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Verd imevad kahetiivalised moodustavad kahetiival iste 

(Dtptera) ökoloogilise rühma, mille esindajate iseloomusta

vaks tunnuseks on nende võime imeda püsisoojaste loomade ja 

inimese verd. Süstemaatiliselt kuuluvad siia (paieark tilisol 

alal) 1) sääskiaste (Culioidae) sugukonnast kogu pistesaäsk- 

laste (Culioinae) alamsugukond, 2) habe sääski aste (Heleidae) 

sugukonnast perekond pihux (Culicoidos) ja Leptoconops, 

3) sugukond кihulased (Simuliidae), 4) 1ibllksaäsklaste 

(Psychodidae) sugukonnast moskiitod (Phlebotomus), 5) sugu

kond parmlased (Taban idae_) , 6) päriskä rbl aste (Muscidae)

Sõna pihu perekonna Culicoidos eestikeelse nime
tusena kasutatakse siin esmakordselt, Nimetus tohiks olla so
biv, kuna sõna pihu (põrm, kübemeks) väga' hästi iseloomustab 
tavaliselt halli pilvena inimese ja loomade ümber hõljuvaid 
tillukesi putukaid. Mõnikord kutsutakse neid ka kohalike ela
nike poolt pihudeks (Vändra raj.).

sugukonnast pistekärblaste (Stomoxydini) sugustlk ja 7) ko

gu nukusünnitajäte (PugiparaJ rühm.
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Käesolevas töös käsitletakse ja mõistetakse verdimevate 

kaheti ival iste all ainult pistesää sklasi, к ihul a sl, pihusid, 

ja pärmi asi, kes koos moodustavad ühtse ökoloogilise komplek

si. See inimestele ja loomadele peamiselt vabas looduses kal

lale tungivate verdimevate kaheti!vai iste kompleks nimetatakse 

vene keeles rahvapäraselt ngnusstiks" (1 ).

Ülaltoodud rühmadest Stornoxydini ja Pupipara on nii süs

temaatiliselt kui ka ökoloogiliselt tunduvalt eraldunud teis

test verdimevatest kahetiivalistest ja seetõttu käesolevas 

töös neid ei küsitelda. Leptoconops ja Phlebotomus on lõuna

poolsed perekonnad, mis seniste andmete Järgi meil ei esine.

Verdimevate kahetiivaliste kahjulikkus, mis pole veel 

kaugeltki täielikult välja selgitatud ja vajalikul maaral 

hinnatud, avaldub mitmel kujul.

Kõigepealt on nad tülikad vaiIsparasiidid, kes pistavad 

inimesi, koduloomi ja -linde ning imevad nende verd. Vere 

kadu sealjuures on tavaliselt väike ja võiks arvestamisele 

tulla ainult parmude puhul, kellede üks emaloom imeb korraga 

kuni 200 mg verd. Peale selle tekitavad parmud oma pistetega 

ka suhteliselt suuri veritsevaid haavandeid, milledest välja

voolava vere hulk on sageli suurem kui parmu poolt imetud ve

re hulk. Verdimevate kahetiivaliste kui parasiitide peamine 

kahjulikkus avaldub aga selles, et, esiteks, nende pisted on 

häirivad, sageli aga ka väga valulised Ja, teiseks, nende 

sülg on mürgise toimega. Kohtades, kus verdimevad kahetiiva- 
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Ilsed paljunevad massiliselt, takistavad nad töötajate nor

maalset puhkust, vähendavad töötootlikkust või taevad iga

sugused välistööd ilma vastavate kaitsevahendita täiesti 

võimatuks. Ma sl о v*1 (1955) andmeil vähendasid verd imevad ka

he tiival ised Habarovski krais metsatööliste töötootlikkust 

80-40 %, Kalmõkov* i (1955) andmeil Arhangelski oblastis ise

gi üle 50 % (keskmiselt kogu verd imevate kaheti ival iste len- 

nuperloodi vältel), Väga ereda näite verdimevate kahet1iva

lt st e poolt tekitatavatest piinadest toob Middendorf oma teo-

1875 (tsit. Rubtsov 1940 a järgi): "Verejanulised putukad, 

olles kuhjunud kolmelt-neljalt kihilt üksteise otsa, tiheda 

massina katsid meie keha, pidevalt sondeerisid seda oma nok

kadega, otsisid iga auguke st, igasugust nõrka kohta riietes; 

nad torkasid ja tätoveerisid meie kohale samasugused figuu

rid, nagu olid meie karusnahkaeÜ rõivail, kasutades nõaia

auk e õmblustes ja ei lasknud mööda ühtegi avaust; nad järel- 

jätmata ronisid meile suhu, ninna, silma ja kõrvadesse. Si 

saa vaadata, kuulata ega hingata. Korraga lööd maha terve tu

hande, vaatad, selle asemele tulevad aga miljonid. Igasugu

sed teaduslikud vaatlused tegid nad võimatuks, öösel sääsed 

tungisid riiete alla, mille all me peidus olime. Palaviku

värinatega ei saanud uinuda ja kui lõpuks väsimus võttis või

must, siis me ei olnud rõõmsad une üle. Paistetanud huultega, 

sageli isegi täiesti кinnipaistetanud silmadega, pühetanud 
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nagu padi naoga me ärkasime uuteks piinadeks.M tksikuil 

juhtudel on täheldatud ka inimeste hukkumist verdimevate ka

bet ii vai iste pistetest (Pavlovski 1941, Goetghebuer 1919).

Ka. loomake svatu se s on verd imevad kaheti ival isad vägagi 

oluliseks teguriks. Suvekuudel kuumade ilmadega, kui toimub 

parmude aktiivne lend, takistavad viimased koduloomade nor

maalset elu: loomad toituvad mitteküllaldaselt, parmude tõr

jeks raisatakse palju energiat, loomade närvisüsteem muutub 

vaga tundlikuks. Kõik see viib tööloomade puhul töö produk

tiivsuse vähenemisele, veiste puhul piimaanni ja kehakaalu 

vähenemisele ning haigusteie va stuvõti ikkase suurenemisele. 

Haigestumise hädaoht kasvab veel selle tõttu, et verdimevate 

kahetiival iste, eriti parmude, poolt nahasse tekitatud haa

vandite kaudu tungivad kergesti looma organismi mitmesugused 

pisikud. Mingiks harulduseks ei ole ka loomade hukkumine vard

ini«? va te kahetiivaliste massilise kallaletungi puhul. Nii põh

justas kihulase Simulium oolumbaczanjsis*e massiline kallale

tung 1923.a. ainult neljas Rumeenia provintsis 16 474 kari

looma hukkumist, tekitades kahju üle 65 miljoni lei (Pavlov

ski, Pervomaiski, Tsagin 1951). Austraalias arvestatakse ki

hul aste poolt tekitatavat kahju igal aastal 5 miljonile nael

sterlingile (Rubtsov 1940 a).

Peale otsese kahju verdimevate parasiitidena avaldub pis

te sääski aste, кihulaste, pihude ja parmude kahjulikkus ka mit

mesuguste infektsioon- ja invasioonitaiguste levitamises.



9

Sest! NSV ting iran st es tuleksid sellistest haigustest kõne 

alla malaaria, tulareemia, siberikatk ja hobuste onhotser- 

koos.

Vordimevate kahetiival iste osatähtsus metsloomade ja 

-lindude, eriti kasulike ulukloomade, elus on seni täieli

kult välja selgitamata, kaheldamatult aga on olemas. Lindu

de pesades on näiteks mõnikord leitud rohkesti pistesääski 

(Sa zo no va 1955 а, Rozit ja Bibikov 1955).

Vordimevate kahetiival iste mitmekülgne uurimine on tihe

dalt seotud ülesannetega, mis on esitatud partei ja valitsu

se poolt nõukogude teadusele rahvamajanduse kiiremaks aren

damiseks. NLKP 19.kongressi direktiivides NSV Liidu arenda

mise viienda viie aasta plaani kohta aastaiks 1951-1955 on 

margitud: "Suunata meditsiiniliste teaduslike töötajate jõu

pingutused tervishoiu tähtsamate ülesannete lahendamisele, 

pöörates erilist tähelepanu profülaktika küsimustele..." 

(Eesti Riiklik Kirjastus 1952, lk.24). NLKP KK septembriniee- 

numi (1953.a.) ja jaanuaripleenumi (1955.a.) otsustes pööra

takse erilist tähelepanu loomakasvatussaaduste suurendamise

le. Loomade hea toitumine ja normaalne tervis sõltuvad aga 

väga suurel määral verdimevate kahetiival iste arvukusest an

tud kohas.

VerdImevate kahetlival iste uurimise tähtsust on rõhuta

tud ka üleliidulistel zooloogil istel, entomoloogilistel ja 

parasitoloogilistel nõupidamistel ja konverentsidel.



IC

J .N.l-avlovski (1952) , tahes kokkuvõtteid VII parasitoloogi- 

lise nõupidamise töö tulemustest, märgib, et..lendavate verd- 

imevate kahetiivaliste "gnussi” kompleksi putukate uurimise 
Au 

alal nõupidamine loeb põhiliseks edasist uurimist nõudvateks 

küsimusteks: 1. nGnussiM levik ja bioloogia NSVL territooriu

mil. . (lk.773).

Verdimevate kahetiivaliste suur majanduslik tähtsus ja 

nende peaaegu täielik uurimatus Lesti NSV-s olid ajendiks 

sellele loomarühmale pühendatud uurimistööde läbiviimiseks 

meie vabariigis*  ■

Töö eesmärgiks oli välja selgitada Lesti NSV verdimeva

te kahetiivaliste fauna liigiline koostis, üksikute liikide 

levik ja arvukus, tähtsamate liikide fonoloogia, olulisemad 

Jooned ökoloogias (varjenaigad, vastsete arenemispaigad, ar

vukuse sesoonne dünaamika) ja lõpuks nende andmete põhjal 

teha järeldusi verdimevata kahetiivaliste tõrje bioloogilis

te eelduste kohta.

Nii välitööde läbiviimisel kui ka töö kirjutamisel on 

kasulike nõuannetega abistanud käesoleva töö juhendaja TRÜ 

Zooloogia kateedri juhataja prof. H. Riikoja. Materjali mää

ramisel ja määrangute kontrollimisel on väga vastutulelikult 

abistanud vastavate rühmade spetsialistid Leningradis: 

prof. А.А. Stacke!berg, prof. I.A.Rubtsoy, prof. А * V.Gutse- 

vits ja 0,N.Sazonova. NSVL Teaduste Akadeemia Zooloogia Ins

tituudi aspirandid V.ILGluhhova ja I.Ämossova on andnud 
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käesolevas töös ka su taini sek s oma avaldamata andmeid pihude 

geograafilise levilal kohta. Püügikohtade iseloomustamiseks 

kasutatud samblad on määranud 3NSV Teaduste Akadeemia Zoo

loogia ja Botaanika Instituudi töötaja 15.Varep ja samblikud 

TRÜ aspirant H.Trass. Kõigile nimetatud isikuile avaldan 

siinkohal südamlikku tänu. Välitöödel materjali kogumisel 

osutatud tõhusa kaasabi eest tänan ka oma abikaasat L.Remm*i.

Peale selle tänan kogu TRÜ Zooloogia kateedri kollektii

vi, kes soodsate töötingimuste võimaldamisega on kaasa aida

nud käesoleva töö valmimiseks.



I AJALOOLINE Ü LMAADŽ

a.

UURIMISTÖÖDE S T V И D -

IMEVA T L КАНЕТ I ПА L I S -

T L К 0 H T л

V e r d 1 m e у a t e  к a h e t ii v а 1 i s -

t e u u r .1 m i sest Nõukogude 

Li id u  t о r r i t о о r i u m i 1 .

Peaaegu kõikide vene 18. ja 19. sajandi loodusteadlaste- 

reisijäte.töödes (Miller 1750, Pallas 1781, Middendorf 1869 

ja 1871, Przevalski 1870 jt.), kes külastasid asustamata või 

väheasustatud alasid, võib leida kirjeldusi neist piinadest, 

mida tekitab sissesõitnuile massiline verd Imevate kahetiivu

liste esinemine, samuti üksikuid bioloogilisi märkusi ja and

meid kolialike elanike poolt kasutatavate tõrjevõtete kohta. 

Verdimevate kabetiivaliste süstemaatilise uurimisega aga üks

ki neist ei tegelenud.

Esimesed üksikuile verd imevate kabet iival iste koraponen-
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Iidele pühendatud tööd hakkavad ilmuma peamiselt käesoleval 

sajandil. Intensiivne halla sääskede (Anopheles) uurimine al

gas peale seda, kui sai selgeks nende tähtsus malaaria sii

nita j at ena. Käesoleva sajandi alguses ilmus terve rida hari

likule halla sääsele (An. ^macul ij^ennis} pühendatud töid mit

metelt autoritel (V.V.Faur, G.A.Kozevnikov, N.V.Vassiljev). 

Esialgse kokkuvõtte süü sklaste uurimisest tegi N«N.Kulagin 

(1901). Oma üksikasjalike vaatluste ja elava esitusviisi poo

lest tuleb eriti märkida 1>А.Portšinski töid sääskedest (1911) 

ja parmudest (1915) , mis ilmusid mitmes väljaandes ja on hu

viga loetavad ka veel tänapäeval.

Peale Oktoobrirevolutsiooni muudeti võitlus malaariaga 

nõukogude Liidus riikliku tähtsusega ülesandeks. ™.I.Nartsi

ne v ski juhtimisel loodi laialdane kogu Nõukogude Liitu haarav 

malaariajaamade ja troopiliste instituutide võrk eesotsas 

Üleliidulise malaaria ja meditsiinilise parasitoloogia insti

tuudiga. See hiigelsuur asutuste võrk (hiljem prof. P. G-. Ser

gi j evi juhtimisel) on väga palju edasi arendanud nii verd ime

vate kahetiival iste uurimist kui ka meditsiinilist entomoloo

giat üldse. Teadusliku uurimistöö organiseerijaks selles üle

liidulises ürituses sai J>N.Pavlovski, kes ise töötades mit

mete parasiitide ja haiguste siinitajatega, tõmbas endaga kaa

sa terve rea kaastöölisi ja õpilasi, suunates neid ka verd- 

imevate kahetiivaliste rühmade uurimisele.

Selle töö tulemusena ilmus hulgaliselt kokkuvõtteid 
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üksikute rajoonide ja oblastite verdimevate sä"skede faunast, 

Ökoloogiast ja majanduslikust tähtsusest. Leningradi ümbruse 

pistasääsklaste faunat on viimastel aastatel uurinud Fedorov 

(1946, 1947) ja lutsevits (1948 a). Viimane toob kokkuvõtli

ku ülevaate Leningradi ümbruse pistesä“sklaste faunast ja 

andmeid nende ökoloogiast. Teistelt aladelt on üksikasjali

kena id andmeid pistes'*ä  sklaste faunast ja ökoloogiast avalda

nud Reinhard ja Gutsevits (1931) Ukrainast, Кisoeleva (1936) 

Tomski ümbrusest, Fridolin (1936) Ulbin'i mägedest, Fedorov 

(1951) Tskalovi ümbrusest, Netsjki (1952 ja 1952 a) Omski ob

lastist, Sa no no va (1953) RÖbinski veehoidla ümbrusest ja 

Rjabõhh (1953) Voroneži oblastist, kaunistil isi kokkuvõtteid 

toovad ka Fokroyski (1936) Moskva ja Kalinini oblasti kohta, 

Volkova (1951) Kaasani ümbrusest, Gutsevits (1947) Kaug-Ida st 

ja (1953 a) Krimmist. Vähemaid regionaalseid andmeid piste- 

sä-sklaste faunast on esitanud veel mitmed autorid /Prendel 

(1951 ja 1951 a), Jegorova (1946), Runs (1948), Stolbun (1952) 

jt./. Toodud ülevaade moodustab ainult valitud osa pistesääsk

laste faunale ja ökoloogiale pühendatud töödest Nõukogude

Liidus.

Esimesed monograafilised kokkuvõtted Nõukogude Liidu 

p i st e s” s skl a st e f au na st ilmu sid А. А. Stack ei berg * il t (1927 , 

1937) ja А,S,Montsadski1It (1936, 1951).

Eriti intensiivselt toimus hallasääskede uurimine nende 

suure praktilise tähtsuse tõttu malaaria siinitajatena.



Saavutatud tulemused, (populatsioonide vanuseline struktuur 

ja selle dünaamika, liikide fenoloogia seaduspärasused Nõu

kogude Liidu territooriumil jne.) võivad olla eeskujuks ko

gu maailma teadusele. Silmapaistvaks saavutuseks tuleb luge

da ka monograafia ilmumist Anogholes^naoulipennis1e ökoloo

gia kohta V. LI. В eklem i se v1 ilt (1944).

Viimastel aastatel, seoses malaaria kui massilise nakkus

haiguse likvideerimisega Nõukogude Liidus ja ta täieliku lik

videerimisega reas vabariikides, oblastites ja rajoonides, 

on malaariavastaste organisatsioonide ette tõusnud uus suur 

ülesanne - võitlus verd imevate kahetiivalistega tervikuna 

(Beklemisev 1952). Sellega seoses on eriti intensiivistunud 

teiste pistesääsklaste (ДеДер jt.) bioloogia süvendatud uuri

mine (Helevin 1946, V inograd ska j а 1948, 1955, Šlenova 1950, 

1952 ja 1952 a, 1953, Sazonova 1953).

Кihulaste (Simuliidae) süstemaatiline uurimine Nõukogude 

Liidus algas alles alates 1932. aastast, seoses ehitustööga 

Angara jõel, kus kihnlased paljunevad niivõrd massiliselt, 

et tõsiselt takistasid ehitajate tööd. Uurimiste peamiseks 

teostajaks ja organiseerijaks sai I.А.Rubtsoy, kes peale isik

like uuringute кihulaste faunistika, ökoloogia, leviku ja mor

foloogia kohta (1936, 1939, 1940, 1947, 1949, 1951, 1953, 

1954) on oma 20-aastase tegevuse jooksul sel alal kasvatanud 

ka terve koolkonna õpilasi, kelledelt on ilmunud rida revdo

nnal seid fauni stilis-ökoloogil isi uurimusi (Stukolk Ina 1939
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Radzivilovskaja 1948, 1950, Berzina 1953, Ussova 1953, Dza- 

farov 1953, Beltjukova 1953).

Esinene kokkuvõte Nõukogude Liidu кihulaste faunast ja 

bioloogiast ilrau s 1940.a. I. А. Rub t so v' il t (1940 aj. Kuna pea

le selle ilmumist on kogunenud tohutul hulgal uusi fakte ki

hul aste faunast, süstemaatikast ja eluviisist, on osutunud 

vajalikuks teise tunduvalt parandatud ja täiendatud välja

ande trükkimine sellest teosest, mis ilmub lähemal ajal.

Ka parmude uurimine Nõukogude Liidus algas süstemaatili

selt alles käesoleva sajandi kahekümnendate aastate lõpul. 

Algul töötas sel alal peamiselt N.0.01sufjov (1934, 1935, 

1936, 1937, 1949). Varsti lülitusid töhe ka mitmed teised 

entomoloogid. Eriti intensiivistus parmude igakülgne uurimi

ne peale kokkuvõtliku monograafia ilmumist N.Q.01 siif jeу' LIt 

(1937 а). Selle töö tulemusena on ilmunud rida faunistilis- 

ökoloogilisi kokkuvõtteid väga mitmetest kohtadest Nõukogude 

Liidus. 1? ik enaa j ai istest ja põhjalikemast uurimustest tuleks 

esile tõsta K.V.Skufin* i töid (1949 ja 1949 a, 1951, 1951 а 

ja b, 1952 ja 1952 а, 1954 ja 1954 a) Voroneži oblastis*,  

JŽ .G-.Gauser1 i uurimusi (1952, 1953) Kaukaasias ja A.A. Stack ei- 1 ■♦'>! 1 lBu.iu«n4Wnnwnn:W r.qr .Ut» Ч.1ТИ 

berg*i Leningradi oblasti parmude fauna ülevaadet (1954). Vä

hem põhjal Иске regionaalseid andmeid on ilmunud ka paljudelt 

teistelt autoritelt (Во Seo 1953, Mitrofanova 1951, Sazonova 

1949, Ta ska j eva 1951, Turov 1953 jt.).

Kõige väiksemate verdimevate kahetiival iste - nihude
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uurimine ei leidnud kuni viimase ajani vajalikku tähelepanu 

teadlaste poolt. Snne Suurt Isamaasõda ilmus ainult kaks 

spetsiaalselt pihudele pühendatud tööd (Pomerantse? 1932, 

? ledv jedeva 1927).

Süstemaatiliselt antud rühmaga hakkas tegelema alles 

kümmekond aastat tagasi А.V.Gutseyit š, kellelt peale väikse

mate artiklite (1945, 1947, 1948, 1953, 1955) on ilmunud ka 

esialgne kokkuvõte metsavöötme pihude faunast (1952). Regio

naalseid kokkuvõtteid pihude faunast ja ökoloogiast on ilmu

nud Moskva oblasti (Molev 1952) ja Lesti NSV (Rennn 1954, 1955) 

kohta.

Sellised faunistilis-ökoloogilised uurimused, milledest 

ülevaade esitati eespool, osutusid aga mitteküllaldasteks, kui 

oli vaja lahendada praktilisi nakkushaiguste sillutamisega või 

tõrjevõtete väljatöötamisega seotud küsimusi. Tekkis eluline 

vajadus uurida nii kogu verdimevate kahetiIval iste kompleksi 

kui ka selle üksikute komponentide arvukuse ja kallaletungi 

aktiivsuse dünaamikat ning neid mõjutavaid tegureid. Akadee

mik J.N.Pavlovski initsiatiivil alustatigi selliste töödega 

Kirovi-nimel ise Söjaväe-meditsiinil ise Akadeemia üldbioloogia 

ja parasitoloogia kateedri ekspeditsioonidel alates 1935. aas

tast. Tööde tegelikuks läbiviijaks oli esialgu A.V.Gutsevits, 

kellelt ilmus terve rida artikleid selle küsimuse kohta (1937, 

1940, 1941, 1943). Hiljem lülitusid probleemi uurimisse ka 

rida teisi parasitolooge-entomolooge: H.G.01sufjev (1939),
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V.H.Beklemisev (1945), K.P.Tgagin (1945, 1948), P.P.Tsinajev 

(1945), A.S.Montša&ski (1946 ja 1946 a, 1950, 1953), E.G.Bra- 

getova (1946), bl.F.Krohhina (1946), K.A.Brajev (1950, 1951), 

G.A.Bagirov (1953), J.G.Mitrofanova (1954) ja V.K.Jsvlalmova 

(levlahhova jt. 1954, 1955). Sel1 о suunali st ei töödel saavuta

tud praktilised ja teoreetilised tulemused on tähelepandavaks 

saavutuseks nõukogude meditsiinilises ja veterinaarentomoloo- 

gias ja ületavad mitmekordselt vastavaid välismaise teaduse 

saavutusi.

b. V e r Д i, m e v a t e. kah e t i i у а 1 i s - 

t e u u r i m. i s e s t , v ä 1 i s m а а 1 .

Välismaal teostatud vastavasisuliste uurimiste juures 

peatume ainult lühidalt, kuna vastava kirjandusliku materjali 

ulatus ei võimalda siinkohal vähegi üksikasjaliku ülevaate 

andmist.

Kõ ig i kä s itel da va te r" ’.hmade sü st ema a t il i sel e uurini! sel e 

rajab aluse juba 0.Linne (18.saj. keskel). Liikide kirjelda

mist ja faunistil iste andmete kogumist jätkavad 19.sajandil 

«7.0. kadri oius, l.V/.LIeigen, JY5LZ ett erst e dt, H.Loexv it. Inten- 

siivsa faunistilis-süstemaätil ise töö tuiemusena muutuvad 



mõningad alad (Kask- ja Lääne-Su roopa, ÜSA, mõned troopili

sed alad) faunistiiiselt hästi läbiuurituiks. Käesoleval sa

jandil ilmuvad ülevaatlikud kokkuvõtted Palearktikumi pärn

laste (Kröber 1925), sääsklaste (Martini 1930, Edwards 1932) 

ja habe sää skla ste (Goetgliebuer 1934) ко nt а. Põhjalikumalt kä

sitletakse verd ime va te kahe tiival iste rühini üksikute riikide 

fauna kokkuvõtetes: näiteks Inglismaal (Marshall 1938, Ed

wards, Oldroyd Smart 1939), Prantsusmaal (Surcouf 1924, 

Seguy 1923, Kieffer 1925), Fennoskandias (Natvig 1948), Pöhja-

terika Ühendriikides (Dyar la*  Shannon 1927, Dyar 1928, Koot 

ja Hoffman 1937) ja mujal.

Peale faunistil iste kokkuvõtete ilmub rohkesti artikleid 

ka anatoomil iste, morfoloogiliste ja ökoloogiliste üksikküsi

muste kohta. Valmikute kõrval pööratakse tähelepanu ka vastse- 

vormide tundmaõppimisele. Kuid vaatamata välismaal teostatud, 

uurimistööde pikale ajaloole ja suurele mahule, kogunenud 

faktid kõneallolevate putukate eluviisist ja selle seaduspära

sustest on jäänud siiski äärmiselt fragmentaarseteks.

Verdimevate kahetiival iste kallaletungi aktiivsuse dü

naamikat ja seda mõjustavaid faktoreid hakati uurima mitmed 

aastad hiljem kui Nõukogude Liidus. Sellelaadsete tööde hulk 

(Underhill 1940, Bates 1944, 1945, Haddow 1945 ja a, 

Haddow, Giilet ja Highton 1947, Parker 1949, Kettle 1950 jt.) 

ning saavutatud tulemused on suhteliselt tagasihoidlikud. Sel

le peamiseks põhjuseks on kasutatavate uurimismeetodite puu

dulikkus ja tööde metodoloogilise külje nõrkus.
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с. А n d m q <3. s е n i t е h t u d~ u_ u r 1 -

mi s töö d э s t J e s t i ~ N S V  а 1 а

•у e r d 1 m e у a t э  к a h e t j, i v а - 

1 i s t S  к о h t .а '

Eesti NSV ala. verd imevate kahet i ival iste uurimine oli 

kuni viimase ajani tublisti maha jäänud vastava slsulistest 

uurimistöödest nii mitmetes teistes liiduvabariikides kui ka 

vä 1 i sma istes na ab er r i ik ide s.

Esimene Eesti NSV ala puudutav loodusteaduslik kokkuvõte 

ilmus J.Fischer*ilt 1778.aastal (II trükk 1791). Mscheri üle

vaade on nii oma sisult kui vormilt Linne' süstemaatiliste töö

de kajastuseks Liivimaa alalt. Muude loomade ja taimede kõr

val leiame siin ka esimesi andmeid meie verdimevate kahetiivä

liste kohta. Vaatlusalust©st rühmade st on toodud siin järgmi

sed 6 liiki (võrdluseks toome ka tänapäeval kasutatavad nime

tused) :

Tabanus bovinus L.

Tabanus pluvialis L. (= Chryj^ L.)

Tabanus^ oaeoutl^ens L. (--- Chrysops caecutiens L.) 

Culex pipiens L.

Culex equinus L. Wilhelmia equina L.)

Си1дх^д)и11оаг1д L. (- Culicoides pulicaris L.)

Järgmisena pakuvad teatavat huvi ligi pool sajandit

id В < А. C imme r t haiy i kahet iival iste faunistiilsed



nimekirjad. (1830, 1832, 1834 ja 1834 а, 1842 ja 1842 а,

1845, 1846, 1847 ja 1847 а), mis põhinevad, peamiselt Balti

maade dipterofauna uurimisel.

Ae st i- ja Lil virna a (v.a. Riia 

va te kahe tl ival iste lüki:

Neis nimekirjades on toodud 

ümbrus) kohta juba 16 verd ime

Culex о matus Hffgg.

0. cantans B8g.

0. rufus L.

0. pipiens L.

Tabamus^gra^ci^ Nb.

Т» luridus Fail.

Te tropious

T. fulvus Ng.

Anopheles ma c uiip annis Mg. Chrysops oaecutians L.

Tabanus bovintis L. Chr. sepul c rai i s Fb.

T. tarand inu s L. Haematopota pluvialis L

T. eordiger Wied. 11эхаtоma bimacuiata 7b.

Kahjuks nende andmete teaduslik väärtus on väga väike.

Rohkem huvi pakuvad nad ainult ajaloolisest seisukohast, 

theit poolt on see tingitud sellest, et osa tolleaegseid 

liike pole võimalik samastada ühegi tänapäeva liigiga, sest 

liikide tüüpeksemplarid pole säilinud, liikide diagnoosid 

ja kirjeldused on sageli ainult mõnesõnalised ja niivõrd 

pealiskaudsed, et heal juhul võib nende järgi ära määrata 

ainult liikide rühma. Näiteks võiks tuua Leigen'i (1818) 

Culax^rufhs1’ e diagnoosi, mida kasutab ka G-imnerthal liigi 

iseloomustamiseks: "Rufus, thorace fusco tri-lineato; abdo-

mine fusco-annulato.3"1." Selliseid tunnuseid võib kahjuks 

leida mitmete erinevatesse rühmadesse kuuluvate liikide 



juures. Veelgi lakoonilisemalt on öeldud., näiteks, Culex, 

lute soene §b. kohta "Luteus; tarsis fuscis, 2g-1 1 f • n, -n üllu

se diagnoosi alla käesoleva toose autor ei oska paigutada üh

tegi kuiitsiidi.-Teiselt poolt on nende andmete kasutatavus 

raskendatud ka põhjusel, et käsiteldavate rühmade liikide 

eraldamine on äärmiselt raske, osa rühmade emalоomade järgi 

isegi peaaegu võimatu, mille tõttu isegi kogenud spetsialis

tidel võib tekkida eksitusi. Seda enam kahtlevalt tuleb suh

tuda tolleaegsete teadlaste määrangutesse, kes tegelesid kor

raga väga paljude putukarühmadega; ja võimaluse korral üldse 

loobuda nende andmete kasutamisest teadusliku materjalina, 

nagu on tehtud ka käesolevas töös.

Möödunud sajandi lõpul, käesoleva algul töötas Tartus 

entomoloogina K.Sintenis, kellelt on säilunud mahult rikkalik 

kahetiivai iste kogu (Lesti NSV TA Zooloogia ja Botaanika Insti 

tundis). Kogus olevate verdimevate kahetiival iste analüüs pa

kub teatavat ajaloolist huvi ja kinnitab veelgi eelpooltoodud 

väidet varasemate määrangute ekslikkuse võimalikkusest. Näi

teks, liikide kirjelduste pealiskaudsuse ja Sintenis*e  määran

gute ebatäpsuse tõttu on ta kogus Culex^ornatusJe (- Aedes 

geniculatus) alla paigutatud 4 erineva liigi isendeid (Aedes 

cataphylla 1 с/10 j, A.^punctor 1 ox4 j, A. communis 2 с? 1 g 

ja Culex pipiens 1 6х 2 j) , sealjuures aga mitte ühtegi antud 

liigist. Culex петого sus Mg (- Aade communis Deg.) alla on 

paigutatud isegi 5 liigi isendeid: Aedes cataphylla 3 (J11 о ,



A, JLeucomalas 3 А. ^communis 1 o^ A. jMnctoi*  1 o, 

p ipiens 2 j, C^apicalis 2 j. Kergemini eraldatavad liigid 

(Aades ^dorsalis,, Culicoidejjpul icari s ja enamus pärmi asi) on 

määratud siiski õigesti.

Kirjanduses ilmunud Sinten ts1e märkmeid verdimevate kah 

t iival iste kohta 1eiame kahes vä Dc samas artiklis (Sintenis 

1899, 1903). Esiineses neist antakse kõige tavalisemate verd- 

imevate kahetiival iste nimekiri, mis võrreldes GImmerthali 

töödega ei paku midagi uut. Teises artiklis on toodud märge . 

Tabanus tarandinus1e leiu st Audrus.

Üksikuid vaatlusi Anopheles та о ui ipennis * e eluviisi koli 

ta Tallinna ümbrusest on avaldanud G. Schneider (1904).

Kodanliku vabariigi ajal ei pööranud kodumaised entото- 

löögid peaaegu mingit tähelepanu kahetiival iste uurimisele. 

Väheseid andmeid nende kohta kogunes ainult tänu välismaiste 

teadlaste ekskursioonidele meie alale. Andmeid verdimevate 

kahetiival iste kohta leiame ainult dr. A. Dampf1i tööst 

(1924-26), kes 1922. aastal biotsönootilis-statistiliselt 

uuris Eesti soid. Tema püükidest on määratud 10 liiki piste- 

sü"sklasi (Martini poolt Hamburgis):

Culex pipiens L.,

The о baid ia morsitana Theob.,

Agdos cinereujs Ng. ,

A. vexans Mg. ,

A. cantans Mg. (= maculatus Mg.) ,



Aeüe^neingrosus Mg. (- communis Mg.) »

A. rostoeklensis Mart. (= cataphylla^Dyar),

A. meigenanus Dyar (= punctor Kirby), 

A. excrucians Walk. ja

6" liiki кihulasl (Andoriein, Berliin):

Onetlia^aurea Fries (- Зию^ Fries) ,

On^kerteszi End. (= ISusa^^kertei Snd.), 

Wilhelmia equina L. , •

Odagnda^omata Meig. (-Odagmia õrnata L-tz. > ,

Boophthora sericata Meig. (= ? SiiauMum^argy- 
roatum Meig.) ja

B^argyreata Meig. (-- Sim. a rgyr eatuni Ng.);

2 liiki parme (l?rey, Helsingfors):

Tabamus montanus Mg. ja

Haernatopota pluvialis L. (= Chrysozona pluvialis 
LJ;

3 liiki pihusid (Kieffer, Bitsch):

Culicoides pulicaris L.,

0. turficola Kieff. (= faseipennis Staeg.) ja

C^cordlforals Klaff. (= ? 0. pall idioomis Kleff J j

Need määrangud, olles teostatud vastavate rühmade eri

teadlaste poolt, kujutavad enda st tegelikult esimesi usaldata

vaid andmeid meie ala fauna kohta. Kui lisada sellele veel

paar teadet incpheies raaculiponnis,’ e (Haberman 1930 , 1937) 



ja Tabanus bovinus’e (Tomasson 1939) leidudest, ongi ammen

datud kogu autorile teadaolev Seati NSV ala verd ime va id 

kadeti ival isi puudutav kirjandus, mis oli ilmunud enne 

käesoleva uurimuse algust.



Il MATERJAL JA UBTOODIKA

a. Materjal
t!,-—, , -Э.-- r - - - - H4.H1W1U11» ■*

Esitatud ülesannete (vt. lk.9) lahendamiseks organisee

riti TRÜ zooloogia kateedri poolt 1953. ja 1954.a. suvedel 

rida ekspeditsioone, kus materjali kogumine toimus osa.lt pi

devalt ekskureerides, osalt statsionaarsetel välitöödel. Pea

le neil ekspeditsioonidel kogutud materjalide on töös ära ka

sutatud ka autori poolt aastatel 1950-1952 kogutud materjalid.

Ülevaate kõigist neist materjalidest annab järgnev tabel (ta

bel 1) .
T a b e 1 1

Kogutud ja määratud verdimevate kahetiivalist 
Isendite hulk.

F^r=:“==l 
hm Aast^_ 1950-1951

— — ~ --- — *•*  — — ~~ -- — ; = —:------------- -- -------- -- — ~~ ----------- - —

1952 1953 1954 Kokku
- - ------—-—-

Oulioinas
......

955 4633 5859 12 204

Culicoides 70 421 1599 2119 4 209

Sinul ii da e 85 120 180 295 680

Tabanidae 318 726 903 613 2 560

Kokku 19 653



Materjal on kogutud ligi 300 erinevast kohast, mis paik

nevad üle kogu Eesti NSV (joon.l). Enamuses neist kohtadest 

toimusid ühekordsed või lühiajalised vaatlused. Statsionaar

seid vaatlusi kestusega 2 nädalast kuni nelja nädalani on lä

bi viidud Vändra rajoonis Viluvere külas ja Avaste sool Pär

nu -Jaagupi rajoonis; vaatlusi enam või vähem kogu verd imeva

ta kahetiival iste aktiivsuse sesooni vältel Elva rajooni Vel

la vere külas (1950, 1951), sama rajooni Rannakülas (1954) ja 

Tartu ümbru se s (1950-1954).

Peale isiklike materjalide on läbi vaadatud ka teiste 

uurijate poolt varem kogutud ja säilunud verdimevad kahetii

val ised: ENSV TA ZB Instituudis asuvas S inten ise kogus, TRÜ 

zooloogia kateedri kogus, EPA zooloogia ja entomoloogia ka

teedri kogus ja NSVL TA Zooloogia Instituudi kogus (parmla- 

sed) . Valitud osa kõikidest kogutud liikidest säilitatakse 

TRÜ zooloogia kateedri kogudes. Peale selle on vaiikkollakt

sioonid tavalisematest liikidest üle antud EPA zooloogia ja 

entomoloogia kateedrile (parmlased) » ENSV TA Zooloogia ja 

Botaanika Instituudile (parmlased), S.M*Kirovi  nimelise Sõja- 

väe-meditsiinil ise Akadeemia Š.N.Pavlovski nimelisele üldbio

loogia ja parasitoloogia kateedrile (pihud ja pistesääsklasi), 

NSVL TA Zooloogia Instituudile (kihnlased) ja Kaasani Riikli

ku Ülikooli selgrootute zooloogia kateedrile (pihud).



tT о о n*  1. Püügikohtade paiknen!so Dkson 
e - kohad, kus toimusid lühi*  j 
O - kohad, kus toimusid statsi

J О О Не 2. .
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b. P tl ü giviisidI ж III*  —w "W — » 1"-^ - —> -V n.m ПП1ШН" iwuiinwnn ■ П» , l-».!I« »Ml-»ls^»

Valmikut e püü dmine to tai s peani sol t normaalmõõtmetega 

entorioloogil ise kaha'ja ekshaustori ehk aspirantori (joon.2) 

abil. Kahaga toimus niitmine rohurinde st, põõsastelt, puu

delt ja õhust. Zksh.au storiga koguti verd ime va id kahetiivali- 

si (v.a, parmlased) endalt, loomadelt, ruumides akendelt 

ning seintelt ja taimede Õitelt. Ka putukate kahast väi ja- 

noppimine toimus ekshaustori abil. Lkshaustori mahutisse ko

gunenud putukad surmati tubakasuitsu, eetri või bensiini au

rudega ja paigutati seejärel säilitamiseks tikutopsidesse va

tile. Parme, kes oma suurte mõõdete tõttu ei mahtunud läbi 

ekshaustori sissevoolutoru, koguti käsitsi ja paigutati sur

mani seks surmapurki.

Põrmlaste kogumiseks kasutati veel I. A .Po r t š in sl-: i poolt 

pärmi.aste hävitamiseks soovitatud ff surmal ombi**  meetodit. Mee

tod põhineb pannu de taval loiuma ilmaga lendu katkestamata 

laskuda veepinnale ja ha- rata endaga tilgake vett, mida nad 

lennul imevad. Kui veekogu mõne õliga (petrooleum, nafta jt.) 

