lüli

silmad pea taganurga 
lähedal; kesksel ja eesosa 
kiil jas; tiivad katuse

kujul isalt (91 ,A)
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А
noka viimase lüli tipp pole 

eraldunud; sarvaköbiukesi 
'tagakehal pole; m 1-2 haruline;

sageli pahkades 
Penmhlgidae(93)

noka viina sa lüli 
tipp eraldatud;
m 1-3 haruline

okaspuudal ja tammedel 
(ka rohttaimede juurtel); 
pterostigma 4-20 x pikem 
kui lai; tagakehal serva- 

köbrukesi pole
Ъё£Ш&§(94) 

В

saba sõrmjas või kolm
nurkne, kui lühike ja 

ümar, siis sifoonid
silinder jad ja võrk ja 

struktuurita
Aghididae(101)

sifoonid võrkja struktuuriga; 
kui see puudub, siis tundlad

5-lülil ised ja anaalplaat 
kumera servaga 
SSt^EbgriäagdOO)

sifoonid võrkja struktuurita;
tundlad 6-lülHised; anaalplaat 

osal liikide] väljaluikega 
CallgphididQe(98)

kontpuudel
(ka rohttaimede juurtel); 

pterostigma 2-3.8 x 
pikem kui lai;serva- 

kõbrukesed on
Anoeciidae(97)

saba kolb jaa; kui lühike 
ja ümar, siis sifoonid kännu- 

kujulised, võrk ja struktuuriga 
või tundlad 5-lüllllsed; kui

saba on kolmnurkne, siis 
anaalplaat sügava sälguga
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Adelgidae

pahk piklik
3-4xpikem kui lai, 

ühekambrlline 
Pineus

pahk e.-v. ümar, 
hulgakambr il ine

pahk sirge, okkad 
ümber paha 
orien talis

pahad hulgani koos, 
avanevad augustis 

abietis

pahk kõver 
okkad ühel küljel 

cembrae

pahad üksikult, 
avanevad juulis 

viridig

2-3 om; paha okaste tipud 
pole paksenenud; paha virve alusel; 
virve tipuosa normaalselt arenenud 

Saoohiphantes

pahk vahakIrmaga,oa 1 cm; 
vapahal pole jätkeid 

vahakirmet ega vastseid;
valmikud mustad

stsed sageli paha pinnal, 
valmikud rohelised

Adalges

harilikul kuusel 
Aphra ata sia

Idakuusel 
Dreyfusia

kaetud valge 
vahatolmuga 

яаХАдАя

paljad;
tamme lehtedel 

ooocinea

Phylloxeridae ЕЕСЕЕЕВе:₽СВПЕ
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puudel, lehepahkades 
või deformeerunud lehtedel 

ja võrsetel

kõrreliste juurtel 
sf. Fordlnae hbbcgbkb 

(ja mitmete teiste 
liikide partenogeneetillsed 

põlvkonnad)
tt rs ette 
paindunud

tt rs sirge 
jalakatel

pahk kotjas 
varrel ine 

T, ulmi

õunapuu võrsetel 
okstel ja juurtel 

8. lan erim

(94)
pahk tugevasti 

lapik
oompre s sa

leht kipras 
B. ulmi

et m 
2-ha tuline

et m ei 
hargne

pahk кerajag 
valge tiheda 

udestuga 
pallida sifoonid on-, 

deformeeritud 
lehe laba

haaval mustal 
papi11;

roheline 
marsuplalis

slfoone pole; 
deformeeritud 
lehe rootsud

ja võrsed 
Asiphum

määrdunud 
kollaka sroo sa 

grqnAlfi

punaka dtollane, 
pruuni kirjaga 

trennil ae

hallpruun 
popull

hallil ja 
hõbepaplll, 

oranž
vesloallfi
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kuslapuul 
xylo stel papiItel viirpuul 

crataegi

lehe servad 
kokku painutatud

af finiš

pahad 
sul etud 

Femphlgus

pahad leherootsul

pahad võrsetel 
pähklitaolised

pirnjad 
rohekad 

burgarius
spiraal sed 
spirothecae

pahad 
pearool, 
punakad

f ilaginis

saarel, 
4-5 mm 
fraxlni 

bumel lae

lehe

kera jad, 
pak su seinal i sed 

üksikult 
liohtengteini

ell lp soid jad, 
sageli 2-3-kaupa 

koos 
borealis

et rs paindunud, 
stigma lai

Lachnldae

ja lühike

trIII 
trj või 

kai

et rs sirge, 
m nõrgem kui teised 

sooned; okaspuudel 
(95)pikem kui

et m nõrgem
trIII Pole pikem kui trj või trjj; 

et m pole nõrgem kui 
teised sooned;tammel

Lachnus

2-3 x 
trII’ 
teised sooned

Trama

tulikatel korvõielistel
ranuncul1 radloig
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5-7 mm, 
mustpruun

piceae

kuu sel kadakal, 
tugevasti 
tolmunud
juniperi

männil
(96)

lenisei: 
halli vaha toimi 
\ laikudega
V laricig

seedermännil
■4.5-5 mm,ülalt 

läikivpruun
cembrae

, m 3-harullne, 
tiivad jooniseta
etet m 2-haruline, tiivad 

joonisega;tiivututel 3 viimast 
tundlaltili e.-v. ühepikkused

со stata

5-6 
lüli

mustpruun, läikiv, 
mm, tundia eelviimane
1.9-2 x pikem viimasest 

groQsa

tuhm;haledam, 3-4 mm 
tundla eelviimane lüli

1.1-1.5 x pikem viimasest

sifoonid kõrgemad kui 
silma läbimõõt;tundiа

eelviimane lüli 1.4-1.5 x 
pikem viimasest 

bogdanovi

karvad tundi а 3. lülil 
2.5-3 x pikemad kui 

lüli paksus 
pilioornip

sifoonid madalamad kui 
silma läbimõõt; tundi а 

eelviimane lüli l.l-1.2x 
pikem viimasest 

karvad tundi а 3. lülil 
1-1.5 x pikemad kui 

lüli paksus 
oistata
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noka tlpuosa 
knopkataoline: 

okastel

peaaegu

noka tlpuosa kliljas; 
koorel

karvad kehal 
lühikesed, liibuvad

karvad kehal pikad, püstised; 
keha p lg lp ruun, rind, rin dm Iku 

küljed, selja kedtjoon ja lülide 
vahed toiminud; 4-5 mm 

pinea

alla 2x lühem kui 
keha piki lk-ell lp ao Idne, 

pai ja s, rohekas 
Protolaohnus

2*
keha raina ja s, tugevasti tolmunud 

Sohlzol aohnu g

värvus n 
2-3

keha roo st ep ruun, 
tugevasti läikiv, tolmuta

3.5-4.2 mm
nuda
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Mindaridae

tiivulised
1-1.5 mm;
kuuskedel obliquug

1.5-2.7 mm; 
nulgudel«okkad

kõverduvad 
abietinus

tiivulised

kõrreliste ja tarnadekontpuul

keskel suur tume 
laik 

oomi

juurtel 
(tiivutud põlvkonnad 

ja teised liigid)
tagakeha kollakas
roheline, laiguta 

vagang

Thelaxidae ===KCCCKBB

anaalplaat terveservana; 
tiivutud liikuvad, jalad 

ja tundlad hästi arenenud
anaalplaat 2-sagaraline; 

tiivutud kilptäide sarnased

kaskedel 
G. betulae

leppadel 
schrankiana

tammedel 
dryophila

ka svuhoonetes 
orchidearum

kaskedel

rohekad; heleda servaga; 
lehtede ülapinnal 

H, betulae

pruunid; tagakeha 
tagaosa serval va ha

vil laga; lehtede ala- 
külje lohkudes

-97-
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!all§phldidae ыхссетвккЕежк
silma tagaosas eraldatud 

3-fasset liine köber
silmal pole eraldatud köpru; 
keha lapik, sale, tundlad

suunatud otse ette; tarnadel 
Thripsaphis

roheline, nn st a täpiline, 
vahak imega 

oyperi
vahak imeta
caric leole

oxj 2-3x suuremad 
teistest; liblikõielistel 

Therionphis ox ühesuurused

karjaste aludcöbrud 
koon 11 i sed, ai u spl aad 11 

trifoi ii

tundia viimase lüli 
tipiosa 10 x pikem 

alu ao sa st 
Tvfonaphis

har jaste 
alu sköbrud 
poolkera jad 

lutecla

tundia viimase lüli 
tipuosa mitte üle 
3 x pikem alusest

sifoonid 6-8 x nii 
pikad kui laiad;

vahtratel 
Drepano slphurn

sifoonid mitte üle / 
2.5 x pikemad kui

laiad /

tagakeha rohekas, 
tumeroheliste 

vöötidega 
platanoidis

tagakeha helekollane 
2 pruuni vöödiga 
sifoonide vahel 

acerinum

saba lai, ümar; 
anaalplaat 

väi jalõiketa 
Symphydobius

saba koitjas või 
kolmnurkne; kui ümar, 
siis anaalplaat sügava 

väijalõikega
(99)
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keha valga vahakirmega;
tergiltide kedcal jätkeid 

pole
keha vahakirmeta

sifoonid 
kändjad

II
sifoonid 
urvetena 

Phyllaphls

3.1Ü11 karvadtundla
lühemad kui lüli paksus;

laup sügava vaoga 
Sucerapbis

tundla 3.1Ü11 karvad 
1.5-2 x pikemad kui lüli 

paksus; laup peaaegu vaota 
Betacallis

tergiitidel 
tumedad paarilised 
1aigud; künnapuul" 

Tinocallls

t erg üdid 
laikudeta 

Tuberouloides

kesk jätked 
paaril1eed

tcrgiidid 
keskJätketeta

II tergiidi kedcel 
tipul lõhestunud 

tume Jätke 
Tuberculatuy

tergiidi kedcel 
Jätked

kesk Jätked paaritud, 
madalate kühmudena 

I,II (III) tergiidll 
Pterooallig

tundla 6.lüli 
tipuosa lühem 
kui alu ж» sa

(100)
tundla 6.lüli tipuosa 

pikem kui alu ao sa

saba 
soon istu seta 
Betulaphis

servakarvad rindmikul 
ja I-IV tergiidll nuijad 
nagu V-VII tergiidilgi 

quadrituberoulata

saba 
kolbjas

servale arvad rindmikul 
ja I-IV tergiidll kepjad, 

2-6 x lühemad kui 
tergiitidel V-VII 

helvetlca

tundla 3.1Ü11 
karvad üle 2x 

- lühemad lüli paksu
Buoallipterue

tundla 3.1Ü11 
karvad 2x pikemad 
kui lüli paksus 

Pterocallls
X lalade tumedate 

ristvöötldega 
ma culata

helerohekad, mõnikord 
tumedamate täppidega 

aj.nl
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serva- ja kedcköbrud 
tergiitidel puuduvad

servaköbrud 
tergiitidel I-VII 
Callipterinella

laup sirge või 
kumer;et rs selge 

Myzocallis

laup nõgus, köbruga;
et rs nõrgalt arenenud 

Calaphis

kahvatu, 
laikadeta

ooryli
t ergiitidei 

pruunid laigud
sifoonid 
heledad 
flava

sifoonid 
tipul tumedad 
betulicola

tammel 
castanicola

porsal 
myricae

Chaitophoridae 
= = gz:e3cesecbeb

tundlad 6-lülilised; 
sifoonid kündjad, 

keskel kitsamad kui 
pikkus, võrkja traktuuriga;

puudel

tundlad 5-lülilised*. 
sifoonid lühemad kui 
keskel laiad, võrkja 
struktuurita; rohul

(101)

saba kolbjas
Sipha

Chaltophorug ■

saba lai, 
ümar

pajudel; üleni paplitel 
sametmust

ülalt mustad heledate 
taimideta
trennil ae

sifoonid 
roheka svalged 

nassonowi

heiedate 
taimidega

keha sale, 3-4,5 x 
pikem kui lal, sifoonid 

urvetena 
Athero ides

keha munajas, 1.5-2.4 x 
pikem kui lai; sifoonid 

kandjad 
Rungsia

helerohelised 
või valkjad

sifoonid 
mu stad, 

tipp hele populeti

sel jakarvad 
tipul teravad 
leucomelas

sel jakarvad 
tipul laiad, 
lõhestunud 

albus
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vahtratel ja 
hobuka gtanil 
Periphyllus

saba alusel mitte 
üle 1.5 x laiem

p ikku se st; kollane 
kuni pruun 
lyrop totus

saba alusel Üle 
2 x laiem pikkusest

hei его hei ine 
seljakarvad lehtjad 

villosas helekollane, eelja- 
karvad tipul teravad 

aoerls

Aphldldae гпвЕг==еЕЕ

saba lühike 
ümar; pajudel

slfoon lühem 
1011 trIII2 
Plooamaphis

slfoon pikem 
kui trIII8 
Pterooomma

tumehall kuni 
pruun; sifoonid 

saledad 
pii о aim

saba sörmjas, kiiverjas 
või kolmnurkne,kui ümar 

siis mitte pajudel 
Anhidlnae ■BSCCKBCB 

(102)

must jasrohellne; 
sifoonid puhetunud 

sallcls
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tagakeha II ja III lüli stigmade vahe 
üle 2.2 zaiurem I ja II lüli stigmade 
*'* ‘ " * väiksem siis stigmad suured, 

servaköbrud, kui esinevad, 
VII tergiidil väiksemad

Maoro siphini

vahast, kui 
ümargused;

on I ja

tagakeha II ja III lüli stigmade vahe 
mitte üle 2 x suurem kui I ja II lüli 
stigmade vahe;stigmad naerjad; serva- 

köbrud, kui esinevad, on I ja VII 
tei*giidil suuremad kui II-V tergiidil

____' \ Anhidlnj
VII terglidi servaköber, kui 

esineb, on stigmast selgmisel.t 
kui puudub, siis

sifoon 
ta sane, 

servisega

laup nõgus

tipul

sifoon serviseta*,

tipul 
laiema

sifoon 
ümar

Hyalopterue

VII terglidi servaköber, kui 
esineb, on stigmast kõhtmiselt, 
kui puudub, siis laup vaota