üle valada, siis puudutades vee pinda, parmud kleepuvad sel

le külge ja hukkuvad. Vaatlused Võrtsjärve ääres 1954.aastal 

näitasid, et selline lomp võib olla küllalt efektiivseks par- 
2mu de kogumis- ja hävitu svahend iks. 1 пГ sumusesse lompi, 

mis oli üle valatud 50 g petrooleumi ja au tooli seguga len- 

selt 100-180 ar 

päevas.

Zksh.au


Sääsklaste vastsete kogumiseks valmistat1 kaha, miile 

võru läbimõõt oli 10 cm. Nii võru kui ka ca 30 cm pikkune 

vars valmistati jämedast (4 mm) tsinktraadist. Kaha 20 cm 

sügavune kott oli valmistatud mariist. Marli hõre kude laseb 

küll läbi enamuse I järgu vastsetest, kuid teisest küljest, 

väiksem liikumistakistus vees võimaldab teha kiiremaid lii

gutusi ja seega täielikumalt püüda vilkaid III ja TV järgu 

vastseid ja nukke. Vastsed surmati ja säilitati 70u alkoho

lis. Kuna kuiitsiinide nukud pole liigini määratavad, aseta

ti need koos samast veekogust võetud veega väikestesse pur

gike st esse ja kasvatati valm.ikuiks.

Lihulaste vastsete ja nukkude kogumiseks jälgiti voolu

vete s kasvavaid taimi, sissekukkunud puuoksi, kivikesi põh

jas jne. Vastsed пор it i pint settidega 70° alkoholi. Nukud 

paigutati koos tükikese substraadiga või ilma 5 era pikkustes 

se klaastoruksstesse, mille mõlemasse otsa asetati vees nii

sutatud vatitropp. Sellises tõrukeses kooruvad 1-3 päeva pä

rast nukkudest va Imikud ilma, täiendava hoolitsuseta.

V ä 1 i t ö ö d e •jn e t о о d i к а

Lühiajalistel ekskursioonil istel välitöödel teostati 

enamuses kohtades paralleelselt püük endalt 5-20 minuti 

jooksul ja niitmine kahaga ümbritsevast taimestikust. Lühi- 
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aalt märgiti ka püügibiotoobi iseloom. Jälgiti ka lähedasi 

veekogusid. Monde asustatuse korral sääskiastо või кihulaste 

vastsetega koguti viimaseid ja koostati veekogu kirjeldus. 

Kirjelduses märgiti ära veekogu nimetus, suurus, sügavus, 

kallaste iseloom, põhja iseloom, taimestik, vastsete suhte

line asustustihedus, sageli ka vee temperatuur ja vooluvete 

korral voolu kiirus. Viimane möärati järgmiselt. Veekogu 

kaldal mõõdeti teatud vahemaa (1-10 m) . Seejärel lasti mõõ

detud vahemaa ülevoolu asetsevas otsas vette mingi veest 

kergem ese (puutükike). Aeg, mille jooksul see ese läbis 

mõõdetud vahemaa, määrati stopperiga. Jagades läbitud vahe

maa meetrites selle läbimiseks puutükikese poolt kulutatud 

sekundite arvuga saamegi ligikaudse voolu kiiruse m/sek-s.

Statsionaarsetel töödel 1954.aastal .Siva rajoonis Ranna

külas ja selle ümbruses valiti vaatluste läbiviimiseks 4 kind

lat püügipunkti erinevat tüüpi maastikes - kuituumaastikus 

(Rannaküla), metsas, niidul ja rabal. Müügipunktide ja neid 

ümbritsevate biotoopide kirjeldused on antud IV peatüki al

guses (lk. № ij.).

Igas püügipunktis teostati püüke ja vaatlusi perioodi

liselt 19.maist kuni 27.septembrini keskmiselt kaks püükide 

seeriat kuus. Igakordne püükide seeria koosnes: 1) reast 

5-minutilistest püükidest endalt ekshaustori ja kaha abil 

keskmiselt iga tunni aja tagant, 2) kahaga niitmisest kõi

gist ümbritsevatest biotoopidest ja 3) vastsete püügist 
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lähedalasuva ist veekogudest. Peale selle toimusid veel püü- 

gipunktide lähedal verdimavate kahetiival iste varjekohtades 

kontrollpüügid endalt, et meteoroloogil istest teguritest 

põhjustatud kallaletungi aktiivsuse hälved püügipunktis ei 

то о nu t ak s pilti tegel iku st p о pul a t s ioonit ih e du se st a n tu d 

momendil antud kohas.



III IS ß S T I NSV VISDIMMATS

KAHETIIVALIS T E F

LIIGILINE KOOSTIS J А

LIIKIDE GEOGRAAFILINE 

LEVI К

а. S ü s t e n a a t JL .1 n_ e ü 1 e у a ade

E N S V - y,  ~ 1, e i t u d y_ e r d i m e v а - 

t e к a h_ s t_ХА Ц 1. у_s ~e_ _ _ 1, J__ j к 1 -

de s t .

Isiklike ja kirjanduslike materjalide läbitöötamise 

tulemusena on Eesti NSV-st kindlaks tehtud 100 verd kaevate 

kahetiival iste-liiki. Kõige suurema liikide hulgaga on esin

datud parmlased ja pistesääsklased (tabel 2).
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M3V verd imevate kaheti ival iste rühmade liikide ja 
autori poolt püütud isendite hulga võrdlus.

Rühm Liikide hulk Püütud valmikute hulk
abs*  arv /v— d e s

СиаЛс1пае 30 8 267 54,0

Oullooidas 21 4 209 27,5

Sinul i idae. 18 267 1,8

Tabanldae 31 2 560 16,7

Kokku 100 .15 303 100,0

MonevÕtra vähemal hulgal on leitud pihude ja kihulastа 

liike. Pai ju suuremad kui liikide hulga vahel on erinevused 

üksikute rühmade isendite arvukuse vahel. Kõige arvukamalt 

esinevad Eesti NSV faunas piste sääski a sed, kes moodustavad 

üle poole kõigist autori poolt püütud verdimevatest kahetla

valiste st. Arvukuselt teisel kohal asetsevad pihud. Parmla- 

sod on Eesti NSV verdimevate kahetiivaliste faunas kolge 

1ligirikkam rühm, kuid sealjuures esinevad nad peaaegu kaks 

korda vi iksema arvukusega leul pihud ja üle kolme korra väik

sena arvukusega kui pistesääsklased. Kihulaste osatähtsus 

Eesti NSV verdimevate kahetiivaliste faunas*on  hoopis tühine
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1. P i s t e s ä ä s к 1 a s e d Culicinae

Piste sä/lsklasi on Sest! NSV-s leitud SO liiki, rais kuu

luvad 5 perekonda: Anophelo^s - halla sääsk, Thaobal^dia - lin

nu sääsk, Mansonia - soomussääsk, Aedes - metsa sääsk ja Culex - 

laul и süü sk. Kõige arvukamalt esinesid Lesti NSV faunas metsa- 

sääsed, kes liikide hulgalt moodustavad üle 50% ja püütud 

isendite hulgalt ligi 85% kõigist piste süüsklastest. Ülevaa

te üksikute liikide arvukusest ja esinemissagedusest annab 

tabel 3.

1«perekond hailasaäsk - Anopheles Neigen 1818

1. Anophel e s__ ai gerjL eriasi s Theobal d 1903 - ai Seeria hai la

gal sk. Lesti NSV-s on liiki leitud’ ainult üks kord (joon.3) 

Saaremaal Kingissepa rajoonis Ansi külas 12.-14.augustini 

1953.a. (9 £ ). Selle mediterraanse liigi avastamine Ees

ti NSV-s oli täiesti ootamatu. Nõukogude Liidus oli aiSeeria 

hallasääske varem leitud ainult Kaukaasiast ja Kesk-Aasiast. 

Üksikuid leide on teada ka Inglismaalt Norfolkist (Edwards 

1932, Hart 1954) ja Põhja-Saksamaalt'kuni Hamburgini (Marti

ni 1930)(joon.4). Bekl emise v i (Beklemisev 1948, Beklemisev 

ja Zelohovtsev 1945) järgi vajab liik oma arenguks perioodi 

temperatuuriga üle 10°C mitte alla 190 päeva. Seetõttu esineb 

liik merelise kliimaga Lääne-Suroopas kuni 53° р-l., Ida-Euroo

pa s aga ainult 43° p-1. Lelukoht Lesti NSV-s asetseb 58°19т

1



oon, ■". Anopheles al ■; ' э (•) •
. j* с ( а ) leiukohad 3asti NSV-s.

о о n, 4. Anopheles algeriensis*e (•) ja 
An. plumbeus1 e (///) levik.



Tabel 3
3d

P1. st q sül skla st e arvulш s j a es inamissagedus Losti HSV- s

X = = = = = = = S5 = x = = =: = = = =ÄÄPuutu8
q*'*  2^' TV — - ■ л* — —‘ «T~ «T~ "* ""isendite null: __

ZZ T— zzx —- —» ■— ”■
Leiu-

L i j. g i d abs. arvude s__ r4— des kohtade
6o^ vastse а koklm .7____1

An. algeriensis — q - 9 0,1 1

An. plurabeus - 4 E- 4 0,03 1

An. bifurcatus 50 336 386 3,2

Аn. raa cui lp onn 1 s 52 88 105 245 2,0 о 7«■j <

Th. alaskaonsis 11 24 187 p p €> 1,8 11

Th. armul ata 5 3 — 8 0,1

Th. morsitana 4 8 14 26 0,2 9

Th. оchroptera 18 7 — 25 0,2 5

Th. fmaiponn i s - 5 — 5 0,04 4

N. richiardii 31 121 1,0 22

А. ca sp iu s 46 •— 124 1,0 9

A. dorsalis 1 4 5 0,04 2

A. maculatus 719 299 1104 9,04 84

A. riparius 1 4 1 6 0,05

A, cyprius 107 130 2 Or2Q 8,0 39

A. flavaseens 7 11 9 27 0,3 • 6

A. excrucians 126 227 19 372 ,1 58

A. annulipes 18 59 «■ 77 0,7 13
A. cataphylla 135 808 11,0 63

A. leucomelas 8 85 118 1,0 20
A. diantaeus 8 53 12 73 0,6 20
A. nigrinus . 3 23 26 0,2 5

A. punctor 197 1067 569 15,0 92
A. communis 328 1863 29,1 103
A. intrudens 37 25 507 4,0 41
А. vexans 91 208 128 427 q q 35
A. cinereus 50 375 25 4,0 60
С. aploalis 4 2 11 17 0 nt.

C. exilis 82 51 47 180 1,5 19
C. nipions 219 253 610 5,0 23

Kokku 1725 3937 12204 100,0
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põhjalaiusel, seega tunduvalt põhja pool kui kõik senised, 

leiukohad, kusjuures Lesti NSV-s arvestatakse päevade arvu 

keskmise temperatuuriga üle 10° keskmiselt 110-130 aastas. 

Liigi määrangu õigsus on kontrollitud prof. А. V.Gutse vitšf i 

poolt. Lesti NSV-st ja Kaukaasiast püütud isendite võrdlus 

näitas, et erinevused nende vahel seisavad ainult värvitooni 

intensiivsuses: Lesti NSV-st püütud eksemplarid olid tume

pruuni üldvärvusega, Kaukaasia eksemplarid kollakaspruunid.

2. Anopheles "plumbaus Stephens 1628 - viike hallasüsk. 

Liiki on püütud Lesti NSV-s ainult ühes kohas 31 va rajoonis 

Viisjaagu järve kaldal (joon.3) 27. juulil (3 q) ja 22. au

gustil 1952. aastal (1 o). Meile lähematest leiukohtadest on 

liiki leitud kahes kohas Leedu NSV-s (Gasiunas 1951) ja Lõu- 

na-Rootsis (Montšadski 1951). Liigi levila haarab kogu Lääne- 

ja Lõuna-Buroopa ja ulatub kuni Põhja-Iraanini (joon.4).

3. Anopheles bifurcatus Linne 1758 - metsa,-hallasää,sk. 

Liik on levinud üle kogu Lesti NSV. Arvukalt esineb ta siis

ki ainult kohati (Jõgeva rajooni idaosas, Mustvee rajooni 

edelaosas, Tartu ja liiva ümbruses ja Saaremaal). Võrtsjärve 

idakaldal, kus 1954.a. toimusid statsionaarsed vaatlused ko

gu verdimevate kahetiival iste aktiivsuse sesooni vältel, on 

püütud ainult 1 Liigi levila haarab kogu Kask- ja Lõuna

euroopa , Põhja-Aafrika, Les- ja Kesk-Aasia ja ulatub põhja 

kuni Lõuna-Soome, -Rootsi ja -korrani ja itta kuni Jenisseini.
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4. Anophole^jnaculipennis Meigen 1804 - harilik hallа- 

s-yäsk. Liik on levinud üle kogu Eesti NSV. Ta levila haarab 

peaaegu kogu palearktilise regiooni, v.a. selle põhjapoolsem 

osa. Rootsis esineb ainult kagunannikul ja lõunaosas (Skblom 

ja Stroman 1932). Euroopa põhjaosas tungib ta kuni Lapimaani 

ja Valge mere kallasteni, Siberis ligi 62-63° p.-l. Esineb 

laialdaselt ka Pohja-Ameerikas.

2.perekond lirmusöp sk Theobaidia Neveu-Lema ire 1902

Alamperekond Theobaidia s. str.

5. Theobaldia^ ( s. str.) alaskaensis Ludlow 1906 - alaska 

linnu sääsk. Liigi leiukohad paiknevad üle kogu Eesti NSV 

(joon.5) . Liik on üldiselt vähearvukas, ainult ühes kohas 

(Elva rajoon, Rannaküla) on avastatud ulatuslik ja suure asus

tustihedusega populatsioon. Ülejäänud leiukohtade st on püütud 

kokku ainult 12 eksemplari, s.о. 5 % kõigist püütud isendeist. 

Liik levib palearktilise ja nearktilise regiooni metsavöötmes, 

kohati tungides kaugele tundrasse. Teda on leitud kuni 77u32  

p.-l. Tseljuskini neemel (Kisoeleva 1936). Puudub Lõuna- ja 

Luäne-Euroopas (v.a. Inglismaa).

*

6. Theo bai dia ( s. str.) annulata Schrank 1776 - euroopa

2 innusääsk. Eesti NSV-s leitud üksikuid eksemplare ainult 

Tartu lähemast ümbrusest (joon.5): linna aedades, keldrites, 

Emajõe ääres 1iivakoobastes ja Tähtvere metsas (3 vastset).

Liik levib kogu Kosk- ja Lõuna-Euroopas, Puh j a-Aa fr ika s, Eos- 
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Aasias ja Kaukaasias. Põhja tungib kuni Lõuna-Norra j- -R< ot

sin! (62° p.-l. , Na tv lg 1948) ja Leningradini (Montsadsl.i 

1951); Soomes pole seni leitud.

Alamperekond Culicella F-elt 1902

7. ^heobaldia^J^ulicel^j^morsitan^ Theobald 1901 -

turio linrius“/ о],;. Liik on Sest! NSV- s vähearvukas. Üks e — 

loom on püütud Hiiumaalt (NÕmba küla)> ülejäänud leiukohad 

paiknevad Ida-Eestis (Tartu, Äiva, lugeva, Põlva rajoonid) 

(joon.5). Dampf (1924-26) mainib liigi leidu Pääsküla rabalt 

Nõmme lähedalt. Holarktliine liik. Euroopas ulatub põhja kuni 

61о р.-l., Lääne-Siberis kulgeb liigi levila põhjapiir veidi 

lõuna pool. Stackolberg (1937) ja kontsadski (1951) toovad 

liigi leviku idapiiriks Lääne-Siberi, kuid Gutsevits1i (1947) 

järgi esineb ta ka Kaug-Idas.

8. Theobaldia (Culicella) ochroptera Paus 1935 - hele 

linnus''" sk. Lesti NSV-s vähearvukas. Kaks isal о oma on leitud 

Lüüne-Eestis (Avaste soo), ülejäänud materjal pärineb Ida- 

Eestist (Tartu, Elva ja Jõgeva rajoonid)(joon.5). Kuna liik 

kirjeldati võrdlemisi hiljuti, on andmed tema leviku kohta vä

ga lünklikud. Teda on leitud Leningradi ümbrusest (Fedorov 

1947), Darwini looduskaitsealalt ja Moskva oblastist (Sazonova 

1953), Primorje kraist (Tsagin 1945), Omski oblastist (Netski 

1952 a), Tomski rajoonist (Popov 1950), Molotovi ümbrusest 
V

(Sipitsina 1945), Saksamaalt (Brandenburg), Poolast (Sileesia) 

ja Lätist (Montšadski 1951).



Joon. 5. Ii innu SlI s. sk e d e leiukohad Sest'! uv — s
O - ‘ , A ~ The n
ф - Th.morsitana, ■ - Th«ochroptera, 

D - T .

J о о n, 6e " ’e (•)t A. 1 e (А ) ja
. 1 (♦ ) ■■■ ä Sest! IiSV-s.
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9. Theo bai d ia (Cul ic ella) f uiaiponnis Stephens 182b.

Liik esineb Lesti NSV-s oma leviku põhjapiiril ja kuulub siin 

haruldaste liikide hulka (leitud ainult 3 o). Teadaolevast 

neljast leiukohast (joon.5) 3 asuvad läänesaartel. Üks ema

le oiu on püütud ka Võrtsjärve Idakaldal. Liiki pole leitud 

põhja pool 60° p.-l. (Oslo-Leningrad). Lõuna suunas tungib ta 

kuni Põhja-Aafrikani, itta -'Tomski oblastini.

3 .perekond ssoimi  Mansonia Blanchard 1901ssii.sk

10. Mansonia^_r ich ja r dii Ficalbi 1889 - sooniuss ;■  sk. 

Liik on levinud üle kogu Lesti NSV. Eriti arvukas on ta Kagu

dest is järvede kallastel; mujal esineb sporaadiliselt. Liigi 

levila haarab kogu Kesk- ja Lõuna-Euroopa, Kesk-Aasia ja Laa

ne-Siberi lõunaosa kuni Jenisseini. Loviisu põhjapiir kulgeb 

läbi Lõuna-Rootsi (39° р.-l., Natvig 1948) ja Leningradi. 

Soomes (Tvämiinne lõunarannikul) leiti liik esmakordselt 

1932.aastal (Frey 1945 a) .

*

4. perekond metsa sääsk Aedes Neigen 1818

Al ampe rekond 0 chlегоta tus Arribalzaga 18 91

11. Aedc^JO_j^jjrot^ Pallas 1771 - ranniku-

sääsk. Eesti NSV-s on liiki leitud ainult läänesaartel

ja mandri läänerannikul (joon.6), kohati massiliselt. Väljas

pool Eesti MSV-d on liik levinud Kesk- ja Lõuna-Euroopa ranni

kutel, Põhja-Aafrikas, des- ja Kesk--Aasias, Lääne-Siberis ja

ssii.sk
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Primorje krais. Sageli on teda leitud ka sisemaal soolase- 

veeliste veekogude ümbruses (näiteks Suroopa ja Lääne-Sibe

ri steppides, Lõuna-Saksamaal jm.). Levila põhjapiir kulgeb 

läbi Lõuna-Rootsi ja -Soome. Seni pole leitud Leningradi ob

lastist. Väga iseloomulik on liik korbe- ja stepi vöö tine tele, 

kus ta kohati on peaaegu ainsaks piste sääski a seks.

12. A Öde3Ä£0cliler(ytatu д) dor^lis, Neigen 1830 

Paljude autorite poolt käsitletakse Л.^_do_rsalisjt eelmise 

liigi põhjapoolse alamlligina (Montsadski 1951, Stackeiberg 

1937 jt.), lähtudes mõlema liigi suurest muutlikkusest ja 

morfoloogiliste erinevuste kvantitatiivsest iseloomust, ni

metada mõlemaid vorme aga geograafilisteks ai alaliikideks, 

nagu teeb seda Montsadski (1951), tundub olevat vähepõhjen

datud, kuna geograafilise alamliigi tekkimise ja eksisteeri

mise üheks vajalikuks tingimuseks on eraldatud levila olemas

olu. A. caspiusfe ja A. ^dorsalnaN e levilate kattuv osa on 

aga palju suurem kui kumbki vormi levila eraldatud osa. Les

ti NSV-s on mõlemad vormid nii morfoloogiliselt kui ka öko

loogiliselt selgelt eraldatavad, mistõttu käesolevas töös 

praktilistel kaalutlustel käsitletakse mõlemaid vorme eri 

liikidena, jättes küsimuse nende vormide taksonoomilisest 

väär tn se st laht i sek s.

A. dorsalis’t on Lesti NSV-s leitud ainult mandril 

(joon.6): Tartu linna aedades (4 o) ja Sonda raudteejaama 

juures Kiviõli rajoonis (1 ) . Liik levib Kesk- ja Lõuna-
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Euroopas, Siberis, Kaug-Idas, Mongoolias, Jaapanis, Põhjo- 

Hlinas ja Põhja-Amaorikas. Levila põhjapoolsemateks punkti

deks on Karjala-Soome keskosa (63° p.-l., Levander 1922) ja 

Tazi laht (68° p.-l., Kisseleva 1936).

13. ^Aä^s^OoI^rotatus) EÄÄAÄ-T Obigen 1804 - 

tihniline me t sa sääsk. Viimastel aastatel on Lä"ne-Suroopa 

kirjanduses Marshall' i (1938) järgi A. jguula^tusj e Neigen 

1804 asemel hakatud kasutama seni sünonüümina eksisteerinud 

nimetust A^j3cmtans, Neigen 1818. Olles mitte veendunud sel

lise nimede vahetamise Õigsuses ega otstarbekuses, kasutan 

ka allpool tähnilise metsasääse nimetusena А. maculatus, na

gu on tavaks nõukogude entomoloogilises kirjanduses.

Liik esineb arvukalt kogu Eesti NSV-s. Levila haarab 

peaaegu kogu Euroopa ja Lääne-Siberi. Pennoskandias puudu

vad Natvig1i (1948) järgi kindlad leiud põhja pool 61° p.-l. 

Mont sa d sk i (1950) andmeil esines aga liik arvukalt Petšoora 

jõe alamjooksul (67°30*  p.-l.).

14. .lõde3- (0oklоtu^s) riparius Dyar et Knab 1907 

Eesti NSV-s haruldane; leitud ainult kahest punktist (joon.6): 

Saaremaal Kingissepa rajoonis Ansi külas 1 ё ja 3 g 12.-13. 

augustil 1983.a. ja Elva rajoonis Lulli rabal 20.mail 1954.a.

ja samas 19.augustil 1954.a. üks emaloom. Li 

levib Kesk- ja Ida-Euroopas, Lääne-Siberis, Kaug-Idas ja 

Põhja-Ameerikas. Ida-Euroopas ulatub liigi levila" põhjapiir 

60 P* ”1* > Rootsis 61' , Soomes pole seni leitud.
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15. Aedes (Ochlsrotatus) cypijiu^ Ludlow 1920 - 

metsasääsk. Tavaline; läänesaartelt pole seni

Eestis tunduvalt sagedam kui LÜäne-E est:is ( joon. ?) • L — - - ;” 

' - Ja lõunaosas, Lä >ne-Siberis ja E

Idas. Läände ulatub kuni Lõuna-Rootsi ja Berliinini, poL/a 

j p.-l. (Karjala-Soome s).

16. Aedes (0ohiегоtatus) flavasoens Müller 1764.

Eesti NSV-s on seni teada ainult üksikuid leiukohti (joon.7,’. 

Autori poolt on toda leitud arvukalt läänerannikul Puhtulaiul 

ja üksikuid isendeid Elva rajoonis Rannaküla ümbruses ja Põlt

samaa rajoonis (leg. E. Hemm, det. 0. Sazonova). THL zooloo

gia kateedri kogudes on olemas üks selle liigi isaloom, mille 

etiketil on märgitud tfDorpat,f. Liik on hoi arktilise 1 e viiniga. 

Soomes ulatub põhja suunas kuni 61е' p.-l. Puudub Lõuna- 

Euroopas.

17 . A sueS- Oo iil e£qimvtusj-^_eizc ruc_iaiis Walker 1856 - ruuge 

metsa.sääsk. Tavaline üle kogu Eesti NSV. Ta on levinud kogu 

Vennoskandias, Kosk- ja Ida-Euroopas, Siberis, Kaug-Idas ja 

Pohja -Ameerikas.

18. A ödes^(^£chlQjgotatus) ^annulimes^ Me ig on 18 30. 

- ' V- s, 1

ruuge metsasääsk. Liigi levila haarab Lääne-, Kesk- ja Ida

euroopa ja Lääne-Siberi; põhja suunas ei ulatu üle 60° n.-l. 

Soomes pole seni leitud.



Joo n.7. Aedes cyprius’a (•) - 1 ' А
leiukohad 3esti NSV-s.

on. . e 1 e (•) j А. *
1 1 ♦

Sesti NSV-8.
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19. Dyar 1916 -

к T va d in e me t sa sä äsk. Liik о sinel) arvukalt üle kogu Eesti 

NSV. Liigi levila haarab holarktilise regiooni põhjaosa. 

Lõunasse ulatub kuni Lõuna-Saksamaani ja Krimmini; puudub 

Lääne-Euroopa s.

20. Aedes (0 ehiего ta tu s) laucomelas Me igen 1804. 

Liik on levinud üle kogu Eesti NSV, reeglina igal pool vähe

arvukalt. Levila haarab Kesk- ja Ida-Euroopa ja Lääne-Sibe

ri ligikaudu 48° p.-1. ja 60е p.-1. vahel.

21. Aedes J0ohiегоtatus) diantaeus Howard, Dyar et 

Kiiab 1917. Liiki on Eesti NSV-s leitud võrdlemisi vähearvu

kalt. Enamus leiukohti paiknevad Ida-Eestis (joon.8). Liigi 

levila haarab suure osa holarktilise regiooni metsavöötmest; 

Euroopas ulatub lõunasse kuni Põhja-Ukraina, Voroneži ja 

Tskalovini. Puudub Lääne- ja Lõuna-Earoopas.

22. Aj|daj^(Ochlerоtatus) nigjrinus Eckstein 1918 - 

must mets . Eesti NSV tuntud ainult 5 kohast (joon.8) . 

Kagu-Eestis (Elva ja Räpina rajoonid). Liigi levila on väike, 

haarates ainult Kesk- ja Põhja-Euroopa. Nõukogude Liidus oli 

varem tuntud ainult Leningradi oblastist ja Rõbinski veehoid

la juurest.

asäö.sk

23. Aedes (Lohl^ro^tu^)^õ2^or Kirby 1837 - soo-metsa - 

sõi dc. Liik on tavaline üle kogu Eesti NSV. Soistel aladel 

on ta kõige arvukam pistesü”sklaste liik. Levila haarab hoi-

as%25c3%25a4%25c3%25b6.sk


arktiliste regiooni põhja- ja keskosa.

24. Aedes (Ochlerotatus) communis de Geer 1776 

haril ik metsaslask- Kõige arvukam ja tavalisem pistes-<’sk-

laste liik Sesti NSV-s. Levila nagu eelmiselgi liigil.

25. Aedes (Ochlerotatus) intrudens Dyar.Tavaline

üle kogu Lesti NSV; seni pole leitud lääne saartelt. 'Levil::

Kesk- ja Pöhja-Euroopa, Lr’ne-Siber kuni Omski oblastini,

P о h j а - Апо э r ika me t sa vö ö d e.

Alanperakond Aedimorphus Theobald 1903

26. Meig en 1830 - sügisene

metsa säe sk. Liik on levinud üle kogu Lesti NSV. Hilissuvel 

ja sügisel üks tavalisemaid pistesä/lsklasi. Levila haarab 

holarktil ise regiooni kesk- ja lõunaosa, Montšadski (1950) 

andmeil leitud ka Petšbora jõe alamjooksul ja Filipiini saar

tel (1951).

Alamperekond Aödes s. str.

27. Aedes (в. str.) ^cinereus Meigen 1818 - väike metsa- 

..sää„sie. Liik on tavaline üle kogu Lesti NSV. Ta levila on vä

ga laialdane. See haarab peaaegu kogu Euroopa, v.a. kõige 

lõunapoolsem osa, ja Lääne-Siberi. Tuntud ka paljudest kohta

dest Kaug-Idas, Alma-Ata ümbruses ja Põhja-Ameerikas.



5«perekond laulu sää sk Culex Linne' 1758

Alamp erekond Neoculex Dyar 1905

28. Culex (Heooulex) apicaljis Adams 1903. Vastavalt 

Bo hart/ i revisiooni tulemusele (Mattingly 1953) , kes leidis, 

et Cj^anicalis Adams on identne O^territans^ Walker, tuleks 

apicalis’e asemel tarvitada nimetust territans kui vanemat. 

Kuna Euroopa entomoloogilises kirjanduses on eelnevalt alati 

kasutatud ap^oalis^, ei pea ma nime muutmist siinkohal ots

tarbekaks. Liik on Eesti NSV-s võrdlemisi haruldane. Esimene 

isend l 1 cd) leiti autori poolt alles 1953.a. Rapla lähedal 

l joon.8). 1954.a. avastati liigi esinemine Elva rajoonis 

Rannakülas ja selle ümbruses. Siin veekogudes on leitud 

11 vastset ja 5 nukku, milledest koorusid 3 ja 2 о . Sin- 

teris'e kogus on olemas kaks solle liigi emalоoma etiketiga 

"14/9 83". Kuna Sintenis 1883.a. sügisel töötas Tartus peda

googina (Lackschewitz 1937), on väga tõenäoline, et mainitud 

isendid on püütud Tartust või Tartu lähemast ümbrusest. Liik 

on levinud läbi kogu holarktilise regiooni kesk- ja lõunaosa. 

Norras ulatub põhja kuni 62°30’ p.-l., Ida-Euroopas ja Sibe

ris leuni 60° p.-l.

Alamperekond Culex, s. str.

29. Culex (s#str.j^exilis Dyar 1924. Lääne-Euroopa 

entomoloogilises kirjanduses kasutatakse viimasel ajal C. exi- 

lis Dyar 1924 asemel nimetu st C. torrentium Martini 1924. Vii- 
A/VVw

nase nimetuse kohta on maksev sama, mis on öeldud A. cantans*  i
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kohta (lk.41).

Eestis on liiki leitud sageli koos hariliku laulu sääse 

ga, tavaliselt mõnevõrra vähearvukamalt. Leiukohad paikne

vad üle kogu Eesti NSV, v.a. lääne saared, kus teda seni po

le leitud,. Kuna 0. exilis’e ja 0. pipiens’i emal о omad ei oi 

kindlalt eraldatavad, on võimalik, et osa 0. piriens1 iks 

määratud emalоomi kuulub tegelikult käesoleva liigi hulka. 

Levik: peaaegu kogu Euroopa, Luine-Siber, Kaug-Ida, Põhja- 

Ame orika.

50. Culex ks«Adr.) pipiens Linne 1758 - harilik' laulu- 

sääÄ'. Tavaline üle kogu Eesti NSV. Liigi inimkaaslevus on 

tinginud ta peaaegu kosmopoliitse leviku: kogu holarktiline 

regioon (välja arvatud selle arktiline osa), Ida- ja Lõuna- 

Aafrika, Lõuna-Arneerika.

Pihud Oulicoides Latreille 1809

Eesti NSV-s on kindlaks tehtud 21 liiki pihusid

Peale käesoleva töö valmimist on Eesti NSV faunale uue 
dud veel Culicoidos devn

J ’ on autori poolt leitud mitmest ]
Eestis 1953. ja 1954.a. juuli- ja augustikuul. Esialgselt 
määrati ta C^^chiop teius'' e varieteed ilus, mistõttu allpool 
pole teda vHmasestTTigist eraldatud. Seega on Eesti NSV-s 
kindlaks tehtud 22 pinude ja 101 verd imevate kaheti ival j st ° 
liiki.
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Ülevaate nendest liikidest annab järgnev tabel (tabel 4).

Tabel 4

Pihude arvukus ja esinemissagedus 3esti NSV-s.

Püütud isendite hulk

ilii 
1

n 
4

Il TlIl 
G

 
ii 

j-4

Lii g i d
Ö,

—
bs. arvudes les

kohtad
■ 1 1 ■"•—V " ' "

oo i Kokku + *

0.
0.

st igma 
nubeculosus

7 17
1

24 0,5
0,07

2
1

c. c ir c un sc г lp tu si ■“ 1 1 0,03 1
c. sai inariu s 5 26 31 0,7 8
c. odibil is 1 1, g
0. pictiponnis QО 48 1,3 17
c. Simulator 2 1 3 0,07 3
c. truncorum 4 •— 4 0,1 3
0. su b f a seine nn i si 19 28 0,6 14
c. fa seiponnis 6 298 304 7 ? t , t-j

0. oubitalis 7 93 100 2 3 21
0. pall idioomis 77 511 12,1 51
c. hoi ioph ilus — 29 29 0,6 5
c. albicans 13 12 25 0,6 9
0. vexans 12 548 560 13,3 ■-'1
c. pumilu s 1 1 0,03 1
0. chiopterus 20 21 441 11,0 33
c. obseletus 602 720 1322 31,1 53
0. impunetatu s - 10 10 0,2
c. grisoseens 308 68 376 8,9 15
c. pulicaris 84 216 300 7,1

К о к к u 1167 3042 4209 100,0



Käesolevas töös kasutatud andmed pihude geograafilise 

leviku kohta on puudulikud. Selle põhjuseks on järgnevad 

asjaolud. Viimane (sealjuures veel väga ebatäielik) pai ©ark

tilise regiooni pihude kokkuvõte ilmus 1934,aastal (Goetghe- 

buer 1934). Pihude intensiivsem uurimine algas aga alles pea

le seda. Kõiki üksikute artiklitena väga erinevais väi ismis

tes ajakirjades ja teostes avaldatud faktilisi materjale pi

hude geograafilise leviku kohta ei Õnnestunud aga kasutada- 

olnud lühikese aja vältel kokku koguda.

1. Culicoides stigma Neigen 1818. Lesti NSV-s leitud 

ainult Rakvere rajoonis (1 $>) ja LIva rajoonis (rohkesti 

vastseid, nukke ja 1 g)(joon.9). Liik levib Kesk- ja Põhja-

Euroopas; tuntud ka Egiptusest (Goetghebuer 1934) ja Tomski

oblastist (Gutsevits 1952).

2. Culicoides nubeculosus Neigen 1818. Lesti KSV-s 

leitud ainult üks kord (28.5.1952.a,) Tartu linna lähedal Ema 

jõe kaldal (joon.9). Liik levib peamiselt Kesk-Euroopas, põh 

ja suunas leuni Lõuna-Horra, -Rootsi ja Soomeni; tuntud ka 

Tomski oblastist (Gutsevits 1952), Jaapanist, Mandžuuriast 

ja Mongooliast (Тоkünaga 1940).

3. Culicoides eireumseriptus Kieffer 1918. Leitud ai

nult üks emaloom 24.juunil 1953.a. Lihula 

lahe ääres (joon.9). Liik on laialt levinud 

ja Vaikse ookeani rannikuil. Teda on leitud

rajoonis Kaonardi

Euroopa, Vahemere

ka sisemaal



Toon, 9. Culicoides stigma (•), 
C, nubeoulosus1 e (*  ),
C. C S 9 (♦ )1
ja C. sa 1 ii la r iu s1 e ( ■ 
leiukohad Sosti NSV-s.

Too n.10. Culiooides odibilis’e (•) , 
C. T;icti_ onnis*e  (*  ),
D. E?f i (♦ )
E. truncoram  i (• ) leiu

kohad 3esti NSV-s.
*



Moskva ning Ivanovi oblastitest (Mölav 1952) ja Tsuvasl

ANSV-st (Guts©vits 194-3). Põhja tungib Soomes kuni 64 p.-l. 

(Stora 1937).

4.  salinarius Kieffer 1914. Eesti NSV-s 

liik ei ole arvukas. Senised leiukohad paiknevad Lõuna-Ees

tis ja Saaremaal (joon.9). Väljaspool Eesti NSV-d on liiki 

leitud Lõuna-Inglismaal (Edwards 1939), Belgias (Goetghebuer 

1936 b, punetidorsurn), Hollandist (de Meijere 1946, puneti- 

dorsuia), Saksamaalt (Westfalen, Kieffer 1914 ja .

Culicoid.es

. J ist (Kieffer 1914, halobius),

Petro savodski ümbrusest (Gluhhova avaldamata andmeil), Tomski 

ning Kustanoi oblastist ja Kasahhi NSV lõunaosast (Gutsevits 

1952), Krimmi lõunarannikult, Abhaasiast ja Tereki jõe alam
. v

jooksult tGutsevits 1955).

5. СиЗЛ^Ме^оdib il i s Austen 1921. Liik on levinud 

üle kogu Eesti NSV (joon. 10), kuigi reeglina esineb vähearvu

kalt. Arvukamalt on teda leitud ainult Põltsamaa rajoonis Pu

rika järve ääres ja Kingissepa rajoonis Ansi külas. Liigi le

vila haarab peaaegu kogu Euroopa. Põhja tungib kuni Oslo, 

Lõuna-Soome ja Petro savo d skini. Leitud ka Primorje krais Supu- 

tinski looduskaitsealal (Amossova avaldamata andmeil).

6. Culico^^ Staeger 1839. Lille on Ees

ti NSV-s kevadel tavaline. Enamus leiukohti paikneb Ida-Eos

tis (joon.10), mis on tõenäoliselt küll tingitud kevadiste 

Culicoid.es
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püükide vähesusest Lääne-3 ostis. Liik levib peani selt hos^- 

Euroopa s LÕuna-N< i

lahhova jt. 1954) ja Volga alamjooksuni (Olenev 1945).

7. Edwards 1939. Eesti KSV-s

tuntud 3 1 elukohta (joon. 10) : 2 neist paiknevad Rakvere ra

joonis ja üks Elva rajoonis. Kirjanduslike andmete põhjal on 

liiki leitud ainult Inglismaalt (Edwards 1939) ja Belgiast 

(Goetghebuer 1945) .

8. CuliuoäAe^ti^ Edwards 1939. Peale Inglis

maa , kust liik on kirjeldatud, on teda leitud teadaolevail 

andmeil ainult Eesti NSV-s Elva ja Vändra rajoonides (joon.10)

9. Culicoides subfasciponnis Kieffer 1919. Liik on le

vinud üle kogu Eesti NSV, kuigi esineb alati vähearvukalt.

Väljaspool Eesti NSV-d on liiki leitud Belgias (Goetghebuer 

1921)j Austrias (Goetghebuer 1934), Ungaris (Kieffer 1919) 

ja Kaug-Idas Suputinski looduskaitsealal (Amossova).

10. Z 9. Li

lina üle kogu Eesti NSV. Ta levib kogu Kesk- ja "p oh j a-Euro о - 

pa lumi Barentsi mere rannikuni. Tuntud ka reas punktidest 

Aasias: Tomski, Tsita ja Ussuuri oblastites ja Kamtsatkas 

(Gutsevits 1952).

11. Culicoides cubitalis Edwards 1939. Levinud üle ko

gu Eesti NSV. Kohati väga tavaline. Liik kirjeldati Inglis-

'л- lo, 193c,avastati Eesti NSV — s ja viimastel aastatel ka 
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Usbeki NSV-s (Gutsevits 1955).

12. Kieffer 1919. Liik on

id kogu Testi NSV-s. Levila haar? b . esk- 

ja Lõuna-Euroopa. Aasias on tuntud. Tomski oblastist ja /ludi- 

vostoki ümbrusest (Gutsevitš 1952). Euroopas on seni kõige 

põhjapool semaks 1 eiukohaks Petro savod ski ümbru s (Gluhhova) .

13. СцДЛсотДэ^^ Zdwards 1921. ®esti N37-s

leitud 5-st punktist Tlva, Tartu ja Jõhvi rajoonides (joon.11). 

Liik on arvukas Inglismaal, eriti Soti mägedes. Mujalt kind

laid andmeid liigi leidudest pole.

14. CuiicojLdesjribican s Winnertz 1852. Liik on vähe

arvukalt levinud üle Lesti NSV (jotm.ll) . Levila haarab Kesk- 

Euroopa Inglismaast (Bdwards 1926) leuni Ungarin! (Kieffer 

1925) ja Leningradi oblastist (Gutsevitš 1952) kuni Bordeaux - 

ni (Mandoul 1929).

1

15. Cul_icoidesj^e^j^ Staeger 1839. Levinud kogu Les

ti NSV-s; seni pole leitud lääne saartelt. Kohati massiline 

vereimeja. Väljaspool Eesti NSV-d on liiki leitud paljudes 

kohtades Lääne-Euroopas (Inglismaa, Belgia, Holland, Prant

susmaa, Taani, Saksamaa, Austria), Ungaris (Zilahi-Sebess 

1933, eunotans), ölandi saarel (Wahlgren 1919), Soome edela- 

rannikul (L und ström 1910), Leningradi oblastis (Gutsevits 

1952), Petro savodski ümbruses (Gluhhova) ja Kaug-Idas 

(Anossova) .



16.  punilus Winnertz 1852. Eesti . оT- s 1 -~ 

tud ainult üks emaloom 1« juulil 1955.a. Rapla rajoonis к joo

nis 11) Järlepa järve lähedal pargis. Liik on levinud pea

miselt Lääne-Euroopas. Arvukalt on teda leitud Inglismaalt, 

Belgiast ja Hollandist. Peale selle on ta tuntud veel Lyon  i 

ümbrusest (Roman 1941) , Austriast (G-oetghebuer 1934) , Heina

maalt (Winnertz 1852, 1 (j>) , 61 andi saarelt (Zetterstedt loe’?, 

1 o) ja Palestiina st (Goetghebuer 1934 а).

Culicoid.es

*

17. Culicoides chiopterus Meigen 1830. Arvukas üle ko

gu Lesti NSV. Levik holarktliine. Euroopas ulatub levila põh

ja Irani Petrosavodski ümbruseni (Gluhhova), lõunasse kuni

) .

18. CudAcoides^obsoletus I'eigen 1818. Kõige arvukam 

ja tavalisem liik Lesti NSV pihude faunas. Levila ulatub põh

ja kuni Barentsi mere rannikuni (Gutsevits 1952), lõunasse 

kuni .Kanaari saarteni (Pr 56), P.-Aafrikani (G-oetghebuer 

1939) ja Jaapanini (Коno ja Takahasi 1940). Laialt levinud 

ka Põhja-Arneorika metsavöötine s.

19. Culicoides impunetatus Goetghebuer 1920. Eesti UZV-s 

tuntud ainult 5-st kohast (joon.11) Jõhvi, Haapsalu, Keila, 

Vändra ja Pärnu rajoonides; Lõuna-Eestis näib puuduvat. Eriti 

massiliselt esineb liik Šotimaal (Hill, Kettle, Parker) ja 

Belgia Ardennides (Goetghebuer 1931). Üks tavalisemaid pihusid 

on ta Karjala-Soome NSV-s (Gluhhova). Nõukogude Liidus on liiki

Culicoid.es


leitud Moskva ja Ivanovi oblastitest (Molev 1952), - 

poolsaarelt, Karjalast, Leningradi, Novgorodi ja Tjumeni 

oblastitest ja Primorje kraist (Guts *

lo veel Mandzuuriast (Tokunaga 1941).

20. Culicoides griseseeris Edwards 1939. Liik on levi

nud üle kogu Eesti NSV; seni pole leitud laane saartel. Liik 

kirjeldati Inglismaalt, mis on jäänud seni ainukeseks leiu

kohaks Lääne-Euroopas. Nõukogude Liidus on peale Eesti 

liiki leitud ka Karjala-Soomest, Leningradi, Arhangelski, 

Moskva, Ivanovi ja Toita oblastitest, Ohhotski rajoonist 

(Gut sevits 1952) ja Primorje st (Anossova).

21. Си2ЛсюД(^ Linne 1761. Liik on tavali

ne üle kogu Eesti NSV. Peaaegu kõik leitud isendid kuuluvad 

rar. guiictatus^Meigen 1804 hulka. Ainult üks Tartu lähedalt 

püütud emalоот sarnaneb täielikult Inglismaalt kirjeldatud 

vormiga lunicaris Dovmes a Kettle 1952, mida mainitud auto

rid käsitlevad eri liigina. Tüüpvorm C.p. pulicaris L. näib

Eesti NSV-s puuduvat. Levik transpalearktiline.



. 11. Culicoid.es heiioi (•)»
/. ’ i ( а ), C. ] 1 ♦ )

C. jjunetatu s*e (• ) '

. 1 . (t),
А ) ,

( ♦ ) J:. В ophthora
( ■ ) 1 !

NSV- s.

Culicoid.es


3. Kihnlased Simil i idas

Kihulasi on Eesti NSV-s tuntud 18 liiki, mis kuuluvad 

7 perekonda. Neist 18 liigist esineva.! arvukamalt ainult 

2 - Eusimulium latipes Meig, ja 0 da gniaornata Meig. , mis 

koos moodustavad üle 55fS kõigist leitud к ihul aste i sende ist 

(tabel 5).

T a bei 5

К ihul aste arvukus ja esinemissagedus Eesti NSV-s.

Liigid
Püütud isendite hulk ... . Leiu- 

kohta
de arv

abs. arvudes /у- des
oV ?? Va st- 

sed, 
nukud

Kokku

Wilhelmis equina 26 7 21 54 7 Q
) u 6

Titanopteryx maculatum - 1 - 1 0 Д5 1
Eus hm.il ium 1 a t ip e s 34 20 73 127 18 ,7 26
Eusim.sp.aff. latipes — rz - 3 0 ,4 2
Eusinulium angustitarse 1 37 10 4-8 7 , 1 12
Eusim.sp.aff. aurenn - 9 - 9 1 r О 4
Schönbau er ia pu sil 1 а - 47 — 47 6 ,9 4
Boophthora erythrocephaiа — t,..> 4 — 34 ,0 2
Odagmia õrnata — 23 225 24-8 36 ,5 19
Oda Mi ia p ra t о ra - 1 - 1 0 ,15 1
Sinulium truncatum ** 3 ’ 5 8 1 2
Sinul ium argyreatum — 3 10 15 p ,2
Sinul ium morsitans - 7 21 3 ,1 9
Sirmilium sp.aff. morsitans3 - 2 - 2 0 1
Sinul ium subo ma turn - - 60 60 8 j 8 2
Sinul ium venustum — — 2 2 0 >3 1

61 206 413 680 100,0



Osa allpooltoodud liias on esitatud ilma lii" l~

seta (Busimulium sp. sp., ЗзжПЛдш, sp.). Viimane asjaolu on 

tingitud sellest, st prof. I.A.Rubtsov* i poolt läbiviidud 

Hõukogude Liidu кihulaste fauna revisioon pole veel trükis 

avaldatud. Et mitte luua paljaid nimetusi (nomen nudum) , 

peab Nubtsov uute liigi nimede kasutamist enne kirjelduste 

avaldamist mittesoovitavaks. Lt siiski ära möirata uue liigi 

lähem süstemaatiline asukoht teiste liikide hulgas, lisatak

se perekonna nimetusele juurde juba kirjeldatud liigi nime

tus, millega uus liik on kõige tihedamini seotud või millest 

ta on eraldatud (kollektiiviiikide puhul) - näiteks Eusinu- 

lium sp. affinüs^a/tip^s^.

1 .perekond Wilhelmia Bnderlein 1922

1. Wilhelmis equina Linne' 1746 - hobu к ihul ап э. 

Lesti KSV-s leitud autori poolt Tartu, 31va, Haapsalu, Tapa 

ja Jõgeva rajoonides (joon.12). Jõgeva rajoonis Nava külas 

esines liik 1952.a. kevadel massiliselt. Dampfi (1924-1926) 

poolt on liiki kogutud Jõõpre rabalt (1 о). Levik - trans- 

palearktiline.

2 .perekond Titanopteryx Enderlein 1935.

2. Titanopteryx maculatum Neigen 1804 - vöötkihulano 

''osti MSV-s leitud ainult üks kord (27# septembril 1952.a.) 

Emajõe ääres Luunja kohal (joon. 12) üles emal oom. Levik - 

tran spalea rkt iline.
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3.perekond 3usimultan Roubaud 1906

Eusimul ium latina о Meigen 1304 - lailtäpp-ljihulriaia.

LZ.ati NSV- s 'üks arvukamaid liike. Leiukohad paiknevad ula ko

gu Lesti NSV. Levik - transpalearktiline.

4. Susanuliun sp.affiniš latires, (Rubtsov). Eesti NSV-s 

leitud 1954.aastal 16.juunil Elva rajoonis Rõngu jõe keskjook

sul kahest punktist 5 о. Muud andned liigi geograafilise levi

ku kohta autoril puuduvad.

5. Su simlina angu st itarse Lund ström 1911 - ahask'kp- 

k ihul-ап о. Lille on levinud üle kogu Eesti NSV, kuigi vähearvu

kamalt kui laikäpp-kihulane; lääne saartelt pole seni leitud. 

Levik - põhja-palearktiline, metsa ja tundravöötmes.

6. Bu aimulium kerteszi gnderlein 1922. 'Autori poolt 

seni leitud pole. Dampf (1924-26) kogus liiki arvukalt Jõõpre 

rabal (2.-5. septembrini 1922.a.). Osa Dampf’i poolt kogutud 

emaloomi Endeniein kirjeldas uue teisendina Cnetha kerteszi 

vor, melanobraohium nov. Väljaspool Eesti HSV-d on liiki lei

tud. Rumeeniast ja Ungarist (Rubtsov 1940 a).

7. Busimulte Fries 1824 - kui die ihul ane.

Autori poolt liiki Eesti NSV-s pole leitud. TRö zooloogia ka-

videot on Rubtsov1 i poolt mää :p, g

on määranud kuidkihulast Dampfj poolt Jõõpre rabal kogutud 

püükidest. Levilt - hoi arktiline.
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8. Eusimulium sp♦ affiniš aureum. (Rubtsov).E 3 st 1 - ■ *-> !*■ s

on liiki leitud kolme st punktist Siva rajooni idaosas ... • 

tu lähedalt Tähtvere metsast. Ussova (1953) poolt on seen, j

ki (latizonum Rubtsov in litt.) leitud ka Karjala-ooomes^.

4.perekond Schönbaueria Snderiоin 1921

9. Schönbaueria pusilla Fries 1824 - tundra-kihulnn

Lesti NSV~s leitud 4 punktist Elva, Jõhvi ja Tartu rajoonides 

(joon. 13). Neis kohtades, kus liik esineb, on ta võrdlemisi 

arvukas. Levik - põhja-palearktiline.

5.perekond Boophthora Enderlein 1921

10. Boophthora erythrocephala de Gaer 1778, Eesti ITS7~s 

leitud autori poolt ainult kahest punktist 21va rajoonis 

(joon.12). TRÜ zooloogia kateedri ekspeditsioonidel kogutud 

Erna jõe põhjaloomastiku proovides esines seda liiki kohati mas

siliselt (det. Rubtsov). Liigi levila haarab Kesk- ja Põhja- 

Euroopa.

6.perekond Odagmia Endeniein 1921

11 ’ OdaEmL^ornata Neigen 1818 - ehiskihulane. 

Tavaline kogu Eesti 1187-s. Levik - holarktiline.

12. Odagmia pratora Friederichs 1932. Eesti NSV-.?  in 

tud 1 § 11.juulil 1950.a. ÄIva rajoonis Viisjaagu järve ääres 

Lubisov oma monograafias (1940 a) käsitleb seda võrril ehis-

*

Ina, 1952.a. Best! NSV-st pärinevs
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raudsel aga ori liigina. Soni leitud ainult

Kesk-Euroopas.

7. perekond Simul luni Latreil 1:э 1 <->5

13. Lund, st väi 1914 - külmi embene

ihulane. Sesti NSV-s leitud Tartu rajooni põl j

ku) rajoonist (3 j) (joon.13)» Liik levib senise il

andma il P õli ja - Büro opa s.

14. tivi Me 1818 - hõbekihulane.

Saeti II LV- s leitud, autori poolt Tartu, Siva ja Valga rajooni

des, Dampfi poolt Jõõpre ja 81 ila rabade s ( joon.lo ). L- ig

le vii а - Põhja-Suroopa. .

15. Bdvjards 1915. Lesti NSV-s lei  

tud seni ainult idaosas (joon.13). Liigi levila haarab pale- 

arktilise regiooni põhjaosa.

16. Simulium sp.affiniš morsitans (Hubtsov). Leitud 

kaks emalоoma 4.juunil 1953.a. Jõgeva rajooni kirdeosas, 

Maarja-Magdaleena lahedal (joon.13). Andneid liigi geograafi

lise levilal kohta pole senI avaldatud.

11. SiimQiuii].^ gab о rnat um L dv/a r d s 1920. Rubtsov oma vii

mases kihulastele pühendatud töös (1954) kasutab selle liigi 

nimetusena S^jiölleri Уniederichs 1920, iida varemalt mõisteti 

kui si^rnatumji sünonüümi. Eesti NSV-s on liiki leitud Jõgeva 

ja Lihula rajoonides (joonlõ). Levik transpaloarktiline.



Joon. 13. Sinul luni truncatun1 i (•) ,
Z. 11 (*) , S. ’!(♦),
S. .. . f. morsitans*  1 (■ ) , 3. suborna-

- 1 I ’ '. fi (t) 1
.Saeti NSV-s.

Joo n. 14. Chrysops rufinas’ i (•)
T , ' * ,

* ♦ ’ ". MSV-s,
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18. ShnuHui^ Say 1829. Liigi tüüpvorm on

kirbeldatud Põhja-Ameerikast. Euroopas esineb morfoloogili

selt veidi erinev alaniiik auErtenA Edwards 1915, mida mõni

kord käsitletakse ka eri liigina. Eesti NSV-s on liiki lei

tud ainult üks kord Rakvere rajoonis (joon.13) Arkna jõel 

(kaks nukukesta). Levik - holarktiline.

4. P a r m 1 a s e d Tabanidae

Panita si on Eesti NSV-st leitud 31 liiki, mis kuuluvad 

nelja perekonda: Ohr^soI^r Tabanuks, Heptatoraa ja 'llirysozona^. 

Nii liikide hulgalt (21 liiki) kui ka leitud isendite suhtes 

(40,2 5'6) on esikohal perekond Tabanus^. Massil isteks ja kõige 

tavalisemateks liikideks on 0 hr у sops relictus ja Chr/so z о na 

pluvialis, mis koos moodustavad 49,1 % kõigist püütud pärn

laste st (tabel 6).

1.perekond kibun Chrysops Meigen 1803

1. Chrysops sepulcralis Pabricius 1794 kibun.

Leitud vähearvukalt ja hajusalt üle Eesti NSV. Levik - Põli la 

ja Kesk-Euroopa, luuna sse taini Põlija-ükrainani .(ВоZko 1953).

Peale tüüpvormi esineb Eesti MSV-s ka torma obseura (Chr,-so 

MLLL Rohkel, mis moodustab arvuliselt ca 1/3 liigi leitud 

isendeist.
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Tabel

Panni aste arvukus ja esinemis sagedus '.lesti Sv-s.

Liigid

’tud~isendite hulk_____ Leiu
kohtade 
arv ,

___ abs. arvude s _ . ,. 
сю’*'  ! 9? 1 Kokku

Chrysops sepulcraiis 4
w divaricatus 1
" caecutions 1
" pictus 4
" relictus 2
" rufipes 4

Tabanus micans -
n aterrirnus -
n bo raalis 18
,T lapponicus 13
w arpadi 1
” tarandinas -
n luridus -
" confinis 2
tT montanus -
" solstitialis 4
и tгорicus 9
" fulvioornis 25
и aethereu s 4
" plebejus ' -
n tulvas -
" rusticus 1
n ma culioornis 122
° mlki 1
" bro raius 1
" bovinus 16
" sudetious -

Tleptatoma pellucons -
Chrysozona pluvialis 10

Ital loa -
n crassioornis -
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2. Chrysop s divaricatus Loew 1858 - soo-::ibim. 

Levinud hajusalt üle Lesti NSV. Levila haarab Kesk- ja Pohja- 

Euroopa ca 50 p. -1. - 63^ p.-l. vahel, ulatu о va Ka sa. ..j. 

steppidesse (Olsufjev 1937).

3. Chrysops caecutiens Linne 1761 - riet sa-к ibun. 

Lesti NSV-s leitud hajusalt ja vähearvukalt. Liigi levila 

haarab Kesk- ja Põhja-3uroopa, Kaukaasia ja Lääne-Siberi. 

Gutsevitsi  (1947) andmeil tuntud ka Kaug-Idast ja Erey 

(1945) järgi ka Asoori saartelt.

*

4. Chrysops pictus Neigen 1820 - täppkibun. 

Eesti MSV-s tavaline. Liik on levinud Kesk- ja Põhja-Euroo

pas kuni Lõuna-Soome ja -Karjalani. Tuntud ka Lääne-Sibe

rist (Tomsk, Kisseleva 1937).

5. Chrysops relictus Neigen 1820 - harilik кibun. 

Tavaline üle kogu Eesti NSV. Eriti arvukas järvede kallastel 

ja kohati mererannikule Liik levib Kesk- ja Põhja-Euroopas, 

Siberis ja Põhja-Mongoolias.

6. Chrysops rufipes Neigen 1820 - ruugejalgne кibun. 

Eesti MSV-s võrdlemisi haruldane. Seni teada ainult 4 1 elu

kohta (joon.14). Liik on levinud Kesk- ja Põhja-Euroopas ja 

I."'ne-Siberis. Metsastepivöötmes kohati sage, mujal harul

dane .
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2«perekond parm Tabanus Linne 1761

Alamp erakond Tylostypia. Snd eri ein 1722

7. ТаЪапд^^ Me ig en 1304.

Eesti NSV-s vaga haruldane lõunapoolne 1 iil:. Ainuke leiukohi 

paikneb Antsla rajoonis Ubajärve ääres (joon.14), Liigi levi

la haarab Kesk- ja L õuna-S urо оpa. Nõukogude Liidus pole varem 

leitud.

8. Tabanus (Tylostypia) aterrimus Neigen 1820.

Lesti NSV-s haruldane. Leitud ainult 2 omaloona Vastseliina 

rajoonis Mu räti ja Hino järve vahel (joon.14). Liii: levib

Kesk- ja Lõuna-3uroоpas, Nõukogude Liidus pole varem leitud.

Sestist leitud isendid kuuluvad var. auripilus Meigen 1820 

hulka, mida 01 suf* jev (1937 a) peab iseseisvaks liigiks.

9. Tabanus (Tylo styjjia^Jjoreal^ Loevz 1858 - põhja-parm. 

Saati NSV-s võrdlemisi tavaline. Liigi levila haarab pale- 

arktilise regiooni põhjaosa.

10. Wahl ъ91898 -

lapi parm. Lesti NSV-s vähearvukas. Seni leitud LIva, Põlt

samaa, Antsla ja Pärnu rajoonides (joon.15). NSVL TA Zooloo

gia Instituudi kollektsioonides on kaks selle liigi emalоoma 

etikettidega "et. Beppo, гцо. 17.VI 908. А. Ч,^-. - . «.

Levik paiearktiline.

11 • Szilady 1923. Eesti NSV- 

võrdlenisi haruldane. Seni leitud Põltsamaa, LI va, Pärnu



Joon. 15, T. banus lapponious*о (•) , 
T. ii (* ) ja T< ' ■ ♦ )
1 е iuko ha d 73 a st i NSV- s.

Ioon, 16. T ' •
m. . 1 ▲ 1 , т (ф )
leiukohad lesti MSV-s.
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Pärau-Jaagupi ja Antsla rajoonides ( joon.13) . Levik - .

paiea rktiline.

II. Taban^ Linne 1761 - põiva-

parm. Lesti NSV-s vähearvukas. Seni leitud ISI va, Vastselii

na, Antsla, Põltsamaa, pärnu ja Vändra rajoonides (joon.15). 

Levik - põhja-pal©arktiline.

13. ТаЛэапл^^ Pallen 1817.

Lesti NSV-s on leitud ainult kahest kohast Elva rajoonis 

(joon.16). Liigi levila haarab paiearktilise regiooni põhja- 

o sa.

14. Tabanug(Jl^l^styV  iaj___co_nfinis Zetterstedt 1840 - 

kevadine parm. Eesti NSV-s leitud viiest kohast Elva, Põlt

samaa ja Kiviõli rajoonides (joon.16). Liigi levila haarab 

palearktilise regiooni põhjaosa.

1

15. Thbanu^^ iaj^mõiitanus^Meigen 1820 .

Eesti NSV-s leitud autori poolt 4 punktis Põltsamaa, Lihula, 

Pärnu-Jaagupi ja Loksa rajoonides (joon.16), Dampfi noolt 

Hiiumaal Alatu ja Määvii rabadel. Liik levib palearktilise 

regiooni põhjaosas.

16. TaJjanus^ solstitialis^ Mehiner 1862.

Tavaline üle kogu Eesti NSV. Lill: levib kogu Euroopas ja 

Siberis.

17. I iо и s Panzer 1794.

Tavaline üle i I NSV. Liigi levila haarab pai ea rkt i- 
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liee regiooni põhja- ja keskosa.

18. Tabanus ( 'lviо stE^S^L^^ÄLAMA ^5 an 1820.

Tavaline kogu Sest! TT3V- s. Liigi levila, haarab pai ea rkt 11 ise 

regiooni põhja- ja keskosa.

Alainperakond Ochrops Szilady 1915 .

19. Digot 1892. Sest! HSV-s

haruldane. Seni leitud ainult Pärnu-Jaagupi rajoonis (Avaste 

soo ja K.esu raba) ja Korijärve kaldalt Valga rajoonis 

(joon.17). Liigi geograafiline levik on vähe tuntud. Euroopas 

esineb ta Lõuna-Karjalast kuni Ukrainani (Stackalberg 1954). 

Bosko (1953) andmeil puudub aga PÕhja-ükrainas. Ka Voroneži 

oblastis pole teda seni leitud. Kauri (1951) andmeil esineb 

liik üle kogu Rootsi. Gut seyits (1947) paigutab liigi ka 

Kaug-Ida verdimevate kahetiival iste nimekirja.

LO. ‘babanus^^^ Pal 1 en 1817. Kesti NSV-s

leitud üks kord (28.juunil 1963.a.) Loo salu rabalt Rapla ra

joonis (joon.17) 1 emaloот. Liik levib palearktilise regiooni 

põhjaosas.

л vus i.eigen 1820 — ruuge pan■ ■

Kesti HSV-s seni leitud Antsla, V

mi rajoonides (joon.17). Levik - kogu Kuroona M Siberi n^tsa w U- U л v »j x »n. Щу u oc*

ja steplvööde kuni Taga-Baikal ini.
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22. Tabanus (Ochrops) rüst 1см Linne 1767 - stZpi-рр^Ц. 

Sosti NSV-s leitud Võru rajoonis Kährila järve kaldalt ja 

Avaste küla st Pärnu-Jaagupi rajoonis. Liik levib peaaegu ko- 

-■■■ Euroopas (kuni 62° p.-1.) , Põhja-Aafrikas, Siberis, Kaug-

s ja Jaapanis. Kõige arvukamalt esineb steppides ja ‘ 

steppides.

Alarape rekond Tabanas s.st r.

23. Tabanus (s.str.) maculicornis Zetterstedt 1842 - 

tu me hai 1 pärn. Tavaline kogu Eesti NSV- s. Levile: Põhja- ja 

Kesk-Euroopa, Altai mägede-eelsed stepid (Olsuf jev 1937).

24. Tabanus (s.str.) miki Brauer 1880. Eesti NSV-s 

leitud Pärnu-Jaagupi, Tartu ja Rapla rajoonides (joon.18). 

Liik on levinud peamiselt Kesk-Euroopas Leningradist ' kuni 

Krimmini.

25. ) bromius Linne 1761. Liik on

Eesti NSV- s vähearvukas, leu id levinud üle kogu territooriumi. 

Levila haarab suure osa Euroopast, Lääne-Siberist ja Kesk- 

Aasiast.

26. Tabanus (s.str.) bovinus Linne 1761 - velseparm.

Eesti NSV-s esineb vähearvukalt üle kogu territooriumi. Liik 

levib kogu Euroopas (põhja kuni 61 p.-l.) ja Lääne-Siberis.

- Tabanus ( s. str.J^sukleticus^ Zeller Autori

poolt liiki leitud pole. Ainukesed Eesti NSV-st teadaolevad



1 о о n. 17. Tab<. Э (•) ,
Te plobejus*e  ( а ) , T. fulvus’e ( ♦ ) 
ja T. ruoticus'o (■ ) leiukohad. 5 
tl NSV-s.

J о о n. IC, (e)# t<
1 ( А ) , 4

( ■ ) 1 '
ti NSV-3,
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leiukohad on Tallinn (1 $ kogutud V. Шsing'u poolt) .1 

Haaslava Tartu rajoonis (1 £ TRÜ zooloogia kateedri ko Su

des) (joon.18). Liik levib Lõuna- ja Ke sk-iSu roopas ja Kau

kaasia s.

3 .perekond 'HeptatoLia Meigen 1805

28, Heptatorna pellucens Fabricius 1803. Lille avastati 

3esti NSV-s alles 1954.a. 131 va rajoonis Rannakülas (1 j) M 

Vändra rajoonis Viluvere külas (1 £) (joon.18). Levile: Kesk- 

ja Põhja-Suroopa.

4 .perekond sõgelane Chrysozona Neigen 110C

29. Chryj|£^ Linne 1761 - harilik sõgelane.

Väga arvukas kogu Lesti NSV-s. Levik: kogu Luroopa, Põhja- 

Aafrika ja Siber.

30. ChTysozona^djriica^Meigen 1804. Lesti NSV-s lei

tud ainult Antsla, Valga ja Tõrva rajoonides (joon.18), On 

väga tõenäoline, et liigi leviku põhjapiir läbib Lesti NSV 

kõige lõunapool seinad rajoonid, leuna põhjapool senat ei aladel, 

vaatamata arvukatele püükidele liiki leitud pole. Ka Lenin

gradi oblastis ulatub ta ainult kõige lõunapoolsematele ala

dele (Stackeiberg 1954). Liik levib Kesk- ja Lõuna-Suroopas 

ja Põhja-Aafrikas. Ainuke teadaolev 1elukoht üle 60° ._p. on 

Pet soo га- Il õt si looduskaitseala (Turov 1953).
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31. Chrysozona crassieorni^ Wahl "berg 1848. Lu-L o^ 

levinud üle Seati ITSV, kuid pole kusagil leitud . 

Levik: Lõuna- ja Kesk-Suroopa kuni Lõuna-Soomeni, Põhja-

arvuko.lt

Aafrika.

b. g e s t i N 3 V j а n a_ a b e r _a_ 1 a d e

v о r d i m e v a t_ e к a h e t i i V а 1 i s -

te f a u n _o._ у õ r d 1 u s

3t kindlaks teha meie vaba, riigi verd imevate kahe t i iva.

' Э lill -

seid muutusi, on vajalik hästi tunda ka naaberalade faunat.

' imuste mitmekesisusega ja

■itusega. Selliseidal sid, lk verdimevate 

arvuko.lt
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kallet i ival iste rüiuna d oi эк sid uuritu d ühti a sol t p õli j ai ikul t, 

ei ole. Erinevate alade erinev uurituse aste üksikute ri luu

de suhtes tingib nende rühmade vaatlusel erinevate alade

vordluse.

1. Piste ä ä s к 1 a s e d

Pistesuisklased on verd imevate kahetiivaliste rühmadest 

kõige paremini uuritud. Vaga hästi on uuritud näiteks Lenin

gradi oblasti, Darwini looduskaitseala, Moskva oblasti, Root

si ja Saksamaa pistesääsklaste fauna. Järgnevas tabelis (ta

bel 7) on toodud paralleelselt autori andmetega Sesti NSV 

pistesä" sklaste fauna kohta vastavad andmed ka Leningradi 

oblasti (Fodorov 1947 , Gutsevits 1948 а, Montšadski -1951) , 

■' 1934, Stack ei berg 1057) , Leedu r' ( 

1948), Poola (Kasimierz 1938, Hontsadski 1951), Darwini

, Moskva oblasti (Pokrovski 

1936, Slenova 1952 a, Sazonova 1953, Petrištševa jt. 1955), 

Kaasani ümbruse (Volkeva 1951), Soome (Levander 1922, Prey 

1945 , Natvig 1948) , Rootsi (Natvig 1943, Ardo 1951 17., J

Ta-.ni (Jesenberg-Lund 1920/21, Natvig 1948) ja Põh ja-Saksa- 

maa (Martini 1930, Natvig 1948) kohta.



An. algeriensls
An. plumb eus 4- a> — 4- — — *• — 4- 4- 4-

An. bifureatus -I + 4* 4- 4- ■* 4- 4- 4- 4- 4- 4*

An. iiia cul ip enn i s 4- + 4* 4- 4" 4- 4* 4- 4- 4- 4- -b

Th. alaska en sis 4- + — — 4- *r 4- — *r 4- *• *r

Th. annulata 4- + - 4- 4- 4- «■ — — 4- 4- 4-

Th. subochrea — •* - — *— — «■ 4- 4- 4- 4-

Th, bergrothi — + —• •** •— 4- 4- — «-
Th. morsitans + 4- 4- 4- 4- 4- — »• 4- 4- 4" 4-

Th, ochroptera 4- 4- 4- — 4- 4- 4- — — — — 4-

Th. funiipennis 4- 4- 4- — — — >• 4* 4- 4-

Ы. richiardii 4* + 4- ** 4- - 4- 4- 4* 4- "T* 4*

А. ca sp iu s + - — - - — 4- - 4- 4- 4- 4-

A. dorsalis + 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4. 4- 4- 4-

A. inaculatus 4- 4- 4* 4- 4- 4* 4- 4- + 4- 4- 4-

A. riparius 4- 4- 4- — 4- 4- 4' — 4- — 4*

A. cyprius + 4- 4- — — -b 4- 4- 4- 4- — 4-

A. flavescens + 4- 4" — 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4-

A. exerucians + 4- 4" — 4- + 4- 4- 4- 4- 4- 4-

A. annulipes 4- 4* 4- 4- — 4- - — 4* 4- 4-

A. beim ingl — — — — —» «■ - 4- - — — —

A. detritus — 4- ** — — — — 4- 4- 4-

A. cataphylla + 4- -r ■» 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4*

A. leuconielas 4- 4" •— 4- 4- + 4- 4- 4- 4- 4-

A. nigripes - + 4- - X»

A. nearctius — •— <"> »»» ■» - — + 4- — —
A. coiiMunis + 4* 4- 4- 4- 4* 4- 4- 4- + 4- 4-

A. punctoг 4- 4* 4- - 4- 4- + 4* 4- 4- 4* 4-

A. sticticus - — •— - 4- - — 4- *■ 4* «W 4-

A. nlgrlnus + 4- «• **• 4- 4- 4* 4- 4*

A. dlantasus + 4* 4- — — 4- 4- 4- 4* — 4- +
А, intrudens 4- 4- 4- — 4- 4- 4- 4- 4- 4* — 4-

А. pullаtus - 4- — — 7 4- 4- — 4- —

A. rüst leus — — — —- 4* •» — 4- 4- 4-

A. gen laulatus - — 4- 4- *• 4- — 4* 4* 4*
A. vexans 4" 4- 4- 4- 4* 4- 4- 4- 4* 4* + 4-
A. einereus + 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4*
0. aploalis 4- 4- — •M 4- 4- 4- 4- + + 4-
0. ex11is 4- 4- - - 4- 4- •*» 4- 4- 4- 4-
C. p 1plens + 4- 4- «»» 4- 4- 4- 4- 4- 4* 4-
C. modestus - — — — 4- 4- b •ee ■V —

■—— -—•»-<
Kokku 30 30 19 10 27 24 26 24 27 35 07 35

30Neist ühised. TOSV-ga 27 19 9 25 23 23 19 26
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Зеsti NSV-le ja Leningradi oblastile on ühised 2*7  liiki 

ja. ainult 3 liiki on kambalgi alal erinevad. Läti, Leedu ja 

Poola piste sääskiaste fauna on uuritud väga fragmentaarselt, 

mille tõttu neil aladel leitud liikide hulk on väike. Ainu

keste lõunapoolsete elementidena lisanduvad Leedus ja Poolas 

t^js ja Poolas veel Aödes^^stjmticus^L 

Lesti NSV-st idapoolsel, kuid ligikaudu samal laiusel asetse

val Darwini looduskaitsealal puuduvad atlantilised liigid 

(Anopheles plumbeus, An. algeriensis) ja väheneb 1:7'перо oi se

te liikide (Theobaidia fumipdnnis, Aedes annulipes) hulk. Ida

poolse elemendina lisandub siin Culex ilodestus. Moskva ja Kaa

sani ümbruses, mis asetsevad umbes samal laiusel Leedu ja Lä

tiga, pistesääsklaste fauna erinevused, võrreldes Eesti NSV 

faunaga, veelgi suurenevad. Moskva oblastis ilmub uue lõuna

poolse elemendina Aede^rustious^ Kaasani ümbruses Aedes beh- 

ningi^ ja A^^sticticus. Iseloomulik on linnu sei“ skede peaaegu 

fiel lk puudumine NL Euroopa-osa keskoblastites.

Eesti NSV-st põhja pool - Soomes ja PÕhja-Rootsis lange- 

ike.

Eestis leitud ühiseid liike ainult 23. Põhjapoolsete elemen

tidena lisanduvad siin Aedes^nigripe_s, A. nearoticus ja Theo- 

Rootsi lõunaosa fauna on tihedalt seotud 

I S .

lrL "Z^uFtious ja A. genicu-

ja-Saksamaal on leitud kõik

Eesti NSV-s.
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Arvestades naaberalade faunat võib teha mõningaid ;f rel 

duši Eesti NSV piste ' 

maliku muutumise suhtes. Vormideks, rais Lesti NSV-s kindlasti 

peaks esinema, on fheobaldia subochrea Edw. ja Aedes^dntrrti^ 

Hai. Esimest neist vaadeldakse sageli (Stackelberg 1937, 

Montšadski 1951) kui 'fheoballda^EEÄ^ varieteeti. See vorm 

on vahe iere-atlantilise levikuga ja ulatub põhja tublisti "iie 

60° р.-l, (Lõuna-Soоme, Kosk-Rootsi). Aedes detritus Hai. le

vib Rootsis samuti üle 60° p.-l. ja Montsadski (1951) and leil 

on leitud ka Leningradi oblastis. Seetõttu on üsna loomulik  

oodata selle liigi avastamist ka meil.

Vähem tõenäoline, kuid siiski täiesti võimalik, eriti 

arvestades aiSeeria ja väikse hallasääse leide Eesti NSV-st, 

on veel järgmiste liikide avastamine: 1) ^S^e^jEinlay^) geni 

culatus 01., mida on leitud Leedus, Lõuna-Norras ja -Rootsis 

ja riis tavaliselt esineb koos väikse hallas?4sega; 2) Theo- 

baMia^bergrothi Edw. , mille levila haarab Soome, Norra ja 

Rootsi, v.a. viimase kõige lõunapoolsem osa, ja on leitud ka 

Leningradi oblastis; 3) Aed^^tiotio^ mida on leitud Lõuna 

utsist, -Norrast ja Poolast; 4) Aed^es^usjtio^ Rossi, mida 

on leitud Lõuna-Rootsist ja Moskva oblastist ja 5) Culez 

' Flc-» mida on 3. Moskta oblastist,

Darwini looduskaitsealalt ja Põhja-Ukrainast.

Oog. on kirjanduslikel andmeil levinud 

3, s Ja Leni c
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(Natvig 1943) on "

gestikuvorin., mis Euroopas esineb peamiselt .lanneskancl±a

1?© sk-Suroopa mägede s 1 sell : veel Kamt satkal js j- ■ - ■ ~ 

?erika Kaljumägedes). Ida-Su roopa tasandikult c

de seni märgitud Leningradi (Gutsevits 1948 а) , Moskva (Sazc- 

L ( 1 ' ) oll >t, D

1 (S 0).

Kuna liigi määramine emaloomade ja vastsete põhjal on v"ga 

ebakindel, on võhäälik, et vähemalt osa mainitud viiest leiu

.. . - --- 1. - '

toks, on leitud ainult 6 vastset (Gutsevits 1948 a) , Darwini 

looduskaitsealal 9 vastset fSazonova 1953). Sealjuures Gutse- 

yits on veendunud liigi määrangu õigsuses, Sa z о no va aga j' tab 

liigi esinemise küsitavaks, kuna, iselooni pole leitud. Tegeli

kult kehtib sama ka GutsevitsT i leiu kohta. Moskva oblasti 

kohta märgib Sazonova (1955), et nad on seal avastanud hulga

liselt t> kuid, jätab mainimata, kas leitud mater

jali hulgas oli ka isalо omi või mitte. Volkeva (1951) mainib 

Kaasani ümbrusest ainult üksikute vastsete leide. Martini 

(1950:521) kirjutab, "Bei Saratow fand ich sie (A. pul latus 

T-.R.) in einem Tale ... wo ein kleiner Bach ... ein kleines

> 2,.
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Natvig (1948) varustab igal juhul selle leiukoha liigi lov± 

эа '

' * 

tiso saks.

Üle j"'"nute st tabelis toodud liikidest on АеДЭ-Emir^

Zett, ja A. nearctious Dyar tüüpilised tsirkumpolaarsed arkti

lised liigid, nis palju üle Pohja-polaarjoone ai tungi;

behningi Mart, aga on stepil iile, mis lävib peamiselt TT jSuroo- 

pa-osa lõunapoolsematel aladel.

2. Pihud

oasbi dSV “naaberalade pihude fauna võrdlus on raskenda-

1" bi 

*

• ' ' risid peamiselt oma kodumaa

- -

, et 
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on raske kindlaks teha, millised neist on sünonüümid j x milli

sed Iseseisvad liigid. Sel põhjusel on alljärgnevast tabelist 

välja jäetud rida Saksamaalt ja Belgiast kirjeldatud lii-*  e.