Л

et m 
2-hanzline; 
kõrrel istel 
Sohizaphis

sifoon en. servisega*, 
et m 3-haruline 

Aphis (103)

et ш
3-haruline; 
lohtpuudel 

Rhopalo siphum
(103)

et m 2-haruline 
Chomauhis

3 / saba kiiver jae,
/ \ lühem kui laius

saba kolmnurkne, alusel
pikem kui laius inlra

alu sel
vandergooti
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Rhopalo slphum

keha ranna ja s, 
pruun; elfoon vähemalt 

2 x pikem kui saba

keha ellipsoidne 
roheline; sifoon 

alla 2 x saba 
pikkusest

hall Ika srohel Ine 
sifoonidо ümber 
roo stepunane

kollaka srohel ine 
3 rohelise 
triibuga 
Inserturo

laup veidi 
nõgus

laup 
või

ta sane 
kumer

rohel ine, 
sifoonid ja 
saba mustad 
plantaglnis

sifoon 0.1-1.1 x 
pikem kui saba 

vibuni 1

roheline, 
sifoon mu srt) 

saba hele
gentlanae

pruun, 
vahaklroega 
cornlella

sifoon 1.4-2 x

keha tume keha hele 
(104, B)

puudal ja põõsastel

pikem kui saba

karvad kehal 1.8-2 x 
pikemad kui I torgiidi 

servaköbru kõrgus

vartel ja alumistel 
lehtedel; sääred

pele paksenenud 
rumicis

rohttaimedel

sifoon 3.5-4 x

tuhm

0.9-1 x 
evonyml

pikem kui saba; 
keha sinaka kirmega

läikiv mustpruun, 
toimita

orasaivora
fabae

luuderohul 
hederae

varte tipul ja 
lehtede ül aktil j ei; 

sääred paksenenud
fabae

teistel 
taimedel 
(104 ,A)

tumepruun, sinaka 
к innega; juurtel 

gfynbuci
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tiivututel pole 
tagakehal tumedaid 

skl его tl seerumid 
vööte

skl e roti seerumid 
tumedad vöödid 
tagakehal on

karvad kehal ja 
jalgadel pikad;

1.5-2.2x pikemad 
kui 3. tundi ai üll 

laiu s 
fabag

karvad kehal
1-1.5x pikemad 

kui 3. tundi ai üll 
laius

evonyml

sifoon 0.6-1 
saba pikkusest 

oraooae
1.2-2.5 

orassirora

ka

в
saba Ja sifoon 

tumedadsaba ja en 
sifoon heledad

puudel Ja 
põõsastel rohul

äiataril 
oonfuqa

kõrvitsal istel mündil 
jpt. taimedel 

£ossypii
affinis

pajulillel 
praetitra

kassinaerll
Ja tokkroosil 

umbrellamitmetel rohttaimedel; 
erekollased või kollakas
rohelised; sifoon 1.3-1.7x 

pikem kui saba 
nasturtii

sifoon üle 3 x 
pikem kui saba 

farino sa

kõrvenõgesel 
urticata

alla 3 x türnpuul 
nasturtii

2.5-3 x 
nii pikk 
kui saba

idaei

karvana г j ai 
ja sõstardel 
gro esularlae

roo sõlel istel

sifoon

nii pikk kui saba 
ruborum

helesifoon

1.3-1.5 x 
nii pikk kui saba 

ulmariae

1.5-2.5 x 
nii pikk kui saba
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СО CC INS А kilp täil laed

5$: 1-7 nnn, Ilma selge lüllstuseta ja Ilma tiibadeta, 
väga väikeste tundi ate ja jalgadega, sageli kaetud vahekor
raga või kilbiga. <?<?: palju väiksemad, vald 1 paari tiiba
dega, harvako ha tavad. Liikide määramine toimub täiskasvanud 

järgi. Toituvad taimede mitmesugustel osadel, peamiselt 
okstel, tüvel ja. okastel, harva lehtedel ja juurtel.

Kestis tõenäoliselt üle 60 liigi, kuid seni peaaegu 
uurimata. Juhuslikke andmeid on vald 7 liigi esinemisest 
meil. Alljärgnev nimestik ja tabelid on koostatud Leningra
di oblasti ja Läti NSV kohta avaldatud andmete põhjal. Kae
vuhoonetes ja toataimedel esinevad vormid (10-15 liiki) on 
määramlstabelltest välja jäetud, eestikeelsed nimetused on 
enamuses esmakordsed.

f. Orthezlidae - plaattä Ilased cssBSKcescscssai
Orthezia urtloae L. - nõgese-plaattä 1. Mitmesugustel 

rohttaimedel, tavaline.
Arotorthezia oataphraota Siaw. Rohttaimedel.
Newsteadia flocoosq Deg. - sambla-plaattä 1. Samblas, 

metsakõdus, taimede juurekaeladel.

g. Margarodldae
Matsuoooous insignls Borohs. - männi-puudertäl. Männi 

koore pragudes.

h. ESStiä822221äM - puudertä Ilased
Alloooooug vovae Nass. - kadaka-puudertä 1. Kadaka 

noortel okstel.
Splnoooocus oallunetl Lndgr. - kanarbiku-puudertäl. 

Kanarbikul Istel. Tavaline.
Phenaooooue aoerla Geoffr. - vahtra-puudertäl. Leht

puudel. Tavaline.
Paroujablls pioeae Lw. - kuuse-puudertä 1. Kuuse okas

tel. Tavaline.
vaoolnil Danz. - pohla-puudertäl. Pohla leh

tede alaküljel.
Ceravuto pilosellae 3ulo. Kanarbikul Istel jt. roht
-------------- ta Imedel.
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Coocura oomari Künow. - vaarlka-puudertäi. Vaarikal# 
kitsamurakal ja lillakal, varre alusel.

( * 10 liiki tarnadel ja kõrrel istel)

f. Srioooooidaa - viittäilased 
Gosgyparia spuria Mcd. - jalaka-viittäi. Jalaka okstel, 

tüvel ja võsudel.
Aoanthosoocus uvae-urai L. - leesika-vilttäi. Leesika 

vartel.
Pseadoohermpg fraxlni Kalt. - saare-viittäi. Saarel, 

tüvel ja okstel.
( + 6 liiki kõrrel Istel)

I

f. Kermoooooidae
Permoeosous queroug L. Taimne tüvel ja okstel. Põhjustab 

okste kuivamist.

g. Asteroleoaniidae-ЕЕГ.ЯЕЕСЕТЕЗСВВВ

Asterodiaspis queroloola Bouche. Tamme peentel okstel 
ringvalli sees.

va г io lo sa Ratz. - " -

h. £ä£2==22 ” ebakilptäilased 
Psiloooocug parvus Borohs. Tarnadel, lehakaenaldes. 
LflZttlagPis Iqzulas IXif. Piiphelntel ja tarnadel. 
( * 2 liiki tarnadel) 
Paratairmairia d ei loata Borohs. Tarnadel.

graoillg Green. Tarnadel ja kõrrel istel. 
Brlopeltis (4 liiki kõrrel istel).
Pulvinaria betulae L. Lehtpuude okstel. Tavaline. 
Phyllo gtroiaa myrtilli Kalt. Kanarbikul iste lehtedel 

Ja vartel.
Parthenoleoanium oorni Bouohe - põõsa-ebakilptäi. 

Lehtpuude okstel.
fletcheri Okil. - elupuu-ebakilptäi. 

Klupuul.
Buleoanium transvittatum Green. Kase okstel. 

оiliatum Dougl. - ripe-ebakilptäi. Leht
puude peentel okstel.

franoonicum Lndgr. - mu atika-ebakilptäi.
Kanarbikul istel.
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Buleoanima douglasi Silo. Lehtpuudel (kask, lepp jt.). 
oaraganae Borohs. Kollasel akaatsial ja 

kasel.
mall Sohr. - õunapuu-ebakllptäi. Aedades 

õuna- ja pirnipuul.
tilise L. - pärna-ebakllptäi. Lehtpuudel 

(pärn, vaher, hobukastan).
Phygokeraeg pioeae Sohr. Tavaline kuusel., võrsete 

pungasõõmusbe all.
latipes Borohs. Kuusel.

~ kilptällased
Siyngenaspls parlntoriae auto. - kuuse-kilptäi. Kuuse, 

nulu ja seedri okastel.
Anamaspis loewi Colvee - männl-kilptäi. Männi okastel.
Lepldogaphes ulmi L. - vii japuu-kilptäi. Lehtpuude 

okstel ja tüvedel.
Chionaspis sai tois L. - pa ju-kilptäi. - " -
Aulaoaspig rosae Bouohe. - roosi-kilptäi. Roosidel. 
Nuculagpis abiette Sohr. - nulu-kilptäi. Okaspuude 

okastel,
Quadraapldlotu g osbraeformig Curt. - auster-kilptäi. 

Lehtpuudel, tavaline.
zonatus Frauenf. - tamme-kllptai. 

Taimne!, p okstel, š lahe 
alaküljel.

bayarious Lndgr. - kanarblku-kilptäi. 
Kanarbiku vartel.
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Tabal gugukondade määramiseks

keha kaetud 
vahaplaatidega

Ortheziidae

" keha 1 ülistamata, selg tavaliselt kumer
^SŽgrQleoanH|ae 
Cogclaag

(110,111)kaha kaetud 
kergesti eraldatava 

kilbiga 
Diaspididae 
82 = E=C=S C= S 23ES tSB 

(112)

keha 1 ülistanud, 
kaetud koheva 

pulberja või viitja 
vahekorraga 

Marg|rodiäae 
Pseudooocoidae Е=Са2==КЗЕЕСЯЯ Srioooooldaa CSKGSaSSSSCS

(109)

Ortheziidae

plaadid 6 plkireas;
keha 3.5, munapakk 5-10 mm 

urtioae

plaadid 4 plkireas, 
keskel veel 3 paaritut plaati; 

keha 3.5, munapakk 2 mm 
cataphraotfii

plaadid 2 plkireas;
keha 1.6,munapakk 2.5 mm 

floooo sa
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ока spuudel, 
piklikud, valge vaha- 

pulbrlga männi koore kuuse
pragude а о kaertel
insignis pioeae

kadaka 
noortel 
okstel

vovae

lehtpuudel

ovaalre, pruun, 
viitjal vaha-

oranž, 1 mm; kaha 
üleni viitjas vahamassis 

fraxlnl

vaagnal; 3.5 mm 
gpurla

kaha rohekas-kollane, 
ovaalne, kuni 4 mm; 

serval vahajätkad 
aoeriу

kanarbikul 1 st ei

leesikal; keha üleni 
viitjas munapakle 

uvaeursi 

keha rohekas, kaetud 
kohevate, erineva kujuga 

vahaplaatidega 
pilo sellae

keha serval peened 
lühikesed vaha
ni id id; pohlal 

vaoolnll

keha roosa, tagaotsas 
kohevad vahaplaadld 

callunetj

lillakafipunane, 
peaaegu kerajas, 

vaarikal jt. valgel viitjal 
lähedastel vahavaagnal 

ooma,ri

pinnasel, kõrrel istel ja tarnadel

keha kaetud 
vahapuudrlga 

žS2*5222221lää2

keha üleni viitjas 
vahamassis 

Brloooooidae

-109-



kuusel (võrsete punga soomuste all)

hei ep ruun, 
laius 5-7 nnn 

läWÄfi

tumepruun 
laius 3.5 mm

ploeae

mitmesugustel lehtpuudel

vähemalt 
keha ees serv 

Järsult langev

keha servad 
laugjalt langevad 

о oral
2~1 taga valge ' 

nunapakk, 6-8 mm 
betulae

pealtvaates' 
muna Ja s, 
5.5-7 mm

pealtvaates ümar 
või lühlovaaJne

keha külgedel arvukad 
väikesed punktid 

dougja^l

keha külgedel 
2 rida punkte 

oaraganae

surnud $ kollakaspruun 
4x3.5 mm; keha külgedel 

alla paindunud

nõrgalt kumer, ülal
2 roidega, 6.5x3.5 mm 

noortel 2~1 keha serval 
lühikesed vaharlpsned 

о Ulatum

surnud 5» tumepruun

tugevasti kumer, keha 
tagaots Järsult langev

üle 5 mm, 
pealt sile 

t il lae
noored jQ 
heledate 

' rlstvöötldega 
transvlttatum
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elupuul fletoheri

tammel —
keha neerjas, tugev; 
3-5 icm;koorepragude3 

quereus

keha ketasjas, rohekas, 
"läikiv, koore ringvalli sees 

noortel okstel ja võsudel
Affterodiaspis

1.7-2,2 nnn 
variolo sa

1-1.5 nnn 
queroioola

kanarbikul ist ei

valkja muna- 
pakiga taga 

mvrtilli

f. vaooinloolа •

munapakita, 
tugevasti kumer 

franoonicum

f. оallunet1

üheidulahel istel —

keha viitjas 
vabarnas sl s

kõrrel ist sl 
Briopeltis

piipheinal 
luzulae

tarnadel 
(Luzulaspis, 

teised liigid)

katu seku Julise 
vahaks Eft aga

Parafairmairlakeha paljas, 
Psiloooocus

2x pikem 
kui kõrge 

£5 del loata

4x pikem 
kui kõrge
grao Uis
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Diasgididae
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H2MIPTERA - lutlkalised ■■■випеквееееееси

Väga mitme sigu se kuju ja suurusega. Iseloomulik on tii
bade ehitus. Nende kannaosa on skl его tl seerumid, sarvjas või 
nahkjas, tipuosa (membraan) on kilajas. Mõnikord on tiivad 
lühenenud või puuduvad. Blavad vees, vee pinnal, mai annal va
balt taimedel või varjatult pinnases, puukoore all jm. Toitu
miselt röövloomad, taimede või loomade parasiidid või sega
te idul ised. Bostis tõenäoliselt kuni 500 liiki. Seni kind
laks tehtud üle 350 liigi.

f. Corixidae - sõudurlased
Vees, osalt röövtoidulised, osalt toituvad vetikatest. 
Corlxa dentlpep Thoms.

punotata П1. Lompides 
sahib ergi Fieb. Burüöök. 
linnast Fieb. Selsuvetes, kõikjal. 
moeptp Fieb. Soome, Rootsi, Pihkva obl. 
oaertanea Thoms. Soome, Rootsi, Keek-Buroopa. 

Slgara F. 8-15 liiki.
Cymatia bonsdorffi C. Sahib. Tiikides, kraavides, jõgedes. 

ooleoptrata F. Seisvates Ja aeglaselt voolavates 
vetes.

Microneeta minutissima L. Järvedes ja aeglase vooluga 
jõgedes. Tavaline, liivasel põhjal. 

power 1 Dgl.So. Soome, Leningradi oblast.

f. Naucoridae - u jurlutiklased 
Hyoooris oimiooideg L. Aeglase vooluga Ja selsuvetes.

g. ~ käre st ikulut Ikla sed
Aphalooheirug aestivalig F. Kiirevoolulist es jõgedes.

h. Notonectidae - selgsõudurlased 
Notoneota glauoa L.

lutea Müll.
• reuteri Hungerf. Ззоше, Leningradi obl.,

Lääne-Buroopa.
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fe * kääbuseelgsõudurlased
Llmnofiil ja fütofill. Toitub planktonvähikestest.
Р19» leaehj Mc Gr. et Kirk. Novgorodi obl., Bootsi.

f. Kegldge - barklutiklased
Nõva cirerea L, - vea iha rk. Tavaline. Mädase põhjaga 

veekogudes.
Ranatra line&ris L. - nõelhark. Mitte sage. Löuna- 

-Sestis.

g. ISŽžilSS ~ Pisllutiklased
Veekogude kallastel ja soodel, ka veetaimede ujul eh

ted oi.
Habras rufleens Thoms. Peaaegu alati tiivutu. Peami

selt soodes.
pu pillu g Fail. Alati tiivuline. Ka vabas vees.

h. * purilutiklased
Me ao vello fu reata lükis. Veetaimede ujul oht edel.

i. ~ veslvaksiklased
Veekogude kallastel vee- ja kai data imedel, ka vee 

pinnal.
Hydrometra gracllenta Horv.

ptagnorum L. Soome, Hootei, Moskva obl.

j. Veliidae
Micro valla umbricola Wrobl, Leningradi obl., Rootsi, 

Seisu vetes, pelofiil.
ret leul ata Burm. Llmnofiil, veotalmeda uju- 

1ehtedel.
Velia saulii Tarn. 1 Ksinemlne Kestis ebaseSge. 

oaprai Tarn. J Vooluvete piimal.

ŽŽeeläS® “ vesi jook alkla eed
Röövto idul isad, limnoflilld. Veekogude plnngl.
Limnoporug rufosoutellatup La tr.
Gerrls pftludwa F.

najas Deg.
lateraliy sohumm. Soome, Bootsi, Baltikum. 
thoraoious Sohumm,

-114-



Gprrig gphagnetorwn Gaun. Koot ei. 
odontogagter Zett.
laougtrls L. Kõige tavalisem, 
arpentatas Sohumm.

f, ISlä&iSŽ * rannalutIkla seo 
Veekogud» kallastel ja soodel, röövtoidul tead. 
Chlloxanthus pilosus Fail. Ka dc-Bu roopa st - Valge me

reni. Mererannal.
Salda littoralis L. Halofiil, mererannal.

muelleri Gmel. Halofiil.
morio Zett, Kannal ja soodel.

Charto soirta oinota H. - S. Mererannal, до о d ei.
eiagantuia Fail. Mererannal, soodel.
cookai Curt. Mererannal.

Halo said a l^terallg Fail. Mererannal.
Micraoanthiq fennloa Rent. Mererannal.
Teloleuoa palluoeng F. Soome, Rootsi, Poola.
Saldula seotios Curt. Mererannal.

ortoohila Fieb. Sageli veekogudest eemal, 
kuivades kohtades.

оpaonia Zett. Mererannal ja magevete ääres. 
melanogoela Fieb. Kaldaliival.
o-album Fieb. - M -
saltatorla L. Tavaline mere ja magevete ääres. 
palllpes F. Mererannal.
arenioolai Soholtz. Jõekaldal.

f. 21ES22251Ž22 ~ samblalutlklased
Kl avad samblas, valmikud Ilmuvad suve lõpul.
Ceratooombug ooleoptratug Zett. Samblas, lehekulus ja 

sipelgapesades.
cortioalis Reut. Soome, Poola. Puukoore all.

Cryp tost enima pusillimun J. Sahlb. Эооdei.
walt 11 Fieb. Nilbetel niitudel.
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f* Nabidae - sirplutlklased 
Röövloomad, toituvad teistest putukatest. 
Hlmacerug apterug F. Lehtmetsades põõsastel. 
Stalia hoops Schiödte. Зэошэ, Rootsi, Leningradi obl. 
Dolichonabis fl a vo marginatas Soholtz. Lehtpuudel ja 

rohul.
llmbatup Dahlb. Niisketes kohtades, rohul 

ja põõsastel.
lineatas Dahlb. Sn. roostikes.

Nabjg ferug L. Niisketes kohtades.
pgeudo ferug Rem.
rugo su у L. Lehtmetsades. 
erioetorwa Soholtz. Kanarbikul.. 
brevig Soholtz. Niisketel niitudel. 

f- - röövlutlklased
Bmploorig vagabunde L. Puudel.

oulielformig Deg. Puudal ja hoonetes. 
Coranug gubgnterug Deg. Tavaline rohurindes. 
Rhlnooorlg eynnulatus L. Põõsastel ja puudel. 
Redu viu g persõnatug L. Reeglina vanadeshoonet.es. 
Pygolqmpig bldentata Goeze. Nlieketel niitudel.

f. ~ ко ju siu tiki ase d
Phymata orassipeg F. Niitudel, rabal kanarbikul jm. 

Röövtoiduline. Valmlk 
varakevadel ja hilis
sügisel.

*’ - käöbu alut Ikla eed
Röövloomad, toituvad lestadest, hooghännalistest jt. 

d ja $ selgelt erinevad.
Lorioula pgelaphiforals Curt. Puukoorel samblike all. 

ai agan tui a Baer. Soome, Rootsi, Kesk-Suroopa.
Myrmedobla tenella Zett. Okaspuudel, samblas, 

sipelgapesades.
digtlnguenda Reut. Soome. Okaspuudel.
ooleoptrata Fail. Samblas, samblikes ja 

sipelgapesades.
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t. Anthoooridae - õielutlklaged 
жовспсввяжак

Toituvad lehetäidest, üraskitest jt. putukate st. Sage
li puudel ja õitel. Talvituvad enamasti valmikutena.

Soolopo gcellg obgcurellq Zett. Puude koore all.
pulohella Zett. Okaspuudel, üratirite käikudes.

Xylooorig cursitans Reut. Puude koore all, en. lühi
tüveline.

galaotlnug Fieb. Sageli sõnnikus.
fonaloetorum Boh. Soome, NL Buroopa osa metsa

vöönd, sipelgapesades.
lativentris J. Sahib. Soome, NL Buroopa-osa. 

Lyotooorig oampegtrig F. Koore all, urgudes, ehitustes. 
Temno gtethu g pu siilus H.-s. Lehtpuude koorel, toituvad 

en, kilptäidest.
graoUlg Horv. - " - - M -

SLatophilug gtigmatellug Zett. Soome, Rootsi, Läti. 
Männil.

nlgrioornlg Zett. Soome, Rootsi. Männil.
Anthocoris oonfugus Reut. Lehtpuudel (paju, pappel).

nemoralig F.
gallarum-ulmi Deg. Jalaka-kobrutäi pahkades.

Soome, Leningradi ja Pihkva 
obl.

pllosug Jak. Soome, Leningradi obl., K.-Buroo- 
pa. Puudel.ja rohul.

nemorum L. Tavaline, puudel.
llmbatus Fieb. Soome, Rootsi, NL Buroopa-osa 

metsavöönd. Bn, pajudel.
Tetraphlepg blcugpis H.-S. Nulul ja lehisel. Soome, 

Rootsi, Läti.
Aoompooorig alpinus Reut. Okaspuudel.

pygmaeuii Fail. Okaspuudel.
Orius nlggr Wolff. Mitmesiguste taimede Õitel ja leh

tedel.
mlnutus L.
agilip Flor. Läti.
latioollig Reut.
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f. * Verelut Ikla sed
laevad püsisoojaste loomade verd.
Gimey laotalarlug L. - vood ilu tikas. Inimesel.
Qeolacug hirundinig Jan. - pääsuke salu tikas. Pääsukes- 

te ja piirpääsukeste pesades, ka 
varblaste! jt. lindudel.

f. Mirld^g - rohnlutiklased
Suurim lutiklaste sugukond. Знали з ta imto idul ised, osa 

ka rööv- ja sogato idul ised.
sf. ^najalgaäa1*

Monalooorig flljeis L.
Bryoooris ptsridls Fail.

sf. Diojr^hinae
Dicyphuy peilidus H.-S. Meta-nõianõgesel. Rootsi, 

Novgorodi oblast.
constriotug Boh. Rohul (nõianõg astel).
Staohydig Reut. - " -
glcbulifer Fail, Pusarohtudel ja käokannil. 

sf. Doraeocorinaa. Röövtoidulised.
Bothynotug pllogug Boh. Männil ja kuusel. Soome, Lenin

gradi obl.
Stethooonug cyrtopeltlq Flor. Soodel, toitub v3 rkl u ti

ka te st Stephanitis oberti.
Alloetonus Rothious Fail. IfiLnnil.

germanious B.Wagn. Männil. Soome, Rootsi, 
^e sk-Buroopa.

Deraeocoris punotulatuq Fail. Rohurindes ja lehtpuudel.
ruber L. Lehtpuudel ja põõsastel.
soutellaris FP - " -

st- 
trib. Mirini

Gap sus ater L. Kõrrel istel.
wagneri Rem. Sookastikul. Metsavöönd.

Charagoohilus gyllenhali Fail. Madaratel.
Polymorug nlgritug Fail. Madaratel.

palugtrig Reut. - " -
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Polymprus unifasciatug F. Madaratel.
vulneratug Panz. Polüfaag, kahjustab peeti 

ja kartulit.
oognatuв Fieb. Polüfaag, kahjustab peeti ja 

kartulit. Soome, Rootsi, 
Pihkva obl.

Camptozygum aegugi о Vill. Oka spuudel.
Zygimug nlgrloepy Fail. Kadakal, männil. Sööme, Root

si, Jaroslavl obl.
ELegiooorls rugioollig Fail. Pajudel ja leppadel, mõ

nikord kahjustab aedades vil
japuudel.

Lygoooriqi pabulinug L. - kartul ilu tikas. Rohul niiske
tes kohtades.

oontgmjnatug Fail. Lehtpuudel ja põõsastel.
viridig Fail. Lehtpuudel ja põõsastel, eri

ti pärnadel.
1 imbatus Fail. Pajudel jt. lehtpuudel. Soo

me, Rootsi, Läti.
rhamnloola Reut. Paakspuul. Soome# Rootsi.
luoorum M.-D. Põõsastel ja rohul.
gplnolai M.-D. Põõsastel ja rohul. Soome, 

Läti.
Lygue rugulipennig Popp. Polüfaag rohttaimedel.

punotatu я Zett. Soome, Rootsi. Kanarbikul , 
nõgestel.

pratengig L. Polüfaag rohttaimedel ja puu
del.

gemellgtup H.-S. Soome, Rootsi, NL Euroopa
—о sa. Sageli pujudel.

Orthops rubrioatus Fail. Okaspuudel.
oervinus H.-S. Lehtpuudel.
pampe strig L. Rohttaimedel, eriti sarlka-

1 istel.
kalm! L. - " - - " -
basaiis Costa. NL Kuroopa-osas laialt 

levinud.
Llooorls tripustulatus F. Sn. nõgestel.
Agnocoris rubicundus Fail. En. pajudel.
Dichrosoytus rufipennia Fail. Okaspuudel.
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Stgnotue blnotatus F. Niiäcetes kohtades orasheintel. 
Soome, Läti.

Capgodeg gothious L. Kuivadel niitudel, rohttaimedel. 
Mirig gtriatug L. Lehtpuudel.
Oeflooorig quadripunotatug Vill. Tammel jt. lehtpuudel. 

ggxguttfttuff F. Hobul.
b tol avatu g H.-s. Lehtpuudel, põõsastel ja 

puhmastel.
fuivomaoulatug Deg. Lehtpuudel. 
rogeomaoulatug Deg. Hobul, hserofill. 
norvegicug Gmel. Hobul ja puudel. 

A4elphooorig geticornig F. Liblikõielistel.
llneolatug Goeze. - lutsern ilu tikas. Roht

taimedel, kahjustab lutserni.
annulioornig F.Sahib, fin. nõgestel. 

Phytoooris populj L. Lehtpuudel.
111 lae F. Lehtpuudel. 
longipennig Flor. Lehtpuudel. 
dimijiatug Kirsohb. Lehtpuudel. Soome, 

Rootsi, Leningradi obl.
hirautulug Flor. Rohul.
reuteri Sd. Lehtpuudel. Põhja- Ja Кейс-eu

roopa.
ulmi L. Lehtpuudel.
varlpeg Boh. Rohul ja põõsastel.
insignlg Reit. Kanarbikul. Soome, Kesk-eu

roopa.
jntrioatug Flor. Okaspuudel.
pint Kbm. Okaspuudel.

Pantlliug tunioatus F. Lehtpuudel.
trib. Stenodemini. Kõrrel 1 stel ja tarna

del. 
gtenodema oaloaratum Fail. Niisketel niitudel.

trlspinosum Reit. Veekogude ääres rohul. 
vireng L. Hobul, talvitub okaspuudel. 
laevigatum L. Rohul 
hoisatum F. Kuivadel niitudel.

No tost ira erratioa L. -uitlutlkas. Niitudel.
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Megalooerapa reot loomis Geoffr. Niitudel.
Trlgonotylus ruf loomis Geoffr. Niitudel Ja põõsastel. 
Teratooorig paludum J.Sahib. Tarnadel.

sau nd ergi Dgl. So. P111 irool. 
antennutug Boh. Niisketel niitudel, kõrre

lt st ai.
Leptopterna dolobratg L. Väga tavaline niitudel, 

ferrugata Fail. Niitudel.
Aotitoooris signatug Reut. Soodal. Soome, Leningradi 

obl.
Aoetropis gimmerthali Flor. Läti, Rootsi, Leningradi 

obl. Lilvapinna sel luste- 
tal.

trib. Pithanlnl
Plthanus ma erk ell H.-S. Kõrrel 1 st ei ja tarnadel, 

trib. Myrmeoorlnl
Myrmeooris graoilis R. Sahib. 8n. kõrrel 1 st ei .zoofaag.

Orth2t^lnä2 
trib. Haltiolni

MyrmeQophyes ai bo о matus Stäl. Kõrrel istel. Karjala, 
Moskva obl.

Labops sahlbergi Fail. Tarnadel. Soome, Läti.
Kuryoploorls nltldus M.-D. Liblikõielistel 
Orthooephalus bravis Panz. Kõrrel istel. 

corlaoeus F. Коrvõlal istel. 
saltator Hahn. Коrvõ iel 1 stal. 
vittipennlg H.-S. Pujudel ja härjasilmal.

Soome, Läti.
Strongylocorls nlger H.-S. Niisketel niitudel ja soo

dal. Soo-pllmputkal.
leuoocephalus L. Kellukatel. 
steganoldes J. Sahib. Koola, Kedr-Buroopa.

Madaratel. 
juridus Fail. Slnlnukul jt. taimedel.

Haltlous apterus L. L ibl lk 6 iel 1 st ei.
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trib. Orthotylini
Cyl.leooris histrionicus L. Tammel jt. lehtpuude].. 

flavoguadrimaoula tug Deg. Tammel jt. 
1ehtpuudel.

Jloblcep3 gphegIfоrmig Rossi. Puudel.
sai loloele Reut. Soodel, pajul ja kää tus

ka sel. Soome, Lenlngr. ohi.
flamomaoulafcug F. Nilbetes kohtades, ro

hul ja põõsastel.
dispar Boh. Soodal, rohus.