Meile lähematest aladest puuduvad taielikult iga sm isad 

andmed Leedu NSV pihude fauna kohta. Läti NSV-st on teada ai

nult 2 liigi leide (O^gjudioaims ja C^stigma) . Kieffer (1Г21) 

kirjeldas küll Li iha vi ümbrusest 2 uut liiki - 0. c il ipe s 

Kieff. ja 0. cordatus Kieff. , millede süstemaatiline v * rtus 

aga pole seni desifreeritud♦

Tabelis (tabel 8) on kõrvutatud andmed Lesti NSV pihude 

fauna kohta vastavate andmetega Leningradi oblastist (Blago- 

veštsenski 1930, Nutsevits 1952, Goetghebuer 1934), Karjala- 

Soome NSV-st (Nutsevits 1952, Nluhhova), Moskva oblastist 

(Molev 1952, 1955), Soomest (Lundström 1910, Stora 1934), 

Rootsist (Zetterstedt 1850, 1855, Bergrian 1917, Wahlnren 1919) , 

Norrast (Siebke 1877, Soot-Ryen 1943), Taanist (Staeger 1840, 

Goetghebuer 1934), Põhja-Saksamaalt (Winnertz 1852, Puis 1864, 

Kröber 1910, 1935, Goetghebuer 1934), Hollandist (de Meijere 

1946), Belgiast (Goetghebuer 1933, 1938, 1945, 1953) ja ing

lismaalt (Edwards 1939, Downes ja Kettle 1952).

Tabeli analüüsimisel torkab silma Eesti NSV-s leitud 111-

■

: tr j 1 i-Sooi te NSV suht: s on see

isega ne.il -ladei. Moskva oblastis töötas
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Tabel 8

Eesti г SV ja naaberalade pihude fauna liigiline ко

0, nubeculosus + + - + + + + - + + Ч- +
C. riethi 
С, о ircumsc r iptus
C. salinarius
C. puuet ido г surn
C. odibilis
0. maritimas

—

4*

4

4- 4-

4-

— 4

4

4-

4

4-

4

4

4-
0. piotipannis + 4- — 4- 4- 4- 4- 4- 4* 4е 4-
C. Simulator Ч- — —e *41 — _ 4-
0. trunconun. 4- — — — — _
0. arboreus "•* ■ — 4- — Ml *• — _
0. sub fa sc ip enn i s 4* 4-
C. faseipannis 4- 4- 4- 4е 4* + 4- 4- 4- 4* 4*
C. cubitalis 4-

C. pal 1 id i с о rn i s 4- 4- 4- 4- — _

C. heiiophilus
C. albicans

4-

4- — — _ 4-
0. nagiaetus — — -- — 4- 4- — •e 4- — 4°
0. vexans + 4- 4- — 4- + •ee 4- 4- 4- 4-
0. brunnicans
C. punilus T — •M* _ 4* 4- 4-0. chiopterus 4- 4- 4- 4- — — ем 4- 4- 4-6. dewulfi
C, obseletus •r* 4- 4е 4- 4* 4- 4- 4- 4-

4

4-
0. sooticus
0. lupicaris

— — — - - —

o. delta _______
o. impunctatus  + + +*n ~ ~ ~ + 4-q. laginaus _ + _ _
r. grisescens + + + + ___
s. halophilus .
t. pulicarig + + + + + + + + + + 1
u. quadripunctatus - +
v. setosinervis   

 
K< 21 К

Weist tihised №S7-ga 12 18 12 8 8 5 4 is ?n i r 
51

20
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ainult 14 liiki. Vennoskandias ei ole spetsiaalseid nii -> - - 

pühendatud uurimusi veel Г-bi viidud, mistõttu neil aladel 

leitud liikide hulka ei saa võrrelda Lesti NSV-ga. Belgias on 

M.Goetghebuer tegelenud pihude fauna uurimisega juba ligi 

45 aastat, millise aja jooksul ta on kindlaks teinud 26 liiki, 

neist kindlaid liike vähemalt 22. Võrreldes uurimise ja püüni

sega ja maastikul iste tingimuste mitmekesisusega l marsil. s- 

tik - Ardenni mäed) ei saa seda arvu lugeda suureks. Kõige 

suurema liikide hulga-ga iseloomustub Inglismaa pihude fauna. 

See on tingitud suures о sas paljude autorite põhjalikest uuri

mustest viimastel aastatel nimetatud alal ja ka looduslike 

t ing imu ste n itnekesi su sest.

Leningradi oblasti faunas on kindlaks tehtud kaks pihude 

liiki, milliseid Lesti NSV-s seni pole avastatud - 0. fa ;ineus 

Sdvz. ja C. quadripunctatus Goet. Teiseltpoolt on Lesti NSV 

pihude faunas leitud aga 9 liiki, milliseid pole avastatud 

Leningradi oblastis. Kuus neist üheksast (C. Simulator, 

C^truncc - ^subfasciTjonnž.c, 0. cubitalis, к

j о. C. puu. ilu s) on leitud peamisel t või ainult Lää.ne—Suroopa s 

(Inglismaa, Belgia) . Moskva oblastis esineb Lesti NSV faunele 

poolne C^arboreus Guts, ja C.

Kiei‘:-‘. Bennoskandia maade pihude faunas on Lasti NSV-? leki

ta liigiks ainult C^negl ec tu s Vinn. Kõige rohkem ühiseid

-
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kuid näitab ühtlasi ka atlantil ise faunaelemendi osatäht г ist 

Lesti NSV pihude faunas. • .

Otsustades leidude järgi naab eral adel peaks Eesti ST.r 

pihude fauna kindlalt esinema veel peale sen Heitute O^neg- 

1 setus Winn. ja 0. fagineus Edw. Neist esimene on levinud. 

Lääne-Euroopas ja on tuntud ka Rootsi ("Wahlgren 1919) ja 

Soone (Lundström 1910) lõunarannikutel, teine on kirjeldatud 

Inglismaalt ja leitud peale seda Leningradi oblastis (Gutse- 

vits 1952/. Peale nende on võimalik veel terve rea uute lii

kide avastamine Eesti JTSV-s. Selliste hulka kuuluvad Moskva 

oblastis leitud C^jurcroti ja C. ^arboreus^ ja enamus Inglis

maal, Belgias ja Põhja-Saksamaal tuntud liike. Arvestades pi

hude fauna väga puudulikku uuritust Põhja- ja Ida-Euroopas, 

on täiesti tõenäoline ka teadusele uute liikide avastamine 

siin. Kokkuvõttes võib oletada, et Eesti NSV pihude fauna lii

kide arv järgnevate uurimuste puhul suureneb vihamalt veerand

sajani.
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К i li u 1 a s e cl

Sest! NSV ja naaberalade kihulaste fauna võrdlus on ras

kendatud asjaolu tõttu, et kogu kihulaste süstemaatika к с/no 

nüümika on viimastel aastatel prof. I.A.Rubtsov*i  poolt põhja

likult ümber töötatud. Selle revisiooni tulemused ei ole 

veel avaldatud. Uuematest töödest, kust võib leida andmeid ki

hulaste leviku kohta meie naaberaladel, on ilmunud ainult 

BeltjukpvF. kandidaaditöö autoreferaat (1953) Karjala-Seome ,’SV 

ja Miumani oblasti kihulastest. Mägistel aladel nagu Koola 

poolsaar ja osalt ka Karjala-Soone FSV areneb aga väga oma

pärane kihulaste fauna, mis on hoopis erinev tasandiku faunast

Ülalöeldu põhjal ei paku Lesti MSV kihulaste fauna võrd

lus olemasolevate väheste ja vananenud andmetega naaberalade!t 

kuigi olulist huvi. Tehtavad järeldused oleksid aga ebakindlad 

Mõnevõrra huvitav on märkida ainult, et Hubtsov (1940 a) toob

L К 1

' 0 1

toks liikide hulga tunduvat suurenemist viimastel aastatel 

. - 14 1 ' ,  2p i - -

5
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4. Р а г ш 1 a so 1

Narrilased on üheks

seit andmetega Best! NSV paralaste fauna kohta vastavad and

I ingradi oblasti (St

(01 . )49) , Voronezi oblasti (Sl >

t R - . '

dahl 1950j Kauri 1951) , Põhja-Saksamaa (Kröber 1932) ja In._- 
«

5

laste suhtes võrdlemisi põhjalihult uuritud, millest on tingi

tud ka nende alade liikide üldarvu võrdlemisi väike varieeru- 

0-34).

vähem kui teistel aladel (25 liiki) . Toen õliseks põhjuseks

on siin Inglismaa suhteliselt jahe ja niiske kliima, kant., parm 

lased aga on üldiselt tuntud soojalembest© putukatena.

Kõige rohkem ühiseid liike on Testi NSV ja Leningradi ob

lasti parrataste faunas. Leningradi oblastis puuduvad Testi

IL -Su: ' banus micans ja T.

mus var. auripilus. Rida liike e’sinevad Leningradi oblastis, 

kuid pole seni leitud Testi NSV-s*  Need on Chrysops nigripes, 

Tabanus distinguendus, ^^gN^oornis, T. glauaopis ja T. cor- 

digein Moskva oblastis lisanduvad uute liikidena Chrysons con- 

cavus,, Tabmmm;jDutiuüicilis ja Voronez

j ' ma on veelgi rohkem eri 3v.
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e sti NSV ja naaberalade panniа ste fauna liigil im; kOO st 1S •

MM - »■ » • »- "» "***  ■' " •*  ““ *" XSg JS 5SS3KSSS S3 SS SXZS5 3S3R Я8 SSÄ SS».2S —- r=ci==t=S
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> G

E

4 
or

on
tii

 о 
So

or
vv

о 
Q?

6
1. 

CX-

Ц

Chry so T) s sepul c rai i s 4- + 4- — 4- 4- +

и nigripes — 4* - — 4- 4- — —

ti divaricatus + 4" 4- 4- 4- 4- 4- —

tt caocutiens 4- 4- 4- 4* 4- 4- 4- 4-

Tt pictus 4- 4- 4- 4* 4- 4- 4- 4-

‘ tt relictus 4- 4* 4- 4- 4- 4- 4- 4-

tt concavus — - 4- 4- •“ —

rt mf ipes 4- 4- 4- 4- 4- 4-

П flavipes - 4- - — —

Tabanus micans 4- — — -» — — 4- 4*

tt aterriinus 4- — — 4* 4- 4-

rt lapponicus + 4- — - 4- T 4- —

kt polaris - - — - 4- 4- —» —

kt borealis + 4- 4- — T 4- 4- —■

rt arpadi + 4- 4- - 4- 4- — —

tt tarandinus 4- 4- 4- — 4- 4- 4- —
rt la иeralis - - - - - 4- —

rt luridus 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4-

rt eoni*  inis 4" 4- 4- 4" 4- 4- - —

rt d i st ingu endas E- 4- 4* 4- - 4- 4- 4-

tt sol stitialis 4- 4* 4- 4- 4- 4- 4- 4*
kt

tt

tropi eas 

nigricornis

4- 4

4-

4

4-

+

4-

4

4-

4

4-

4- 4-

kt fuivicornis 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4-
kt montanas 4" 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4-
tt nigrivitta - — - 4- — — — —
tt acaminatu s *• — — 4- — - **•
tt plebejus 4- 4- - - 4- 4- 4- 4-
rt aethereas 4- 4- 4- — 4- — -•
tr nigrifaeies - — — 4- — — — 4-
tt fuivas 4" 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4"
tt ~ ru st i õus 4- 4- 4- 4- 4- — 4- 4-
rt glaueopis - 4- - -- - 4* 4- 4*
tt cordiger — 4- — 4- 4- 4- 4-
u naculicomis 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4-
rt miki 4- 4- -j" 4- — — 4- 4-
tt b ronin s 4- 4- 4- 4* 4- 4° + 4-
tt terge stinus - •« — — — — —
tt autunmalis - - 4- 4- - — 4- 4*
tt sudeticus 4- 4- 4- -r — 4- 4- 4-
tt oovinas 4» 4- 4- + 4- 4* 4- 4*

Heptatoma pellucens 4- + 4- — 4- 4» 4* —
Chry soz ona italica 4- + 4- — — 4* 4* —

. tt tärkestanica — — — + — — *-* —
tt pall idulа - — - 4- — — -W —
и pluvialis 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4-
n hispanica - - 4* 4- — — — —
tt era ss loo mis 4- 4* 4- 4- 4- Maa 4- 4-
tt bigoti __ - - — — — — ' MU* 4-

Kokku 31 34 33 33 30 3*1 25
Naist iihised SNSV-ga 29 28 20 26 27 28 19
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Ühiseid liike on ainult 20. Uute liikidena lisanduvad siin ri

da stepi- ja osa.lt ka kõrbeliike (T. acmninatus) , miil ise il 

p ' pool ei esinZ.

on arktilise Tabanus polaris* e ja Chrysops nigripes’i laialda

ne levile ja rea lõunapoolsete liikide (Tabanus^mioans, T^riiki) 

puudumine. Põhja-Sai:samal on omapäraseks elemendiks Tabanos 

lateralis, uis levib Kesk- ja Lõuna-Euroopa s.

Arvestades ülaltoodut on Lesti NSV-s kindlasti loota jüng

st: Tabanus distingue ., T.

ricoinis Zett,, T^^ordiger Ilg. ja T. laue 

liigid on leitud Leningradi oblastis, kuigi on seal haruldased 

(distinguendus, nigricornis) või väga haruldased (cordiger, 

glaueopis). T^.. J -

. . -Vinani. T. cordiger tungil т

I -Soomeni, T. distinguendus ja T. glaueopis

leuni Leningradi oblasti lõunarajoonideni ja Lõuna-Bootsini. 

Leningradi oblastis on leitud veel Chrysops nigripes Zett., 

kuid selle liigi esinemine Testi NSV faunas on vähe tõenäoli

ne, kuna liik levib ainult Põhja-Euroopas ja Siberis ja leiu

kohad Leningradi oblastis paiknevad tõenäoliselt liigi levila 

lõunapiiril.

Tabanus lateralis Meig., T. autuma: 

ja Lilvnus^^^ avastamine Eesti NSV-s. Esimesed kaks 

neist on tuntud kogu Saksamaal, teine ka Kosk va oblastist. 

vLklVtüythal* j (1830) järgi on T. lateralis Meig, leitud ka



Lii virna alt (Riia ümbru s? ■.. H. ) ja T. autuimal is Kuur anu ai 

(1842, 1847). Gimierthal (1847) märgib ka Silvius vituli^ i-. 

leidu Kuuramaalt. Kuna liik on kergesti eraldatav kõigist 

teistest Põhja- ja Kesk-Buroopa parrale st e st, ei ole siin tõe

näoliselt tegemist ebaõige määranguga. .Liigi kindlaid põhja

poolsemaid leiukohti on Kesk-Saksamaa (Kröber 1932), Põhja

lik raina (Boško 19-53) ja Jaroslavli ja Kirovi oblastid (kuni 

58° p.-l. , 01 sui*  jev 1937 a) .

Kokkuvõttes võib Lesti NSV-d verdimeva te kahetiivaliste 

suhtes lugeda üheks faunistiiiselt hastluuritud alaks, mis on 

täielikult kõrvutatav teiste kõige paremini uuritud aladega, 

nagu Leningradi oblast (kokku leitud 93 liiki), Moskva oblast 

ja Põhja-Saksamaa. Lesti NSV-s leitud 100 verdimevate kahetii

val iste liiki aga kaugeltki ei ammenda veel meie verdimevate 

kahetiival iste faunat. On põhjusi oletada, et ülaltoodud 

100 liiki moodustavad ainult ca 90% meil tegelikult esinevaist.
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с. L 6 s t i N S V X 9 r d_A Д T. X.£L J- .0

ka h e t i i v а 1 is t e f a u n a

z о о g e о g; г а..a f i 1 i n e__ __.j-_.-S, 9 “

1 о О П U S t U П

iSesti NSV verd irnevate ka heti ival iste fauna analüüsil on 

allpool levikut-lüpide järgi eraldatud 5 peamist liikide rl.:n.: 

kosmopoliitsed, holarktilised, eurosiberi, euroopa ja vahe lere- 

atlantilised.

1. Kosmopoliitsed liigid levivad laialdaselt Uue ja Vana- 

maailma põhja- ja lõunaosas. Lesti NSV verd imevat ost kaheti! vä

listest kuulub siia rühina ainult üks sünantroopne liik - hari- 

1 ik laulu sä"sk Culex pipiens L.

^-olarnt-L.1 iste liikidena on käesolevas töös mõistetud 

liike, millede levila paikneb paiearktiiises ja nearktilises 

regioonis. Suurema о о-

enda alla ainult v ,

etest Anopheles 

^EXÄ^LZnnis, 3a Ouisx^ax ludest Culi-

Ja к ihul aste st Oda - -;

SStiS' Ja Suurem

dsinab selliseid 
liike 14:
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Theobaldia alaakaenoiа

м тогsitana

Aedesdiantaeu^

" puncto 2?

Aed^s^dorsaM^ 

м ripariu s 

" flavescens 

° охот c Ians

" communis

" intrüdens

” einer aus

Culex exilis

Culicoides chiopterus

Nagu näeme, on selline levikut-'äp omane peamiselt i.jue- 

sääsklastele (13 juhtu 14-st) . Sest! NSV permlaste hulgas hol- 

arktilise levikuga liigid puuduvad üldse.

3. Eurosiberi levikutüübiga liigid levivad peamiselt 

metsa- ja osaliselt ka stepi vöötmes läbi Euroopa ja Aasia, ta

valiselt kuni Vaikse ookeani rannikuni. Osa. neist liikidest 

puudub Li 'ne-Euroopas (Theobaldia ochroptera, Aedes cyprius,

önbaue . banus lapponicus, T. arpadi, T. taran

dina^, dh^confinis, '^jiethereus) , osa ulatuvad ka Põh 

Aafrikasse ja Kesk-Aasiasse (A^des^caspiu^s, Culicoides puli-

'^Ih^ . Terve rida pihusid (C, eireunserin-

^^odibilis, C^^ibfascig^mis, C. vexans) on sen

•

r/hm eeldusel, et areaali katkendlikkus peegeldab mitte tege-

■

?

V И. \j

**-- fc-v K—' J.__ k
ja Nöhja-Aafrlkasse.
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5. Vahemere-atlantilisse leviku tüüpi on kantud - i?z._ 

NSV verd imeva te kahe tiival iste liiki - Anopht^^ -'

An. plumbeus ja ( .

tab levik Balti ja Põhjamere, Atlandi ookeani ja 'Vahemere 

ranniktTrsetes maades, Kaukaasias ja osalt ka Kesk-Aasia 

lääneosas. Culicoides cubitalis on paigutatud siia rühma hin

geliselt, kuna andmed ta leviku kohta on veel üsna puududiirud. 

VÕib-olla kuuluvad vahemere-atlant Uisse leviku tüüpi ka Ing

lismaal kirjeldatud Culicoides Simulator, C. truncorum ja 

O^JrieliopJiU.aS; Neist liikidest on ainult 0. Simulator*  i lei

tud peale Lesti NSV ja Inglismaa ka Belgiast. Käesolevas töös 

on need liigid paigutatud euroopa levikut'ähiga liikide rühma.

Lesti NSV verdimevate kahetiival iste liigid jagunevad 

nimetatud leviku'tüüpide vahel järgmiselt:

kosmopoliitsed - 1

holarktilised - 21

eurosiberi - 37

euroopa - 33 

vahemere-atlantilised - 3

Kui arvestad^ aga mitte liikide

de st leitud isendite hulka, muutuvad rühmade suhted rel.leef-

ko srnopol iit sed  p, <

holarktilised - 38,9 %
eurosiberi  45,5 g

a - 1. ,
vahemere-atlant il ised - c
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Nagu näeme, on Eesti NSV verd зле va te kaheti ival iste f i

na põhiliseks koostisosaks laia levilaga holarktilised ja 

eurosiberi liigid, mis moodustavad 58 % leitud liikidest а 

85,4 $ püütud isendeist. Euroopa faunatüüp on esindatud 11 

kõige suurema hulga liikidega, kuid need liigid, olles Eesti 

NSV-s sageli oina levila piiri lahedal, on vähearvukad. Ise

loomulik Lesti NSV verd ime va te kahetiivaliste faunale on ka 

üksikute vahemere-atlantilisse levikutüüpi kuuluvate liikide 

esinemine ning pontiliste ja Siberi faunaelementide puudumine.

Üldilmelt meenutab Eesti NSV verd imevate kahetiivaliste 

fauna vaesunud (lõunapoolsete liikide arvel) Lesk-Euroopa 

faunat, millele lisanduvad üksikud põhja- ja idapoolsed euro- 

siberi liigid (T. confinis, I. arpadi).



IV n ST I NSV VERDI'MS VATS

s s

KULISSST JA 3 L U P А I GA

LI S fi S T LEVIKUST

On üldtuntud ‘bioloogiliseks seaduspärasuseks, et ükski 

liik oma levila territooriumil ei paikne ühtlaselt üle kogu 

ala. Üks ja sama liik ühes oma levila punktis võib olla mas

siline, teises harvaesinev ja kolmandas üldse puududa. Sel

line liikide ebaühtlane paiknemine oma levila piirides on 

tingitud asjaolust, et iga liik vajab oma elutegevuseks tea

tud kindlaid asukohategureid, mis looduslikes tingimusis on 

v’ga muutlikud nii ruumis kui ajas. See vajadus kindlate asu

kohategurite suhtes väljendub liigi maastikulises levikus ja 

elupaikade iseloomus. Liigi levila sisest levikut sõltuvalt 

maastikest ja elupaikadest võiks nimetada liigi ökoloogili

seks levikuks. - .
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ei paku ainult teoreetilist huvi üksikutele liikidele ja 

rühmadele vajalike ökoloogiliste tingimuste vii ja selgita; lise 

seisukohalt. Liikide maastikulise leviku ja nende elupaikade 

iseloomu tundmine osutab kaheldamatult suurt abi praht il is

te tööde organiseerimisel verdimevate kahetiival iste arvu.ru

se vähendamiseks. Võiks isegi väita, et teatud liikidele 

iseloomulike elupaikade mittetundmine teeb võimatuks igasugu

se efektiivse võitluse nende liikide vastu.

M а a s t i к u all mõistetakse käesolevas töös (vas- 

tavait L. S.Berg-* i /1949 N.A. Solntsev’ i /1953/ definit

sioonidele) maakera pinna looduslikult piiritletud osa, mil

les reljeefi, kliima, vete, mullastiku, taimkatte, loomasti

ku ja inimtegevuse iseärasused liituvad ühtseks harmoonili

seks tervikuks, mis tüüpiliselt kordub maakera antud vööndi 

ulatuses. Vastavalt sellisele maastiku mõistele on -lesti NSV 

tingimustes eraldatud (Albrecht 1953, Kumari 1953) 4-5 põhi

list maastikutüüpi: metsad, rabad, looduslikud niidud, kul

tuurmaa st lk ja veekogud. Nelja esimest neist vaadeldakse ka 

allpool maastiku põhitüüpidena verdimevate kahetiivaliste 

ökoloogilise 1eviku analüüsimisel.

1 n P o. i g a all mõiste taiese maastiku osa, mis on 

iseloomustatud kindlate ökoloogiliste tingimustega ja kus 

uuritava loomarühma indiviidid kogu või suure osa oma elu 

-

on mõnikord allpool tarvitatud ka sünökoloogilist terminit
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"biotoop", mõistes selle all, "geograaf il i selt määratud ter

ritooriumi osa kindla mesoreljeefi, pinnase, hüdroloogiliste, 

ökoklimaatiliste ja neile vastavate taimestikuliste ja loo

mastikul iste biotsönoosi oielu st ing imu st e kompleksiga, mille 

tõttu tal on ka teatud kindel võimaliku majandusliku kasuta

mise vorm" (Skufin 1952 a).

Verdimevate kahetiival iste maastikulise ja elupaigalise 

leviku jälgimiseks toimusid 1954.a. süstemaatilised püügid 

neljas erinevas maastikus (vt. lk.30).

а. P ü ü g i к о h t a d e 

к i r j e 1 d u s e d

Püügikohtade märkimiseks kasutatakse allpool järgnevaid 

t-'hiseid. К, M, H ja N tähistavad püügikoha asupaika vasta

valt kultuur-, metsa—, raba— ja niidumaa st ikus. Rooma numb

riga tähe järel (näit. K^, K-,..., R^) on märgitud kahapüügi ko

had vastavas maastikus, araabia numbriga (K^, K ., IL ) vaatlus- 

all olnud veekogud vastavas maastikus.

Püügipunkt kultuurmaastikus asetses Rannaküla põhjaser

val (joon.19, K) tublisti võsastunud niidul (joon.20), mis 

põhjast ja idast oli piiratud metsaga, lõunast ja läänest nei

dudega. Püügipunkti ümbruses toimusid süstemaatilised kaha-



-Т о о и« 19. Rannaküla ünbru se maastikuline Lk SSI
1 - kultuurmaastiku L - raba, 3 - mets, 4 - niit.

з (M), , ' ..



Autori foto 14, .54.

loon. 20. Müügipunkt Hannakül a s (vaude 10-u - -0.01- •

Autori foto 5.5,54.
loon. 21. Väike tiik Rannakülas (IL).
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püügid järgmistest kohtadest.

K- - põõsasniidu lääneserval asuv tihedam kasevõsa, 
mille põhikomponendiks oli L-3 m kõrgused noored sooks sed. 
(^Betu^a^ubescens). Põõsasrindes esines vähemal m' rai 
sld^Sa^ixS^P^ > harilikku mändi l kinu^si^vestri 
pnitd sMamnus ^ranMi^.^ , sängieppa (AfnuSTglutinoca) 
1 ikku piMaßiP' (SorBus aiecica). HohurTndeTTon 
1 isematest 11 ikidest^MoIcail Tledun pа 11istrz. , 
1 lp endul a u linariaj , о 1 it э n e so najalgi Dry о j. 1 
varvma^ar^TGalium boreale). Sambiarinde: .
(H^locomiuin proliferamj ja mi i ta st ei Dicrami^J3onjeam i.

K-T - rohurinne niiske poi sasniidu lagedal osal. ..'lina
dest olid siin valdavad värihein (Briza nedia) , vai ;e m ste
he 1n (Agrosti^stolonli , (nntJioxanthuj l ppr . ■
tum), harilik ja kollane "tarn (Carex Groodenowf^js^CVK v 

iremaran (lotentilla erecta). Sambiarinne
3; sLin esin^ishd^ern^ipp^I^ornoj  ̂ id:it.i i)

imal (Mniwn seliger!) .

- KITj 7 Püügipunktist põhja pool asetsev kuusemets, 
A. Ilvese (1953) järgi sobiks kõige r

• reid siin a) tihed
telt noortelt ligi 1 m kõrgustelt 
kuuskede alumistelt okstelt metsatee serval.

ricuesaasKiaste vastseta arengut jälgiti üheksas vee'c -• 

~ej nud 6 veidi kaugenal küla sees, üksteise lähedal-.
, Ц - Välke tiik (pikkus 4 m, laius 2,5 n sfira-тю c \
1™? 3 kapastl9Sa

' ■ ?' ste 0: vesilikke (Triton sp.), tii
°5iS23stallinus), eStiivali-i

■■ . _ "X- . о v -*•  -*«QV>  Q о g ,

esinesid siin tilgflclaasik««;; -k *.< -иГ-Пк , IJassilisal

—  "" ■- \ AC riius pfiil nk+1k2\ 

1-

11 evaade niste sä" co-i о .



Joon. 22. S
t iile Rannale ila s (Кr)

Autori foto 22« i-. 5c.

Autori foto 6.5.54.

Joon. 25. Lo iie Ranna
külas lepavõsas (K^)
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Kr, - Lo Яс põõsa siiiidu serval lepavõsa s (joon. ;
põlli peaaegu kuni pinnani "täidetud kuivanud lepaokst-i .? а . - 
tedega. Taimestik puudus. Loomadest on leitud oiicoinea nt.-- 

hypnoruin, rohkesti her
1 .

К - Tiik suurusega 15x8x0,5 m, serval lepavõsaga. 
Tiigist voolab läbi kraav, mis suubub Võrtsjärve. Tiigi 
jas rohkesti puulehti ja taimi: vesisulg lKottonin palustris , 

(Carex i -
veidi p il1 э -
rohke st i rohukonna "'fSana^^ 'va st seid.

Kr - Tiik täiesti lagedal kesapöllul, serval kividega 
(joon.$4). Mõõtmed 4- x 10 m. Tainestikku suhteliselt viie. 
Kevadel kasvas vees vesisulg ja vasika tk (Elodea^canad^risis .

L sistkordset täitumi-t 1

1

(j ...

. -
he in (Glyceria flu itanlsPjeTve si-1: ii 
bium). T^OsÖisel/E^arenesi

зр. ja Cdlicoinloо pul .
- Tiik (5 x 4 x 0,4 m) samas lähedal kesapöllul, 

Luid kagu servas kasvavad lepad varjasid veekogu suurelt о г. lt 
päikese eest. Taimestik, eriti raittevarjatud osas, oli rik
kalik: vesisulg, harilik part hein, harilik konna rohi ja vähe
sel määral pilliroogu.

K? - Tiik jäätmaal põllu ääres, tihedalt tarnadega 
läbi kasvanud (joon.25). Lääneserval kasvas üks suur sängie" p 
ja väiksemaid põõsaid. Loomadest arenes siin rohkesti hernes- 

kk (L imnaeEp_stagna

Kg - Kaks tiiki võsa idaserval, sees pajupõõsaga ja 
sga (j on.26). Peale tarnade kasv 

-kapja (Calthaj^alu^tris), soopihla
ku konnarohtu. Tiikidf^mõõtmed^Kd^ESYsel e

, Mainitud veekogudes Äi ilus vesi kogu suve jooksul ainult 
teises ja neljandas; ainult juuni lõpul ja juuli alguses 
loa 1/2 kuu jooksul) olid kuivanud 1. , 5., 6. ja 7. ve<-c • 
veekogu К oli kuivanud, juuni keskpaigast kuni au v ust iil Ü-



Joo n. 24. Tiik kesapõllul (Kr) .

Autori foto 7.5.54.
Joon. 25. Rohtunud, tike j Vltmaal (K?).



Joon, 27. Vaade püügi- 
punktile raba1.

Autori foto 18.6,54.
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karjäärid ja turbakuhilad (joon.2V). Kahapüügid teostati 

siin peamiselt lagerabal karjääride vahel (R-.) ja kase-rrmni- 

võsalt vana jar jääri serval (Rv-J .

R - lageraba moodustas valdava osa antud maastikust. 
Männid ^kasvasid ainult väga üksikult. Rohurindes kasvas arvu
kalt kanarbikku (Oal luna vulgaris) , murakat (Rubus chamae: :orus)>

, - emarja (^^Letriua^nigruAk^ki'-"'Vitc
(Andromeda poiifolia), tupp-villpead, põdrasanbl Иске (Clado- 
iiia^rangiferpna  ̂a^alp e
(Sghagnum acut^ifplium) ja palu sammalt (Pj^eurozium_§plireber

Ry-,- - mõnekümne ruutmeetri suurune võsa-ai a vana kar
jääri serval (joon.28). Võsa koosnes peamiselt männist ja aru
kusest (Betula verrucosa). Rohurindes tavalised rabata imed - 
kanarb ikТ^бЖетагТТ^еооЕа il, muraka s, vähe sel m-1ärai ka mu s- 
tikat (Vancin^^ , pohla (V. vitis-idaeaj ja tupp-
villpeadTTKiia^T^oliriaapTnd ka et 
ui igine sa) , Lil s ka x ikke (Cl. chlo-
roAiaea ja Cl .^oornuta).

Seisuveekogusid on püügipunkti lähemas ümbruses märgatud 
kahte tüüpi: noored (1-2 aastased) turbakarjäärid ja väikse
mad loigud vanade karjääride nurkades.

R, - Kraavitaolisel kitsad ja sügavad (0,7 x 0,8 m) 
turbakarjäärid paiknesid lääne-ida suunas üksteisega paral
leelselt ligi 20-30 m vahedega. Kaldad olid täiesti verti
kaalsed, põhi turbamudane, ilma taimestikuta. Peale piste- 
s'ä sklaste esines siin sageli ka lauka-kl aa siksää sk (Chaobo- 
imsobscurir^). Vesi püsis karjäärides kogu aasta lüfö.

Rn - Loigud vanade karjääride nurkades erinesidoeel- 
nistesu peamiselt oma väiksuse (pindala keskmiselt 1 m ) ja 
madaluse (sügavus kuni 30 cm) suhtes. Kesksuvel sellised vee
kogud leu ivasid. Sügisel arenes neis soo-klaa siksää sk (Corethra 
nartiam)-

Metsamaa st iku püüg ipunkt (joon.19,M) asetses ligi 3 km 

eelmisest punktist põhja pool Konguta metskonna Lombi vaht

konna kvartalis nr.33 hõredas mu stika-palumannikus (joon.29). 

Maapinna reljeef oli kerge langusega ida suunas.

t'mbru ses teo stati per lood il isi kahapüüke j“ rgr ilste st 

kohtadest:



Autori foto 18.6.54.

Joon. 28. Männi-ka so vö sa karjääri serval.

Autori foto 13.6.54

Joon. 29. Mustika-palumännik, kus asetses metsa 
maast iku püügipunkt.
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ГЦ. - lm iv raie st Яс mõneaastast© üksikute kaskede 
mändidega, mis asetses püügipunktist läänes üle metsasihi 
к va talis nr. 32. Maapind oli tihedalt kaetud pohlaga, к siira
te laikudena esinesid samblad - palu sammal ja lainjas kaksik- 
hammas (Dicranum undulatum) . Pollia st ja sammal de st vabad alad 
olid kaefud^õdrasamblikeg .

. ,tr^tes, 01. chlorophaea., 01. .
- , 01; serotea '1. baciffifoms) ; tiksi

vas sookailu, sinikat^ kanarbi '
sel määral ka mustikat ja sinihelmikat (Mölinia coerulea).

PTugipunktist lõuna pool asus vana mets (M ) . Ta ülemi
ne läänepoolne serv oli tüüpiline mustika paluna nnik, keskmi
ses osas ( joon.30) oli maapind puude (laiused, kased, männid, 
haavad) all kaetud peamiselt sammaldega - metsakähariku (Rhyti- 

ivs tripuetru s) ja tüvik samblaga (Cl imatu i .
svas ka palu-härgheina (Melaranjrum

t (Oxalis acetoseila) ja
a ru ndinac eajl Seti imal ida serval oli taimestiku il
hoopis erinev. Segatult kasvasid siin lesel eht (Ma j aut herum 
bifoliun) , kat эко Id (Lycopodiun annotiniuc) , soo sõnajalg, mets
maa siiras (Eragaria vosen) , lillakas (kubus sama.tllis; , met s- 
täht (Trientsiis euгораea), lakkuiboleht (Pyrola

Kolmas püügikoht (lI_...._) asetses eelmistest ida pool hõre
das võ samet sa s ( joon. 31). "^Suurematest puudest kasvas siin ai
nult üksikuid kuuski; võsarindes rohkesti sookaske, harilikku 
leppa (Ainus incanaj ja paakspuud. Rohurinne oli väga lopsa-

> istehein, tarnad (Саге: .
naiste sõnajalg (Ai зпгпаУт^аагЯ

^us) i angervaks, ojamool, v’rihein, mets-seahernes . 
rus siivestris) , heinputk (Ang olica Silvestris) , во

I palustre) ja ] al"j
Veekogudest on püügipunkti läheduses leitud ainult üks - 

suur üleujutu sala met sa ja võ samet sa piiril ( joon. 32) . Suvel - 
juuni lõpust kuni augusti keskpaigani oli see veekogu kuivanud. 
Taimestik oli rikkalik: soopihl, soo sõnajalg, kolmisru se (Bi- 

is trj^artita) j;, .
squarro surn) . Põhjas oli rohke st i kase-, lepa- ja haavaleht 1. 
Loomadest on märgitud peale piste sääskede ka mardikate, suru
sid skl aste ja vesile stade arvukat esinemist.

Niidumaast Вод. fauna analüüsimiseks oli välja valitud

Rannakülast 7-8 km lõuna pool asetsev soine niit, ris kiiluna

ulatub Rõngu jõe alamjooksult kuni S utreni

ke poolt nimetatakse "Sautre ahtnikuks". Kiitu on v.re



Autori foto 13.6.54.
loon. 30. Vana mets (IL-J .



Autori foto 10.8.54.
Joon. 32. Üleujutatud, lodimets.

Autori foto 3.8.54.

Joon. 33. Ka sed ja pajuvõsa niidul kraavi 
kaldal.
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о sai isalt kasutatud, heinamaana ja on ka kraavitatud, kuid.

kraavide ummistumise tõttu viga vesine ja suurte vihmade pu

hul muutub pikemaks ajaks üleujutu tuks.

Kiidul esines kohati üksikult või rühmadena soоkaski. 
Peamiselt olid puud (kased ja pajupõõsad) koondunud siiski 
kraavide kallastele, moodustades siin tihedaid vööndeid (joo
nis 33). Mitmeid aastaid niitmata seisnud osadel arenes koha
ti rohu sees zaski (Betula nubescens ja .
lis) ja hanipaju (Saiix reuens) . ^oht^taQiedest^kasvag^šiin:

-, hariliklEasteheiSTTAgrostis ,
ril lp ea^TSHopho riii J 
. (Zpilobrumpalustre

lapüugid teostati 1) .lagedalt niidult rol 
de st (II ) , 2) kraavi kaldal kasvavalt ka se-pa ju võsalt (H-T)
ja 3) niidu loode serval asuvast metsatukast (NT-. ) . Viimane*  
kujutab endast niisket kuusfer-segametsa niidu serval nõlval. 
Taimedest on valdavad sõnajalad (naiste sõnajalg, soo-sõna
jalg, kilpjalg) ja angervaks.

Veekogudest olid perioodiliste vaatluste objektiks:
N, - Kraav niidul laius 1 m, sügavus 30 cm; põhjas 

tublisti puulehti. Taimedest kasvas siin pü st ka. st ik, harilik 
tarn ja soopihl. Vesi siilus kraavis kogu aasta ja sisaldas 
rohkesti punakaspruuni soorauda. Kaldal kase- ja pajuvõsa. 
L о omadest оn peale pi ste s 1 asklast e mä rgatu d Aplexa hvnnorumf it.

r No - Kaks tiiki metsas niidu serval, suurus 2,5 x 2 x 
0,3-m." Põhjas raage, minniokkaid, pajulehti; serval tarnu, 
nbalehte, soopihl a ja soo-sõna jalga. Loomadest esines rohke s- 
ti oligoheete, vi ike st labatigu, lombi- ja soo-klaasiksääski. 
Tiigid olid ainult lühikest aega kesksuvel kuivanud (juuni 
Topp, juuli algus) .

Hz - Loik tuulemurtud männi juurte all (joon.34), mis 
asetses niidu serval st põhja pool. Loigu mõõtmed 0,6 x 
0,5 x 0,1 m. Põhi liivmudane, taimestikuta. Vesi pruunikas. 
Loik oli kuivanud juuni- ja juulikuul.

1/ - Vana rohtukasvanud ja risustanud kaevik raiesti-
* , ,15 m.

Põhjas tublisti oksapuru ja ka sel ehti; taimed st harilik tarn, 
roorav tulikas, soo-sõnajalg ja soopihl. Loe-aade st esiios ar
vukalt vesi lardiklaei (Hydrophilidae). Vesi kaevikus puudus 
-.ogu juuni- ja juulikuul.



Autori foto 9.5.54.
O‘oon.34. Auk tuulemurtud rrr nni juurte all.

Autori foto 7.Г.54.