Meoomma ambulans Fail. Polflfaag, nii^ces metsas, 
rohul.

Fleberooapsua flaveolug Reut. Soodel, rohus. Soome, 
Leningradi obl.

Cyrtorhlnus carloly Fail. Tarnadel ja kõrkjatel. 
Soome, Leningradi oti,.

Bienharldopten* s angulatug Fail. Lehtpuudel, zoofaag. 
Mai aoo oorls chlorlsans Panz. Lehtpuudel.
Orthotylus fu soe soeng Kbm. Männil ja kuusel. Soome, 

Leningradi obl.
bijineatua Fail. En. haaval. 
vlrens Fail. Pajudel.
marginalis Rait. Pajudel jt. lehtpuudel. 
tenellus Fail. Lehtpuudel, eriti saarel. 
nassatus F. Lehtpuudel, eriti pärnal. 
virldinervis Kbm. Jalakal jt. lehtpuudel. 
pr asinus Fail. Lehtpuudel, eriti pajul. 
dlaphanue Kbm. Pajudel jt. lehtpuudel. 
flavogparais C, Sahib. Mait sai istel. Kah

justab peeti.
erioetorum Fail. Kanarbikul.

trib. Pilophorlnl
Pilophorus cinnamopterus Kbm. Männil. Toituvad 

lehetäidest.
perplexu s Dgl. So. L ehtpuu del. Soome, 

Rootsi, Moskva obl.
elavatus L. Lehtpuudel.
oonfusus Kbm. Lehtpuudel, eriti pajudel, 
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sf. ^h^llnae 
trib. Hallodapini 

Hallodapus rufe soena Burm. Kanarbikul. 
Svstellonotus triguttatue L. Kuivadel niitudel.
Cremnooephalu s ei boi inea,tu g Reut. Okaspuudel. Soome, 

Ketic-Bu roopa.
trib. Phyllni

Onootylug viridiflavug Goeze. Jumikatel. Lenlngr. obl.
punctipgg Reut. Sool Ikarohul. Soome, Lenin

gradi obl.
Macrotylug eru elatus F. sahib. Angervaksa).. Soome, 

Karjala.
Conogtethug roseus Fail. Rohul, eriti mägiristikul.
Coniortodbe galioellup M.-D. Pajudel, fftrapuul jt. 

põõsastel.
Lõpus decolor Fail. Rohttaimedel.
Amblytylug nayutug Kbm. Rohttaimed ei.
Megaloooleus püosup Sohrk. Sool ikarohul jt.

mollloulue Fail. - * - 
Hoplomaohus thnnbergi Fail. Hunditubakatel jt. roht

taimedel.
Tytthus geminuy Flor. Tarnadel, toituvad tslkaadidest. 

pygmaeus Zett. - " - - " -
Plesiodema pinetellum Zett. Okaspuudel.
Orthonotuy ruflfrons Fail. Nõgesel jt. rohttaimedel.
Phylus melanooephalus L. Tammel jt. lehtpuudel.

coryli L. Sarapuul.
Psäilus kolenatii Flor. Kuusel Ja männil.

ambiguug Fail. Lehtpuudel.
aethiops Zett. Pajudel. Soome, Leningr. obl. 
betuleti Fail. Kadcedel ja leppadel.
quercug Kbm. Tammel jt. Soome,Leningradi obl.
perrisi M.R. Lehtpuudel.
wagneri Oss. Lehtpuudel. 
variabilis Fail. Lehtpuudel. 
roseug F. Pajudel Jt. lehtpuudel. 
moll ts M.R. Lehtpuudel.
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P säilus dimlnutus Kbm. Tammel jt, lehtpuudel. Soome, 
Leningradi obl.

variany H.-S. Lehtpuudel. Soome, Laningr.obl.
1epidu в Fieb. Saarel jt. - " -
flavellue Stioh. Saarel jt. - " -
QCholtzi Fieb. Leppadel jt. lehtpuudel. 
fallenl Reut. Kadcedel jt. lehtpuudel. 

Sthgnarus rotennundi Soholtz. Hõbepaplil, ka pajudel. 
Atracto tonnis morio J. sahib. Männil. Soome, Leningradi 

obl.
mali M.-D. Roo sõlel istel. Toituvad lehetäi

dest jt. putukatest.
magnicomlg Fail. Okaspuudel, eriti kuusel. 

Crioooris crassloornlg Hahn. Madaratel.
quadriroaoulatc,s Fail. - n - 

Salioarus roseri H.-S. Pajudel. Soome, Läti. 
Mono synamma bohemani Fail. Pajudel.
Phoenicooorls modestus M.D. Mannil, Soome, Leningradi 

obl.
obgcurqllus Fail. Männil, kuusel ja kadakal. 

Parap säilus vltelllnus Soholtz. Okaspuudel. 
Plaoochilug seladonioug Fail. Kuival niidul, roht

taimedel .
Plagiognathus ohrysanthemi Wolff. Rohul ja lehtpuudel. 

arbustorum F. Rohul ja lehtpuudel. 
albipennis Fail. Pujudel.

Ohlamydatus pulloaring Fail. Termoflll. Liblikõielie- 
' tel.

pullus Reut, - n - - « 
sai titana Fail. Rohul.

f. Tingige - võrklutiklased 
Taimtoldulised, samblal, rohul ja puudel. 
Campylosteira fallenl Fieb. Sammaldel. Soome, Pihkva 

obl.
Aoalypta parinata Panz. Sammaldel. 

platyoheila Fieb. - ** - 
nigrina Fail. - " -
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Aoalypta marginata Wolff. Sammaldel. Soome, Läti, 
graoilig Fieb. - " -
parvula Fail. - " -

Dictynota trieornia Sohrk. Maapinnal.
Derephygia foliaceg Fail. Rohul, ka tammel. 

eristata Panz. Korvötelistel.
Galeatug apinifrong Fail. Rohul.
Stephenltis oberti Koi. Sinikal.
La giapantha, capucing Germ. Huul 6 lal istel.

Tingjg reticulata H.-s. Anakap sa stel, hunditubakatel 
jt. Novgorodi obl.

oardui L. Ohakatel.
Catoplatug fabrioii Stal. Härjasilmal.
Physatocheila eostata F. Leppadel jt. lehtpuudel.
Dictyla lupd? i Fieb. Soo-löo silmal. 

convergens H.-S. - " - 
eohll Sohrk. Karel ahel istel.

Agramma tropidoptera Flor. Rebadel, villpeal. 
laeta Fail. Lugadel ja tarnadel. 
oonfusa, Put. Lugadel.

f. Aradidae - koorelutIklased сажеввав
Araflug oinnamomeus Panz. - männi-koorelutSkäs. Noortel 

mändidel.
depregsug F. Lehtpuudel.- 
somoheticus Kir. Jalakal. Leningradi obl. 
его sus Fail. Vanadel kuuäcedel. Soome, Lenin

gradi obl.
brevioollig Fail. Vanadel kuuskedel.
betulinus Fail. Kuu dc edel. Soome .Leningr. obl. 
corticalls L. Okaspuudel.

. ptotus Baer. - n -
hieroglyphicus J.Sihib. Lehtpuudel. Lenin

gradi obl.
betulae L. Ka dc edel. 
signatioornis F. Sahib. Soome, Läti. 
lugubris Fail. 8n. okaspuudel.
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Ara$ig augul аг lg J. Sahib. Okaspuudel. Soome, Novgorodi 
obl.

aterrinug Fieb. 
bimaoulatug Reut. Lehtpuudel. Leningradi obl. 
orenaticolllg F.Sahib. Männil. Soone, Läti.

Mezjra trenulae Germ. Lehtpuudel.
An aurus aveniug Duf. Lehtpuudel. Soone, Leningradi obl.

f. " PÜd-tiilklased
Ta hnto idul ised, mait sai istel.
Flegma maculatua Lap. 

oapitatua Wolff. 
quadratum Fieb.- peedi-pitslutikas. Kahjustab 

peeti.

g. ** ka rkl u tiki a eed
Röövto idul ised või segate idul ised. 
Reid®8 tlpularius L. Kuivadel niitudel. 
Berytinus olav lp ee F. Liblikõielistel. 

mlnor H.-S. - n -
orasgipep H.-S. - " -

Matatropiв rufeseens H.-S. Varjul istes metsades nõia- 
kollal ja harakkul ju sel.

h. * PikklutikJ.ased
Taimtoidulised, en. polüfaagid.
Lygaeus equestris L.- rat sulu tikas. Rohul ja põõsastel.
Nithecus JacoLeae Soh iil. Rohul.
Nypiug thyml Wolff. Rohul ja pahmastel. 

erloae Sohlll. - n -
heivetleus H.-S. - ** -

Ortholomus punotipennis H.-S. Rohul
Kleidooerys rosedae Panz. Kaskedel jt. lehtpuudel ja 

põõsastel. Toitub lehetäidest.
Cyimig olavioulus Fail. Tarnadel. 

glandioolor Hahn. Tarnadel. 
obliquus Hv. Kõrkjatel, tarnadel, lugadel.

Baltikum.
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Igohnodexnus gabuleti Fail. Kõrrel istel.
Geooorig grylloides L, - kllklutlkas. Maapinnal. 

Fakultatiivselt röövtoiduline.
d 1 gpar Waga. Leningradi oblast.
lapponioug Zett.
ater F.

Heterogaster urtL ä9 F. - nõgeselu tikas. Sõge sel.
Tropidophlebia oo st alla H.-S. Kivistel kohtadel. Lenin

gradi obl.
Macroplax preyssLerl Fieb. Ко rvõiel istel jt.
Oxyoarenus modaatas Fail. Lepekäbides. Soome, Läti. 
Fnilomyrmex insignis C, sahib. Männikäbides. Soome, 

Leningradi obl.
FLlnthlais pusiling Soholtz. Maapinnal, kuivades koh

tades.
Aoompug ruflpes Wolff. Maapinnal, niisketel niitudel. 
Stygnoooris rusticus Fail. Maapinnal, kuivades kohta

des.
pedastris Fail. Maapinnal.
fuliglneug Geoffr, Karjala.
pygmaeus F. Sahib. Soome, Leningradi obl. 

Tropi stethus holoserioeus Soholtz. Soome, Rootsi. 
Isohnccorig gugustulua Boh. Liivasel pinnasel. 
Soolopostethus piotus Sohiil. Niidres metsakulus ja 

veekogude kallastel uhtrisue.
affiniš sohill. Sn. nõgestel.
thomsoni Reut. Nõgestel. Soome, Moskva obl. 
deooratus Eahn. Kuival, pinnasel.
pilcsu о Rant. Veekogude kallastel uhtrisu.s. 

Sremocoris plebejug Fail. Metsakülas.
abletls L. Metsakülas, okasmetsades.

Taphropeitus contraotus H.-S. Soome, Rootsi. 
Lamproplax plogus Flor. Metsakulua ja samblas. 
Ргушиз ryei Dgl.Sc. Lehtmetsades ja rabadel, lehe- 

kulus,
gylvatlcus F. Nõmmemetsades maapinnal. 
brunneus F. Sahib., Metsades, lehekulus.
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Castrode# grogsipeg Deg. Männikäbides.
abietum Bergr. Kuusekäbides.

Graptopeltuy lynoeus F.
Raglius alboaoumlnatus Goeze. Lehtmetsades, maapinnal 

ja koore pragudes.
Ryparoohromua pint L. Bn. okasnet sadas.

phoenioeug Rossi. Soome, Kesk-Bu roopa.
Peritrechus angusttooliis F. Sihib. Maapinnal, kuiva

des kohtades.
gonioulatu g Hahn. Metsakulus ja samblas.
nubilug Fail. Maapinnal
distinguendus Flor. Liivap inna sel.

Sphraglstiou g nebulosug Fail. Maapinnal, metsakulus, 
samblas.

Megalonotus gntennatug Schill. Maapinnal, kanarbiku 
ja maranate all.

ohiragra F. Maapinnal
Pterotmetus gtaphyliniformis Soh 111. Kuival pinnasel.
Maorodema mioropterum Curt. Kanarbikul.
Pionogomug varing Wolff. Nõmmedel.
Trapezonotus arenarius L. Liivap inna sel.

anorus Flor. Rohul, samblas ja metsakulus.
deeertus Seid. Kanarbikul, nõmmedel. Soome, 

Kesk-Bu roopa.
Bmblethis denticollis Horv. Leningradi obl. Kuival 

pinna eal.
Gonianotuy marginepunotatus Wolff. Rannaliival.
Paohybraohiu у fraottooliis Sohill. Sooniitudel.

luridup Hahn. Sooniitudel.
Ligyrooorig sylvestrig L. Okasmetsades, rohul ja 

puhmastel.

fe ?Z?lhocor|^gg - punalutlklased 
Pyrrhoooris apterus L. Segatoidullne. Kuivades kohta

des. Haruldane.

f. Coreidae - loidlutiklased
Syi-omastuo rhombeus L. Kuivadel niitudel. Soome,

' ——— L 99^.
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Coreug marginatal s L. - oblikalutikas. Oblikatel jt., 
niisketel niitudel.

Knoplopg goapha F. Ussikeel ei jt. karelehel istel.
Spathooera, dalmani sohlll. Oblikatel jt., 1 ilvestel 

aladel.
Bathysolen nubilus Fail. Lutsernil.
Ulmioola spinipeg Fail. Ristikutel.
Nemoooris falleni F. Sahib. Liblikõielistel. Soome.
Coriomerls scabricorniq Panz. Liblikõielistel. Soome, 

Läti.
dentioulatus Soop. Liblikõielistel.

Alydug eal оцта tug L. Liblikõielistel.
Corizug hyogoyami L. Poltifaag. Rohul ja põõsastel.
Rhopalug maoulatug Fieb. Niisketes kohtades, soo

kailul jt.
subrufus Gmel. Huul õiel istel. 
parurapunotatus Sohlll. Polüfaag. 

Stictopleurus orassicornig L. Massiline rabadel. 
abutilon Rossi. Kuivadel niitudel. 
punotatonervoaig Goeze. Kuivadel niitudel. 

Myrnnis mirif onnis Fail. Kõrrel istel.
Chorosoma sohlll ingl Sohlll. Kõrrel istel. Liiva st ei 

aladel.

f. Sitast) idae
Coptosoma soutellatum Geoffr. Soome, Läti. Liblik

õielistel. Kaltsifiil.

f. Aoanthosomatidae - kiillutlklased ■6 = = = ■ ■ = = = = = = =nssi
Aoanhhosoma haemorrhoidale L. Lehtpuudel. Haruldane.
KLaarno stethu s inter st inetus L. Lehtpuudel, vastsed 

kabedel ja pajudel.
brevis Lindb. NL 3uroopa-о за metsavööndis, 

haruldane.
minor Horv. Sõstardel ja kuslapuudel. 

Slasnuoha grisea L. Okaspuudel.
ferrugata F. Sõstardel ja kuslapuudel. 
betulae Deg. Lehtpuudel.
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f. C jr dn ida а - kaevurlutiklased 
Pinnases või pinnasel. Toituvad en. taimede juurtel.

Thyrgooorig goarabaeoideg L. Kuivadel niitudel. Vast
sed kannikestel.

Aethug nigritug P. Polüfaag, psaramofiil.
Cydnus qterrimus Först. Piimalilledel.
Legnotug pioipeg Fail. Madaratel.
Adomerus biguttatus L. Härgheintel.
Oanthophoruy dubius Soop. Polüfaag.
Tritomegay bioolor L. Huul õ iel i st ai. 
gehirus luotuosus MLs. Karal ehal istel. 

morio L. Karal ehal istel.
Oohgtogtethug näpus H.-S. Polüfaag. Läti, Laningr.obl.

f. ~ kU-Plutlklased
Odontoaoelis fuliginosa L. Polüfaag, kuivades kohta- 

“ des. .
PhLmodera lapponioa Zett. Leesikatel. Soome, Lenin

gradi obl.
hämaral lg Dalm. Rannaluidetel.
flori Fieb. Läti. Liivastel kohtadel kõrrelis

te juurtel.
Kurygagter testudinarlus Geoffr. Vastsed tarnadel. 

maure L. Polüfaag. Kahjustab teravll ju.
Grapho soma 1 ineatum L. Sarikal istel.
Podops inunotq F. Polüfaag, niii&etal niitudel.
Spioooris oursitans F. Maapinnal, kuivadel niitudel 

ja nõmmedel.
maorooephalus Fieb. Leningradi obl. 
mjorophthalmu у Flor. Nõmmedel.
umbrinug Wolff. Nõmmedel.

Aelia aowninata L. - nokiaLutikas. Kahjustab tera
vilja.

klugj Hahn. Kuivadel palkadel, kõrreliste!.
Neottiglosgapusilla Gmel. Soodel.
Stagonomus pusiilus H.-S. Soome, Kask-Suroopa. 
Sysarcoris aenaus Soop. Leningradi obl.
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Rubioonla inteimedi» Wolff. Rohttaimedel.
Paiomana praaina L. Lehtpuudel. 

yiridisgima Poda. Lehtpuudel.
Pitedia Juniperln» L. Kadakal. 

pinioola Mis. Kn. männil. Läti, Toome.
Holoogtethug varnalis Wolff. Rohul Ja lehtpuudel. 
Carpooorig purpurelpennis Deg. Soome, Baltikum. 

fusoigpinug Boh. Polüfaag rohttaimedel. 
pudi aug Poda. - n -

Anthemini» allana Rent.
Dolyoorie baooarum L. - mar jalutlkas. Puudel Ja 

rohttaimedel.
Burydema õrnata L. Puudel Ja rohttaimedel. 

domlnulus Soop. Peamiselt sarikal istel. 
oieraoe» L. - harilik кар eelu tikas.

Pan ta tema rufipeg L. L ehtpuudel.
Pioromerus bideng L. - " - 
Ann» ougtog F. Toitub en. lehemardlkatest, lepal, 

pajul jt.
Trollus luridug F. Puudel. Sntomofaag.
Rhacognathu s punotatus L. Nii äketes kohtades, sa

geli pajudel.
Jalla dumosa L. 8n. rohul.
Ziorona caerulea L. Rohul, toitub hüplkpollasteert.
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Tabel sugukondade määramiseks

vee pinnal või 
kaldal vee lähedal; 

keha alt hõbedase 
udastuga 
(133,A)

Pp Pii ja Piu erineva 
ehitusega; trj lühike 

ja lai, 1-lülliine
Corixidae(137)

maisnaal 
(133 ,B)

vees; tundlad 
peast lühemad, 

ülalt pole näha

Nepa

tagakeha tipul 
pikk õhutoru 

Nepidae

keha 
silinder jaskeha lame

Banatra

x pikem 
siledad*, 
mm

pea 2 x laiem kui pikk; 
nokk ulatub схрп!

Nauoorid^e

keha 2.5-3 
kui lai; et 

13-16
Notoneotidae

pea ligi sama pikk
kui lai; nokk ulatub keha lühike; et 

punkteeritud; 2.5-3 mm
Иeidae

CXjjt —ni 
Aphelocneiridaa
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tundlad 4-lülilised;tundlad 5-lülilised;

tundlad 5-lülilised, 
kinnituvad paa ees serva

tundlad 4-lülilised, 
kinnituvad pea ees serval

en. pikem kui 3.tundi а 1. ja 2.lüli 
lühikesed ja paksud,

3. ja 4. pikad ja peened;
0.8-2.3 mm

(14°) fj paks, tj ja tr j $ 
väga väikesed 

Phymatidae

(134)
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nokk paindub kaarjalt 
keha en. üle 6 mm

nokk en. sirge, vastu 
keha, kui kaarjalt paindunud 

(mõned Anthoooridae, Saldiflae) 
siis väiksemad

nokk 4-lül liine, 
pea rlstvaota

žäBžäa2(141)

nokk 3-1 ülLuine, 
pea ristvaoga 

silmade taga
Redu vi idae (142) кззавваввп '

et ouneus puudub 
keste- ja tagarlndmik 
ühtsed; kehakatted

en. tugevad(135)

cuneus on;
kesk- ja tagarlndmiku 
pleuriidid jagunenud; 

kehakatted pehmed

eesselja taga serv 
teravnurkselt välja 
veninud; et võrkjad 

ZfesXä§e(166)keha lapik;
tiivad rudimentsed; 

loomaparasiidid
Sisistas (146)

eeseal ja tagaserv 
e.-v. tasane

käpad 3-lülilised 
või ainult trj 

2-lülUine
nokk

täpp silmi pole 
Sl£tii8d46)kõik käpad

2-1 ül Ui sed;
1-2.5 mm

Xi2£2E^ää2(i4 2)

4-lül liine;

nokk 3-1 ülliine; 
täppsilmad on
^252222^22(143)
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käpp 2-lülillne

kilbike 3-6 x lühem 
eessel ja st; ülalt 

võrkja struktuuriga
Piesmatidae(170)

täpp silmad puuduvad, 
või nende vahe suurem kui 

tapp silma läbimõõt; et
membraan piki soontega 

või et lühenenud

täpp silmad puuduvad
7-12 mm, punase-mustakirju 

Pyrrhoooridae аесеаоевввгхеввв

et membraan arvukate 
piki soontega, kui membraan 
puudub (Mjrrzuus), siis keha 

roheline, üle 7 mm 
Coreidae(177)

kilbike axui? 
ülalt võrk ja 
struktuurita

Arad idae( 168)

käpp 3-lülHlna

\
täpp silmad lähestikku 

et membraan 4-5 saluga, 
sidumata piki soonteta 

Saläidae (139)

keha kepjas, tundi а 
l.lüli ja f nutjalt 

pak senenud
Ber^tidae(170)

\ et membraan kuni
\ 5 plkisoonega; kui 

membraan puudub, siis 
keha pole roheline

Ugg§£äaa(i7i)
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käpp 2-lfllillne

poolkerajas, must; 
kilbike ulatub taga

keha tipuni 
К a ta spldae

käpp 3-1(11 liine

sääred laiad, 4 
tugevate ogadega j ‘ 

22^^2(180)7

keha piklik;
kilbike mitte üle 2/3 

tagakeha pikkusest

sääred tugevate 
ogadeta 

Pan ta tornid ae ■екеесакссаесв 
(181)

kilbike must 
Elauoa

kilbike üleni 
kollane
lutei

kilbike kedcal 
pruuni tähniga 

reuteri

Hebridaa

tundia l.lüli veidi
pikem kui 2.

rufioeps
tundi a l.lüli 2x 

pikem kui 2.
pu siilus

Hydrometridae see xa Есякпеесс

pea eespool silmi 
ligi 2x nii pikk kui 
silmade taga; 9-13 nm 

stagnorum

paa eespool silmi ülimalt 
1.5x nii pikk kui 

silmade taga; 7.5-9 mm 
gracilenta
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kilbike nähtav-, 
1.5-2.3 mm 
Mioroneota

et läikivad 
poolläbipaistvad 

selge kirjata
minut isgima

et 2 ebaselge 
triibuga, 
3-4.5 mm 

coleoptrata

eesselg kollaste võötldega

ee sr inna külg- 
sagarad sõrmjad 

SlSaEa

eesselg kollaste 
ristvöötideta

Cymatia

et tuhmid, 
selgete mustade 

taimidega
Power1

et võrkja 
joonisega, 
6-6.5 mm 

bonsdorffl

kilbike pole 
nähtav; 
3-16 mm

ee srinna külg- 
sagarad trapetsjad 

Corixa

13-16 mm et joonis 
Ähmane

7-9 mm; 
et vöödid 

kontrastsed

sämbuta 
punctata

tjj alusel 
sambu ga 

dentipes

4.5-5 mm 
oastanea

d stVII 
jätkega; 
5-6 mm 
mo e ata

eesselg 7-9 heleda 
vöödiga, serval 
ühtlaselt tume;

8-9 mm 
sahib ergi

eesselg 6 heleda 
vöödiga ja peenikese 

joonega serval, 
7-8 mm 
linnael
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l.tundlaltili pikim, 
kõver; 6-8,5 mm

Veliidae

еевeel ja hele 
vööt pidev 
umbrlcola

tagakeha ai aktil g 
pruun ika äcollane, 

$-1 profiilis pealt sirge

1 .tundi ai üll sirge, 
4.pikim; 1.4-2.4 mm

Microvel 1ц

tagakeha alakülg 
kollane; tagakeha 

profiilis pealt kumer

eesselja eesserva 
hele vööt kedcel 

katkenud
reticulata

^grridge
tundia l.lüli lühem kui

2 . ja 3. koos; fjj lühem kui 
fllP eesselg punakaspruun

* Llmnoporug

tundia l.lüli vähemalt 
sama pikk kui 2. ja 3. koos;

fll pole lühem kui fjjl 
Gerria

tagakeha VII lüli taganurgad

eesselja eesselja 
kulg serval külg servad
hele vööt 

paluduю

eesselja naa ekeljad

tumedad eesselja tagaosa keskel 
ruuge või kollane tähn

eesselja külgvööt

katkenud
thoracicus

pidev
laterallg

koi rk aed

eesselja tagaosa 
tume

eesselja hele
külgvööt

ka tagaosas ainult eesosas 
gphagnatorumfj hele, 

tumedate triipudega 
siee- ja välisküljel----tagakeha tipp

laoustrig / 1 ihtne
f у ТТД1 st, у/

heleda alusega

ö" 2 nüri 
hambaga; $ s^vht 

ristvaoga ~ 
odontoga arter
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et membraan 
5- sulul Ine 

Chlloxanthus

йШ&з

4-ш1и11пе 
või lühenenud

eesselja külg servad.
nõgusad; 3-4.5 mm 

Chartoflclrta

et pikkade püstiste 
karvadeta; silmad

pai Jad 
eineta

kumerad või 
peaaegu sirged

et pikkade püstiste 
karvadega; silmad 

udestatud

tundi а 3. ja 4.lüli

pak senenud 
alati mustad 

eo okgj

saledad 
elegantula

et tugevasti läikivad, 
punkteeritud, pea vaevalt 
laiem eesselja ees serva st

2.7-4.7 mm 
Halo saida

1.8-2.8 mm;
membraan üleni tume 

Mloracanthla,

sulud algavad 
e.-v. ühes reas

1. sulg e.-v, 
sama pikk 
kui teised

3aldula(140)

3-7 mm
et täiesti siledad, 

kui punkteeritud, siis 
pea palju laiem 

eesselja ees serva st

1. sulg lõpeb 
märksa enne 

teisi
Teloleuoa

et membraani
1. sulg algab 

märksa enne telel

et tihedalt 
punkteeritud, 

tuhm, 
heledate tähnideta

muell eri

et sile 
tugevasti läikiv 

morio
corium tuhm, 

heledate tähnldega 
littoralis
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et sametini stade
tundia 2.lüli 

mõne pika 
püstise karvaga 

orthoohlla '

laikudega või 
en. valkjad;
3—4.7 шш

lalkudeta{ 
4.7-6.8 mm 

sootioa

t-r tähniga alusel; 
coriumi külg serv 
pideva heleda 

joonega 
opacula

tj lühikese kriipsuga 
kedcel; ooriuml 

külg serv heledate 
tähn idaga

tj välisserv 
pideva musta 

joonega
______

tuhm,oorium
kontratse joonisegai

argnicola ’
oorium rasvaselt läikiv, 

joonis ebakontrastne
pall ip es

olavu s* e alu eo aa
tume 

saltatoria heleda tähniga
f must, heleda tipu ja ees servaga 

melanosoela
f kollakas, 
pruunide 
taimidega 

o-album

nokk sale, 
ulatub охщ-nl 

Ceratooomtxis
nokk paks, 

ulatub ülimalt cxjj-nl 
Cryptostemma

tundiа 3. ja 2 
lüli suhe

üle 3; p pruunikad 
ool eoptratus

ülimalt 1.8;
p helekollased 
oortiealis

CXj-ni, 
0.8-1.2 mm 
pu siil linuni

nokk ulatub 
схц aluseni, 
1.4-1,8 mm 

w altil
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tagakeha servis 
alaküljel

eesselg kollakas 
musta keskjoonega; 

silmad suured 
Stalia

selge vaoga 
eraldatud

eesselg pruun 
või naist 
НШаодтцд

pole selgelt 
eraldatud

kilbikees eesnurk 
läikiva alata; 
tagakeha tilalt 

tume (v.a. servis)
Nabi 9kilbikese eesnurgal 

läikiv pool sõõrjas ala; 
tagakeha ülal triibuline

öollohonabis
vrd. ka parameere о в 5- б е 5 тпго

ülalt 
2

tagakeha 
mu st, 

kitsa triibuga, 
servis kollane 
flavomarginatug

tagakeha kollane
3 musta triibuga

punakaspruun, 
kanarbikul 
erioetorum

tagakeha sarvis 
lai; läbipaistev;

8-9 mm 
llmbatug

hallpruun, 
fj tumeda 

pikitähniga 
brevis

У

tagakeha servis 
kitsas, pole läbi
paistev; 9.5-12 mm

lin eatus

6.5-8 mm 
(vrd. parämeere)

ferus pseudoferus rugosug

-141-



OXI peast pikemad 
Rmpioorifi

Reduviidae

tundla ja f heledad 
sõõrid

cxj peast lühemad

tundi a lülide st
väiksemad kui \ 

tumedad; 4-5 mm \
oulloiforaip \ 

suuremad kui
tumedad; 6-7.5 mm 

vagabunde

hallikaspruuni Ja 
mustakirju; 9-12 mm

Coranus
puna se-mi st ak ir Ju? 