Joon.35. Älveо rabal. Soо-metsas > - 
arenoupalk.
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V q r d X EL _Z_ X- X X Q k a li e t j i у а I j s t ё

m а a s t i к а 1 1 s e s t 1 e v 1 к u s t

Kõigis kirjeldatud neljas maastikus leidub verdimevaid 

kaheti ival isi enam või vähem rikkalikult. Üksikut о rühmade 

suhteline arvukus ja liigiline koostis on erinevates maasti

kes siiski erinev.

Rühmade suhtelisest arvukusest võib saada ülevaate 

järgmisest, tabelist (tabel 10) .

Tabel 10

Verd imevate kahe tiival iste rühmade arvutini s erinevais 
maastikes 1954.aastal Rannaküla ümbruses (arvud näi
tavad valniilo.it e hulka võrrelda väis püükides) .

R ü h rn Küla Raba Mets Niit Kokku
__-__ __________  ___ _ _ __ —_ ___ ____-__ ___ ______ -_ _ __ -____

Culicinae 62 325 449 573 1509

Culicoides 74 359 243 168 844

Simuliidae 1 10 - 13 17 41

Tabanidae 76 17 26 26 145

К о к к u 313 711 731 784 2539

Nagu näha, on kultuurmaastikus (tabelis on kirjutatud 

"küla", vastavalt püügipunkti asukohale) verd! .avate mo

tiivel iste arvukus tunduvalt vaiksem kui loodus asti -os. 

See on tingitud verd imevat ele 1 nihet i ival istele sobivat j

valniilo.it
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a rengupa ikade p i ira tu so st kui tu -1 n ла a st iku s. Suht sl i sai t roh

kem kui teistes maastikes paistab siin silma parmude ohtras, 

mis on tingitud 9 Es silise st esinemisest

järve kaldal. Täielikult puuduvad kihnlased, kui mitte ar

vestada ühte juhuslikku kahapüügist saadud Eusinmlium lati- 

pesfi emal о oma. Nende puudumine siin on ka üsna loomulik, 

kui arvestada seda, et Rannaküla lähemas ümbruses puuduvad 

vooluveekogud.

Piste saa sklaste fauna leul t uu maa st iku s on mitmekesine, 

kuid 'valdavad (dominantsed) liigid puuduvad. Spetsiif il is

teks liikideks, mida on leitud ainult antud maastikus, on ha

rilik halla sää sk (Ja Aed.es cypriu s; 

neist esimest arvukalt (tabel 11). Ülekaalukalt kultuurmaas

tiku faunas esinevad ka T^oba^^a^l^a^k^nsis (86% kõigist 

ist) , Aedes cataphylla (resp. 71%), 

A^vexane (74%), A^exoruoians^ (59%) ja Culex pipiens (93%).

t Anopheles maoul' 

üldtuntud sünantroobid (inirnkaasle jad) , mis tavaliselt esine

vad ainult inimasulais. Anopheles maculipennis võib siiski 

moodustada ka looduslikke populatsioone metsloomade või -lin

dude kolooniale (Sazonova 1953 a). Ka 

on suurel määral seotud inimasulatega, kuna siin on kõige 

soodsamad tingimused (mitmesuguste ehituste näol) liigi tal- 

seks. Aedes^oataph^lla * . suhteliselt arvu

kas esinemine kultuurmaastilms on tingitud nende liikide ava

na i stul embe su se st.



Tabel 11

Pistesäisklaste suhteline arvukus erinevais maastikes 1954,a. Rannaküla ümbruses•

- ■ -*  - -■ —• — —«■ * * ** ■**  *•  - Jq.ula . - — -14 -■ H a' b а L e t s К i i tIl i i g i d isendite arv - -- - ** a- — isend ii » ... . - ... isend i- isend i-
ruumi-j looduses ■ ' > te arv te arv > te ar
des

Anopheles macul ipenn is 5 86 6,8 — ■— —

Theobaldia alaskaena is 1 184 14 ,2 4 0,7 1 0,2 ' 26 1,5
Aedes cataphy Ila 1 176 15,5 21 3,3 8 1,2 44 2,5

n communis 1 166 12,8 4 0,7 275 40,3 979 55,0
n punctor ' 8 65 5 ,4 458 84,5 104 15,5 ; 4io .23,0
n intrudens 1 3 0,3 9 1,6 . 87 12 ,9 108 6,1

1 и maculat us — 19 0 14 ,5 2 0,4 91 15,6 55 1,8
H vexans 2 08 15,9 5 0,6 47 7,0 24 1,3
u c inereus — 15 1,0 5 0,6 29 4,3 105 5 ,9
.. excruc ians 13 1,0 1 0,2 2 0,3 6 0,3

cyprius — 5 и, 5 — 8
i 1 — — -

I ' " flavescens — 4 0,5 1 u,2 4 0,6
< tl r ipar ius — 2 0,4 — 1 — - 1

tt nigr inus ( — — 13 2,4 — 6 0,5 j
tl d iantaeus , — t ** — — 12 1,8 4 0,2' j

Culex pipiens 6 109 8,8 9 1,6 — ( —» wи ex il is — 55 4,1 8 1,5 5 0,8 27 1,5 1
1 teised liigid — 15 1,1 4 _Q,7 10 1,5 10 o ,6 1

Kokku 1307 100,0 542 100,0 675 100,0 1782 100,0 !
* 1
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е rohkus kult ii

mast metsamaa st iku faunaga, kus A^maculatus on samuti üheks 

tavaliseks liigiks. Tüüpilised metsafauna esindajad kultuur

maa st ilm о puuduvad ^^^hiandsaeu^ või esinevad vähesel määral 

(A^ ^intruden^s) .

Kultuurmaastiku tavaliselt suure mosaiilcsu.se ja sellest 

tingitud väga erinevate arengupankade olemasolu tõttu on ise

loomulik, et koilei leitud liike on avastatud siin ka vastsete

na nende arengupaikades. Seda ei saa kaugeltki öelda teiste 

maastike kohta. Näiteks on rabal leitud 16 piste sääskiase lii

ki, neist vastsetena aga. peaaegu ainult Aödes punctor*  it 

(215 vastset 217-st).

Pihude st on kultuurmaastiku faunas dominantseteks vormi

deks C yexans ja C^nalljüicoraus, mis koos moodustavad ligi 

60p kõigist leitud i sende ist antud maastikus. Cyilioo ide.s^yexan_s 

on suurel määral sünantroopne, kuna ta arvukus on eriti suur 

linnades. Nii moodustab ta mitme aasta jooksul Tartu linnas 

sporaadiliselt teostatud püükides üle 75% kõigist püütud pihu

dest. Ka kirjanduse andmeil on ta massiliseks kallaletungijaks 

peamiselt linnades ja linnade lähemas ümbruses. Inglismaal esi

neb liik näiteks peamiselt Londoni äärelinnades (Jobiing 1928, 

1929, 1953). Teistest liikidest on suhtelise arvukuse kasvu 

linna faunas täheldatud ainult 0 .^pulicaris' e kohta, a.  ... i- 

dieornis^ näib olevat seotud niitude ja puisniitude . ; see 

seletab ka ta suhteliselt arvukat esinemist kultuur .st 'ku

mosaiilcsu.se
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faunas. Culicoid.es pictipennis' e peamiseks elupaigaks on se

niste andmete põhjal põldudevahelised võsa- ja metsatukad, 

mistõttu ta on samuti üheks kultuurmaastiku fauna iseloomusta

vaks osiseks, kuigi esineb alati vähearvukalt. Peale nende on 

iseloomulik siin veel о esinemine. Suhteli

selt tagasihoidlikum on laia ökoloogilise amplituudiga tavalis

te metsaliikide C. ob seletus' e ja C^chmopterus^ e arvukus (ta

bel 12) .

Põrmlaste maastikulise leviku andmete objektiivne analüüs 

kirjeldatud neljas maastikus valmistab raskusi keskpäevaste 

püükide vähesuse tõttu parmude lennuajal loodu snaa st ike s. Kuna 

tehtavad järeldused oleksid väga ebakindlad, on sobivam loobu

da sellisest analüüsist. Olemasolevad faktilised andmed on 

toodud tabelis (tabel 13). Nende selgituseks on siiski vajalik 

.ürkida järgmist.

Chry sops_relJLctu s1 e dominantne esinemine kultuurmaa st ilm 

faunas ei ole tingitud inimasustusest, vaid vaatlus,:oha paik

nemisest järve kaldal. Seda väidet tõestavad kõik teised lii- 

,gi lelud (4-37 isendit 39 juhul 23 kohast Lesti NSV-s) , mis 

vede kallastel, sõltu ata Ш

iseloomust. Ainukeseks erandiks on liigi massiline esi lemine 

Puhtulaiul, millisel juhul vastsete arangupaigaks analoogia 

põhjal vöiks olla riimveelised lahesopid. Ka toiood ainult 

esinevad lii id (• 

. 3 

vede kaida il.

Culicoid.es


Tabel 12

Piilude (Cul ico ides) suhteline arvukus erinevais maastikes 1954.a. Rannaküla ümbruses

' " "Laast lk К u la"' к а b” а M e t s E' i 1" t
L iig id isend ite-1 - % " ' isend it e isend ite isend ite q I

arv / arv arv arv * j
-La.*- - *..  - - - - - .... i - - r- . ■'*•  «- ** ** ■

C. stigma — — — — — — 18 10,8

C. salinarius 1 0,7 13 3,6 <— 3 1,8

0. pictipennis 5 8,0 1
i

0,3 1 0,4 — —

C. subfaseipennis 6 4,0 2 0,6 • 1 0,4 1i 0,6

C. faseipennis 5 3,5 171 4,7 10 4,1 6 4,8

C. cubitalis 2 1,3 4 1,2 3 1,2 2 1,2

C. paiiidieornis 44 ! 29 ,6 91 25 ,3 9 3,7 32 19,0

C. albicans । 1 0,7 ' 8 2 ,2 — — 3 1,8

C, vexans t 44 29,6। 128 35,7 2 0,8 10 6,1

0. chiopterus 26 i / , 4 43 12 , и 127 52,3 53 31,5

C. obsoletus 13 8,7 ! 48 ! 13,4 89 36,7 30 18,1
t

0. griseseenst
—- 2 0,5 — 1 — 1 . 0,6

0. puiiearis 4 2,7 2 o,5 1 0,4 : 7 4,1

KökkU 149 100,0 359 ,luu ,0 243 ' 100,0 1 168 100,0

100



101

Tabel 13

Pärnlaste suhteline arvukus erinevais naastikes 
1954.a. Rannaküla üubruses.

Kokku

Chrysop ci äi vari eatus -- . 2 2 —

n caecutiens — - 4 —

tr rel ictu s 83 — - -

Tabanus borealis 4 1 -

и lapponicus — - -

Tl tarandinas 1 - - —

n luridus 2 — -

tl confinis 5 - 2 3

tl solstit ialis 5 2 1 -

tt tropicus 2 1 3 -

ГТ fulvioornis 15 3 7 —
Tt maculioornis " 12 5 - -

n bovinus - - 2 -

Chrysozona pluvialis 20 3 4 23
rt crassicornis

*"||1И   *■'  "'1' •• —-e—
1 — 1

153 . 17 26 26
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Nends ülekaal siin on ilmne nii võrreldes üksikuid mastil!

■ -

maastikus. Ainukeseks piste saa skl a sie liigiks, mis s in - r- 

maalselt rohkesti areneb,on Aedes punctor, moodustades 84, > 

kõigist antud maastikus püütud pistes*"' '* sklaste isendeisr. гэ-- 

le А. punctor*  i on siin vastsetena leitud ainult 1 Aedes^co > 

ruunis ja Aedes riparius. Selline üksi.’cu isendi leid muidu vi

ga tavalisel ja massiliselt esineval liigil nagu A^^com^unüs 

viitab ilmselt arengu tingimuste ebasobivusele antud j'nastikus. 

Arvestades ka kirjanduses toodud andmeid võib oletada, et kiik 

teised liigid peale Aädns^ puncto г* i pole iseloomul ilm d antul 

maastikule ja esinevad juhuslike siss edendajat ena teistest 

ümbritsevatest maastikest. Siiski on huvipakkuv, et neist ju

huslikest elementidest arvukam on avarnaistulembeno A.catephyl- 

la, mis varakevadel (mailmu) on osutunud ainukeseks kallale

tung ivaks piste saa skl aste liigiks rabal. Aedes nigrinus1 e 

suhteliselt suur arvukus rabamaastiku faunas on mõistetav tema 

arenemisega peamiselt madal- ja siirdesoodel ♦ Soomus sääse 

(^^^n^a jicMard^W leiud ainu -

vad oletama, et liigi arenguna igaks on raba *a  metsa piiril 

asetsev mudase põhjaga, ta ime st ilm r ilm s 1 ust j Irv. Liigi tlie- 

lilc puudumine Rannakülas viitab sellele, et kruusane-11 ivane
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Kultuurmaastiku fauna mõju tunnuseks rabamaastiku fau

nale on Culex pipiens’i esinemine rabal. Oluliseks sellise 

mõju tekkimise teguriks tuleb lugeda viimastel aastatel 

teostatavat intensiivset turbalöikust vaatluskoha ümbruses, 

sest sage raba külastamine inimeste poolt soodustab kultuur

maastiku fauna komponentide tungimist rabamaastikku.

Veelgi rohkem kajastub inimkultuuri mõju rabas pihude 

fauna sarnasuses kultuurmaastikus ja rabal. Ka raba fauna s 

on dominantseks liigiks СШЛ^оДДе,s_yexams ja subdominandiles 

C.^jallidicornj^. C^obsoletus ja 0, cliiopterus on samuti 

suhteliselt vähearvukad nagu kuituurmaastikuski. Mõnevõrra 

rohkem kui teistes maastikes on siin leitud C^. _yübicans/f i 

ja 0, saiinariu sf t.

. Kihulast о st on rabama a st iku s leitud ainult Susnmilyum 

latiyosj i (10 isendit). Lille tõenaoliselt on pärit Nigula 

ojast, kus E.^lytipys areneb võrdlemisi rikkalikult. Oletada 

võiks, к ihul aste arenemist ka rabast läbivoolavas kraavis 

(Sautre kraav) , leu id vaatluste põhjal paistab see aeglase- 

vooluline vilke humiinhapete rikka rabaveega kraav olevat 

mittesobiv кihulaste arenguks. Üksikuid I ja II järgu vast

seid on küll kraavis märgatud hilissuvel kiiremavoolul istes 

1 , . ... .

ka muneb sellesse veekokku ja vastsed hakkavad arenema, tuid 

hu' :ku va d h il j em.
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Met samaast iku verd, imevate kaheti ival iste faunat ise

loomustab suhteliselt parem väljakujunemise aste, mis väl

jendub liikide arvu vähenemises ja üksikute liikide selgemas 

dominantsuses. Rühmadest on selgelt esikohal pistes‘äsklased. 

Pistes”äsklaste liikidest on arvukuselt selgelt valdav Aedes 

communis, millega tavaliselt kaasnevad vähemal arvul A.punc- 

tor, A^_Jnjtrudens ning A. sus ja hilissuvel ■

Viimane ei ole küll iÄFiseloomulik rnetsamaastikule, vaid met

saservadele ja võ sa st ik ei о. Tüüpiline met sa vorm on aga Aöde^ 

diantaeus, mis antud maastikus esineb ka kõige suurema suhte

lise arvukusega, võrreldes teiste maastikega, kuigi tegeli

kult väga vähesel hulgal. Ka mujalt Zesti NSV-st on A. jdian- 

taeus1i leitud ainult metsadest. Ülejäänud liirid on v”he- 

arvukad ja tõenäoliselt siia lennanud teistest maastikest, 

v.a. A^flovosoens ja A. leucoraelas, millede üksikuid vast

seid on leitud vaatluskoha lähedalt veekogust.

Pihudest on tüüpilisteks metsavormideks 0. chiorterus 

(suhteline arvukus 5 2, Sy») ja 0. ob seletus (suhteline arvukus 

36,7';). On iseloomulik, et arvukuselt j-'r Mine liik (0. fr s- 

cipennis) esineb juba 9 korda vüie:ial hulgal kui C. obsoletus 

(suhe 89:10). Teisi liike esineb veelgi vihonal /2“rai, kus

juures selline muidu tavaline liik nagu C^^vexans on siin 

võrdle? ii ci haruldane.

Kihulast on püütud siin küll veidi rohkem#kui ■ -1-r o

maastikes, kuid tegelikult siiski ainult üksikule. Arvest: d ?s 
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seda, et vaatluspunktist ligi .200 m eemal voolas mööda oja, 

lats arenes massiliselt kikul asi ja suve jooksul väljus 

3-4 põlvkonda, on kikul aste selline vähene arvukus siin ras

kesti seletatav. Valmikutest on leitud 11 isendit 3u sinul iun 

latipes^i ja 2 Odagmia^ õrnata't, kuna ojas arenes peamiselt 

0. õrnata ja vähemal määral 3. latipes.

Niidumaa st iku verdimevate kahetiival iste fauna sarna

neb mõnede tunnuste poolest metsamaastiku omaga, mis võib

olla osaliselt on tingitud vaatluspunkti asumisest suhteli

selt lähedal metsa servale ja ka sellest, et osa pistesääsk- 

laste arengunaiku asetses niidu serval metsas. Nii on piste- 

sklastest siin valdav А. ^communis ( suhteline arvukus 55%) , 

sageli koos A^punctor1 iga. 131 selline metsa ümbrus ei ole 

oluliseks antud maastiku fauna iseloomu mä-ravaks teguriks 

ja peamine on siiski niidu enda iseloom, näitab see, et ka 

niidu kraavist leitud vastsetest 80% osutusid A. communis11 eks. 

Seejuures tüüpiliste metsaliikide suhteline arvukus väheneb. 

Nii on A. intru den s’ i suhteline arvukus, võrreldes metsamaa s- 

thaiga, kaks korda väiksem, samuti väheneb tugevasti A. macu- 

latus1 © . Zus'e :us. Seevastu suureneb niiske

' ' Dmuliku Aedes einereus’e sul

luis. Kaks korda suurem kui metsamaa st ikus on ka a varna i stu- 

lembese A^oata^^ suhteline arvukus.

Pihudest on niidul, nagu ka metsamaa stikus, valdav 

(p. chioptэrus, kuigi väiksema suhtelise arvukusega (31,b%);
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rohkesti esineb ka Ch obsoletus1t (18,1%). Erinevalt metsa

maast Unist kasvab siin mitmekordselt 9 osa-

t "litsus, mis oma arvukuselt asub teisel kohal peale C. jjhiog- 

terus*t.  Spetsiifiliseks vormiks, mis esineb ainult antud 

maa st iku s, on Culicoides st igraa.

Kihnlased, võrreldes teiste rühmadega, esinesid niidul 

v*ga  minimaalsel hulgal, kuigi mõnevõrra arvukamalt kui teis

tes analüüsitud maastikes, taise on siin leitud к ihul asi 

1 • 5 111 gist * Odagnia^ornata~ (2 is.), J

latipes^ (li is. ) ja Boordithora. erythroeephala (4 is. ) .

° • Va st s e ,t e e 1 u p a iga d

1. Pistesääsklased

tld i selopmustus. Piste sa"šklaste vastsed arenevad üld

reeglina väiksemates seisuveekogudes (lombid, t.* *g Ld, augud 

jne.,1. Atmosfäärilise õhu vajalikkus ja ki --niin svahandito 

P’1’’dumine ei võimalda neil elada suuremates avr.t^.6 • ir ;a 

veekogudes, kus võib tekkida tugev lainetus, ja samuti rvt-’- э 
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voolavates vetes. Ainukeseks erandiks on soomussüäsk (1anso- 

nia richiardii Elo.), mille vastsed on kohastunud elama jär

vede põhjamudas. Hinga?tissifooni lmjunenine omapäraseks puur- 

apo raad iks võimaldab neil kasutada atmosfäärilist õlini vee

taimede varte kaudu.

Arengupaikade iseloomu stиs l iikide j"rgj. Autori poolt 

on Testi NSV-s leitud 20 pistesääsklasa liigi vastseid. All

järgnevalt püüame iseloomustada nende liikide arengupaiku 

isiklike ja kirjanduslike, andmete järgi.

1. Anoghelesjmculipennis Mg. Autori poolt on vastseid 

leitud kuuest veekogust. Koilei neid veekogusid iseloomustab 

nende asupaik elamute läheduses, mitte varjulistes kohtades, 

niidul või põllul. Puud või põõsad veekogu kallastel täiesti 

puuduvad. Oma iseloomult on nad osalt väikesed tiigitüüpi 
о

veekogud 10-30 m"J pindalaga ja 20-30 cm sügavad, osalt hüpo- 

t armil ised allikveelised lohad. Taimestik (veeta ime st ik või 

hüdrofliine niidutaimestik) on sellistes veekogudes tavali

selt rikkalikult arenenud , sageli esineb ka tihedalt niit- 

ve tika te kogumikke, leheke du reeglina puudub t'' iestis Ühel 

juhul on vastseid leitud ka täiesti ilma ta ime st ilm ta kruusa

august. Vajalikuks tingimuseks liigile on vee säilimine neis

" ' ni, kuni väljub

esimene põlvkond vai. likuid. Ke sl: suval need vee ко ;ud võivad 

osalt kuivada, kuid hilissuvel (juuli lõpus) nad liituvad 

uuesti veega ja neis areneb uus põlvkond vastsel'"’..
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Ka kirjandil so andmeil (I 'ont sadski 1951, Stackelbarg 19.37 

jt.) on liigile vajalikeks tingimusteks Veekogu avatus plike- 

soinsolatsiooni suhtes ja rohke veeta ime st ila: olemasolu. Vast

seta areng ilma taimestikuta veekogudes võib toimuda ainult 

erandjuhtudel (Bakiemisev 1949) . Üksikuil juhtudel võib liik 

areneda ka roostepruuni rauda sisaldava veega niidukraavides 

(Vogel 1933).

2. Cule_x_p_ioions L. Lesti NSV-s on vastseid leitud

14 ori veekogust. Veekogu omaduste suhtes on liik äärmiselt 

vähenõudlik. Ta asustab peaaegu kõiki veekogusid, kus kuiltsii

nide vastsed üldse võivad areneda, nagu tiigid ja loigud met

sas, niidul, põldudel, nii varjatud kui avatud kohtades, met

sateedel rattarõõpais ja kruusaaukudes. Küll puudub ta keva

distes ajutistes lumesulamisest tekkinud veeloikudes, tingi

tuna liigi fonoloogiast. Kui sellised loigud aga sügisel uues

ti täituvad veega, võib seal leida koos teiste kuiitsiinidega 

ka Culex^)ipiensf i vastseid. Veekogu varjul isus või mitt о var

jul isus, taimestiku olemasolu või puudumine ja vee roiskumis- 

aste ei ole liigi arengut 1 Imiteerivaiks tegureiks. Ainult sal

to liiri vastseid on leitud majade juures asuvaist kunstlikest 

veekogudest (vihmaveetünnid, tuletõrje veereservuaarid jne.).

3. Ou^Z^Lxilis^ OMr. Liigi arengupaigad nagu ka kogu 

Ökoloogia ja morfoloogia on suures osas sarnased eelmise lii

giga. Siiski võib inimasulate laheduses margata э ü iise 1л . i 

suhtelist rohkust, kuna 0. exilis on ülekaalus lorv- rr'.asu.L о: -
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Kuna seda liiki kuni viimase ajani ai oral elatud Oulox^i^ion- 

s*ist,  on ta ökoloogia poaaogu tundmata. Seepärast on otstar

beka s esitada olemasolevad faktilised andmed üksikasjalikumalt 

(tadel 1*4)  * Vastsete määrangute õigsus on kõikidel tabelis 

toodud juhtudel tõestatud valmikute väljakasvatamise ja isa

le oiV.de hüpopüügide uurimise teel.

4. Culex^apica^is Ad. Besti NSV-s leitud neljast vee

kogu st. Need on väikesed, enam või v ’hem varjulised, taimesti

ku rikkad veekogud. Kolm neist (IC , ja K„) asusid külas, 

põllu serval, olles ainult vähesel mämrai varjutatud kaldal 

kasvavate üksikute puude ja pc ■ sastega. Ühel juhul on liiki 

leitud väiksest kaevandist ang er vak sa-1о dun i idul tihedas kõr

ges rohus. Jahe da veel i su st on märgitud ainult ühe kohta neist. 

Iseloomulik on vee säilumine arengupankades suhteliselt pika 

aja jooksul: kahes veekogus ei kuivanud vesi kogu suve vältel, 

kahes kuivas see ainult kesksuvel. Sageli esineb liik koos 

kheobajgima ala sjmiens_i_sega.

Kirjanduse (Martini 1931, Stackeiberg 1937, ITatvig 1948) 

järgi eelistab liik, eriti 'areaali lõunaosas, tugevasti varja

tud (metsas või põõsastiku s) või jaheda veel isi veekogusid. 

liontšadski (1951) märgib siiski, et liigi levila põhjapiiri 

lahedal vastsed arenevad peamiselt väikestes veekogudes, mis 

ei kuiva ka suvel, on rikkaliku tai ю st ihuga ja kumm asuvad 

tavaliselt metsas, on hästi avatud päikesevalgusele. 'ri-~ une 

iseloomustus kattub võrdlemisi täpselt ülaltoo dud and te" ’a 

3osti NSV-st.

oiV.de


Tabel 14

riest i NSV-s leitud Culex exilis’e vastsete arengupaigad•

N imetus ■ Asupaik suur 1 s i Taimest ik Surngga j a imede 'Vesi .1 „ ....Vee püsivusPindaiа mz г W"

Vihmavee lõik 
talitee põh
jal

“ T —• - -     -
tonn i- 
segarnets 4ü 25

Üksikud tar
nad

Lepa lehti ja 
oksi

Pruunikas Ajutine

Loik maha- 
langenud puu 
juurte augus

tonni- 
segamets 10 12 Peaaegu 

puudub
bünn iokka. id Selge, 

puhas
(Andmed 
puuduvad)

Külat i ik 
(K5)

<

Lage 
kesapöId

i

20 40 Tihe4 ves 1- 
sulg, har i- 
1 ik parthein 
konnarohi, 
pilliroog

Lepalehti

j

Peaaegu 
selg e

Kuivab ai
nult kesk
suvel

1 Vana kraav 
(K1)

So ine
' puisniit
■oja lam- 
, mil

laiu s 
0,8 m

§

kohati tihe; 
pustkast ik, 
harilik tarn so opinll
t
i

;kase- ja
;paju lehti

<

i

Sisaldab 
rõhk est i 
rauda; 
vool pea
aegu puu
dub

Kogu aa s t а

Vana kaevik
4)

c
( nag e 
ra ie s t ik

к

1

<

15 Serval roh
kesti; soo- 
:pih 1, roomav 
tulikas, soo- 
sõnajalg, 
tarnu

.Oksar isu ja 
k aseiehti

Pruunikas Suvel kui
vanud

l

110
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5. Thoobaldia^alas . Liigi arenemiskohtade 

suhtes eri autorite andmed tublisti erinevad. Stachelberg i 

(1937) järgi asustavad vastsed peamiselt väikesi avatud vee

kogusid; Montsadski (1951) järgi arenevad vastsed mittevali

va vetes, pool varjulistes, taimestikuvaestes, langenud lehte

dega kaetud põhjaga veekogudes, mis asetsevad peamiselt leht

metsade lagendikel või avatud kohtades. Põhja-Ameerikas (Dyar 

1922) on liiki leitud rohtunud lompides jõgede orgudes. Beus 1 

(1 с.r.6) jiiri on 1 j_2_I\x saksamaal leitud ainult lodulepikuis.

1

1

Eesti /Sv-s on liiki leitud 9 veekogust (7 väikest tii- 

..1, 1 rJa v ja 1 kruusaauk). Kuus neist olid poolvarjulised, 

asetsesid põllu serval või niidul, kaldal põõsaste või puu

dega; kaks olid väga tihedas metsas ja üks täiesti lagedal.

nsis rikkalik (4 juhul),

Veerezlimiit olid need veekogud kas püsiveelised või sisalda

sid vett ainult kevadel ja sügisel. Neist andmeist järgneb, 

et liigi ökoloogiline valents arenemispaihade suhtes on kül- 

1 ai tk i ula tu sl ik.

1 ' ■ I

ri poolt leitud ainult ühel korral metsas väikeses lõimes, 

anduse andmeil areneb ta v ■

s.

z'• Theob. Areneb v a mitmesugus

tes v ikestes looduslikes veekogudes, nii aegluselt vool? vetes 



kui ka seisvates vetes. Taimestiku olemasolu või puudumine 

veekogus, samuti veekogu varjul isuse aste pole olulisteks 

faktoriteks. Eestis on liiki leitud kolmest veekogust, mille

de ühiseks jooneks on rikkalik leheke du olemasolu veekogu 

põhjas. Sama tunnust mainib ka Montsadski (1951).

8. Aed^^cineraus Meig. Areneb väikestes tiikides, kae- 

vikuis, mür sul eht reis ja 1 

tikes või metsa serval. Eestis leitud kaheksast veekogust. 

Koile i neid iseloomustab rikkalik leheks du olemasolu veekogu 

põhjas ja osaline või täielik varjul isus. Taimestik on neis 

veekogudes tavaliselt vähene, harva rikkalik. Oluliseks tingi

museks on vee säilimine neis veekogudes kevadel vähemalt kuni 

juuni keskpaigani. .

9. Aedes vexans Meig. Vastandina eelmisele liigile 

areneb A^Jggans peamiselt avama istul istes veekogudes (kraa

vid, loigud, tiigid) niitudel ja põldudel. Küllalt sageli 

võib vastseid leida ka hõredates metsades ja põõsastikes. Ti

hedas metsas asuvast veekogust on teda leitud ainult ühel ju

hul. Sazonova (1953) andmeil esineb liik aastail, mil ta ar

vukus on suur, kõigis selle autori poolt uuritud veekogudes, 

võija arvatud soodel. Ka.Eestis pole teda tüüp il ist ei kõrg- 

rabadel leitud. Küll võib ta aga. esineda v“.ga arvukalt siirde

soodel . Ardö (1951) andmeil on Rootsis vastseid leitud ka Wirni'1 M, I

prnmiveelistes turbaaukudes koos А. annulipesfe a.
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10. Aedes^Hparius D.K. Eesti NSV-s leitud ainult "ks 

kord rabal vana karjääri nurgas asetsevast loigust. Stac-:el- 

bera’i (1937) ja Mont sael sl: i (1951) andmeil esineb lilla alata 

v‘hesel arvul ^hagnum-põhjaga rabäveekogude-s; Martini (1930 

on selle liigi vastseid leidnud Saksamaal üksikult tugevaste 

rohtunud rabaveekogudes ja umbes 2-aastastes turbakarj"'”ri- 

des; Sa 7,o no va (1953) järgi leidub liigi vastseid raba serva

del, tarnasoodel ja niidule iku des.

11. Aedes cyprius Ludl. Eestis leitud ainult kahest 

veekogust. Üks neist oli vana linaleoauk lepavõsa vahel, tei

ne laialdane (ca 200 m ) ta kae st iku rikas loik hõreda lodumet- 

sa serval. Montsadski (1951) järgi esineb liik suure'pindala

listes, poolpüsivates 4-0-80 cm sügavustes veekogudes. Iseloo

mulik on, et liik esineb tavaliselt ainult veekogu keskosas, 

mitte servadel. Sa zo no va (1953) järgi esineb liik kõige sage

damini niiduveekogudes.

12. Aedos^Jl^avasc^ Mli. Eesti NSV-s leitud peai i- 

selt pool varjul iste st ulatuslikest veekogudest hõredates lodu- 

ss vöi külatilkldest. Ka mererannikul

)

2 lk peamiselt külatilkldes ' 

1 ogades.

151 ^ÄLLLZLMLÄSL "^alk. 90 ,

sld kas täiesti 
i il,
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oras. Ühel juhul leiti vastseid ka hõredas loduna taas ulatus

likust üleujutusest koos eelmise kahe liigiga. Taimestik sel

listes veekogudes oli tavaliselt rikkalikult arenenud, harva 

(1 juhul) peaaegu puudus.

14. Aedes maculatus Meig. Seniste kirjanduslike andme

te jirgi on peamiselt metsavorm, mille vastsed mitte kunagi 

(Martini 1930) või ainult harva (Stackeiberg 1937) esinevad 

väljaspool metsa. Arengupaikadeks on (kbntsadski 1951 jt. jr- 

^i) kevadised ajutised veekogud, suure hulga langenud lehte

dega ja tavaliselt ilma rohttaimedeta. Zsined sageli koos 

А. communis1 ega.

'Sest 1 NSV-s on leitud liiki rohkem kui kahekümnest vee

kogust. Suhteliselt harva esineb ta kevadistes ja sügisestes 

ajutistes veekogudes. Sagedamini asustab ta p< olpüsivaid või 

alalisi (tiigid, kraavid, kaevandid, mürsudahtrid) veekogusid 

nii 1 ehekeduga kaotud põhjaga kui ka tiheda taimestikuga ja 

isegi ilma taimestikuta veekogusid. Peale metsa veekogu de esi-

ogades, mis võivad paikneda kaugel igasugustest puudast. Sa

ali leidub vastseid ka rabade serva-aladel, rabametsades ja 

sii rde soodel vi. ga mitme sugu se i sel о omaga, taval i selt tugeva s- 

ti pruuni veel istes veekosn.de s.

1 • Aöde^catagh/^lla Dya r. Val da vai t a varna i stu vo nn. 

1’eani st eks arengupa Headeks on kevadised ajutised või tiigi- 

tüüpi pool püsivad veekogud põldudel, niitudel, metsa servad о J.

veekosn.de
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5a põõsastikes. Ainult harva erandina esineb varjul istes met

sa veekogu des. Sageli koos A. communis* e j а A. punоt>or1 iga.

16. Aedes leucomelas Mg. Peaaegu alati koos eelmise 

liigiga samalaadsetes veekogudes. Ainult üks kord on leitud 

teda üksinda täiesti lagedal põllul ühes rohtunud ja tugevas

ti roiskunud veega loigus (pindala 5 inS, sügavus ca 15 cm). 

Loigus oli tublisti mädanevaid kartuleid ja õleprahti; vesi 

hallikas, peal valkja bakteriaalse к imega. Vastsete asustus- 
p

tihedus oli 40-50 isendit/ni . Samas kõrval puhta veel istes tii

kides Aj^ljeuconielas*  e vastseid ei leidunud. Sellest võiks jä

reldada, et selline orgaaniliste laguainete-rikas vesi on ilm

selt sobiv liigi arenguks.

17. Aedes diantaeus H.D.K. j. il ZV 

juhul: üks kord hõredate puudega jõe orus rohuni’taste vahel 

lo  s ja teine kord lehtmetsas sügavast lehter ja st august. 

Kirjanduse andmeil esineb liik kevadistes ajutistes metsavee

kogu des, tavaliselt metsa serval, lagendikel või hõredates 

metsades.

ilm.de

18. Aede^punntor, Kirby. Liik esineb viga mitme sugu s~ 

tes kevadistes ja sügisestes ajutistes looduslikes veekogudes. . 

Viga iseloomulik on vastsete esinemine soostunud aladel. Kõrg- 

rabade keskosas lagerabal asuvaid veekogusid (älved /joon.55', 

karjäärid) asustab A^gunctor ainukese pistes”?', skl aste li :i~ 

• , . *

^hylla1 ga, leidub vastseid suhteliselt v'"hesel .. m 1*

ilm.de
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NatvigT i (1948) järgi kõigub liigi arengupaikade pH 4,8-7,6 

vahel, olles tavaliselt siiski alla 6.

19. Aedes communis Deg. Areneb kevadistes ajutistes 

veekogudes (loigud, kaevandid, kraavid, jms. ) peamiselt mine- 

raalmaadel. Peaaegu eranditult seotud metsaga: veekogud-aren- 

gupaigad asetsevad metsas, metsa serval või võ sa st ike s, mis

tõttu veekogude põhi on kaetud tavaliselt langenud lehtedega, 

ainult üks kord on vastseid leitud lagedal niidul rohu vahel 

pisiveekogudes. Samuti üks kord on leitud 1 vastne rabalt 

turbakarjsärist. Liik tavaliselt ei arene püsivama iseloomuga 

ta ime st ikur ikka i s ve eko gu des.

20. Aed es  Дп t rude n s D^ar. Esineb tavaliselt koos eel

mise liigiga samalaadsetes veekogudes.

Eelpoolkirjeldatud konkreetsete st püsiva vaatluse all 

olnud veekogudest (lk.90-94, joon.21-26, 32, 34) leitud vast

sete liigiline koostis on toodud järgnevas tabelis (tabel 15). 

Numbrid liikide järel märgivad vastavast veekogust püütud ja 

im "rutud vastsete ja nukkude hulka.

Vastseid ega nukke pole seni leitud järgmistest Eesti 

NSV faunasse kuuluvaist piste süü skla st e liikidest: Ano^hele^s 

^ifurcatus, Ajm^^j^erienmim, Thec। bal_di^.Qphrоptera, Th. _fumi- 

gj™is, H^^^iia^j?iohiardii, Aedes casj ius, 1.

^^Lnnuli . rinne. .

on võrdlemisi tavalised liis/'.c Зю" э s -a-' 

-Ssiriene areneb reani selt all il<veel istes varjul i-тэ г "



Tabel 15

Ülevaade neljas erinevas maastikus (kirjeldatud veekogudest) puutud pistes- 
skusklaste vastsetest. .

Liik
- Veekogu ——-------

K. ii 1 а ~ U) ___ _____ - _Habа (к) Ae ts
(м)

’ li i i t (N)
. 1 _ 2 .г ? 4 r 5 - “5“ 7- s 1 U — 1 -T p -T-J— 3 "

■ -*■  a> ■» — - —m Ä- ... aW jm »!,. L - . - L. - -> *-nh. i .. ... ... . 1 _ .

Anopheles maculipennis 2 25 — — 50 ; 8 - — — -- ■ — — —

Culex Pipiens ; 15 8 ( : i 11 35 1 1 — — — 2
it ex il is — —

< 
v 2 39 i — — 1 —•

t
11

' n ( aoicalis — — 1 — 1 5 — ч — — *• — ( _i — ‘ —

Theobald la alaskaena is I — ( “ 24 — 32 110 1U — •** 14 11 —

а morsitans ’ — *w 1 —
š

— — 2c 1 1 *■

Aedes cinereus ** ■ — 4 1 — — —
4

2 t. *■ —

1 । vecans 160 **• —
s

5 6 9 2 * «■» — 31 i 1
4

n riparius 1 ■■ — 4
4 " — •— "" ! — 1 — *• ' —

u flavescens i —
1

i — 4 «■» — — 4 { —

(
< - ' —

tt excrucians
t

— 4 : 2 1 — 4 1
1 ' " maculatus —• — l «.

t * — i 13 146 — — 53 3 { _ ' — 4
J n cataphylla 1 — •h ' — i : 2 91

i

1 4 __ ——
1 ‘ u

leucomelas i „ — 4 — ( —
4

—
1 < ii punctor "" 4

(

■; 4
* 3 173 32 1- 21 19 141 15

tl commun is — +
( i

140
Я

1 107 233 576 — 22
- - T

----ihtru^ens
—---- ----

4
1 —

(

f J
*** ■1 —• 15 3 4 . — —
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tes veekogudes (Montšadski 1951), alliksoodel (Vogel 1929), 

ja t0ma vastsete mittel eidnine meil on tõenaoliselt juhu sl il:; 

soomuss”-’ sk areneb mudase põhjaga ta ime st iku rikkais järvedes 

ja tema vastsete mittele idu in e on tingitud püükide puudumi

sest vastavatest kohtadest. Ülejäänud liigid esinevad Eesti 

HSV alal suhteliselt vähearvukalt ja kirjanduslikel andmeil 

koos juba eelpoolmainitutega, välja arvatud 1) Anopheles plum- 

beus, mille vastsed arenevad puutüvede õõnsustes või juurte 

all asetse väis veekogudes ja 2) Aedes caspius, mis on suurel

] . ’ ' 1 selt me: .

Pistes*" sklaste vastsete arengunaikade tüpoloogia.

Eelpooltoodud andmete põhjal võib kõik autori poolt lei

' : 1 

peamisse tüüpi.

1 Kunst liinid veekogud (I tüüp)

11 Looduslikud veekogud

A. Veekogud soodel (II tüüp)

b. Veekogud mineraalmaadel .

1. Ajutised kevadised (ja sügisesed) veekogud 

а. Niiduveekogud (III tüüp)

2. Püsivad vm poolpüsivad veekogud

a. Allikveelised hüpotermil isad veekogud (V tüüp 

b. Isotermilised veekogud

cL) Metsa veekogud (VI tüüp)

/ 5) Veekogud niitudel ja leul tuur- mast: 'u s
2 (VII tüüp).
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Iga veekogu tüüpi iseloomustab oma hüdroloogiliste ja 

kü dro bioloog il i st e tingimuste kompleks ja vastavalt sellele 

ka erinev piste sääski aste liikide kompleks.

1 Kunstlikud ve ekogud (I tüüp)

Siia kuuluvad peamiselt mitmesugused puust ja tsemendist 

tünnid, mis on üles seatud majade juurde vihmavee kogumiseks 

ja säilitamiseks või vee võtmiseks tulikahju korral. Ilma 

kaanteta või mitte küllalt tiheda 2zaanetu.se korral võib sel

listes veekogudes massiliselt areneda Culex pipiens*i  vast

seid.

11 Lо о du sl iku 1 veekogud

A, Veekogud soodel (II tüüp)

Siia kuuluvad älved, laukad, karjäärid, augud, loigud, 

kraavid ja pisiveekogud mätaste vahel. Kõikide nende ühiseks 

tunnuseks on see, et veekogu põhja moodustavad turbasamblad, 

turvas või väga vähe mineraliseerunud turva suul d. Veekogud 

on tavaliselt hästi avatud päikesele, harvem varjulised. Pin

nase niiskusega küllastatuse tõttu püsivad suuremad veekogud 

aasta l”bi. Osa älveid ja pisiveekogud esinevad ainult keva

del ja sügisel. Pistesiäsklastest esineb siin valdavalt 

^ädes^ninctor, mis kõrgraba keskosas on ainukeseks liigiks. 

Serva-aladel, kus turbalasundi tüsedus väheneb ja vinnas on 

osaliselt mineraliseerunud, võib kohata ka te2 si lii-Э, n ' 

' > A, maculatus, A. oommunls, A.

'• louconolas ja A^vexans.

2zaanetu.se
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В. Veekogu cl nineraalmaadel

1. Ajuti sed_ kevad i sэ cl (;ja aug i se se dl _yeekpgud ZZZ "2.  X-" ZZZ la — XX — — — —— —— — —— —— —- —• —— ■— —■ • — —- — — “ —“ — —  2    w  ““ • —’ '* * * * ** *** * ***** * *

Sellised veekogud tekivad kevadel peamiselt lume sula

misest ja sügisel suurtest vihmaveesadudest. Vastavalt nende 

asupaigale ja sellest tingitud teistele erinevustele võib 

need veekogud jaotada kahte rühma.

a) Hiiduveekogud (III tüüp)

Kevadised ajutised niiduveekogud asuvad lagedatel niitu

del, jõgede ja ojade orgudes, maanteede ja raudteede meres 

jne. Veekogud on tavaliselt läbi kasvanud niiskuselembese 

niidu taimestikuga. Puuduvad nii 1 ehekõdu kui ka vee taimestik. 

Sellised veekogud tüüpilisel juhul kuivavad kevadel juba mai 

keskel ja täituvad uuesti veega alles augustis. PistesÜ sk- 

lastest esineb siin peamiselt Aedes cataphylla, harvem ka 

A. punctor või oucomelas.

b) Metsaveekogud (IV tüüp)

Asudes metsas või põõsastikes iseloomustab neid enam või 

v j lern, tunduv varjul isuse aste. Põhi on kaetud kas 1 ehekõduga 

või okastega. Juuni ja juulikuu jooksul on sellised veekogud 

tavaliselt kuivanud. P i st e sää skla st e st esinevad siin tüüp il i- 

eit A^de о со . lujjis ja A. ;

dmntes metsades, metsa servadel puisniitudel puude all ja 

Vi sa st Ike s A. cataphylla, л. leu со ■ . • .

" ^tsades ^y_2jg^-]latus^.
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2. Püsivad yõi_p°о1püsiva1 veekogud

a) Allikveeli se d hüpotermilised_yeekogud (7 tüüp) 

Need võivad olla viga erineva -suuruse ja kujuga (-tavali

selt madalad) veekogud, kuid iseloomustavad vee madala tempe

ratuuriga , mis suvel on alati mõni kraad madalam õhu tempera

tuurist, ja suhtelise püsivusega. Nad asetsevad sageli jõgede, 

jurvede jne. orgudes või orgude nõlvadel. Tüüpiliselt areneb 

siin (kirjanduse andmeil) Алкгр!^^ autori poolt

on leitud allikveelistes veekogudes Anopheles rnaculipennis*  e, 

Aednspumntor’i, A^comiunisf e ja А. cataphylla vastseid.

b) I so termil ise d_veekogud '

< =t; Metsa veekogud - põhi kaetud peamiselt lange

nud lehtedega (VI tüüp)

Siia kuuluvad tihedas või hõredas metsas, metsaservadel 

ja võsastikes asetsevad mürsulehtrid, kaevandid, tiigid, net- 

sakraavid jne. Kõrgem veetaimestik kas puudub või esineb viha

sel m"-'ral. Veekogu serval tavaliselt kasvab lehtpuid ja põõ

said. Iseloomulikeks liikideks on siin Aedejsyinereu-S ja Theo- 

Kevadel võivad areneda siin ka paljud tei

sed lii id (^^co^umunus, A. punctor, A•^^y^rudens, A^jaacula- 

lus, A^oa/fcaphyhla jt.).

fl) Veekogud niitudel ja kultuurmaastikud - 

põhi kaetud peamiselt rohttainest". " ga ( ;—■*-  u

Selle rühma moodustavad avatud või pool varjulised .<• m а 

äid, augud, kraavid v -i tii i (1 >
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Kõrgem veetaimestik on reeglina hästi arenenud. Tavalise 1aid 

liike on harilik konnarohi, harilik parthein ja paljud tei

sed. Pistesääsklastest on avatud veekogudes tavalised Anouhe- 

les maculipennis ja Aedes excrucians, pool varjul istes esineb 

sageli Culex pipiens, С^аргсаЗЛа, Theob^^

Aedes vexans, A^cvnri^s, A^flave^cen^, A. sxcrucians ja

A. maculatus. Varakevadisi liike (Aed^^^ajajDhvila^, A^ ^cojuu- 

nis, A. punctor) esineb sellistes veekogudes võrdlemisi harva.

У ist esü H. sklaste va st so t з kooslused.

Ühes veekogus areneb tavaliselt koos mitme liigi vast

seid, kes on vastastikku seotud otseste või kaudsete toopi- 

liste või troopiliste seostega ja moodustavad nii ajas kui 

ruumis sageli korduvaid kooslusi. Suhteliselt harva on selli

sed kooslused monotüüpsed, s. t. et veekogus esineb korraga 

ainult ühe liigi isendeid. Mono tüüp seid kooslusi moodustavad 

sageli Anophelj^^ , Aedes punctor, A. ca.munis,

;• j aculatvi s ja Theoj^^

Reeglina esinevad vastsed ebakorrapäraselt hajutatult 

üle kogu veekogu. Mõningatel juhtudel on monotüüp sete koos

luste juures täheldatud ka "kollektiivsust", s.o. nähet, kus 

vastsed massiliselt, tihedalt külg-külje kõrval koonduvad kit

sale veepinna osale, tihedusega kuni 500-600 vastset 
, 2 --U -1. Selliseid juhte on konstateeritud 4 korral .. eo. . u- 

totud läbi puude tungivate päikesekiirte poolt.



vastsete kollektiivsuse ja veekogu valgustatuse vahel siiski 

ei ilmnenud, leuna kirjeldatud "pered" võisid asetseda nii ot

sese päikesevalguse käes kui ka varjus. Mõne tünn il iste vaat

lustega ei suudetud kindlaks teha sellise nähtuse bioloogi

list tähendust. .

Ileterotüüpseid kooslusi võivad moodustada kõik vastsete

na leitud liigid. Suurtes joontes võib ära märkida kaks suurt 

liikide rühma, milledes üksikute liikide vastsed esinevad sa- 

r91i koos. Ssimesse kuuluksid enamus Aedes* te liike, mis are

nevad peamiselt ajutise iseloomuga kevadistes veekogudes ja 

loodu sina a st ike 1, teise perekondade Theobaldua, Culex ja Ano

pheles liigid, mis arenevad rohkem püsivat iseloomu veekogu

des, hilissuvel ja sügisel ja sageli inimasulate läheduses. 

Liikide hulk ja üksikute liikide valdavas heterotüüpsetes 

kooslustes võib olla vägagi erinev sõltudes peamiselt aasta

ajast ja veekogu iseloomust. Iseloomulikumad selliste kooslus

te näited on toodud eespool üksikute liikide arengunaikade 

kirjeldamisel.



Kihulaste (Sinuliidae) vastsed arenevad eranditult voolu

vees: jopedes, ojades ja kraavides. Voolu kiiruse m ’"r rai ka 

teised tingimused erinevad ori liikide arengupe ikad.es. Üldiselt 

kihnlased ei a su st a veekogusid voolu kiirusega alla 0,1 m/sek.

Autoril on andneid 11 liigi vastsete arengunaikadost 3as- 

tl NSV- s.

1. Wilhelmis equina L. Vastseid on leitud 3 veekogust.

1 о j a d 1 : 1

vus 0,5-0,8 IL, voolu kiirus 0,3-0,4 m/sek, vee temperatuur

7 - 12,3°G . Kaldail kasvavate puude vetteulatuva.il okstel,

veos asetsevatel kändudel, tarnade, pilliroo ja konnarohu leh

tedel areneb hulgaliselt liigi vastseid. Kahes veekogus arenes

koos Siriuliun jsubornatum* iga, üh . ds Odagmia õrnata*ga .

3. 2asimodi^ ,оs Meig. V

jõrades, ojades, magistraal-, metsa- ja põlluvahekraavides voo

, 1 - l , , 1.

x)
Vee temperatuur veekogudes muutub nii ööpäeva kui ka se- 

. lubtsov1 i (1940 a) v
vastsete suhtes viga olulised need maksimaalsed v”'rtused, mil
leni tõuseb või mille ümber kõigub vee temperatuur vsekogu 'os 

iarmgu ajal. К ihul aste arenguga ikade iseloomusta iseks 
on seetõttu toodud ka vee temperatuur, mis on n ketud sona- 
o-ogselt vastsete või nukkude p:',fgiga antud voeko st.

ikad.es
vetteulatuva.il
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Vastsed kinnituvad kividele, jõetakja ja pilliroo vartele ja 

lahtedele, vesikupu lehtede alaküljele jne. Veekogud võivad 

olla nii kivise kui ka mudase või liivase põhjaga, nii metsa 

sees kui ka täiesti lagedal. Vastsed ja nukud esinevad sageli 

massiliselt: mõne sentimeetril i sel e varre- või oksa tükile võib 

koonduda mõnisada vastset ja nukku, sageli kahelt kihilt üks

teise peal. Lsined tavaliselt koos O^j)rnata? ga, harvem Sus. 

angustitarse ja 3. morsitans1 iga.

3. Susimulium angustitarse Lundstr. Leitud 2 korda koos 

0. õrnata ja Eiis^latipesJ iga. Ühel juhul oli arengupaigaks 

väike (1,5 x 0,2 m) liivase põhjaga oja, teine kord ca 5 m 

laiune ja 0,3 - 0,4 m sügavune rohtukasvanud (Sparganium) mu

dase põhjaga jõgi. Voolu kiirus oli mõlemal juhul väike. Vee 

temperatuur 14°C ümber.

4. Odagaia ^õrnata Meig. Ojades ja kraavides kõige tava

lisem liik. Arengupaikade suhtes ökoloogiliselt äärmiselt 

plastiline, taludes väga erinevaid tingimusi. Nii on teda lei

tud peale tavaliste ojade ja kraavide veel Tallinna kalana jan

di laudadest vee juht imiserennide s, rohu vahel allikanirades, 

tugevasti rauda sisal da väis vetes kui ka suuremates jõgedes. 

Vastavate veekogude laius kõigub 10 cm kuni 5 Тл eetrini, süga

vus paarist sentimeetrist kuni meetrini, voolu kiirus 0,1 - 

0,6 m/sek, vee temperatuur on ulatunud kuni 14' O.

1. Sinul iu.np trunca tun Lund st r. Leitud üks kord - r 

S8 põhjaga põlluvahekraavist (mõõtmed 0,3-0,5 :: 0,1-^ ,<-• 1 >
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kaldal rohkesti lepa- ja pajuvõsa, voolu kiirus 0, -0, /-? •

Koos ’ ±:'* -

6. Meig. Leitud üks kord väikesest

ojast (1,5 x 0,2 m) niidul, kaldal kohati lepavõsaga, voolu 

kiirusega 0,8-0,9 m/sek. Vastsed kinnituvad tarna lehtedele. 

Ühel 15 cm pikkusel lehel loeteid! 50 nukku, 20 suurt ja paar

sada väikest vastset♦

7. Sinulium morsitans JJdvz. Leitud kaks korda koos ju.gr, 

latinistiga keskmise suurusega aeglase vooluga liivase põhja

ga ojades (laius 5-4 m, sügavus 0,2-0,4 m, voolu kiirus 0,1

0,3 m/sek). Ojad voolasid niidul, kaldal põõsastega. Vastsed 

- ja nukud kinnitusid veetaimede lehtede külge.

8. Simulium^iubornatum, Edw. Kahel korral leitud koos

W. equina*ga  (vt. ) ; üks kord arenesid vastsed massiliselt 

maantee tammi all tsement toru põhjas, kus läbivoolava veenire 

laius oli 15-20 cm ja sügavus 1-5 cm.

9. Simulium austeni Edw. Leitud ainult kaks tühja eksuu- 

viurni Arkna jões paisu alt kividelt.

Leale nende isiklike materjalide on olemas veel andmeid 

(TRÜ zooloogia kateedri ekspeditsioonidelt) , et Suur-Ша jõe 

ülemjooksul esineb kohati massiliselt BoojDhth^ cepha-

la ja vähesel Märal Sushmil j.um  aiu? eum' i vastseid (materjal on 

määratud J.A.Ruhtsov1i poolt) .

Leale nende kahe liigi areneb Emajões ka tõenäoliselt 

Meig., mille valmikuia on autori poolt 
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leitud Luunja kohal Jtaajöe äärest

Rubtsovt i (1954) järgi Nõukogude Liidu Euroopa-о sa kõige ■ ' u- 

remates jõgedes.

Rubtsov (1954) eraldab veekogude - kihulaste vastsete 

de 5 1 , järjekorras jõe lätteilt suudme

1. Väikesed kivise põhjaga, kiirevoolulised, selge- ja 

1-:’' 1 ariveeilsed allikad, fflägiojakesed ja -jõekesed. Maapi ma 

suhteliselt tasase reljeefi tõttu sellised veekogud ona tüü

pilisel kujul Eesti NSV-s puuduvad. Meil leitud liikidest esi

neb sellistes veekogudes

L. Väikesed kivise või mudase põhjaga, aeglase vooluga 

ja jaheda, kuid suvel mõnikord hästi so о jene va vaega allikad, 

ojad ja jõed metsas. Seda rühma asustab kõige rohkem meil lei

tud liike: Eusimulium aureum, .dus^J-atine^, Sus. ^angustitarse, 

Sinulium argyreatum, S. austeni, S. truncatum ja Odagmia 

õrnata.

3. Mõõdetelt sarnastes veekogudes asustatud rajoonides, 

kus vesi teataval määral Teostatakse, esinevad 0. õrnata,

%a.- Wiliielmia equina,

sageli väga rikkalikult,

4. Suurtes (laius 5-10 m, sügavus 0,5-1 m) aeglasevoolu- 

1 istes rikkaliku taimestikuga jõgedes valdab f/11к^^1а^е^ипп^.

5. Kõige suuremates jõgedes muutuvad absoluutselt valda- 

valks da Titanopteryx maculatum.
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Pihud

Pihude arengupaigad on oma iseloomult palju mitmekesise

mad kui eelmistel rühmadel. Vastsed elavad niiskes pinnases, 

loomade ekskrementid.es, puudest väljavoolavas mahlas ja v'.ga 

mitmesuguste veekogude (järved, jõed, kraavid, allikad, lom

bid, tiigid jne.) põhjas.

Süstemaatiliselt pihude arengupaikade uurimist autori 

poolt pole teostatud aja piiratuse tõttu (sama kehtib ka parm 

laste kohta). Üksikud kogunenud faktid on saadud pistesälsk- 

laste arengupaikade jälgimisel. Kuigi pihude vastsed elavad 

üldiselt veekogu põhjas, on kindlaks tehtud (Weerekoon 1953), 

et Hukkumiseks nad tõusevad veekogu pinnale. Tänu sellele, 

võib mõnikord leida üksikuid vastseid ja rohkesti omapärase 

kujuga nukke vee pindkile küljes rippumas. Eriti rohkesti esi 

neb nukke peale tugevaid vihina sadusid, mil ka muidu pinnases 

asuvad nukud tõusevad maapinna lohkudes tekkinud lühiajaliste 

ve экоgude p innale.

Autoril on õnnestunud koguda selliseid nukke 4 liigist; 

liigiline kuuluvus on määratud nukkudest väijakasvatatud val

mikute järgi. Niidul rohu vahel täiesti efarmeerseist veekogu

dest, mis tekkisid peale tugevat vihma ja sailusid ainult mõ

ned tunnid kuni paar päeva, on leitud Culicoides pallidioor- 

nis‘e ja C. subfasoipennis*e  nukke. Sellest järeldub, et nood 

ekskrementid.es


129

liigid pidid arenema niiskes pinnases. Rohkem püsivamatest 

lõikudest, mis kuivavad ainult suvel, on leitud G.^stigma ja 

C. pulicarisTe nukke ja vastseid. 2simena liik arenes lagedal 

raiestikul metsatee lõikudes ning rattarööbastes mudasel põh

jal ja metsakraavis; teine lagedal põllul asuvas tiigis (joo

nis 24) , järve kaldal asetsevas alliklohas ja metsakraavis.

Kirjandusest on teada järgmised andmed Lesti NSV faunasse 

kuuluvate pihude liikide arengupaikade kohta:

Сд - väikese tiigi servas rohevetikates (Edwards

1939); jõe kaldamudas (Molev 1955).

О к ^^ojulosub “ lohe koduga lõikudes, riimvetes tou su - 

moona vööndid, (Mayer 1934); sõnnikuhunnikust (talu õues) välja

voolavas vedelikus ja orgaaniliste ainete rikkas rohelises mu

das ididwards 19оc / ; taimestikuta mudases veekogus (karilooma

de joogikoht) (Gutзёvits 1952); mudastes loomade jalajälgedes, 

sageli koos 6^oireEsorixtus»e, C.~jtigna ja odibilis’ega 

(Kettle ja Lawson 1952) .

0g^6ireumLO^§^ZF - riimvetes (Mayer 1934); nõrgalt soo

lase veega mudase põhjaga lõikudes mere rannal (Gutsevits 

1947); niitvetikate ja lemlega läbikasvanud ojas (Gutsevits 

1952); riimvete mudas (Kettle ja Lawson 1952); niiskel niidul 

pinnases (Molev 1955).

o. s^-inammus - mererannal mudastes lo Haides (Kettle 

ja Lawson 1952) .
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o. odibilis - karja tiigi serval .mudas koos C. pul laa

ris  ega (Bdwards 1939), alkallinsetes seisuvetes (kraavid, 

tiigid pH > 7)(Goetghebuer 1936); soises järve kaldas (Hlll 

1947), soistes vähese taimestikuga mudases pinnases (Kettle 
< 

ja Lawson 1952).

*

p. pictipennis - mudase-1iivase põhjaga magevee lõiku

des ja riimvetes (Mayer 1934); alkallinsetes selguvates (kraa

vid, tiigid pH > 7)(Goetghebuer 1936) ; metsal õigus koos Ajktes 

maculatusega  (Bdwards 1939); soistel aladel koos 0. audita- 

lis  e ja C. pall idioomis  ega (Kettle ja Lawson 1952).

*

* *

C. Simulator - madalas loigus märjal heinamaal (Kettle 

ja Lawson 1952) .

D. truncorum' - ^rhagmun-sool koos 0. impunotatus  ega 

(Kettle ja Lawson 1952) .

*

Oj^jsuMh^  seisuvetes, pH > 7 (Goetghebuer 1936).

O. fasoipennis - metsakodus (Mayer 1934); seisuvetes, 

pH >7 (Goetghebuer 1936);. järve kaldal mudas semiakvatiilse- 

te taimede vahel (Kettle ja Lawson 1952); niiskel niidul pin

nases (Molev 1955).

C^cubitalis*  - soises järve kaldas (Hill 1947): mudas

tes soomülgastes ja järve dentо ses (Kettle ja Lawson 1952).

P. pall idioomis - sc :

marŠimaastikul tulikate, jürilillede ja samblaga kaetud pinna

ses (Kettale ja Lawson 1952) .
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C^aiMoaiis, - seisuvetes, pH > 7 (Goetghebuer 1936/ ; 

märgades soodes koos ^helio^hüus’ о ja С. 1:;;и ctat s* - 

(Kettle ja Lawson 1952) . -

* i (1888) arvates ei ole Heeger1i poolt leitud ja kir
jeldatud vastne mitte habesääsklane, vaid tõenäoliselt mõni . 
pahksääsklane.

A. vexans - enam-vähem varjatud, kohtades asetsevates 

märgades pinnase osades savimaidadel, kaetud väga hõreda ma

dala taimestikuga (Jobling 1953).

C. heiiophilus - Sphagnum-soodes koos albicans’ i ja 

vexansj iga.

Cj^pumÄlus^ - vooluvetes, reofiil (Goetghebuer 1936).

C^chiogterus - seisuvotes, pH > 7 (Goetghebuer 1936); 

jalaka haava.st väljavoolavas mahlas (Edwards 1939) , veiste 

ekskrementides (Laurence 1953).

C^ obsol_etus, - poogi koore pragudes (Heeger 1856) ;

metsakõdus, allikates, järvede põhjas liivas ja mudas (Mayer 

1934); allikates ja järvedes (Kröber 1935); seisuvetes, 

pH > 7 (Goetghebuer 1936) ; üsna kuivades roiskuvates seentes, 

puuõõnes niiskes kõdus, lamba ekskrementides väljal ja allika 

mudasel kaldal (Edwards 1939); soises järve kaldas (Hill

‘i * mitte vees, vaid niiskes mullas, metsakõdus, puuuõntes 

ja metsaveekogude kallastel (Gutsevits 1952).

“ raba veekogude s, vähese CaO-ga, pH <C 7 

(Goetghebuer 1936); järve kaldal turbases pinnases (Hill 1947).

G^^gxmsesc^ns - koos G. fascipennis’ ega tarna soodes 

(Kettle ja Lawson 1952).
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0. pulicaris - liivase-mudase põhjaga järvedes ja lõi

kudes, allikates ja riimvetes (Mayer 1934) ; seisuvetes pk > 7 

(Goetghebuer 1936); rohevetikate kogumikus tiigis (Edwards 

1939); metsateel ja -lagendikel lõikudes (Gutsevits 19< ;

tou su-mõõna vööndis, lõikudes ja tiikides (Gut sevit š 1952);

niiskel niidul pinnases (Molev 1955).

4. Parmla sed

Pärmiaste (Tabanidae) vastsed üldtunnustatud vaadete 

järgi elavad peamiselt 1) mitmesuguste veekogude kaida il pin

nases nii ülalpool kui ka allpool veepiiri; 2) väiksemate 

veekogude pinnal asetseva sambla-, vetika- või lemlekihi all 

ja 3) soodes.

Faktilisi andmeid üksikute liikide arengupaikade kohta 

on kirjanduses väga vähe, mis on tingitud vastsete kogumise, 

m" ramise ja kasvatamise raskustest. Eestist leitud liikide 

kohta on mul teada järgmised andmed.

Chrysops caeoutiens - ojade ja jõgede, harvem ka kraa

vide ja järvede kallastel ja põhjamudas (Stainer 1924, Cl sui- 

jev 1937 a).
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Chrуso ps relictus - liivast© kallastega veekogudes (jõed, 

järved) (Olsufjev 1937 a).

Chrysops pictus - väikestes turbapohjaga lõikudes ja 

kraavides sanglepa soodes (Skufin 1952 а).

Chrysops rufipes - Hypnum-soo serval vees (Olsufjev 

1937 a); väikeste jõgede, ojade, kraavide ja vanajõgede nii- 

dukallastes (Skuf in 1952 a).

Tabanus tarandinas - üks nukk leitud ^hagnum- soolt 

(Olsufjev 1937 a) .

Tabanus tropicus - niiskes samblas soistel aasadel või 
Qkj) .

mets^ ja põllulompide serval (Stanmer 1924); väikeste soostu

nud veekogude serval ja samblas (Olsufjev 1937 a) ; v" ike ste 

pajude,kaskede ja pillirooga sookestes liivadüünide vahel, 

soises jõe kaldas (Skufin 1949 a).

Taha^^ - üks kord mõõdukalt soostunud metsa

ga ümbritsetud karjamaal lohus pinnases (Olsufjev 1937 a).

Tabanu s maculicornis - niiskes savip inna ses karjamaal 

(Olsufjev 1937 а); jõe kaldal väljauhutud kodunevate taimede 

hunn iku s k Stamme r 1924).

~ liivasel tarnanadalikul jääraku põh

jas ja järve lito raalis (Olsufjev 1937 a); niitudel ja põllu

peenardel pinnases (Stammer 1924).

“ üks kord pinnases kaugel veest (Ol

sufjev 1937 a) ; soostunud järveke düünide vahel ja jõe kaldas

1952 а).
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H ep tat oma pellucons - väikestes veekogudes (Olsuf jev

1937 a); tsemenditud tiigis liivases 1eht e der ikka s mudas

(Stammen 1924).

ChiTjsozo^^ -

pinnases - (01 suf jev 1937 a) .

Chrysozona orassloomis 

(01 suf jev 1937 a) .

veekogude kallastes, samuti

- metsao ja liivastei kallastel

1 • "7 а 1 m i к ute e 1 u p a i~ j? a d

Mitmesugused verdimevate kahetiival iste valmikute elu- 

eolek, talvitumine) võivad

selt toimuda ainult teatud kindlate omavahel mõnevõrra erine

vate mil jcjöfaktorite komplekside olemasolul, mis saavutatakse 

erinevate elupaikade elektiivse asustuse teel vastavalt looma 

fäsioloogiliseie olukorrale.
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Valmikud üldreeglina ei 1 enda kaugele ona arene"ilspaika- 

dest. Hariliku hallasääse kohta näiteks on kirjanduses and

meid., et ta tavaliselt ei levi üle 2 km oraa koorumiskohast, 

kuigi teatud juhtudel võib lennata aktiivselt ka tublisti 

üle 10 km. Ühes katses (Natvig 1948) Aedes^vexans lendas üle 

22 kilomeetri (6 j ja 9 o* ) . Pihude lennukauguse suhtes võib 

mitmetelt autoritelt leida erinevaid andmeid. Nii on Llolev 

(1955) leidnud margistatud pihusid veel 300 ra kaugusel lahti

laskmise kohast; IIi.ll (1947) püüdis O^^mpun^tatius't vaikse 

ilmaga ainult kuni 160 m kaugusel koorumiskohast; 0 handi er 

(1950) toob pihude lennukauguseks 800 m; Kettle (1951) sai 

spetsiaalsetes katsetes 9 9-*-■ ss onnu-

kauguseks isal о omadel 72 m ja emal о omadel 74,4 m. Kihnlased 

(Hubtsov 1954) võivad aktiivselt lennata 2-10 km kaugusele. 

Sobivate tingimuste olemasolul arenemiskoha•ümbruses võib 

siiski arvestada, et verdimevad kahetiival ised levivad ainult 

mõne sa jameetrilises raadiuses, eriti kui arenemiskoha ümbrus 

on kaitstud tuule eest, sest viimane võib põhjustada valmiku

te passiivset levikut. Sobivate elupaikade puudumise korral 

arenemiskoha lähemas ümbruses võivad nad aga lennata tundu

valt kaugemale.

Pistesääsklaste varjena Headeks on reeglina väga mitme

sugused puistud, eriti võsastikud, mis pakuvad kaitset tuule 

, . ■ - 

meteoroloogilised tegurid on ebasobivad aktiivse :s lemm., 
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saaklooma otsimiseks ja kallaletungiks. Kallaletung on tava

liselt kõige arvukam just varjepaikad.es, leuna siin meteoro

loogilised tingimused peaaegu ei mõjusta nende aktiivsust. 

Sobivate meteoroloogiliste tingimuste juures toimub kallale

tung ka varjepaikade ümbruses, sõltumata selle iseloomust.

Tunduvalt erinevaid elupaiku kasutavad sünantroopsed 

liigid ja liigid, mis talvituvad vaImikuna. Näiteks harilikku 

halla sääske võib sageli kohata inimel ainut e s ja kõrvalhoonetes, 

mis on ta varjupaikadeks, kuid ühtlasi võib ta ruumides ka 

kallale tungida. Talvitamas on teda leitud peamiselt keldri

tes, kuid ka looduslikes tingimusis, liivakoobastes. Temaga 

koos esineb sageli harilik laulusääsk (Culex pipiens) ja vä

hearvukalt ka Theobaldia^_aLaskaensis. Liivakoobastest on lei

tud talvitumas ka Theobaldia annulatajt.

Tubadesse, ja seal inimestele kallale, tungivad mõnikord, 

ka metsa sääsed: , A^excrucians, А. ^catankvlla,

punctor, h^^oomMAio, A^in/trudens ja A. vexans. Metsa

hal la sääske (An^biLuroatus) , kes tavaliselt elab ja tungib 

kallale võsas või metsas, on leitud ka lautadest, mõnikord 

verega täidetud tagakehaga.

Põhiliseks pihude (Culiooides) varjekohaks on laiused, 

riis kasvavad üksikult või. väikeste saludena puisniitudel, nii

tudel, metsaserval või põldüde vahel (joon. 31, 36 ja 37). 

3c1.).istelt kuuskedelt on püütud 44,6% kõigist varjekohtades 

püütud pihudest, kusjuures siin on esindatud peaaegu L:6ig-i.

varjepaikad.es


Autori foto 15.7.54
Joon. 36. Kuused puisniidud.

Pihude varjekoht.

Autor i foto 31.7..
Joon Kuused joo oru serval.

Pihude varjekoht.
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liikide isa- ja emalоomi. See on seletatav osalt kuuskede 

maksimaalse vihmakindlusega (võrreldes teiste puudega) ja 

tõenäoliselt ka mikroklimaatiliste erinevustega kuuskede võ

ras. On võimalik, et osalt kasutatakse kuuskede noorte võsu

de mahla või mõningaid eritus! ka toiduks, kuigi otseseid 

vaatlusi selle kohta pole.

Teises järjekorras tulevad varjukohtadena arvesse mitme

sugused võsastikud (kasevõsa, lepikud, sarapikud), võsavööt

med kraavide ja järvede kaldaid, vähemal määral ka metsad. 

Lagedatelt niitudelt on leitud ainult üksilm id eksemplare. 

Kallaletung toimub samuti nagu sääskiastei peamiselt varje- 

kohtades või nende läheduses. Elamutesse ja teistesse ruuni

desse tungivad ainult.üksikud liigid. Tubadest on leitud ai

nult 0. vexans1 it, sealjuures aga massiliselt ja väga aktiiv

sena. Lautadest ja tallidest on leitud järgmiste liikide 

isendeid: O^tasoiuennis (16 g 5 juhul) , 0. pall idioomis 

(1 j) , G^chnoiyteru^ (15 H Z juhul) , CL obsoletus^ (8 c) 94 (j) 

5 juhul), C^jnsescans (47 j 5 juhul) ja C. pulicaris (62 j 

6 juhul).

Kihulaste peamiseks elupaigaks on samuti v sastikud ja 

puhmastikud, eriti metsa serval. Sama märgib ka Hubtsoу (1940). 

Ruumidesse tingivad kihnlased väga harva ja olles sattunud 

sinna, lendavad kohe valguse poole (aknale). Kihulaste kal

laletungi ruumides pole märgatud.

Parmlased viibivad tavaliselt niisketes ja vurc"„_ab...
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kohta das, võsastikes või metsas

eriti soo, järve või jõe läheduses. Hea lennuvõime tõt+u või- 

lale t

kuid massilise kallaletungi juhud esinevad peaaegu erandlful' 

soodel või veekogude kaidail.

Ruumidesse tungivad pannud väga aktiivselt (kõik tavali

semad liigid) ja samuti pistavad seal. Viimast on flieldatud 

Chrysops relictus*  e, Chr. pictus1 e, Tabanus_ sol.stj.tiaMs*  e, 

T. fulvicornis1 e ja * e kohta.

Verdimevate kaheti ival iste isaloonad ja osalt ka e laloo- 

Eiad, kes toituvad taimsetest ainetest, on oma toitetaii ede 

kaudu seotud ka teatud elupaikade ja blotoonidega. Need seo

sed on aga seni väga vähesel määral tuntud. Kirjandusest on 

teada järgmisi fakte: ä/esenhe rg-Lund (1920/21) on leidnud 

^öd^ coiurunis’e emal о omi arvukalt võilille (Taraxacum vulga

re) õitelt ja Aedes^caspiusJt (2 6^2 j) jaanikakra (Chrysan- 

thanur^vulgarej õitelt. Marshall (1938:247) leidis 0. piriens1! 

ja ]"^^oi^x/ricniarddm’ t ohakanupult "piercing the involucral 

braots to ob ta in the honey". К 

iastab ^edes_jexans intensiivselt 8olidagojt. Fridolin (1936) 

märgib, et R^d^jnuietor11 i on palju kordi nähtud imemas nek

tarit (pihlakad, toomingad, pohlad, drüüased, murakad). 

Stackelberfi*  1 (1927) järgi on An^oifurcatus' t, leitud -

rabarberil. i (1937 a) järgi leidub Tabanu^

?л ЛкО5'is'- О korvöieliste õitel (St
^5 jt.).
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Autoril on olemas järgmisi andmeid vardi.evate kahetii- 

valiste troofilistest seostest taimedega: 1) hunditubaka 

(Hieraciuni) õisikult - Aed^^cataphylAa 1 ; 2) õitsvalt

kanarbikult - Aedes punctor 3 /1 о. A. intrudens 4 о , 

А. vexans 1 0*5  q , Culex pipiens 11 o^9 о, C. exilis 1 о, 

Culicoides salinarius 1 cf 1 о, 0. fascipennis 1 cf 3 q , 

0. ^chiopterus 6 o^ 2 о, 0. ^obsoletus 1 q , C^jDUji.car^ 4 cf 

12 j, 'labaELLL^Ü^ £ ; 3) heinputke 

ris) õisikult - A. vexans 1 о, A. caspius 32 cf 20 о ;

4 ) aruputke (S^j^^ec_rvifplia) õisikult - Culicoides fasei

' $ da Oul^ioOidem ob^letum 1 f 5 q ; 5) soopiimputke 

l> õisikult - Tabanus aethereus 1 o  ia 

^ÄALLunÄZ^  $ ; 6) toomings . 1t -

*

1

^odSS^punctor 2 cf 1 , v^_conmuni^. 11 cf 5 о, A. intrudens

5 °’ 2 cf Oul^E^.^os^§^l2 ?? (kjDbso-

^EÄzE z' o^3 , 0« chiopterus 3 cf 3 o, 0. vexans 1 о ,

° 1 0. pall idioomis 1 cf C. heliophjJus 1 о,

ifSckli? -1- 1 ? ? 7) ploomipuu (Pj?unus_JioKie stica)

6ielt ” ^^^oomEnis 1 j ja valminud ploomilt - Culex 

pipiens 1 q. *
ZXZXZVW^, T

Esitatud faktid näitavad verdimevate kahetiival iste 

г il' eal ikke ja mitmekesiseid troof il isi suhteid taimedega, 

it nimetatud juhtudel oli tegemist verdimevate kahetiival is

te toitumisega, mitte puhkamisega taimedel, on enamikel 

juhtudel tõestatud üksikasjalike otseste vaatlustega.



V- HSTI NSV V3RDIMEVAT.3

KAHBTIIVALIi HO L О 0 -

G I A J A ARVUKUSE SESOON-

n Z dünaamika

Verdimevate kahetiivaliste fonoloogia ja arvukuse se

soonne dünaamika tundmine (nende elupaikade tundmise kõrval) 

on kõige olulisemaks eelduseks tõhusate ning ratsionaalsete 

võitlusvõtete väljatöötamisel ja läbiviimisel. On ju selge, 

et selliseid tähtaegu, nagu valmikute vii j ai end talvitumis- 

paihadest, munemise algus, esimeste vastsete ilmumine veeko

gudes, nukkun i se al'::us, I põlvkonna valmikute VI j ai end, 

II põlvkonna vastsete ilmumine jne., on ilmtingimata vaja 

arvestada konkreetsete võitlusvltete läbiviimisel-

St nii eri rühmadel kui ka eri liikidel " enol ■ a 
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laste, pihude, к ihul aste ja parral aste) valmikute arvukuse 

sesoonse dünaanika kõverad, on kujutatud järgneval graafikul 

(joon. 38).

a. P i s t e s ä ä s к 1 a s t..e  f q n...о 1 о о -

g i a j а а г у и к и s е s е s о о п -

no dünaamika
.. ...................  ■■.in;» .■'•wruimuniuwi w —м» : ,е . «и -^гт-птт

Vastavalt fonoloogia omapärale, võib kõik pistasaisk- 

laste liigid jaotada kolme rühma (Lamm 1954 a) .

Esimesse rühma kuuluvad liigid, rais talvituvad valimiku

na. Need on АпарЬ^1е^^^ои41р^^^^ Theob^LiL alaskaensis, 

Tln. anmilata, Culex^ir^iens, O^exili^ ja 0.appcpl js.

Talvel võib neid liike leid.a mitmesugustes ehitustes 

(keldrites, pööningutel) , koobastes ja puuõõnsustes. Hilis

sügisel koonduvad va Imikud sobivates kohtades massiliselt. 