12-13 mm
Rhinooorifl

ogal iste 
jätketega? 
12-14 mm 

ŽZSolMPAs

pea Ja rindmik alt

Jätketeta? 
16-19 mm 
Reduvlug

tundi а 2.lüli
> 4.

Lorleulа Mynaedobia(143)

d embollum tipuosas 
lal, punakas; 5 et laiad

p eal aph 11* о raip

d embollum kitaas,
et väikesed 
elegantul^



d eessalja mõhn 
ei ulatu külg servani;

1.9-3.5 mm; о et 
lühikesed

<5 1,9-2.2 mm, easselg 
ees vaevalt ahenev;
1.4, eessalg läikiv 

külg servad eea üles 
paindunud 
tenells

d eessalja mõhn ulatub 
peaaegu külg servani; 1.7 mm 

et katavad enam ee 
tagakehast
ooleoptrata 

d 2,4-3.5 mm 
eessalg ees ahenev;
1.7 mm, eesalg tuhm • 

aistingu enda

Anthoooridge

niitjad

3. ja 4. tundi ai üll 
silinder jad 
või käävjad(144,A)

fj eesserval 
hambulised 

J^olopoaoelig
f j pole 

hambulised

et valkjad 
pulohelln

et üleni 
mu stpruunid 
obgcurells

nokk oxjjj—nl; 
fj paks

Xylooorlflf144)

nokk охц..п1; 
fj eele 

Lyetooorig
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XylOCOTiB

et olavus ja 
corium punkti- 

ridadega 
latlventrls

et selge 
punkteer ingu ta

et valkjad; ' 
p tumepruunid

2.2-3 mm * ..
vC1 tliwd lühikesed;

1.5-2.5 mm 
сцгеНадв

et Ja p kollaka s- 
pruunid; 1.3-1.8 urn 

formioetorum

ee ssel ja krae selge

А
eesselja krae 

ebaselge
Prius

OXIII laialt eraldatud; 
kukal pikk(145,a)

eesselja mõhn kedcel 
eraldatud; $ lühitüve

line; 1.8-2 mmline; 1.8-2 
aeillB

eesselja mõhn 
ühtse vallina;
plkati ival laed, 

keha en. üle 2 mm

®^tjt 1 ^he st ikku;
kukal lühike (145, в)

t kollaka s- 
pruunid

eesselg ees vöhe \ 
(1/3 võrra) ahenev,\ 
eesnurgad ümardunud 

latioolllfl
eesselg ees tugevasti 

(üle 1/2) aheneb
mlnutus

mustadII Ja *111
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oorlum heleda 
laiguga kannaosas 

Taome stythn g
tundel mast;

alati pika tl ival! eed 
pu Siilu g

et tumepraun 
nlgrleornje

et kollaka spruun 
stlgmatellug

oorlum 
ühevärviline 
XLatophllue

в

tundi а 2.1011 
helekollane; 

en. lühitüvel laed

nokk ulatub oxjj-nl 
Aoompooorig

nokk ulatub ox^-ni /
/ x et tumedad

ee seal ja krae valdX. alpinu у 
pooleldi eespool \

eesselja eeaaurki; ee seal ja krae üleni
et üleni mustad eespool eesselja eesnurki 

Tytyaphlepfl et an. kirjud
Anthooorls

et kollakad 
või helepruunid 

.яудзмаб

tundi a d pikemad kui pea 
ja eesrindmlk koos, 8.11111 

pikem kui pea laius

tundlad pole pikemad kui 
pea ja eesrindmlk koos, 2.1011 

pole pikem pea laiusest
(146)

eesael ja taga
pool kollakas;

3-3.5 mm 
1 imbatue

ees sälg tilani 
must; 3.5-4.3 mm 

nemorum

19 -145-



siseõu тк 
tuhm 

confusus

ClineUB läikiv

corinm tuhm 
пеню rai lg

corium* 1 tipu- 
osa läikiv 

eallarum-ulnj

Cimici^gg

et punakaspruunid;
4.3-6.5 nm

et kollakad*, 
2.6-4 mm 
Oeoiacus

briu3 tume 
paksem eelnevatest; 

et membraan 1 Biluga;
2-4 im

triu„ pole paksenenud; 
et membraan en. 2 suluga

nokk oxj-ni 
Bryocorig

aroolid harja ajad 
L \ / j(159)

aroolid küün iste 
vahel laiad

lahknevad 
M irinas

nokk ulatub 
схц-ni 

Monaloeoris

eesselja krae selge
Mirlni (147)

krae puudub 
Orthotyllnae 

"7155)

eesselja krae puudub; 
kiirmik pikivao vBl 

risti ohuga 
-Stenodemlnl

krae lame 
trni 2x t:

(153)

(154.A)
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Mirini

eesselg ja et selgelt 
punkteeritud, kui eba
selgelt, siis klirmiku 

taga serv pideva risti ii stuga 

eesselg ja et punkteeringuta 
kui kribul ised, siis kiirmik 
vähemalt keskel ristliistuta

(150,Д)

keha tihedalt kuldsete või 
hõbedaste soodi skarvadega keha vähemalt alt 

Ilma soodi skarvadeta

krae ja 2. tundlaltlli 
paksuse suhe

2 /
Charagoohllus peaaegu üleni 

must; 3.7-4.8 mm 
nigritus

vähemalt kilbikese 
tipp kollane

oorium* i välisserv
oorium en.

kollane; 5-7 mm 
unifagoiatug '

kollane peene

oorium luist, tähn 
alusel ja teine cuneus*e 

ees kollased;
4.8-5.8 пт 
palustrig KÄ

musta joonega
keha en.

\ kollane
\ vulneratu s

esseel ja eesnurgal 
suur nu st tähn;
keha en. must

oogy.iaj

põse sagarad

pole nutjas;
p en. mustad 

wagneri '

katavad suure osa 
näokllblst

Qaptyig

2. tundlaltlli

nutjas;
p en. punased 

ater

ei kata
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tundiad kinnituvad

veidi kõrgemal 
silma ala servast

silma ala serval; 
okaspuudel

ae sael ja tagaosa

roheline, pea ja 
eesselg aastad

pruun; pea, krae 
tundlad ja jalad 

kollased 
CfiTiTPtoTVgqpi

rist 1kr linul ine; 
keha üleni roheline 

Plesiooorig

punkteeritud

tundi altüi

pikem kui pea lai

mm kiirmlku tagaserv

lühem kui pea lai (o) 
või sama pikk (d);

кiimiku serval iist 
keskel madalam; 5-5.5 

Agnoooriq

liistuga või 
keha roheline

keha en. pole roheline, 
kui on sile eesselg 

sügava punkteerlnguga 
või keha alla 4.7 mm

liistuta; keha mi st 
või pruun; pea ja 
kilbike ruuged 

Liooorig

t aiua väljast

tume; 4.7-7,5 mm 
Lygug (149)

pole tume;
3.5-5.2 mm
Orthors (150)
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LyROOOrle

kiinalku taga serval

selge pidev 
liist

pole pidevat liiata) 
üleni roheline, 5.4-6.8 mm 

p^hal imu

t harjased aietad
t harjased. pruunid, 
alusel mu stpruunide

Lygus

et e.-V. läikivad, 
ouneus* e tipp aist

et tuhmid 
tiheda udestuga; 

kilbike rigtviirgudega 
rugulipennie

varieeruva 
värvuse 

ja kirjaga 
pratengiff

roo stekollane 
punetabu s

hele hall ikasroheline 
sageli pujudel

gemellatug
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Orthopg

t ogakesed 
heledad

t ogakesed tumedad 
(vrd. pea joonist)

kilbike kirjata; 
оkaspuudel.
rubrioatus

kalm!

rohekas, 
о hele 

OjagDegtriB

kollakas 
c must 

(vt. alt)

ba salle

kilbike 2 tumeda 
triibuga; lehtpuudel 

cervlnus

Д
pea pikivaota

eesealja mõhn

pea silmade vahel pikivaoga;
' keha kollane, et ja eessalg 
tumedate punktidega; 8.5-10 mm

Pant Uius
polo pikem kui krae;
must, oorlnm* 1 välis

serv ruuge
Gap eo de 9

palju pikem 
kui krae

fjll tugevasti lapikud, 
sageli ulatuvad üle 

tagakeha tipu, tipul ahenevad 
Phytooorls(152)

fjU peaaegu sll indril 1 eed, 
ei ulatu üle tagakeha tipu 

kiirmik kiirmik mõlemal

1.5-2 x pikem 
teisest lülist

Sttenotug

liistuta küljel madala liistuga 
Dlohro goytug

tolli! da trIIl2 e.-v.
võrdplkkused (151)
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oorhia 2 krae laiem kui
piki soonega; g.tundlalüll alus
alla 10 urn Oal ooorifl

krae kitsam kui
2. tundi ai üll alus 

Adalphocorig

mustadekilbike ja et 
ja kuldsete karvadega 

armi leo rais

vaidkilbike ja et 
haledate karvadega

euneus 
tipul mst 
setioorais

ouneus 
üleni hele 
1 Ineolatu

keha ülalt mustade 
ja kuldsete lamavate 

karvadega
karvad 

ühevärvilised

et punakate 
triipudega 

ro geomaculatu g

pole 
pak sen anud 

fui vomaoulatu g
2. tundi ai üll 

tipul paksenenud 
biplavatug

ülalt 
heledakarvane 

quadrlpunetatug

tumedad

heleroheline 
norvegiouy

ülalt 
mu stakarvane

t karvad 
heledad 

sexguttatu s
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tume, heleda 
sõõriga alusel

1. tundi ai Oli

aožpqoxU
3. tundi altilt

üleni valkjas

mosaiikse 
kirjaga

ee s sel ja küljed
/ ^laia tumeda 

triibugakontrastse 
triibuta

1. tundi altil!

üksikute 
karvadega

tj tumedad
mast, 3 

heleda triibuga 
РР1*А1

kitsamad vähemalt sama 
kui heledad laiad kui heledad 
longiponnlg

kiirmlku ja silma 
laiuse suhe

d < 1, $ < 1.25

sõõrid

kui lüli

tihedalt pikkade 
karvadega 
hlrffituti^B

lehtpuudel \
dimidiatug \

oka spuudel 
totrjoatUB

1 eht puud ei о ka gpuudel 
reuteri pini

pikemad
paksus

1. tundi altil! karvad
pole pikemad kui 

lüli paksus

lihtne
varlpeg

d genitaallüli ava 
servajätke

kaheharuline 
insignig
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Stenodemlnl

kiirmlk pikivaoga

kiirmlk ristlohuga 
ja ebaselge pikivaoga 

7-10 mm
Leptoptern»

kiirmlk risti ohuga; 
4-6 mm

vrd. pea joonist, 
d1 tagakeha tippu 

ja 5 VII sterniltl
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pea pikem kui lai; 
silmad puutuvad 

ee s selga

roheka s, nu sta 
ja punase kirjaga 

ant ennetus

pea laiem kui 
pikk; silmad ei 
puuduta eesselga 

Teratooorip 
vrd. 6 genitaale

rohelised. 
saunderpi

tju lühikeste karvaue 8.5-10.5 mm;
ja imetada harjastega silindriline

tui pikkade püstiste 
karvadega, harjasteta 

Notogtlra

tagakeha alusel 
ahenenud

Myrmeooriptagakeha ei ole 
alu sel ahenenud. 

Pithanug

kahvatu rohel ine,p ja tundlad   ,
о Alt punased ebaselge kirjaga; 

pajudum ■ -

4.8-6.5 пш?.
1*111 tipul ahenev 

Trigonotylus
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Orthotylinae

pea tagakülg nõgus, 
taga serv teritanud, katab 

eesselja serva

et 2 peane 
heleda vöödiga 

Pilophorue

et vöötideta

pea tagakülg sirge 
vöi kumer; ta tagaserv 
ei kata eeaselja serva 

(156)

tundiad kehast pikemad;
£ц! 2x pikem ja paksem kui 

fTT; 2-3.5 mm

tundiad kehast lühemad; 
f-r-тт vaevalt suurem kui f jt

3-5.5 mm 
gtrongyloooris

keha üleni 
nust 
niggr

et tahapoole laienevad, 
pikkade püstiste karvadega

pea hele, 
punakas; 4-5.Б 

leuoooephalug

pea must;
3.7-4.5 mm 
gteganoides

P punaka arp ruun Id 
või heledamad

kaha 
kollane 
luridu g

'•4. tundi ai üli peaaegu üleni 
must; corium* i tipuosa 

sisepool tuhm

höbevöödid e.-v. 
ühel joonel 
perplexus

4 tundi ai üli valge, 
tipp; corium*! tipuosa 

üleni läikiv 
oinnamopterug

höbevöödid elavus*ei 
eespool kui corium* il 

elava tus
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n^o 1 ТЛ14 “oka l.ltlll alla 2x paksem
9 2.; vahemaa silmast näo-2e*£Tv^ V&heDlELSl SU.D38.ST D&OKUul • •• • • 4-4гв«и4 e41me
tipuni suurem silma läblmõõdust kUbl U

Orthotylini (157)

silmad varrel isad
Labops brIIIj l»5-2x < trjxjg

1. tundi ai üll 
kuni 2 harjasega 

Orthooephalug
1. tundi ai üli 

arvukate harja stega 
Surypicorig

tagakeha alusel 
tugevasti ahenenud 

Myrmecophyag

paalt 
hõbe soomustega

pealt hallikarvana, 
sõõmu st ata 

brevis

p must 
coriacaus

tundlad, f ja et 
mustad 

sai ta to г

f ja 
peamiselt

vahemaalt 
t heledad

et 
heledad 

vittipennis
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Orthotylinl

ees selg mõhnade taga 
selge vaoga, mis läheb 
üle külg serva de või 

mõhnad koonilised

ee sselg mõhnade taga vaota 
või nõrga vaoga, mis ei 

ulatu üle külgservade

OXIII üksteisest eemaldunud 
nokk ulatub охц-ni 

Cylloooris
üle охщ

eesselg ja kilbike 
mustad 

flavoquadrimaoulatu s

roheline 
HL spharidlopterus

eesselja ees- ja taga serv 
ja kilbike kollased 

hietrlonicus

must või punakas
pruun, heledama kirjaga 

Globioepg

tilalt mõhnad lamedad
hõbe soomu eteta

3-4.5 mm 
flispar

ülalt
hõbe soonil st ega

4.8-7.2 mm
<3 ouneus väikese 

tiputfihnlga;
kiirmik madalam 

flavomaoulatug

silmad oma laiuse 
võrra eesselja st 

kaugemal; roheline 
Malaoooorig

mõhnad koonilised 
spheglformis

d ouneus* e tipupool 
mast; <£ kiirmik kõrgem 

se» ic lepis

silmad eesselja 
lähedal

eesselg üleni mu
vähemalt taganurgad või 

tähn keskel heledad
pea veidi ette (158)

veninud
Cyrtorhlnuspea lühike 

Meoomma
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roheline, harvem 
piuun või kollakas, 

üle 3.2 mm 
Orthotylus 

(vrd. ka parameere

kahvatukollane, 
2.5-3.1 m, 

lühitüveline 
Fleberocapgug

et en. miatade karvadega, 
nende hulgas ka heledaid 

soonil skarvuet en. heleda- karvased
\ ouneua ja aorta,
\ Ohte värvi Гet läbi

paistvad, 
tugevasti 
läikivad

roheline;

flavosparsug

et ei ole läbipaistvad, 
ega tugevasti läikivad

oliivpruun või 
kollakas;

4-5 mm j 
fuscesoens

kilbike keskel 
tume kilbike

kahvatukollane;
membraan kollaste heleroheline;

membraan roheliste 
soontega

1. tundi ai üll pikem kui 
pea, mõnede pikkade 
püstiste karvadega 

vlridlnervly

nokk oxjj-nl 
dlaphanug

1. tundi ai üll märksa 
lühem kui pea, 

püstiste karvadeta

nokk oxin-ni; 
d* genltaallüll 

palju laiem 
kui eelnevad

prasinug

1. tundi ai üll alt 
nusta triibuga 

na saatus
1. tundi ai üll 
üleni hele
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ees sel j a krae eraldatud kres puudub 
selge vaoga РЬуНдД

(161)

tiivad poolläbipaistvad, 
heledad; pseudaroolid on 

Dioyphu s(160)

ees sel ja krae 
lame

Hallodaplni
(160)

tiivad mitte läbipaistvad;
^aeudaroolid puuduvad;
küünised tugeva hambaga

Bmstogtitoa
silmad pole 
varrel ised

kilbike 
kiiluta

Bothynotug

kilblkese tipul 
kõrge kiil 
Stethoconua

silmad varrel ised

kui 2
1.5-2.5 x lühem
ja 3. lüli koos 

Deraeosoris

trTTT sama pikk kui 
27 Ja 3.1Ü11 koos; 
kilrmlku servskiil 

puudutab silmi 
Alloetomg

2 „tundi ai üll 
pikkade karvadeta 

Karmanisua

в tundi а 2.lüli 
pikkade püstiste 

karvadega
gothloufl

3,8-4,4 mn 
pune tuletus

krae läik iv t 
7-8 nnn

krae tuhm;
5.7-6.7 mm; 

kilbike punane 
või must

scu teller lg
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pea must; 
3.5-4.2 mm 
elotttllfez

Dloyphus

paa hele, 
tumedate 

triipudega

2. tundi ai üll pikkuse ja 
eesselja Laiuse suhe 

d* 1.5, 5 1.25 

f taga serv kollaste 
karvadega; 3.3-4.6 mm 

oon fltrjotug

üle 5 mm 
Cremnooephaluq

Hallodaplnj

tagakeha alusel 
ahenenud

Sygtqllonotua

alla 5 mm

pole ahenenud 
Hallodapus

2. tundi ai üll pikkuse ja 
eesselja laiuse suhe

<$ 1.25, о 1 
gtaohydls

f taga serv mustade 
harjastega; 4.5-6.8 mm 
- pail idus
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2. tundi aldil 
/pole käävjas

ülakülg heledate 
soonil akarvadega

Phylini

(163,B) 
soonai harvadeta

2. tundi ai üll xm st, 
käävjas ($-1 alati, <?-l sageli) 

At rao to torni

kollakas; 4-4.3 mm 
morio

näo kilp vähem 
ette ulatuv

pea taga serv 
mu et; 2.7-3.6 mm

roo sõlel istel

oorlum alu до saa 
hele; 3-3.5 mm 
quadr leaoul atu s

näokilp lame, küljelt 
vaadates peaaegu nähtamatu; 
et

näokilp ulatub 
tugevasti ette 

Crlooorig

okaspuudel;
2.tundlalttli 

all indr liine
^flgnioornja

et heledad, pruunide 
punktidega, haledakarvased 

Coniprtodes

et teisiti

heledad, haledakarvased 
Sthenaruа

näokilp 
nähtav; 
ulatuv,

küljelt selgelt 
kui vähe välja 
siis et mustad, 

mustakarvased

silmad teral leod; kui 
t heledad, siis Ilma

tähnita põlve all (162)

et en. must 
3.5-4 mm 

crassioorniq

siledad; 
põlve all 
punktiga

silmad 
t hele, 

tumeda
Plaglognatirag 
albipennis
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keha raist, t 
punktideta harjaste 

alusel
Phoenloooorl

2. tundi altilt > pea 
laine;eesselg hele

date soonn dcarvad ega 
Qbgourellue

1. tundi ai üll üleni, 
2,üleni või osaliselt

raist

t üleni / t osalt 
raistad heledad

koi enat il
et karvad 

kõik mustad
et vähemalt kannaosas 
ja ees serval heledate 

karvadega (mitte vahetada 
sooni ek arvad ega) 

ambiguus

jaarrlti
XäffiSZJi \ 

quercu

cuneus osalt 
punakas vöi 
pruunikas

(163,A)

z cuneus üleni 
valge 
roseug

kui keha on raist, siis 
t mistade punktidega 

harjaste alusel või üleni must 
£SBil2ie

(vrd. aedeaguse tippu)

S.tundlalüli < pea 
laius; eesselg 

heledate soomi skarvadeta 
modestug

1 .tundi ai till üleni 
vöi en. hele

cuneus Olemi raist; pajudel 
aethiopg

cuneus alusel 
hele; leppadel ja

ka äc edel 
betuleti

fIII heledad, 
punkteeritud

fIII 011 punktideta
fjXI punased/' ebaselgete

punktidega tipuosas
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en. kaskedel; 
f ja t süstade 

punktidega;
et pruunikad
3,7-4.3 Ж1 

fallenl

punane või pruunikas; 
et elavus punaste 

tähnlridadega
1 ep idus

ruuge või helepruun 
tihedate mistade 

lühikeste karvadega 
euneus vaid tipul
tume; 3.8-4.8 mm

flavellug

punakas; mistade karvade 
vahel ka pikki valgeid karvu;

en. leppadel; 3.6-4.8 mm 
soholtzi

В

kahvatud, 
kollakad 

et tagaosa 
punakas 
3-3.8 mm

зеШл

dimlnutiifi

/ "\.pseudaroolid ei ulatu 
pseudaroolid ulatuvad üle küünise kedckoha 

või en. küünisega 
kokku kasvanud

(164)
üle küünise tipu; hallikas 
heleda udestuga; 3.6-4.8 mm

Lõpu g

küünise tipuni 
vaid alusel liitunud 

Maorotylug

punotlpes

eesselg tfihnidata

üle küünise ketfckoha 
vald alusel liitunud

eesselg 
tähnldega;
7-8.3 mm 

vlridiflavug
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eesselja külg serv ees 
kitsa allarippuva

plaadina; keha tuha, 
peaaegu paljas 
Conostethug

tunnused tel alti

tui harja eed austad, 
kahtlastel juhtudel har

ja ste alusel austad punktid
Ъщ karjased valkjad, tumedate 

punktideta alusel, kui tume
pruunid (gL.esio.dejpa, Tyttbus), 

siis keha alla 3.2 mm ~ '
et en. heledad, 

tumedate karvadega

et heledakarvased, 
kui heledad, siis 
keha üle 4.4 mm

eesselja tagaserv 
nõgus; silma juures 

hele tähn 
Tvtthus

eesselja taga serv 
sirge; pee üleni 

tume
Plesiodema /

1.tundi ai üli 
hele 

geiainus

pea alakülg 
horisontaalne; 

о pikatiival ine 
Pkylus

1. tundi ai üli mi st, 
valge tipuga 

pygmaeus

oranž; musta peaga 
melanooephalus

mu st; sarapuul 
coryli ▲

pea silmade ees välja 
veninud, ta alakülg peaaegu 
vertikaalne; $ lühitüveline 

Orthonotug

mustade punktideta
küünised paindunud 

keskel; sinaka srokal ine 
Plaooohllus

pea ja jalad P9a või jalad

pea tugevasti 
ette veninud; 

kollakas 
IW’I A^blytylus

utj alt 
mustade 

karvadega 
pilosus

mustad või 
mustade punktidega 

, . (165)
küünised paindunud 

tipu IShedal 
pea mõõdukalt 
ette veninud 
MegalocoleuB

021 heledate 
karvadega 
moll iculu s fctž
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laup 2 austa 
triibuga

Ho pl oma ohus

1/4 kitsampea vähemalt 1/4 kitsam 
kui eesselja tagaeerv, harva 

laiem, kuid siis tundi а
2.lüli 1; fjjj pole tugevasti 

paksenenud

t mustade 
punktideta 
gal titang

t punktidegapea taga serv madala 
liistuga; eesrindmlku 
küljed hõbe soomustega

põlve all 
must tähn

kollane, 
heleda

udestuga 
Parap säilus

pea taga serv liistuta:, 
eesrindmlku küljed soomusteta

et mu stekarva sed 
nagjoffiathugrohekas, 

mustade 
tähnidega 

chryganthemi

must kuni 
ookerkollane; 

fjU Husta joonega 
serval

ai-Ui storum

pea lai, mitte rohkem 
kui 1/5 kitsam eesselja 

tagaserva st; tundiа
2.lüli lühem pea 

laiusest; fju jämedad 
Chlamydstus

pole

f must, 
punakaspruuni 

tipuga 
И?И?Л

f en, hele, 
tipul tumedate 

punktidega 
pulieario g 

põlve all  
tumedat tähni 

Mono fiynama

• ni
gr

itu
la
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et klaasjad 
võlvunud pea ogadeta

et lamedad vähemalt 
keskel läbipaistmatud

pea mustade 
pikkade ogadega 

Oal eatus

alakülg ja p 
koll aka ep ruun id 

Derephygia

alakülg must, 
p helekollased

Stephanltla

ees selg 1 
kiiluga 
eristata

ees selg 3 
killuga 
follaoea

lameda killuga,6 eel £ 1» 
klleja võrk ja serviseta 

Agrapma
eesselg 3 killuga ja 

klleja võrkja servisega

et tipp 
Umardunud

1 et tipp 
terav 

tropldoptera
3. tundi ai üll 1/3 
lühem kui pea

lal; 1.8-2.3 mm 
laeta

3.tundlalilli ligi 
sama pikk kui pea 

• lal; 2.4-2.6 mm
confu sa

nokaplaadld ei puutu 
ees kokku, noka alus 

1 eestpoolt nähtav

tundlad jämedad, 
. tihedakarvased
i pjotyonota
\

nokaplaadld moodustavad 
ees ailetud rennisuletud renni

А (167 ,д)

eeesel ja eesserv 
jätketa 

Canrovlo st e Ira eeaservees eel ja
laia katusja 

jätkega 
Aoalypta (167)
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Aoalypta

3. tundi ai üll 
alusel paksenenud

3. tundi ai üll pole 
alusel paksenenud

et keskväli 
sale 

gra ellis

et keskväli 
lühike ja lai 

parvula

ееlesel ja külgaerv 
peaaegu sirge, 
eesmark terav

eesselja külg serv 
kumer, eesmark

külgkiilud 
paralleel eed 
platyohella

külgkiilud 
ette koonduvad 

parinata

tondlad üleni tundi а
mustad-, silmad silmad

suured / x. vä^£e®ed 
marginatag

eesselja serviв 
selja peale

pööratud

eesselja servis 
suunatud küljele

vöi flles(168)
vlnanäärmete ava eesselja servis lai,

. / Xx e.-v. puudutab
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tundiad saledad

et küljed 
hambulised 
La fliaoanth^

tundiad jämedad 
Catoplatu

peaaegu paljad?
3.3-3.8 mm ■ 

cardui

et küljed 
siledad

I 
et ja eesselja servad 

pikkade karvadega;

r et leul ata

Aradidae
।- kilbike
I /poolkuu Jas 
4—7 An aurus

pikemad 
kui pea; <5 tiivad keeteel 
----- q en. lühitüveline

lamomeuq

tundi a d vaevalt 
kui pe 

ahenenud;

^bU£L ------kolmnurkne \ kukal Mezira Xjätketa 
Aradus 
/ tundiad peast

märksa pikemad

valkjad

eesselja eesnurgad

pole valkjad

eesselja külgserv
väljalõiketa väljalõikega 

spmohetlous depr essus

tipul märksa 
paksem kui alusel

kogu ulatuses 
ühe jämedune; 

eesselja külgserv 
h&nbul ire

(169.B)

2. tundi ei üll

3, tundi ai üll
en. valge;

eesselja serv slle^ 
signatioornis

en. must 
(169,A)
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aluspooles ahenev, 
tipuoaas tihe jämedune 

tipul valge

2, tundlalüll

jämeneb ühtlaselt 
kogu ulatuses, 
lühem kui pea 

jämeneb alates 
keskkoha st, mitte 

lühem kui pea 
qrenatioollifl

et tähnlta I 
eesselja eeamrgad

et kanna lähedal 
ees serval heleda 

tähnlga 
bimaoulatuq

ümarad; kerirkiilud 
ees koonduvad.

aterrlmus

teravad; keekkillud 
paralleelsed 

angularifl

В
tundi а 2. lüli

selgelt >3. ♦ 4

lühem kui pea 
eesjätke; keha 

üleni must; 6.5-8.5 mm 
его да s

pikem kui pea 
eesjätke; t alusel ja 
tipul valkjad; 8-10 urn 

brevlooll1s

2.tundlalüll ja t 
üksikute valkjate 

küürudega 
piotus

küürudeta

kilbike kitsas, 
servad sirged 

betulinus

pajudel, haabadel 
hieroglyphlcu а

kilbike la 
oortioally

ka tiredel 
betulae
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eeseelg 2 kiiluga, 
kilbike nust

eesselja ktilgserv eesosas

eesselg 3 kiiluga; 
kilbike vähemalt 

tipul hele 
qu adra torn

1 silur eaga; 
et taimideta 
oapitatum

2—3 
et 
maculatum

silur eaga; 
tähniline

kilbike tipul ogaga 
Metatropi?