Talve jooksul tavaliselt suur hulk neist hukkub. Surevuse 

suurus oleneb peamiselt talvitumispaiga nikroklimaotilistost 

tingimustest (Beklemisev 1949). Talvel, eriti kevade poole, 

kui ilmad soojenevad, võivad üksikud isendid keldritest len

nata ka eluruumidesse. Ei ole näiteks mingiks harulduseks, 

st ksü id Aa. maculipennis*  e emal о omad il



Joo n. 36. Verdinievate kahetiivaliste rühmade

1954 kogutud aktiivsete (mittetalvituvatel emalooinade 
põhjal/, 1 - pistesääsklased, 2 - pihud, ' -
lased, 4 - parmlased. Ordinaalil isendite hulk püü

kides poole loiu jooksul.
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või märtsis tubadesse, tulevad inimestele peale ning imevad 

verd.

Viijaiend talvitumispaHeadest ei toimu samaaegselt, 

sest erinevad talvitumispaigad soojenevad kevadel väga erine

valt. Väijalennu perioodi kestus võib ulatuda 1-2 kuuni 

(Bekl emi sev 1949). Lesti NSV t ing ii iu st es to imu b väi jal end 

talvitumispa ihade st reeglina aprillikuu jooksul. Iseloomulik 

on talvitunud põlvkonna vähearvukas. liii on sellest põlvkon

nast autori poolt leitud (aastail 1950-1954) kevadel väljas

pool talvitumispaiku An^maoul^ t 9 , Th. alaskaen-

sis*t  13 ja C.^TDipiens1 i 2 See moodustab ainult 1-5% 

antud liikide kõigist leitud isendeist mainitud aastate jook

sul .

Nädalat-paar peale emal о omade väljalendu täävituni sko li

ta de st toimub munemine. Vahepealne aeg kulub saaklooma otsi

miseks, toitumiseks, toidu seedimiseks ja munade valmimiseks. 

Munetud munadest väljuvad mõne päeva pärast I põlvkonna 

1 järgu vastsed. Ligi kuu aega hiljem kooruvad neist I põlv

konna valmikud. Talvitunud emalоomad varsti peale munemist 

reeglina surevad. Ainult üksikuil juhtudel võivad talvitunud 

emal0omad korduvalt verd imeda ja muneda, säilides kuni 

juulikuuni.

Teise põlvkonna areng toimub peamiselt augusti- ja sej - 

loel selt nii nukke ja mitme t järku vastseid ja veo ro ude 
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ümbruses isa- ja emalо omi. Selline mitmekesisus on tingitud 

munemise ja munadest vastsete koorumise tähtaegade erinevus

test. Sügisel, oktoobris, seoses külmade saabumisega, hukku

vad vastsed veekogudes ja isal о omad. Rasvunud emal о omad aga 

kogunevad talvitumispaikadesse. Üksikutel juhtudel on koos 

emal о omadega leitud tal vitumi spa ika de s ka isal о omi. Näiteks 

Oslo botaanikaaia majas leiti £5.jaanuaril 1938.a. koos tal- 

vituvate Theobald ia annulata emalo omadega ka isal о omi (Nat- 

vig 1948).

Awjoheletsm  ̂ e ta 1 vitunud isendeid on Lesti

NSV-s leitud aprilli II poolel ja maikuul (joon.39). Mõnede 

autorite poolt (Beklemisev 1949, Gasiunas 1951) on leitud 

А. macuiipennis1e massilise väijalennu ajalist kokkulange

mist varsakabja õitsemisega. Autori andmetel ilmuvad I põlv

konna vastsed (1953. ja 1954.a. leidude põhjal) mai keskel 

või kolmanda dekaadi alguses. Nai lõpul on juba leitud III 

järgu vastseid ja juuni algul IV järgu vastseid. Juuni tei

sel dekaadil väljuvad I põlvkonna valmikud. Sügisese II põlv

konna I ja II.järgu vastseid on leitud 1954.a. alates juuli 

kolmanda dekaadi algusest. Arengupaikade maksimaalne asu sta

tu s I-IV järgu vastsetega langeb augusti esimesele dekaadile, 

augusti II dekaadil algab juba valmikute väljalend veekogu- 

kogudest leitud veel ainult üksikuid va. st seid ja nukke- 

eist andmeist võib teha järelduse, et



KUU LIIK III IV V VI VII VIII
I

IX
1

X XI

An. maculipennis
— ___ •

4-4-4
—

Th. alasKciensis
— — • >OOOO • • • ■

+ + + + 4 --  — — —

Th annulata — — O О O 1 —

C. pipiens
— •

4- + 4- 4- — --  —

C. exilis оoo ■
4 4-4-

C. apicalis OO 0 OO

1 о о n. 39, Pisteз-’“ afclaste valmikutena käivituvate 
liikide fonoloogia Kesti NSV-s. (--) - talvituvad. emalоomad; 
I ■ - - • 1 ; (о) -

- ( A ;
) - -' . " )d (1950,-1854.a. kogutud 1 " ,
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maculip annis1 ei esineb Eesti NSV oludes normaal selt kaks põlv

konda . Ka Век" v*  i ( järgi esinab An. maculipannis• ei 

oma areaali põhjaosas (Karjala-Soome, Leningrad) 2 põlvkonda. 

Lasti NSV-st paar laiuskraadi lõuna pool metsavöötme lõuna

osas (Moskva obl., Leedu NSV) võib esineda aastas ka kolm 

põlvkonda.

Ka valmikute arvukuse sesoonne dünaamika näitab selgelt 

kahe põlvkonna olemasolu (joon.40). Esimene arvukuse tõus toi

mub juunis, kui väljuvad I põlvkonna valulikud; juuli esimesel 

poolelX võib märgata arvukuse teatavat kahanemist; juuli lõpu

poolel algab uuesti arvukuse kasv; arvukuse maksimum saabub 

augusti viimasel dekaadil, kui on väljunud enamus II põlvkonna 

valmlkuist. See sügisene arvukuse maksimum on täitu korda suu

rem kevadisest (juunis). Septembris valmikute arvukus hakkab 

langema, kuna enne liigi talvitumisele asumist hukkuvad isa

le omad ja osaliselt ka varemkoorunud emal о omad. Ka. talve jook

sul osa emale omi veel hukkub ja kevadeks säilib ainult väike 

protsent sügisel koorunud valmikuist, mis on aga küllaldane 

liigi elu jätkamiseks.

Iheobaldia^al a ska ensis * e väi j ai end tal vi tun i spa ika de st 

tc lunib sa?'iuti nagu An. 1 ei aprilli kesk ;

laasi valmikuid on autori poolt väljaspool tal vi tu nspaiku j.ji- 

tud 22.4.1950.a♦ ja 24.4.1953.a. Kevadel on leitud ka üksi

kuid vastseid (4.6.53.a. 1 III järgu vastne ja 14. '.• ■ -

2 III järgu vastset). Nende . *
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aga teiste pistes"lsklaste (Aedes) bioloogiat, võib oletada, 

et kevadel vette või kaldale vee piirile munetud munad üld

reeglina ei hakka arenema ja alles teistkordsel üleujutamisel 

ve?ga, kui vihmasadude tagajärjel veekogud uuesti täituvad, 

kooruvad munadest vastsed. Sel juhul toodud üksikud leiud ku

jutaksid endast ainult erandit üldreeglist.

1954.aastal on I ja II järgu vastseid leitud teistkord

selt 24. juulil. Siit alates esinevad nad oma arenguna Heades 

enam või vähem arvukalt ja pidevalt kuni septembri lõpuni. 

Esimesi TV järgu vastseid on leitud 4.august il ja nukke 12. au

gustil, milledest 15.-17.augustini koorusid valmikud. 25.au

gustil on samadest veekogudest leitud jällegi massiliselt 

noori II järgu vastseid, kes arenesid maimikuiks septembrikuu 

jooksul. Lugeda viimaseid teiseks põlvkonnaks on siiski eba

kindel, kuna vahepeal möödunud 7-8 päeva on tõenaoliselt lii

ga lühike aeg kõpuleerumi seks, munade arenguks ema loomade ke

has ja veekogus ning I järgu vastsete arenguks. Seega Eesti 

NSV tingimustes esineb tõenäoliselt üks põlvkond aastas. 

Иг j andu sl ikke andmeid liigi fonoloogiast on väga vähe. Ifon- 

tsadski (1951:129) väljendab end põlvkondade arvu suhtes v"ga 

ebam’”.raselt, kirjutades, et liik " i лс ..

А?'- ". Na tv iß (1948) viga vähese materjali põh-

■ la st (a inul t 2 va st s Zt! ) 

olema soiu.

Valmikute arvukuse sesoonne dünaamika (jo< • 40/ n



Too n. 40. Pistes’:" sklaste Anopheles nao uil i- 
pennis, Theobaldia alaskaensis ja Culex pipiens 
valmikute arvukuse sesoonne dünaamika 2esti MSV

J ООП. 41. Piste sä'*  sklaste Anopheles bifur- 
catus ja Fansonia richiardii vai likute arvuku
se sesoonne dünaamika Hästi NSV-s.
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järgmine. Kevadel aprilli teisel poolel ja nai esimesel poo

lel liik on vähearvukas, kuid, ründab aktiivselt nii ruunides 

kui ka väljaspool. Juunis, juulis ja. augusti esimesel poolel 

võib ainult harva kohata üksikuid isendeid. Arvukus kasvab 

järsult augusti lõpul ja püsib saavutatud tasemel, tänu jär

jest uute isendite koorumisele nukkudest, leuni saabuvate 

külmadeni, nii isal о omad ja vastsed hukkuvad ja omaloona d. 

1 õhe va d tal vitumi spa ikade sse.

ikieobaüdM vähearvukase tõttu Lesti NSV-s on

andmed tema fonoloogiast väga lühklikud. Olemasolevad isik

likud andmed on toodud joonisel (joon.39). Taanis (Wesenberg

Lund 1920/21) ja Norra edelaosas (Natvig 1948) esineb tõe

näoliselt kaks põlvkonda aastas, Hamburgi ümbruses (Martini 

1930) enamasti 3, Montsadski (1951) järgi areneb liigil ise

gi 3-5 põlvkonda aastas.

Oul^x^ipienL^ i talvitunud valmikuid on kevadel väga 

harva leida. Aprilli- ja maikuus on 4 aasta jooksul autori 

poolt leitud ainult 2 emalоoma. Vastsed ilmuvad veekogudesse 

! шкке on leitud 4. juulil, .

оrengupaikades vesi s ilib tavaliselt kogu suve 1"bi, vast

sete populatsioonide arengu katkemist (nagu An. . laculipen- 

icõt' °1 alaskaensis’ ei) ei toimu ja vastseid, nukke

ja valmikuid võib leida enam-vähem järjekindlalt kuni oktoob

ri alguseni. Põlvkondade arvu on seal juure s v j ras e ind- 

laks teha, kuna väljunud valmikud varsti uuesti - ■ ■ 
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samasse veekogusse ja põlvkonnad kattuvad alguses osaliselt, 

sügise poole täielikumalt. Arvukalt IV järgu vastseid ja nuk

ke on leitud juuni alguses, juuli alguses, juuli lõpul ja 

augusti lõpul, mis lubab oletada 3-4 põlvkonna olemasolu aas

ta jooksul. Kirjanduslikel andmeil esineb Taanis (Wesenbera- 

Lund 1920/21) 4 põlvkonda, Rootsis (Natvig 1948) tõenäoliselt 

3 põlvkonda aastas. Septembris esineb veekogudes veel ainult 

üksikuid nukke ja vastseid, mis Montsadski (1951) järgi on 

tingitud sellest, et vee temperatuuri juures alla 14( C aren

gu tempo järsult aeglustub ja noored II järgu vastsed hukku

vad.

Valmikute, eriti iseloomade arvukuse sesoonne dünaamika 

(joon.40) näitab ka vähemalt kolme põlvkonna esinemist aasta 

jooksul. Valmikute arvukuse esimene suurenemine toimub juuni 

alguses, kui veekogudest lendab välja esimene põlvkond. 

Teistkordselt toimub arvukuse kasv augusti alguses, millal 

on f.heldatud ka isal о oma de surumist (5.8.54.a.) . Eriti järsk 

arvukuse tõus toimub septembri alguses, kui väljub kolmas ja 

kõige arvukam põlvkond. Septembri esimesel ja teisal dekaadil 

on viga tavalised sageli tohutud mitme tuhande- isendil ise d 

suruvate isaste parved. Oktoobri alguses valmikute arvukus 

langeb isal о oma de hukku lisa tõttu.

Andmed Culex exilis*  e ja 0. a] ’ 

arvukuse sesoonsest dünaamikast on üsna vkheäed j о ai - õi "

'likku pilti. Esi



Joon. 42♦ Vastsetena talvituvate p 1 otesr;7T sklaste fenoloorla 
. (■ ) - ' ;'(•)- " ;

' -üksi) " 1; (a ' - " >om de surumine; (+) - nukud;
( ) .. ) 1950,-1954.a. ко ut Jai).
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osaliselt tingitud, sellest, et C^ezili^ ja C.^pi^iens^ on 

kindlalt eraldatavad ainult isaloonade hüpopüügide ehituse 

järgi, mille tõttu osa leitud vastseid ja emalоomi võib ol

la määratud 0. pipiens’iks. Samal põhjusel puuduvad C. exi- 

lis1® fonoloogia kohta ka peaaegu igasugused kirjanduslikud 

andmed. 0. apicalis on suhteliselt haruldane liik. Ta vast

seid on Skandinaavias leitud (Natvig 1948) mai lõpust kuni 

augusti keskpaigani, Mont sad ski (1951) järgi ei ilmu vastseid 

enne juuni keskpaika.

Teise pisteaääsklaste rüiuna moodustavad liigid, mis 

suurena osa oma elust veedavad vastsetena. Siia kuuluvad:

Am^^lum^^Z., An. algeriensis, Theo- 

baldia^orsit^ns, Tlm^ochro^tera, Th^^umipennis ja Mansonia 

richiardii. Kõigile neile liikidele on iseloomulik talve 

üleelamine vastse järgus. Valulikud väljuvad mai- või juuni

kuus. Osal liikidel, millistel esineb aastas kaks põlvkonda 

kasvab valmikute arvukus eriti augustis ja septembris. -

AnoE^tZ^bifuroad^»e esimesi valmikuid on 3esti iTSV-s 

leitud juuni esimesel ja teisel dekaadil (joon.42). Selline 

arengu pidurdus kevadel on tingitud liigi arengupaikade ise

loomust, milledeks on külmaveelised alliktoitumisega veeko

gud. Seetõttu vastsete diapausl 16'pemine ja nuk.^u-ie ilmu d- 

ne langeb suhteliselt hilisele ajale; Moskva obl stis n i-

aprilli lõpule - mai algusele (Turkina 19-: -:. >э



KUULIIK ----

An. bifurcatus
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An. plumbeus

An. algeriensis
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Joon. 42. Vastsetena talv4tuvate pistes’’*1sklaste fonoloogia 
. (■ ) - isa- j ; (•) - t " ;

•- " Isal mad; ( а ) - J • ? surumine; (+) - nukud;
(xxz) „ ' )1950,-1954.a. kodutud mate * : ' э sai).
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soojenemise tõttu kestab ka nuku staadium kaua ja esimesi val

eliku id on leitud Moskva oblastis 20. juunil 1946.a. (Beklemi- 

šev 1949). AimbiTuroatus'ei esineb selgelt 2 põlvkonda aas

tas. Teise põlvkonna vastsed arenevad samades veekogudes, 

kus tal vi tu va d vastsedki. Valmikud väljuvad Eesti NSV-s au

gusti teisel ja kolmandal dekaadil ja esinevad leuni oktoobri 

alpuseni.

j^b^bifu^atj^sT e valmikute arvukuse sesoonne dünaamika 

võib olla kahte tüüpi. Põhjapoolse tabi (Moskva oblast) pu

hul hakkab valmikute arvukus peale esimeste Isendite välja

lendamist veekogudest pikkamööda tõusma ja saavutab maksimu

mi septembri alguses. Peale selle arvukus kiiresti langeb. 

Lõunapoolse tüübi juures (K^-Aasia, Rovno oblast) kasvab ar

vukus kevadel väga kiiresti ja saavutab maksimumi juuni lõ

pul - juuli algul; juuli ja augusti jooksul esineb liik äär

miselt vähearvukalt. Sügisene maksimum, mis on tunduvalt väik

sem kevadisest, saabub septembri lõpupoolel. Valmikute-arvuku

se sesoonne dünaamika Eesti NSV-s (joon.41) on teataval mää

ral nende kahe tüübi vahepealne, kuna omab samuti kaht riaksi- 

roui'il. Sügisese maksimumi ülekaalukase tõttu ja arvukuse muu

tuste aegade suhtes ühtib ta siiski rohkem põhjapoolse t 'bi- 

ga.

l^ophelej^plumbeus ja А ... ai .

oma levila põhjapiiril ja on seetõttu v"ga haru?d'.sv .
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ja 22.augustil (1 j) ; t ainult üks kord

12.-14. augu st in i 1954.a. (9 . Nende liikide, fonoloogia või

arvukuse sesoonse dünaamika iseloomustamine ei osutu võimali

kuks, kuna ka kirjanduslikud andmed Äesti NSV naaderaladelt 

puuduvad. Beklemisev*i  ja Zelohovtsev1i (1945) arvates on kõi

gi AnopheljBS^ te, sealhulgas ka ^n^plumbeus' e ja An^algerien- 

sis*e,  normaalseks arenguks vaja kahe põlvkonna läbimist aas

ta jooksul.

Theobaldia morsitans on ainuke liik, millel sellest rüh

mast on leitud autori poolt ka vastseid. Kevadel 19.apriil il 

leitud IV järgu va stsest väljus laboratooriumis 1.mail üks 

emal о от. II ja III järgu va st seid on leitud uuesti sügisel 

septembri keskel. Nende laboratoorsel kasvatamisel nooremad 

vastsed küll korra kostusid, kuid ei nukkunud, ja järkjärgult 

hukkusid (viimased novembri lõpul). Üksikuid emalоomi on lei

tud juuli lõpul ja augusti algul, isa.- ja emal о omi septembris 

ja oktoobri algu ses.

. юrsita11s* il aasta, jooksul esinevate põlvko 

arv pole teada, kuna liik esineb igal pool vähearvukalt. Sa- 

zonova (1953) on vastseid leidnud nai lõpus ja .juuni alguses, 

Natvig (1948) Lõuna-Norras 14. IV - 7. VI ja 20.VII - 20. IX.

' i (1

Ka AMö (1952) oletab ainult ühe põlvkonna olemasolu, - " 
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siiski oletama, teise vähemalt osalise põlvkonna olemasolu aas

ta jooksul. Selle oletuse poolt räägib ka asjaolu, et ökoloo

giliselt ja morfoloogiliselt lähedasel liigil, Theobaldma 

ochroptera’l, esineb kaks põlvkonda aastas (Montšadski 1951). 

Autori poolt on viimast liiki leitud küll ainult sügisel, kuid 

arvestades seda, et ka Th. morsitansfi valmikuid on leitud ai

nult sügisel, on loomulikum järeldada, et Ttm oohroptera keva

dise põlvkonna isendite mitteleidmine on tingitud viimaste 

vähearvuka se st. Isal о omade arvukuse maksimumi esinemist hilis

sügisel (isiklik materjal ja Fedorov 194-7) ei ole võimalik 

seletada, kui oletada ainult ühe põlvkonna olemasolu aasta 

jooksul.

Ka Iheobaldd^^ui^^eM e fonoloogia on tõenlolisalt 

sarnane kahe eelmiseliigi oinaga, kuigi faktilisi andmeid te

ma arengu tähtaegade kohta on veelgi vähem.

Mänsonia riohiardii esimesi valmikuid on leitud juuni 

keskel. Valmikute arvukuse maksimum esineb juulikuul (joon.41). 

Üksikuid emal о omi võib kohata kuni septembri lõpuni. Kirjan

duse (Natvig 1948, Montšadski 1951) andmeil toimub vastsete 

пик Miine mai lõpul - juuni algul. Liigil esineb selgelt ä':s 

põlvkond aastas.

Koli.andasse rühma, mida iseloomustab liik õe tn.lv ' ins 

, 1

Tal viluvatest munadest viljuvad noil esr erv J -1- 

vastsed kevadel esimeste soojade i1 taie sa di.
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temperatuur veekogudes (vähemalt kaldaäärses osas) ulatub 

4-5pC. Vastsete Ilmumise kalendaarne tähtaeg on erinev eri 

aastail, eri veekogudes ja eri maakohtades. Tartu ümbruses 

on esimesi Aedjosjte vastseid leitud 1951.a. 7.-8.aprillil, 

1953.a. 4.-5.apriil il ja 1954.a. 10.-11.aprillil. Fenoloogi

liselt langeb see kokku sinilille ja näsiniine õitsemisega 

ja esimeste päevaliblikate (väike koerliblikas ja lapsulibli- 

kas) lendlasega.

Nagu on kindlaks teinud Sazpnoya (1953) , kooruvad pea

aegu kõikide perekonna Ajedes^ liikide I järgu vastsed munadest 

enam-vähem samaaegselt, ainult mõnepäevaste vahedega. Hooli

mata sellest, vastsete nukkumine ja valmikute väljalend ise

gi ühest ja samast veekogust toimub reeglina väga erinevatel 

aegadel, rais on tingitud vastsete arenemiseja pikkuse liigi- 

1 iste st ja isendilistest erinevustest.

Ssimese lainena väljuvad varakevad iste liikide valriikud. 

Kõigepealt, Lesti ITSV-s alates tavaliselt maikuu esimesest 

dekaadist A. coimnunis, A.^cata^güla ja A.^eucoHelas; dekaa- 

esed 1^дтпс1юг^т i ja A^intrudens1 i 

valmlkud. Vüljumlsaja erinevused eri aastail paistavad ole-

nud aastail (1950-1954) ainult 5-6 p- evani, üksilmil -- stail 

tõenäoliselt siiski võivad olla ka suurojad. On h . ipa . ,

St ligilähedaselt samasugustes klimaatilistes tj. *■  
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vaatluste järgi mainitud valmikute väljalend 1949.a, algas 

5.-8.maini, langedes seega täielikult kokku autori vaatlus

tega Eesti NSV-s.

Hiliskevadiste liikide ^LZuulatus,

A. flavescens, А. excrucians, ^X^^nnu^ipes) valulikud lenda

vad veekogudest välja paar-kolm nädalat peale varakevadisi 

liike, mai viimasel ja juuni esimesel dekaadil; suvi-sügise

sed liigid (A. vexans, A. Girierens, A. ^oa^pius) väljuvad 

reeglina veelgi hiljem.

Nagu on kindlaks tehtud Helevin* i eksperimentaalsete 

töödega (1946) rea metsa sääskede liikide kohta, munad ühest 

ja samast munapanusest ei hakka arenema korraga. Näiteks kui

vanud veekogu põhjast võetud A. vexans*i  ja A. dorsalis*  e 

munadest hakkasid peale esimest üleujutamist arenema ainult 

keskmiselt 50%. Vahepealsel munade kuivatamisel ja järgneval 

üleujutamisel koorub jällegi osa vastseid. Isegi 5-6 kordsel 

sellisel munade üleujutamisel väike osa mune siiski säilib 

diapausi olukorras. Arvestades sellist metsasääskede bioloo

gia kohustuslikku omapära ja munade omadust säilida eluvõime

listena kuni 3 aasta jooksul (Helevin 1946, Slenova 1950, 

La no va 1953), on loomulik teha järeldus, et veekogudes - 

Metsa sääskede arengupaika.de s - esineb alati teatav и na d e 

varu. Sobivate tingimuste tekkimisel osa neist ria 

ma ja väljuvad va Imikud, kuigi võib-olla paari. за j f -l!1 

5eid liike ümbruses polnud üldse märgata. Je. '.. - ' 1

arengupaika.de
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raskendab tunduvalt põlvkondade arvu kindlaksmääramist.

Vastsete asünkroonse munadest koorumise tulemusena esi

neb peaaegu kõikidel kevadistel metsasääskedel sügisel sama

des veekogudes uuesti vastseid. On tavaks nimetada neid vast

seid ja neist arenenud valin ilm id teiseks osaliseks põlvkon

naks, kuigi osa neist vastsei st võib olla pärit ka -eelmistel 

aastatel munetud raunadest. Lesti NSV faunasse kuuluvatest 

met sa sääskede liikidest ei ole sügisest osalist põlvkonda se

ni täheldatud ainult A^yantaeus^*  ei ja A. annuligesj il.

Piirdudes nende sissejuhatavate märkustega, asume järg

nevalt vaatlema üksikute liikide fonoloogiat ja arvukuse se

soonset dünaamikat. Aastatel 1950-1954 autori poolt kogutud 

fenoloogilised andmed on toodud joonisel 43 ja tähtsamate lii

kide valmikute arvukuse sesoonne dünaamika joonisel 44.

Aedes communis*  e vastsed ilmuvad veekogudes kevadel esi

mestena koos teiste varakevadiste liikidega. I järgu vastseid 

on leitud avamaistu veekogudest alates aprilli esimesest de

kaadist , metsaveekogudes alates aprilli kolmandast dekaadist. 

Vastsete areng toimub võrdlemisi ühtlaselt ja mai teise dekaa

di lõpuks (a varna i stu veekogud) või mai lõpuks (met sa veekogud) 

lõpeb valmikute väljalend veekogudest taielikult. Juuli lõpu

poolel ilmub samadesse veekogudesse uuesti vastseid, sealjuu

res kohati mitte sugugi vähemal määral kui kevadel. Sealjuu

res on huvitav, et Sie no va (1952) andmeil А. сот unis JosLvu 

кibruses on selgelt monotsükliline, millel 5 aast t kestnud
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А. cataphylla
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(1950.-1954.a. kogutud materjalide põhjal'.
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Too n. 44. Tavalisemate metsas'?, skede valmikute 
arvukuse sesoonne dünaamika Lesti TSV-s.
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vaatluste jooksul sügisel kunagi vastseid ei avastatud. Ka 

laboratoorsed katsed munade niisutamisega ei andnud maini

tud autoril mingeid positiivseid tulemusi. Sazonova (1955) 

järgi esineb A^communis]ei sügisel ainult üksikuid vast

seid.

Vastavalt vastsete arengule on ka valmikute arvukuse 

sesoonse dünaamika kulg selgelt väljendunud kahe maksimumi

ga. Alates mai algusest nende arvukus kiiresti kasvab ja 

saavutab maksimumi juuni alguses. Sel ajal võib liik olla 

tõeliseks nuhtluseks seal, kus ta arenguks on olemas sobi

vad tingimused. Juuni lõpupoole liigi arvukus hakkab lange

ma ja langeb miinimumi juuli lõpul. Augustis esineb uuesti 

väike arvukuse tõus tänu sügiseste vastsete koorumisele. 

Kuigi septembris esineb valmikuid vähem kui augustis, on 

nende arvukus küllalt tunduv kuni valmikute täieliku hukku

miseni septembri lõpus.

A ödes cataphylla on varakevad iste met sa sö. üskade tüüpi

line esindaja. I järgu vastsed ilmuvad samaaegselt eelmise 

liigi I järgu vastsetega; kuid arvestades seda, et vastsed 

arenevad peamiselt avarnaistu veekogudes, mis kevadel kii

resti soo jene va d, enamus valmikuid väljub juba mai esi lesel 

poolel. Vastseid ei ole peale 20.maid veekogudes о na . m i- 

gatud. Hilissuvel on leitud üksikuid vastseid ainult .1-«>4.1

Valmikute arvukuse maksimum langeb mai II ja III 

kaadile. Juunikuus nende arvukus kiiresti v■ -1 ' atos 
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juuli algusest kuni septembri lõpuni võib leida veel ainult 

üksikuid isendeid.

Aed.es leuoonelas oma f enoloogialt enam-vähem sarnaneb 

A. cataphylla*ga, kuigi on tavaliselt alati vähearvukas. 

Tõenäoliselt selle tõttu ei ole Lesti NSV-s avastatud liigi 

vastseid sügisel. Sealjuures isalоomi on sügisel (august, 

september) leitud siiski rohkem (6c/) kui kevadel (mai, juu

ni - 2 с/). Sa zo no va (1953) leidis üksikuid А. ^^oomela^s' e 

vastseid ainult sügisel (august, september).

Aedes intrudens*i  fonoloogia ja valmikute arvukuse se

soonne dünaamika on üldjoontes sarnased А. communis*  e omade

ga. Erinevustest tuleks märkida järgmisi. Kevadel ilmuvad 

nii täiskasvanud vastsed kui valmikud ligi nädala võrra hil

jem kui Acommunis' ei. Sügisel on leitud ainult üksikuid 

vastseid ja nukke. Ka sügisene valmikute arvukuse maksimum 

on väiksem kui A^^oommond^ei ja valmikuid pole leitud enam 

peale augusti III dekaadi algust.

Aednis^punctor^ valmikute ilmumise aja järgi kuulub ka 

varakevad!ste liikide hulka, kuigi ta esineb arvukalt kogu 

pistes"'' sklaste aktiivsuse sesooni vältel. Kevadise põlvkonna 

viljal end kastab kauem kui teistel varakevad! stel liikidel, 

sõltudes arengupankade väga mitmesugusest iseloomust, peami

selt temperatuuri režiimist. Hilissuvel kui vesi veekogudes 

hakkab uuesti tõusma, il iuve " jäi 

1954.aastal toimus see juuli teisel dekaadil, 1-'5S. 1
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juuli III dekaadil♦ Enamus sügisese põlvkonna valmikuid väl

jub augusti keskpaiku; augusti lõpul ja septembris esineb 

veel ainult üksikuid nukke ja vastseid. C.N.Sazonõva (1955) 

poolt läbiviidud katsetega, kus suvel kaevatud aukudesse il

mu s sügisel hulgal iselt i va st seid, on toe statud,

et A. punotor’i sügisene vastsete arvukuse kasv ei ole mitte 

tingitud varumunade, vaid samal kevadel väljunud valmikute 

poolt munetud munade koorumisest; seega esineb liigil tõeli

ne teine põlvkond. Koos A. punotor’iga on neis katsetes tões

tatud sama ka A^nigrinus' e ja A. vexansfi kohta.

A. punotor*  i valmikute arvukus on kogu nende aktiivsuse 

sesooni vältel suhteliselt ühtlasem kui teistel liikidel. 

Esimesi valmikuid on aastail 1952-1954 järjekindlalt leitud 

9.-10. maist. Maksimaalse arvukusega esinevad nad nai teisel 

poolel; juunis arvukus langeb ja. jõuab miinimumini juuli 

I ja II dekaadil; augustis ja septembris esineb teine arvuku

se maksimum. Viimaseid valmikuid on leitud 2.oktoobril 1952.a. 

18. septembril 1953.a. ja 27.septembril 1954.a.

A^de^nigrinu.s*  e vähearvuka se tõttu on andmeid tema fe- 

noloogia kohta Eesti NSV-st üpris vähe. 1953.a. leiti üksi

kuid valmikuid ( 2 о ja 5 £) 15.-16.maini; 1954.a. leiti val

uliku id vähearvukalt 29.7. - 27.9. Sa z о nova (1953? järgi, 

kes ainukesena Nõukogude Liidus on täheldanud ka liigi arvu

kat esinemist, ilmusid 1949.a. ?‘õbiir1 ". veehoidla kui LI 

III - IV j äcrgu vastsed 10. rail, nuie aun in e algas -- .
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valulikud lendasid välja 12.-17.maini. Sügisel esines seal 

II põlvkond, mille III - IV järgu vastsed ilmusid 10.-11.au

gustini ja valmikute väljalend toimus 12.-16.augustini. Val

mikute ilmumise aja järgi on liik üleminekuvormiks varakeva- 

diste ja hiliskevadiste liikide vahel.

Hiliskevad iste metsa sääskede rühina moodustavad-peamiselt 

heledasõõril iste käppadega aiamperakonna Ochlerotatus rühma 

annulines^esindajad. Peale nende kuulub hiliskevad!ste metsa

su" skede rüiuna ka Ae^ies^diMtaeu^s. Viimase IV järgu vastseid 

on leitud mai keskel, valmikuid (isaseid ja emaseid) juuni 

algusest kuni keskpaigani. Hiljem on leitud ainult üksikuid 

emal oomi kuni augusti lõpuni. Valmikute arvukus on kogu suve 

jooksul väike. Arvestades isalоomade ja vastsete leide ainult 

kevadel on ilmne ainult ühe põlvkonna esinemine. Sama näita

vad ka Sazonova (1953) materjalid, kelle andmeil valmihud 

koorusid 1949.a. 25.-29.maini ja sügisene põlvkond täielikult 

puudus.

A^macula/bu^1 e, A^oypriusj e, A. flavescens’ i ja A. ez- 

cruciansti esimesed IV järgu vastsed ilmuvad veekogudes pea

aegu üheaegselt mai esimese dekaadi lõpul, esimesed nukud 

ilmuvad mai teisel dekaadil ja valrnikud mai kolmanda dekaadi 

alguses. Samasuguseid arenemise tähtaegu toob ka Sazonoya 

(1956) A^^'lnvescensf i ja A. cyprius’e kohta Hõbinski veehoid

la kaldail. Sügisest vastsete esinemist pole mainitud liiki

dest Eesti NSV-s täheldatud ainult A. cyprius’e kohti .
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Sazonova (1953) andmeil esineb ka viimasel küllalt arvukas 

sügisene osaline põlvkond.

Valmikute arvukuse sesoonne dünaamika on Igal liigil 

erinev. A^maoulatus peale kevadist maksimumi juunis, püsib 

arvukana ka juulis ja augusti alguses ja alles augusti lõpu

poolel hakkab valmikute arvukus kiiresti langema. A. cyprius’e 

valmikute arvukuse maksimum langeb juuni esimesele poolele. 

Väljaspool seda kitsast perioodi on leitud ainult üksikuid 
-i

isendeid. Ka A^excrucians, on juuni esimesel poolel arvukam, 

kuid erinevalt A. ovprius'est esineb rohkesti valmikuid ka 

kesksuvel ja augustis võib märgata teist arvukuse maksimumi. 

A. fläveseens11 arvukat esinemist on täheldatud ainult üks 

kord augusti lõpul.

A^ripariusj e ja i v”.hea-rvukuse tõttu on

faktilised andmed nende fonoloogia ja arvukuse sesoonse dü

naamika kohta liiga vähesed, et ilmneksid nende erinevused 

teistest hiliskevad iste st metsa saa skedest.

metsasidskede kolmanda ja viimase rühma moodustavad 

A^chiereus, A. verans, oo spins ja A. lis. Need lii

gid esinevad arvukalt ainult hilissuvel ja sügisel. Kui keva

del nende liikide vastseid ja valmikuid üldse esineb, siis 

alati vähearvukalt.

A^cinereu^1 e esimesi täiskasvanud vastseid ja nukkusid 

on 1953.a. leitud juba maikuu alguses, milledest 

parast väljusid ka valmikud. Teistel aastatel on ' - - li.-nta 
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väljalendu täheldatud alates juuni algusest. Sae kevadine 

põlvkond on vähearvukas. Selle põlvkonna isaloomi pole lei

tud enam peale 20.juunit. Juuni lõpus ja juuli alguses esineb 

veel ainult väheseid omalooni. Alates juuli viimasest dekaa

dist võib leida, mõnedes veekogudes jälle vastseid ja nukke, 

ühtlasi hakkab kasvama ka valmikute arvukus. Valmikute arvu

kuse kaks sügisest maksimumi (joon.44) ei ole tingitud tõenao

liselt mitte kahe sügisese põlvkonna olemasolust, vaid valmi

kute erinevatest veekogudest väljalennu tähtaja erinevustest.

A^vexansä i vastseid on leitud kevadel vähearvukalt ap

rilli lõpul ja mai esimesel poolel; juunikuus on leitud ka 

üksikuid valmikuid (4 aasta jooksul 1 0*  ja 5 o) . Arvukalt 

hakkab liik esinema alates juulikuu lõpust. Valmikute arvuku

se maksimum langeb augustikuu keskosale. Augustis ja septemb

ris on A. oinereus ja A. vexans koos A. punotor"i ja A. macu- 

latus^ega valdavateks liikideks Lesti NSV metsas’v*  skede 

faunas.

A^oaspius^' e arvukat esinemist on täheldatud ainult 

1966.a. augusti lõpupoolel. Ta lokaalne esinemine mereranni- 

kul ning statsionaarsete vaatluste puudumine vastavates koh

tades ei võimalda teha järeldusi selle liigi fonoloogia koh

ta. Andmeid A. dorsalis*  s fonoloogiast Lesti NSV-s on samuti 

vähe. Arvestades aga kirjanduses toodud andmeid nende 1 - ■ '• 3 

fonoloogiast, kuuluksid mõlemad suvi-sügiseste letsas1 

rühma.
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b. P i h u d e f e n о 1 о о g 1 a j а 

а г у и к u s е s е _s о о n п е   d ü -

п а а m 1 к а

Pihude fonoloogiat, nagu ka nende ökoloogiat üldse, on 

suhteliselt pai ju vähem uuritud, kui pistesääsklaste fono

loogiat. Paljudki küsimused on seni jäänud lahtisteks. Näi

teks pole paljude liikide kohta veel kindel, millises staa

diumis nad talvituvad. Seniste kirjanduslike andmete järgi 

otsustades enamus liike tõenäoliselt talvitub vast sest aa diu- 

mis. HUI' i (1947) vaatlustega on see kindlaks tehtud Culi- 

coMe^Jmp^ctatusT e, C^obsolatus*  e, O^ohio^terus1 e, 

0. cubitalis1 e ja C»^odibilj^1 e kohta. Hedvedjeya (1927) 

märgib vastsete talvitumist 0.^nubeculojsus’e коhta. koiey 

(1955) leidis järgmiste liikide talvituvaid vastseid: jmir-

cumscriptus, C. fascipennis, C. nubeculosus, C. stigma ja 

0. pulicaris. Osalt võivad siiski tal vi tu da ka munad, nagu 

on näidanud Jobiing1 i (1953) katsed C. vexans*  iga. Aasta jook

sul esineb üks, kaks või rohkem põlvkondi sõltuvalt liigist 

ja vaatluskoha klimaatilistest tingimustest.

Kesti NSV- s ilmuvad esimesed kevadiste liikide vai Liiku d

- 

andmeil langeb esimeste piilude valmikute ilmumine ronini t - 

ninga Õitsemise algusega. Vaatlused Kosti 1 5T-' -2 - w 
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kinnitavad, sada väidet. Nii on märgatud esimeste toomingaõite 

puhkemist 12.5.1952., 16.5.1953. ja 19.5.1954. aastal. Sama

del aastatel on esimesi pihusid leitud vastavalt 12.5., 16.5. 

ja 20.5. Valmikute aktiivsuse sesoon kestab keskmiselt 

4^ kuud kuni oktoobri alguseni. Nende sügisena kadumine on 

tõenäoliselt seotud öökülmade saabumisega. Valmikute arvukas 

esinemine algab juuni algusest ja püsib kuni sügiseni enam

vähem samal tasemel. Sealjuures ühed liigid vahelduvad teis

tega ja igale neist on omane kindel arvukuse sesoonne dünaa

mika (joon.45).

Valmikute ilmumise aja, aktiivsuse perioodi pikkuse ja 

arvukuse sesoonse dünaamika järgi võib kõik pihude liigid 

jaotada 4 rüiuna: polüsesoonsed, kevadised, suvised, ja hilis

suvi sed.