В9ЕЙЙ85

kilbike 
ogata

nokk ulatub cxjj-ni 
fjU tagakeha tipuni 

Neides

pole seotud

membraani seespoolsed 
sooned seotud rist soonega 

5-5,3 mm 
orassipeg

heledad;
lauba jätke tipul 

ahenev; 6,6—8.4 mm 
olfivl^eg

nokk ulatub cxj-ni » 
Ijj ei ulatu tagakeha 

tipuni 
Berytinus 

tundi а 1.lilli ja 
f paksenenud osad

tumepruunid;
lauba jätke 

talbjaa; 5.4-6,5 mm
minor



biBäžläst

tagakeha 3.Õmblus 
(st IV ja V vahel) enne külg serva 

. paindumid(173,A)
sirge, ulatub külg servani

et pole punkteeritud 
(mõnikord ebaselgelt)

eesselg joonja 
vaota

et selgelt punkteeritud, 
corium• il rohkem kui

1 rida punkte(172,Д) 
eesselja eesosal joonjas 
vagu; stigmad tagakeha 

servise selgmisel küljel

7. stigma v ent raal selt 
teised dorsaal selt;et 

ei ulatu tagakeha tipuni 
Isohnodemug

kõik stigmad 
v ent raal selt

membraan üleni 
must; 4.5-4.7 mm 

PhilQjnynnex

membraan osalt 
hele või puudub

paa ja elavus
punktideta; pea ja elavus 
2-2.5 mm punktidega;

Tropidophlebiq 3-4 mm

elavus 2-3 punk tire aga;
tundia l.lüli ei ulatu üle 

pea tipu
Oxyoarenug

elavus 4-5 ebakorrapärase 
punktireaga; tundia l.lüli 

ulatub üle pea tipu
Macroplyc

keha ülalt 
tihedate püstiste 

karvadega 
Ortholomug

corium* i taga serv 
nõgus

oorium* 1 taga serv 
sirge; pea punane 

musta kirjaga 
Lygaeu s

kilbikese tipp
ümardunud
Njthecugteritu

keha püstiste 
karvadeta 
Nyslus(172)
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Ny3ius

kllbikese pikiklll 
nõrgalt arenenud

must joon ees seljal 
pidev; d genitaalltill 

ava serv hambaga 
erioae

kilbike peaaegu kogu 
pikkuses sileda valge

к sekki iluga 
halveticu^

must joon eesselja/ 
keskel katkenud 

|d genitaälltill ava$^ 
serv hambata

А
silmad vä( 

suured
Geocorlg

triibu ta

silmad 
väikesed

kilbike 
t kollane, 

sõõriga
Heterogaster

must, eesselg keskel 
^\ко11азе triibuga; 3-3.5

et valkjad 
või kollakad 
lanponlcug

eesselja taga serv

et nustad, 
r,a. külg serv

pikk;
3 musta

keskel või 
üleni kollane 
grylloldes

kedcel must 
dlspar

kilbike lühike; 
t üleni kollane

ogaga; tagakeha
õmblus lõpeb enne

külg serva
Pllnthlgus

kilbike lühem 
kui et õmblus

fj ogadeta 
Cymus(173)

kilbike pikem 
kui et õmblus 
Klaidocerys

-172-



Cymus

l.tundlaltili ulatub 
üle pea tipu; kilbike 

valge kiiluta; 3-3.8 mm 
plaviculus 

et pruun triip pikk;-^ et pruun triip
oorium* i tipp hele lühike; oorlum* 1 tipp

4-4.8 mm mu st pruun; 3..7-4 mm
glandioolor obliquus

eesselg ristvaota, 
kui vaoga, siis see
ei ulatu külgedele

trIII l»2-l«Sx >2-*3
■Lpachybrachlu s

eesselg kedckoha taga 
sügava rist va oga, 

mis ulatub ka külgedele 
eesosa moodustab nagu 

kaela

keha ülalt selgelt 
karvane; f-r rohkem 

kui 8 hambaga 
luriäafl

st V harjased mõlemad
st eesserva lähedal (176)

keha peaaegu paljas 
fj 2 tugeva hambaga 

fraottoolilg

l.tundlaltili ei ulatu 
üle pea tipu; kilbike 
keskel valge sileda 

killuga

üle 2x > 2.*3 
Ljgyrocoris

eesselja külg 
plaatja servisega

(175)  , .eesselja serv pole 
plaatjalt laienenud

eesselja eesosa 
nõrgemalt punkteeritud

kui tagaosa (174)

st V harjastest (või 
mustad tuhmid punktid) 

tagumine on lähemal 
st taga servale kui 
eesmisele harja sel e

eesselg üleni 
tihedalt punkteeritud

silmad ja etzZ silmad
lühikarvased . paljad

§tygnooorip(3 75) Aoonipus
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oopium*1 tagaватт

sämbuga;
gt V-l 3 harjast 

Tropigtethus
sirge kilbikese tipp 

heleda v-tähnita

kilbike» tipp heleda 
v-tähniga; silmad 

v£ga suured 
Perltreohus

tundlad paksud;

angu sticoll ic

eesselja külje

eesselg ees 
sama lai 
kui pea 
nubilug

3.5-6.6 mm; 
fj hambulised 
Megalonotus

eesselg märksa 
laiem kui pea

eesselja külg üleni 
kitsalt kollane 

distinguendug

tundlad saledad; 
f üleni must

kitsam kui pea 
gen laulatus

eesselg sama lal 
kui pea; keha sale; 

et en. lühikesed

ox mustad 
Pterotmetus

2.3-3.2 mm; 
fj hambata 
Pjono sõnu S

p heledad 
antennatusf mustad 

ohiragra

cx kollased 
Macrodema,
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kilbike hele kilbike en. tume
eesselja ees serv

tundiа 2# ja 3.1Ü11
nõgu s sirge

Kmblethis Gonlanotus

kilbike üleni 
aust

Trapezonotu g

’ kogu pikkuses pool-
raetl^”M1tM^deea; vaia na.atatod 

KHD1K8 иШВЭ . , - __

eesselja külgserval 
pruunid punktid 

Sphragistica д

kilbike nn st

d 4.5, 5 mm
arenarlh s

fj hambata; 
p mustad 

anorug

t haledad 
Ragllns

kilblkese tipp 
heleda v-tähniga 

?eritreohn,B 
digt lugu endug

• hambaga;
vähemalt

tj kollased

tjjj '
Hhyparoohroaa s

tj alusel ja 
eesselja külg serv 

kollased

tj ja eesselja 
külgserv mustad 

phoeniceug

Stygnoooris

karvad lühikesed 
lamavad; keha tuhm

ee sselg ■ 
üleni nust 
rustious

eesselja taga serv 
heledam, pruun 

fuligineug

d 3.8, 4.5 bgb
desertus

kilbike kahe 
heleda joonega 
Graptopeltug

karvad pool püstised; 
keha IMlklv

eesselja karvad
oa 1/3 silma 'ca 2/3 silma 
läbimöõdu st läblmõõdn st 

pygmaeus pedeytrig
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fj hambata 
Isohno poris

fj ühe või 
mitme hambaga

alt kumer;keha 
eesselja eesserv kuni 
2x kitsam kui tagaserv

silmad eesselja st vähemalt 
silma diameetri võrra 

eemal
Taphropeltug 

eesselja külg servis 
keetel sissepoole laienev

eesselja külg servis 
ühel alune, kitsas

3-4.5 mm
Bremo oorig goolopo stethu g

' ' (177)

et kollakad, ulatuvad 
üle tagakeha tipu; 
membraan hallikas 

sylvatlcus

fI 1 suure hambaga 
et ja p kollakad 

fj 2 suure hambaga; 
et ja f tumepruunid

pl ebe jne
pea ja eesselg tiheda 
selge punkteerlnguga; 

fj 1-2 väikese hambaga 
Drymus

ees selg üleni 
must

(vrd. d1 genitaale)

keha tugevasti lapik; 
eesselja ees serv 3x 
kitsam kui tagaserv 

Gastrodes 
eesselja eesosa 
külg serv kitsalt 

kollane 
abietum

silmad eee- 
selja lähedal

eesselja eesosa 
külg serv mi st 

groasipeg

pea ja eesselg nõrgalt 
punkteeritud; fj 2 

köbiuga,miil edel kumbkil 
1 oga

l Lamprpjilaj

et pruunid, ei ulatu 
tagakeha tipuni; 
membraan mustjas

ml

eesselja tagaosa 
pruun 

brunneug



Scolopostethng

eesselg ja et 
fj suur hammas peaaegu paljad 
keskel; tundlad 
üleni pruunikad.

pictug

eeaselg ja et pikkade 
püstiste karvadega 

P.U.oaifl
f j suur hammas 

tipukolmandiku s; 
tundlad kirjud8. tundi ai üll 

üleni ruuge

tundi а 1. ja 2.lüli
kollased, 2.1011 tipp must 

thomgoul

tundiad mustad, 
2.lüli alus ruuge 

deooratug

Coreidae ваавгеяв
vlnanäärmete ava

selge, sageli kõrv jaa

pea sama lal 
kui eesselg; fjj 

3 ogaga
ШДЧе

flll hammaste 
rühmaga tipul 
Csrjpiwri.s

III 1

eesselg pikkade lühSe^e 
püstiste karvadega udestuga 

Aantioulatug floabrloorulfl

ebaselge (178,B)

pea kitsam 
kui eesselg

pea keskel 
pikivaoga

— paa pikivaota d78>A)
hambaga

tundlad mistad, 
lülid e.-v. ühepikkused 

ъ Neaoooorig

tundi а 2. ja 3, 
lüli haledad

tundi а 4.lüli sama 
pikk kui 3.; eesselja 
külgnurgad teravad 

Ulmioola

tundi а 4. lüli 
manajas, palju 

lühem kui 3. 
Bathysolen

23 -177-



tundla 
aluskühmud 

hambaga

tundla 3.1011 >
2., tipul laiem 

Spathooera
tundla 3.11111 

<2., lapik 
Knoplopg

laup tundlate tagakeha
vahel 2 ogaga rombjas

Coreus Sjyroraastus

В
keha sale,/ ^kaha lai 

kepjas \ X
1. tundi ai 011 \

tagarindmlku külgede 
tagaosa punktideta, 

taganurk välja veninud
’ Rhopalug (179)

sama pikk 2x lühem 
kui pea kui pea

Choroeonia Мугацд

punase- x 
mustakirju 
Oorlzag

tagarindmlku küljed 
ühtlaselt punkteeritud 
ta taganurk ümardunud 

Stlotoplguiug 
(vrd. genitaale)

ee saal j a eesosa 
ühtlaselt punkteeritud 

ee saal ja rlstvao 
eos silo vall, , 
rlstvao otstes 

silmis

e vall lai,Vy 
ulatub \ 

eeauurkadenl;' 
kollakas- või 
punakaspruun 

ahutjlon

sile vall kitsas, 
ei ulatu ee munkadeni; 
pruun kuni tumepruun 

eragsloornls
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Rhopalug
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kilbike lal, ulatub 
peaaegu tagakeha 

tipuni
ThyreQOQrle

c^dnidae

kilbike lühem 
kui tagakeha võrdkfllgne; 

9-12 mm 
Cydnugpikem kui

paljas
sserv karvade 

ja ogakestega
Aöthug

keskrind sügava vaoga, 
killuta; tagarlnd 2 ker

kinuga; 3.3-4.3 mm 
Oeheto gtgthue keskrind lameda 

plklkllluga; tagarlnd 
kiiluta

keha üleni 
mu st

Sehlrus .
silmad 

kerajad; 
üle 5 mm

metalse läiketa
8,5-11,5 mm et valkja 

L-tähnlga 
Trltomegas

silmad koonilised 
3.5-4,5 mm 
Legnotus

metalse läikega 
6-8 mm 

luotapene

must; tagakeha 
servis tagaosas 

hele; et 2 heleda 
tähnlga 
Adomerug

et L-tähnlta

rus

sinaka suust; 
tagakeha sarvis

-180



kilbike 2/3 tagakeha st

pole laiem kui 
eessalja tagaserv

kilbike ulatub 
tagakeha tipuni

mu sta-puna se- 
trlibaline
Grapho soma

ee sael ja 
ee snurgad 
konk ajad 

Podopu

laiem kui 
eessalja tagaserr 

\ pea laiem
pea pikem pikk
kui lai Odontosoellg

nai inurkne;
5-8 mm 

Phimodora

LSBEPAlSa

tagapööral 
lihtne

oa 6 mm. 
flori

kolmnurkne; 
8-11.5 mm 
sansMfcas

tagapööral 
tipujatkega;
5.5-6.5 mm 
hämaral is

noka aluslüli noka alu ai üll 
sale (182) paks

n&okilbi tipp samas 
tasapinnas sarnaplaatidaga;

kuivades kohtadef

eessalja külgserra ee ao sa
näo kilbi tipp sügavamal 

kui sarnaplaadid;
niiefcates kohtades 

testudlnariefT tipu eel 
"Hambaga 

Pioromerug

hambuline

silo 
hambata

tagakeha 
x hambatax 

stii-1 ette siunatad \ 
hammas; eessalja 

külgnurgad kõrrjad
Troilug

t üleni 
kollased

f-r hambaga 
üUä

t Taid kaakel 
kollased 

ньдзеязайм

fT hambata;

▼91 rohekas 
zioron,a
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keha kumer

silmad osalt 
pea serva sees

keekrind 
pikivaoga

köbiuta 
(183)

oorlum pikem 
kui kilbike, 

taganurk terav
umbrini; g

hele, 
mu stpruuni 
joonisega 
aur sitana

vlnanää imete 
ava selge

keha tugevasti lapik, . 
eesselja küljed plaatjad 

Splooorlg .

nxista-punasakir
keha sinakas 
või rohekas, 

heledate tähnIdaga 
oleratta

silmad varrel laed, 
üleni väljapool pea 

serva
maorooephalug -----  pruun

tagakeha alt

oorlum 1 
kui kilbike, 

taganurk ümar 
lUorophtMla;g

keekrlnd 
killuga

imete 
ava ebaselge; 
keha kirju 
Заахай

stn

stii-1 
hammas;

köber vöi 
. p punakad;

15—16 лш 
Pentatoma

pea teritunud
pea laiusest 

lühem, 
alla siunatud
Г?sott IsrIo sea

punktide

fII Ja fIII 2 
austa punktiga

et ee naerva alu»* 
osas aist tähn 

õrnata

nimetatud 
tähn 

puudub 
domjnulue
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pea silmade 
ees nelinurkne;

alla 8 mm; 
vinanäärmete 

ava rannita

tagakeha alt, 
pea ja esseel? haledad 

Stagonom^

pea silmade ees 
kolmnurkne, trapetsjas 

v61 ümardunud; vlna- 
näärmete ava r anniga

pea pronkasust 
eos piluga 
Rubioonja

rohel i sea

peenteon. völ tueni ülalt  
mugtad mustade punktid 

Byearoorlp Palomenp

ee saal ja külgserva eesosa
mitt erohel isad

ülalt heledate
, veidi kumer 

veidi nõgus vlrldlssiiflfl
nokk

punktidega

ulatub
III eterniidini;/ kadakal

männil ja kuusel junlperlna 
plniooj^

2. ja 3. tundi ai üll 
punaka *oll a sed, 

4. ja 5. osalt mustad
tundiad 

mu stad
tundi а 3.-5.1011 

mustad, valge 
alusega; keha 

püstiste karvadega 
Dolvcorls1 

vlnanäärmeto ava
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