Polüsesoönsed liigid võivad esineda arvukalt nii keva

del, suvel kui ka sügisel. Siia kuuluvad 0. obsoletus, 

(g. ^obäopterus^, O^pud^ioaris ja tõenäoliselt ka 0. stigma ja 

0. juj/b^uüosus^. Neile liikidele on iseloomulik 

1) pikk aktiivsuse periood kevadest sügiseni, 

2) vähemalt.kahe põlvkonna olemasolu aastas ja 

3) omapärane arvukuse sesoonne dünaamika.

Kevadel, alates esimeste Isendite ilmumisest, nende ar

vukus kasvab kiiresti ja saavutab esimese maksimumi juuni 

I poolel; juuni II poolel ja juuli I ja II dekaadil esinev: 1 

heed liigid vähearvukalt. Arvukus hakkab uuesti kasv
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C. fascipennis
Csubfascipennis
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C. heliophilus 
C. alb/cons

dvna. amika 3 e st 1 ITSV-
о о n. 45. Piilude (Galicoides) valmikute arvu
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juuli III dekaad.il. Augusti I poolel (ohiogterus, obsoletus) 

või augusti lõpul (pulicaris) võib märgata teatavat arvukuse 

langust. Septembris saabub teine arvukuse maksimum, mis on 

tunduvalt suurem kevadisest. Septembri lõpus arvukus kiires

ti kahaneb ja oktoobris võib veel kohata ainult üksikuid 

eksemplare.

Meist liikidest O^obsoütus ja Cj^ohiopt^as on kevadel 

mai lõpupoolel ja juuni alguses Lesti NSV pihude fauna vai 

elavateks liikideks. O^obsoüt^E^ ai on 1954.a. juuni esimesel 

poolel (6 korda) ja 5. juulil (1 kord) täheldatud isalooma.de 

massilist surumist. Su liuni sel koonduvad parvedesse sageli 

kümned-tuhanded isendid meenutades tolmupilve metsavahel ise 

tee kohal. Kirj virkused 0. obsoletus*e  surumise
у ) 

näivad puuduvat . Olemaolevail andmeil on seda nähtust 

maininud veel Kr ober (1910, 1935) C j^ulb ioans^ 1 kohta, Goet- 

ghebuer (1919) 0. pulicaris*e  kohta, Parker (1949) C. palli- 

dieornis1 e ja O^grise^Zons*  i kohta, Jobiing (1953) 0. puli- 

carisde kohta ja Lund ström (1910) 0. nubeculosus’e kohta.

C. pulicaris*e  esimesi valmikuid on leitud alates mai 

lõpust. Iseloomade surumist on täheldatud üks kord 11.8.1953. 

aastal. G. pulicaris erineb fenoloogiliselt teistest pihude 

Üüridest oma sügisese hilise aktiivsusega. Mii võib leida 

selle liigi isa- ja emal о omi veel kogu oktoobrikuu v Itel,

Thienemann (1926) linil -
Kieff, suhtes, milline liik Sdwards* i (1939) arva о ; s c-jl 
identne 0. obsoletus*  ega.

dekaad.il
isalooma.de
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mil nad mõnikord kogunevad varjupaikadesse koos talvituvate 

pistesääsklaste emalоomadega.

0, stigma11 on kevadises- lt

2 emalоoma 21.mail 1954.a. ja 12.juunil 1953.a. Juuli lõpul 

ja augusti algul 1954.a. on leitud arvukalt nukke, milledest 

mõne päeva möödudes koorusid laboratooriumis valmikud (7 d*  

ja 15 H). c. nubeculoE f moloogia kohta on andmeid v 

gi vähem. Ainult 26.5.1952.a. on püütud 2 d? ja 1 o. Arves

tades aga ka kirjanduses toodud andmeid, tuleks kaks viimast 

liiki paigutada polüsesoonsete piilude rühma.

Kevadiste liikide hulka kuuluvad 0. pictipennis, C.^al

bicans, C^h^Mo^hnJnis ja seniste andmete põhjal ka 0. jbn- 

punctatus. Neid iseloomustab järgmine arvukuse sesoonne dü

naamika. S siine sed isendid ilmuvad mai teisel poolel. Arvuku

se maksimum saabub juuni I dekaadil; juuni lõpuks nende ar

vukus tunduvalt kahaneb, lõpeb täiesti (pictipennis) või 

esineb üksikuid Isendeid veel juulis (albicans, heliophilus) 

ja augustis ( impunctatus).

C^imguiw^tatusjt on seni Lesti NSV-st püütud väga vähe 

(10 ^)) , seetõttu on võimalik, et materjali lisandumisel tu

leb ta paigutada suviste liikide hulka. Sellele viitavad 

Kettle (1949, 1950, 1951) vaatlused Šotimaal, kus C_. impunc

tatus on massiliselt esinevaks liigiks ja vus tr. o: iana

loogialt ja arvukuse sesoonselt dünaamikalt srr.t ::b su ris

te liikidega, eriti 0. pallidicornis’ega.
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Suviste liikide rüiuna moodustavad O^vexans, C.^palli- 

dicornis, 0. saiinarius, O^odmbilis ja 0. cubitalis. Esime

sed valmikud ilmuvad neil liikidel reeglina juuni I dekaadil. 

Erandina on O^vexans^ i esimesi emal о omi 1953. ja 1954.a. 

püütud juba 29.mail, ^^paldJjiicorni^s1 e üks isal о от isegi 

12.ma il 1952.a. Valmikute arvukus kasvab kiiresti maksimumi

ni ja juuni teisel poolel ja juulikuul annavad selle rühma 

liigid kogu Culicoides’te faunale põhitooni. Arvukuse vähene

mine toimub aeglaselt. Viimaseid isendeid on leitud vähearvu

katel liikidel (s^ywayus, oMbilis, oubitaliy augusti kes

kel, arvukatel (vexans, pallidicorMs) septembri keskel.

Viimasesse, hilis su viste liikide rü.hma on kantud 3 lii

ki - 0. fascipennis, C. grisescens ja 0. subfascipennis. 

Nende arvukuse sesoonne dünaamika on vastupidine eelmise rüh

ma liikidele. Kuigi kevadel ilmuvad need liigid ka mai lõpul 

- juuni alguses, esinevad nad juuni- ja juulikuul vhearvu- 

kalt. Alles juuli lõpul hakkab nende arvukus kasvama ja saa

vutab maksimumi augustis. Augusti lõpul arvukus kahaneb kii

resti ja viimaseid valmikuid on märgatud septembri keskel.

Culicoides circumscrintus, 0. Simulator, 0. trunoоrum 

ja C^pumjJuis on Eesti NSV-s niivõrd vähearvukad ning see

tõttu materjal nende fonoloogia kohta niivõrd fragmentaarne > 

et nende pai '

C. eircuinsoriptus* t on leitud Eesti NSV-et ainul 1 о 

24. juunil 1953.aastal. Söömas on toda arvukalt leitud J -
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ja 18.juunil (3tora 1934, 1937), Põhja-Saksamaal 19.juulil 

(Kröber 1935). C. truncorum.1 i ja O^simulat^ i on väljas

pool Sest! NSV-d seni leitud ainult Inglismaal (Edwards 1939) 

(esimene mais-juulis, teine juunis-juulis) ja viimast ka Bel

gias (Goetghebuer 1945) . Eesti NSV-s on leitud esimest 16. juu

nist -15. juulini, teist 10. juunist - 16. juunini. O^^malngs't 

on Eesti NSV- st 1 e i tu d a inul t ük s emal о от (1. jutil il 1953.a.) ; 

Lääne-Saksamaal (Winnertz 1852) on leitud 1 о juuli keskel. 

Goatghebuer (1923) on täheldanud C. pumilus’e kallaletungi 

Belgias juulikuus. Muid kirjanduslikke andmeid viimaste lii

kide fonoloogia kohta pole ma leidnud.

c • К i h u 1 а  s t e  f e n о 1 о о g i а 

j а а г v и к и s е s е s о о nn е 

d ü п а а m i к а

Kihnlased on kõige vähearvukam verdimevate kahetiivalis- 

te rühm Eesti NSV-s ja seetõttu on ka andmed nende fonoloogia 

kohta suhteliselt puudulikud. Autori poolt kogutud faktil.'.' - ' 

andmed on toodud joonisel (joon.46).



~luk ~ киГ IV V VI VII VIII IX X
E.latipes OO WWW O ■ 1

0. omata + O O

oM • OW eq ui na

S.arqqrealum • • O

5. suborna/um
■ • * * ф® фф Ф

E.angustitarbe +

S.morsitans
• 1 G

5. trunca/um ( G

5ch. pusilla O — G

5. sp. aff. тоrsitans •

B. erythrocephala OGO •

E. sp aff latipes •

о u о 0 u Q
_

О •

£. sp aff. aureum OO OO

T maculatum •
_______________

Joon. 46. К ihul aste fonoloogia Sooti ITSV- о 
(autori xoolt aastail 1950-1954 kogutud, materjalide

* ). (■) - ; (•) -
: ' ' 1 1 ’; (A ) - .

gurui irr); ( + ) - nui UÄ; .
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Küsirause kohta, millises arengustaadiumis kihnlased talvi- 

tuvaä, on kirjanduses erinevaid vaateid. Rubtsov oma Nõukogude 

Liidu кihulaste fauna kokkuvõttes (1940 a) pooldab vaadet, et 

kihnlased talvituvad vastsetena. Kuid ühes oma hilisemas toos 

(Ruhtsov 1949) ta leiab, et kui mitte kõik, siis vähemalt suu

rem osa kihulast talvitub muna staadiumis. Viimast väidet tões

tavad ka hilisemad uurimused (Beltjukova 1953, Ussova 1953, 

Rubtsov 1954). Usso va (1953) poolt on pidevate vaatluste teel 

kindlaks tehtud, et Petro sa vodski ümbruses .enamus liike talvi

tub munastaadiumis; vastsetena talvitub seal ainult Sus^^lati- 

pes ja Od^ornata^. Leningradi oblasti tingimustes talvituvad 

Rubtsov*  i (1954) andmeil vastsetena Od. õrnata ja Boophthora 

erythrocephala.

Lesti NSV tingimustes kooruvad kevadel kõige varem, juba 

aprilli viimastel päevadel või maikuu algul, Su simulium lati- 

pes*  i ja Odagmia õrnata valmikud.

La ikäpp-к ihul a se (nukke on autori poolt 

leitud alates aprilli keskpaigast kuni juuni keskpaigani. Val

mikud esinevad arvukamalt maikuul ja juuni alguses. Juuni al

guses (2.juunil 1854.a.) on märgatud ka isalоomade surumist. 

Leningradi oblastis ja Karjala-Soomes esineb liigil kirjandus-

Iv . -

'rSV-st n".itavad samuti ühe kevadise põlvkonna olemasolu rasua 

jooksul, kuigi üksikud vastsed võivad ka sügisel nu.1. u'a ,rl 

neist nukkudest kooruda valmikud. Viimast tõestavad vai ..kuL>
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(1 d1 ja 1 5») leid 1 .oktoobril 1952.a. ja nukuke stade leid 

27.septembril 1954.a.

Shiskihulane (Odagmia õrnata) on polütsükliline liik, mil

le vastseid võib veekogudes leida peaaegu kogu aasta läbi ja 

nukke varakevadest kuni hilissügiseni. Põlvkondade arvu kind

lakstegemiseks teostati 1954.a. LIva rajoonis Nigula oja kesk

jooksul perioodilisi vaatlusi kevadest sügiseni. Saadud andmed 

(tabel 16) näitavad selgelt vähemalt kahe põlvkonna esinemist 

aasta jooksul. Kolmanda põlvkonna esinemise küsimus peab jääma 

lahtiseks, leuna augusti- ja septembrikuus veekogudes esinevad 

vastsed ja nukud võivad olla arenenud ka I põlvkonna valmikute 

poolt munetud munadest.

Tabel 16

Shiskihulase arengu fenoloogia Nigula ojas 1954.a.

(++ - massiliselt või arvukalt, + - vähearvukalt või üksikult)

Põlvkond I

К u u V _ VI VII VIII I)
Vaatlu s- 

Arengu- päev 
staadium

10. Г.
....

6. 24. s. 10. 26.

Vast

sed

Nukud

I
II »
III »
IV « + + 

++

+

+ + + +
-j*  + + +
+■ + + + +

+ + + + +
-1- + 4- + + +

4- 4-4- +

+

+

4*  +Tühjad 
nuku 

kestad
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Ülejäänud liigid on Eesti NSV-s vähearvukamad. Joonisel 46 

toodud andmete täienduseks on vajalik veel lisada järgmisi mär

kusi.

Hobukihulast (Uilhelmue^EU^^ on Dampf (1984-86) leid

nud Eesti NSV-s 3.septembril 1988.a. Hõbekihulast (Simulium 

argyreatum) on lestist Dampff i poolt leitud 1922.a. 3.-17.sep

tembrini. Rubtso v*i  (1954) andmeil võib liigil Leningradi ob

lasti tingimustes esineda 2-3 põlvkonda aasta jooksul. Ahas- 

käpp-к ihul a sel (Eummmiul^^ esineb Eesti MSV-s

tõenäoliselt kaks põlvkonda, milledest esimene väljub mai kes

kel, teine juuni lõpupoolel. Rubtsoy'i (1940 a) andmeil areneb 

liigil Ida-Siberis 2 põlvkonda, Taanis 3 põlvkonda. Lirnlium, 

morsitans^on Ussova (1953) andmeil Karjala-Soomes bitsükliline 

Uik. Rubt sov*1 (1940 a) andmete põhjal esineb Ida-Siberis sa

muti kaks põlvkonda, milledest esimene väljub juuni keskel, 

teine augustis. Noõ^^or^er^thro^^^ 1'võib Leningradi ob

lasti tingimustes esineda aastas 2-3 põlvkonda (Hubtsov 1954), 

LKne-Euroopas isegi 3-4 põlvkonda (Hubtsov 1940 a). Voötkihu- 

lane (Titanopteryx nao ulatuni) on Hubtsov* i (1954) andmeil mono- 

tsükliline liik, mille valmilaid väljuvad peamiselt juulis või 

augustis. Kui dm ihul a st (EusLnulpaE^ on Eestis Dampf* i 

poolt leitud 3.septembril, Eusimulium kerteszi 2.-5.septembri

ni 1922.a. Kuidkihulasel esineb kirjanduse andmeil 2 põlvkon

da aastas; Karjala-Soomes väljub noist esimene juuni lepul, 

teine augusti keskel (Ussova 1953).
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Кihulaste valmikute arvukuse sesoonset dünaamikat ei ole 

vöimalik siinkohal analüüsida, baina vaatluskohtades nende kal

laletungi arvukus on olnud väga minimaalne, kahapüükidesse aga 

satuvad nad vaga juhuslikult.

d. P a r m 1 aste  f e n о 1 о о g i а

j a arvu к u_ s^ e s e soon n e

d ü n a a ni i k a

Parmlased on tuntud soo jalembeste putukatena, kelle ak

tiivne lend toimub ainult suvekuudel, peamiselt kuumade ilma

dega. 3esti 1TSV tingimustes haarab pärmi aste lennuperiood aja

vahemiku maikuu viimastest päevadest kuni septembri esimeste 

päevadeni. Praktiliselt lõpeb nende lend küll juba augusti 

keskel. Vaatlugall olnud 5 aasta jooksul on peale 20.augustit 

leitud ainult üksikuid hariliku sõgelase (Chrysozonc piu vi'11 1 s । 

isendeid. '

karulaste arvukus toodud perioodi viital koi 

res ulatuses. Ligi 90% kõigist autori poolt ко utv ' ' " 



171

on püütud juuni teisel ja juuli e sine sel poolel (joon.47). 

Kuid isegi selle lühikese, umbes 30-püevase perioodi vältel, 

mil parmlased esinevad arvukalt, ei ole nad aktiivsed mitte 

iga päev. Nende aktiivsus sõltub suurel määral ilmastikust. 

Seetõttu näiteks vihmaste ja jahedate ilmadega parmlased on 

väheaktiivsed või näivad täielikult puuduvat isegi kesksuvel. 

Nende tegelik arvukus avaldub ainult soojade päike sepaistei is

te päevadega. Selliseid parmurikkaid päevi ehk nn. ffparmupäevin 

on suvel ainult teatud protsent. Viimase suurus oleneb maakoha 

ja aasta klimaatilistest tingimustest. Sesti NSV tingimustes 

on "pannupäevade” hulk aastail 1952-1954 juuni teisel ja juuli 

esimesel poolel kõikunud 30-60 % piires. Pisutjev*i  (1937 a) 

andmeil oli Leningradi oblastis 1930.a,' £ 

päevi" 40)o. Voroneži ümbruses aga on SkufinÜ (1954) andieil —- • ein in mm neu um

parmurikkaid päevi kogu parmude aktiivsuse perioodi v'Iltel 

80-95 %.

L randina teistest verd imevate kaheti ival iste rüiuna de st on 

kõik Lesti IILV parmlased monotsüklllised. Sellest on ka tingi

tud üksikute üüride lennuperioodide lühiajalisuse Kuigi parm- 

laste lonnuperiood kestab ainult veidi üle 3 kuu ja on seega 

tunduvalt lühem kui teistel verdimevate kahetiival iste rühmadel, 

ei ole ühtki pärmi aste liiki, mille valinikud esineksid looduses 

kogu selle perioodi vältel.

Valmikute lennuperioodi pikkuse järgi jagab ü;ün (1^52 a) 

рак ilased kahte rühma: 1) 1 i i h ip er io о dil isad - lennu;



.Toon. 47. Pärnlaste arvukuse 
sesoonne dünaamika.
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Mi - 



pikkusega 4-5 nädalat ja 2) • p ikag erlo о d il i sed - lennuperioodi 

pikkusega 6-10 nädalat.

Iselо onulikek s lühikese lennuperloodiga pärmiasteks on 

Lesti NSV-s Chrysozona italica, Chr^^rassicornis, Chrysops_ 

rutipes, Chr. divaricatus, Tabanus luridus, T. borealis^, 

T. lapgonicus, Т^ЬагалзДгп^ ja T. arpadi ( joon.48). Pika len

nup er lood iga iseloomustavad Сатуе^^ Chrysops^

relictus, Chr. pictus, Chr. segulcralis, Tabanas uontanus^ 

T. fulvicornis, T. solstitialis ja T. tulvas.

Üksikute liikide lennuperioodi pikkus sõltub suurel mää

ral vastava liigi arvukuse st. Aladel, kus üks liik on arvukas, 

on ta lennuperiood reeglina pikem kui aladel, kus ta esineb 

vähearvukalt. Nii näiteks Chrysozona, italica, mis on Lesti 

NSV-s haruldaseks liigiks, on leitud siin ainult 10-päevase

perioodi vältel (9.-19. juulini) ; Moskva oblastis on 1 к и. v - 

line ja seal oli ta lennuperioodi pikkuseks 1938.a. ?2 päeva 

(13.6. - 23.8.)(Olsufjev 1949). Teiseks näiteks võiks olla 

Ghrysops relictus, mis autori püükides on osutunud arvukuselt 

valdavaks ja on püütud Lesti NSV- s V5-p.. te vase perioodi viitel 

(4.6. - 18.8.); Moskva oblastis oli liik Pisut j evi (1949) p - 

kidas haruldane on r 

(13.7. - 28.8.).

j '

kesk suvised.
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Kii 2- ske va di st e liikide rühma moodustavad Tabanus luridus 

ja T. ^confinis. Nõnda 1 iile ida välmitud ilmuvad Eesti NSV tin

gimustes tavaliselt maikuu lõpul ja on iseloomul ilm d just mai 

viimastel päevadel ja juunikuu esimesel poolel, üksikuid 

T*  confinjs’e isendeid on leitud ka hiljem kuni 2.juulini 

(1952.a.). Siinjuures on huvitav, et samad liigid on ka mujal 

Euroopa ja Siberi metsa- ja metsastepivöötmes kevadel esimes

teks parmlasteks, ilmudes näiteks Leningradi oblastis 20.mai 

paiku (1930.a., Olsufjev 1937 a) , Moskva oblastis 30.mail 

(1938.a., Olsufjev 1949), Tomski ümbruses mai lõpul (Kisselje- 

va 1937), Voroneži oblastis reeglina mai keskel (Skufin 1954).

Vara suviste liikide rüiuna kuulub enamus Eesti 1TSV- s tava

lisi parmlasi: Tabanus tropieus, T. maculicornis, T^fulvl- 

cornis, T. borealis, T. solstitialis, T. larponicus, T. taran- 

dinus, T. arpadi, Chrysops relictus, Chr. eaeeutiens, Chr. di

varicatus ja Chrysozona crassioornis. Reeglina need liigid il

muvad junni I dekaadi keskel ja on arvukad juuni II poolel ja

Г ‘ulvioomis,

T. solstitialis ja Chrysops relictus) võib leida vähearvukalt 

ka veel augustis. Lähiperioodiliste liikide (Chrysosõna cras

sioornis, Tabanus lapponicus, T. tarandinas, 1 -

Chrysops divaricatus) lend toimub peamiselt või ainult juuni 

teisel ja juuli esimesel poolel.

Kesksuvised liigid esinevad kõige arvukamalt juulikuul. 

Esimesed nende liikide v " ” nt ilmuvad juuni teise dekaadi
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lõpul või veelgi hiljem. Siia rühma kuuluvad. Tabanus boviänus 

T. montanus, ^sthereus, Chrysops

sepulcralis, Ohr^^iotus, Chim _гиаЧ?од) Chrysozona italica ja 

Chr. pluvialis. Lesk suvised liigid on Kesti NSV-s üldreegli

na vähearvukad. Ainukeseks erandiks on harilik sõgelane (Chry- 

sozona pluvialis), mis on Kesti NSV-s arvukuselt valdavaks lii

giks. Eriti on ta suhteliselt arvukam, võrreldes teiste perm

lastega, juuli II poolel ja augustis.

Graafikust (joon.48) ja eeltoodud fenoloogiliste st rühma

dest on välja jäetud rida Kesti NSV-s vähearvukaid või harul

dasi liike, millede üksikud juhuslikud leiud ei võimalda teha 

järeldusi nende fonoloogia iseärasuste kohta. Sellisteks lii

kideks on Tabanus mi о ans (1 £ 9.7.52), T. ^aterrijmis_ (2 <j) 

18.6.52.), T. plebejuš (1 j 28.6.53. ) , T^justiou^ (2 g 

7.8.52; 1 z 13.8.52; 1 o*  8.7.52.), T^miki (1 о 23.7.51.;

1 30.6.53. ; 1 d 1.8.53.) ja Ре^^^ота^е!^^ (1 о

19.6.54.; 1 19.7.54.).

Autori vaatlusi täienda vend faktilisi andmeid Kesti NSV 

põrmlaste fonoloogia kohta võime leida veel Dampf1 ilt (1924

-- d Tabanus^montanu; 1 < . -

(1922.a.). Peale selle on NSVL Teaduste Akadeemia Zooloogia 

Instituudi kollektsioonides üks Chrysops relictus*  e omalooni, 

kes on leitud 24.mail 1901.a. Pärnust K. Gagarin11 p olt.



VI USTI VERD IMEVATEN 3 V

КАНЕТ I I V A L ISTE LIIKIDE 

3 и H T E L I s S S T 0 3 А T Ä 1 T S U

SEST ME S T 3 ' .. .

LOOM A DE PARASIITIDENA

Verdimevad kaheti ival ise d on tüüpilised ajutised valis- 

parasiidid, kes ainult toitumiseks otsivad üles peremeesloo- 

ma. Per eme esi о omad eks võivad neil olla imetajad, linnud, ka

hepaiksed ja ka selgrootud loomad (putukad, teod). Inimese 

ja koduloomade suhtes ei ole kõik verdimevate kahetiivaliste 

liigid mitte ühteviisi ohtlikud parasiidid.

Pistesääsklastest on Eesti NSV-s aktiivseteks vereime

jateks kõik halla sü’’ sed, soomus sääsk, metsa sää sed ja 1 innu- 

sääskedest Theo bai dia alaskaensis. Teiste linnus“ skede kal

laletungi inimesele ega koduloomadele pole autori j olt mär

gatud. Kirjanduslikel andmeil tunnustatakse iksimelselt 

. ..



176

< Culicolla liigid aga üldreeglina ei ime in лапе ste ja koduloo

] made verd. Ainult VelitLevits (1931) märgib, et Theobaidia 

(Culioella) morsitane on aktiivne vereimeja inimese suhtes.

Samuti laulusääsed ründavad väga harva inimesi. Heiteks 

on autori poolt püütud endalt ainult 4 Culex pipiens’i ema- 

looma (427-st kogutud maimikust). Gutsevits (1948 a) kogus 

Leningradi ümbruses 1945. ja 1946.a. 262 C. pipiens*  i valmi

kut ja neist ainult ühe endalt. Ka Mitrofanova (1954) märgib, 

et Culex pigiens vaatamata ohtrusele tuleb inimesele kallale 

ainult üksiloitei juhtudel. 0. apicalis*e  või 0. exilis1 e kal

laletungi kohta inimestele või koduloomadele puuduvad auto- 

■ ril igasugused andmed.

Väga aktiivseks vereimejaks inimestel on osutunud hari

liku laulu sääse alamliik Culex pipiens niolestus Forskal, mi

da on leitud Leningradis (Fedorov 1946), Ukrainas (Antsibor 

1953, Belskaja 1955) , Skandinaavias (Natvig 1948), Ungaris 

(Vincent 1933) ja mitmel pool Lääne- ja Lõuna-Euroopas, kuid 

pole seni avastatud Eesti NSV-s.

Inimeste suhtes inaktiivseid liike (Theobaidia norsi- 

tans, Th. ochroptera, Cuj^ex^apicalis^ ja C.^pipiens) on sage

li leitud lindudel (RoBit ja Bibikov 1953, Martini 1930 jt.) 

või konnadel (Stackelberg 1937, Desportes 1942).

Habesääsklastest imevad inimeste ja koduloomade verd 

üldiselt väljakujunenud vaadete järgi perekonna Culiooides 

liigid ja Palearktikumi lõunapoolses osas ka p згекоппа
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Leptoсопорs esindajad. Huvitav on siiski märkida suuri lahk

arvamisi seilas küsimuses eri autorite vahel. Grünberg (1907) 

märgib vereimejatena peale Culicoides*te  ja Myoterotypus1te 

( = Leptoconops) ka perekonna Ooratolophus^ ( = Serromyia) esin

dajaid. Zilahi-Sebess (1932, 1936) peab vereimejaks veistel ka 

Atriehopogon JuicoruinJ i. Selle autori vaatlusandmed, mis on too

dud järgnevas tsitaadis, lubavad siiski viga kahtlevalt suhtu

da sellesse väitesse. TTIch fand vährend meines Sammelns nur 

eine Art, welche der Parasit eines Säugetieres ist. Diese ist 

das Weibchen von A. lucorum. Ich habe dieses mehrmals an schat

tigen Stellen gefangen (unter einem Nussbaum), wo die Rinde 

ihre Mittagsruhe hielten. Da fliegen sie in den zwischen dem 

Laube durchscheinenden Sonnenstrahlen, aber wann die Rinder 

kamen, setzten sie sich auf diese11 (1932:77), Nagu selgub, 

autor ei märganud mitte nende putukate pistmist ega vere ime

mist, vaid lendamist loomadele.

Ooetgaebuer (1933) analüüsib kahe prantsuse autori 

irunipt, Precis de Paras! ie, Paris 1910:64r/

Insectes parasites de 1* Homme et des Animaux domestiques, Pa

ris, 1924:218) andmeid. Ssimene neist autoritest väidab, et 

Dasyhelea dufouri pistvat inimest ja teine toob tervelt 13 lii

ki habesl!sklasi, milledest 12 kuuluvad perekondadesse ^ezzü^, 

^elea, РаРр^т^г^> Atrichopogon, Monohelea ^Johannsemyia, Dajsyg 

hei ea ja Clinohelea ja ainult üks on Culicoides. К ;ik need 

li: id aga olevat tülikad oma istete tõttu. Goetgl-зЬ n?
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avaldab arvamust, st siin võib tegemist olla ainult eksitu

sega. Kuid ka hilisemal ajal leidub erialalises kirjanduses 

küllalt sageli märkusi, milledes süüdistatakse perekondade 

Forcipomyia, La^iohelea^ ja Oeratopogoii esindajaid parasitee- 

r iili seks inimestel ja koduloomadel.

Nii näiteks Bdv/ards (1939) toob imetajate ja lindude 

parasiitidena perekonnad Culicoides, Leptooonops ja Laslo

hel ea. Kaks viimast aga ei esinevat Inglismaal. Gutsevits 

(194-7) esitab Kang-Ida verd imevate kaheti ival iste nimekirjas 

tihe liigina ka Forcipomyia sp., kuigi lähemaid andmeid selle 

vormi kallaletungi kohta inimestele või koduloomadele pole 

lisatud. 0handier (1950) kirjutab habesääsklaste parasltisni 

kohta: v1The great majoritv of the species that attack man 

and animals belong to the genus Culicoides, but there are 

annoying pests in the genera Leptooonops, Cerptopogon, and 

Forcipomyia al son (lk.625). Gutsevitš (1955) ning Gutsevit s 

ja DŽafarov (1955) teadustavad Nõukogude Liidu faunale uue

i >nna Las lohel ea leid •

NL Euroopa-osa lõunaöblastites, Aserbaidžani NSV-s ja Usbeki

Kriitiliselt analüüsides toodud andmeid, tuleb kõige

pealt märkida, et vanemas kirjanduses esitatud V itecl pere

kondade Serromyia (Grünb ,

Johannsenomyia ja Clinohel(Seguy) parasit eerr ''.sm t ini

mesel ja koduloomadel on ilmselt ekslikud. Nende ere' ondade 
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esindajad on tüüpilised 

tukata st.

Tunnistada aga kirjanduses esinevaid Viiteid perekondade 

Forcjjnyia ja Dasyhelea^ parasiteerib!sest inimestel ja koduloo

madel lihtsalt eksituseks oleks autori arvates ebaõige. See on 

tingitud asjaolust, et ka autori enda korduvate vaatluste j"r- 

gi üksikud isendid nimetatud perekondadest lendavad inimesele 

juurde nagu teisedki verd imevad kabet i ival i sed, mõnikord - ka 

"maanduvad" katmata kehaosadel ja jooksevad naha pinnal ringi 

justkui otsides sobivat kohta pistmiseks. Hoolimata sihikind

latest vaatlustest sellistel juhtudel, pole kunagi märgatud, 

et need putukad oleksid pistnud või imenud verd. Samalaadse 

nähtusega tõenäoliselt oli tegemist ka Zilahv-Seb e s s' i vaatlus 

tel ÄtricltoroLlo^^u^гui^ i kohta (vt. lk.177).

Nende putukate selline käitumine võimaldab oletada., et 

rea habe sääski aste liikide (perekondadest Dasyheloa, Foj?cipo- 

myia ja Atriohopogon) afiinsus inimeste või koduloomade suh

tes kujutab endast esimest fbiogeneetilist astet nende putuka

te kujunemisel püsisoо ja ste loomade parasiitideks. Soe on se

da enam tõenäoline, et teatud liigid noist perekondadest on 

kõigu soo ja ste loomade ja töiste putukate parasiidid, lo.ro opo st

, D

.ilidel ja j?»__CLa slohel ... )
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F^^uliginosß ja F^our is liblj . te tiibadel, Edwards

1 F^crude]  -- 1 v blase (Tenthredinidae)1

liul, Kar sch 1886; Ih^e^ue^s - mitmetel kiila ssilria (Chrysopa) 

liikidel, Eduards 1924-, Forsiug 1924, Stora 1934, Tieder 1936: 

Atrichopogon rostratus ja A. meloesugans - vill mardikatel 

(Meloö), Edwards 1923, Hequist 1948, Stora 1937, Krogerus 3 938: 

A.^osZEorar^ - rohuhundlastel (Oedeneridae) , Krogerus 1936, 

Stora 1939; A. intuscus - liblika Stauropus fagi tiival, Vo-

1.

Perekond Lasiohelea^, mida G-oetghebuer (1934) käsitleb 

Forcipoinyia alamperekonnana, on troop il istel aladel tuntud 

verdinevate kabetiivaliste esindajana. Selle perekonna põhja

poolse levikuga liike, millede hulka kuulub ka Lesti NSV-s 

laialt levinud L. velox, pole aga kunagi nähtud inimestel ega

1 ' andmed verdimevats I 1

leidude kohta Nõukogude Liidust vajavad veel kontrollimist, 

-kuna siin on tõenäoliselt tegemist nõhrangu eksitusega. Üks 

eksemplar, mida autoril oli võimalus vaadata (kitse vitsf i ko

gus, osutus tüüpiliseks Atrichopogon1 iks.

Võttes ко kisu kogu eelpooltoodu tiabesääsklaste kui parasii

tide kohta, võib öelda, et vähemalt Lesti NSV tingimustes on 

inimese ja koduloomade parasiitideks ainult pihud (Culicoides). 

Lõunapoolsetel aladel (Nõukogude Liidu Euroopa-osas alates 

Moskva oblastist) liituvad pihudega veel Leptooonops^id ja 

' 1 • d. 2
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Atrichopogon esindajate in г'jne st oi ja ко dulo orjadel jarasitee- 

rinise kindlakstegemine nõuab täiendavaid üksikasjalikke vaat

lusi.

Ka kõigi pihude liikide kohta polo tõestatud nende para- 

sitsonimine inimestel ja koduloomadel, ^osti NSV faunasse kuu

luvast 81 liigist pole autori poolt kallaletungi märgatud

7 liigi suhtes: C. nubeculosus, (N. row^oimp^tuZ., 0. Simula

tor, 0. truncorun, C. albicans, 0. pumilus ja 0. grisescens. 

Osalt (esimesed 6 liiki) võib see tingitud olla nende liikide 

vähesest arvukusest Testi NSV-s. 0. nubeculosus näiteks on 

paljude autorite järgi üks tülikamaid liike. Ka 0. circumscrin

tus (Stora 1934), C^jJ-bicans ja 0. puinilus^ (G-oetghebuer 1923 

ja 1935) on tuntud verdimevate putukatena. 0. Simulator’i ja 

0, ' 1 ita puuduvad aga seni i

sugused andmed.

0. grisescens’it on Testi NSV-s püütud 68 emalоoma, kuid 

kordagi pole märgatud nende kallaletungi inimesele. Ka kirjan

duslikud andmed liigi parasiteerinise kohta inimesel puuduvad. 

Liik on aga tõenaoliselt koduloomade parasiidiks, millele vii

tavad Gluhhoya arvukad selle liigi püügid hobuselt (suulised 

andmed) ja autori püügid loomalau da st akendelt.

Ülejäänud 14 liiki ei tungi inimesele kallale ühesuguse 

intensiivsusega. Esineb juhtumeid, et üks link, mis on loodu

s, 1

hesel hulgal, kuna samal ajal mõni vähearvukam liik ründab 
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pai ju aktiivsemalt. Sel alusel on välja arvutatud üksikute 

liikide suhtei inо apres siivsus (%-des), mis näitab paralleel

setes püükides (kahapi’ügid ja püügid endalt) kallaletunginud 

emaloomade arvu suhet kõigi püütud emaloomade arvuga. Sri 

aastate materjalide põhjal teostatud arvutuste ning väheste 

olemasolevate vastavasisuliste kirjanduslike andmete (Parker 

194-9) ümberarvutuste võrdlus võimaldab väita, et see näitaja on 

küllaltki konstantne ja igale liigile iseloomulik suurus.

Suhtelise agressiivsuse järgi võib autori vaatlustel 

kallaletunginud pihude liigid jagada 3 rühma: 1) väga apres- 

siivsad - suhteline agressiivsus 80% ja rohkem - C^odibilis^ 

(94%), 0. vexans (90%) , C^chiorterus (89%), 0.^fascjjjennis^ 

(81%), 0. impunotatus (80%) ja 0. heiiophilus (? 95%);

2) agressiivsed - suhteline agressiivsus 50% ümber - C. saii- 

narius (69%), 0. pall idioomis (61%), 0. piotipennis (60%), 

0. ob seletus (55%) , C ♦ subfascipennis (32%) ja O.^stigmn 

(? 50%) ja 3) vähe agressiivsed - suhteline agressiivsus

- G. pulicaris (12%) ja O^cubitalis (. . '.

philus’e ja 0. stigma kohta on suhtelise agressiivsuse % ar

vutatud väga vähese materjali põhjal, mistõttu materjali ko

gunedes võib siin tekkida olulisi muudatusi.

К ihul a st э st võivad kõik Lesti " TS7- s esinevad lii id ka 

kallale tungida inimestele ja leo dul о oma d oi e ♦

Parmlastel on enamus liike äärmiselt agressiivsed vero-

' ] .
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] ) . 1 "

Te plebe jus1 .

bovinus*  e emaloomad., kes iiriselt eelistav 1 suuri kariloomi 

hobuseid.

4



VII УИБШУАТЗ К А Н Z TIIVA-

LISTS Т О Н <Т S BIOLOOGI

LISED EELDUSED

Kuigi käesoleva töö ülesandeks ei olnud verdimevate 

kahetiivaliste vastu suunatud tõrjevõtete väljatöötamine 

Lesti NSV konkreetsetes oludes, kogutud materjalid võLial- 

devad siiski teha ka mõningaid järeldusi nende putuk. te 

tõrje suhtes.

Tõrjevõtted jagunevad vastavalt eesmärgile kaitsev'te- 

teks ja hävitusvõteteks. Ssimesel juhul on eesmärgiks kaits 

ta inimesi ja koduloomi verd tinevate kahetiivaliste eest, 

mitte muutes oluliselt viimaste populatsioonide arvukust; 

teisel juhul - verdimevate kahetiival iste arvukuse vähenda

mine või nende täielik likvideerimine teatud maa-alul. berni

О’

Паа! seks läbiviimiseks on vastava maakoha verdimevate kahe

ti ival iste liigilise koostise ja liikme1 e nrvullusj u.aeuiine.
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а. К a i t s Q_ v 6, i. t je d  v д г d ^i. m ,e у a t e 

kahetiival iste kallale -
W. Utin: IIT'-.'— •■'.— • —. —   :  —-г-r." ur.--.~~ ■-  —:*  ■ .—•» .» .»• ... .■.тст.н- - ■ г-иж-яи ЧиНИг III. ■*■  > Шп!ГП»*'| |ч

t u и, g _i  e e s t

Kaitse võtted., olles küll väga ajutise iseloomuga, on

paratamatult vajalikud, senikaua, kui pole saavutatud verd-

imevate kabetiivaliste arvukuse tunduvat vähendamist.

1. Individuaalne kaitse

Individuaalse kaitse vahenditena on osutunud kõige sobi

vamateks mitmed orgaanilised aromaatsed sünteetilised ühen

did, mis on verd! -avate kahetiival iste suhtes peletava toi

mega, nn. r ep ell endid. Не id üüritakse kas otseselt nahale 

niürde või piirituslahuse kujul või rimata takse nende kaitse- 

võrke. Viimasel juhul säilib repellendi peletav mõju mitu 

korda kauem. Väga efektiivseks re;. ell endiks piste su sl il aste, 

pihude ja кihulaste vastu on mitmete autorite uurimaste põh

jal osutunud dimetüülftalaat,.mis kaitseb nimetatud putukate 

kallaletungi eest kuni 6 tunni jooksul (nahale m' uitult,.

D ime t ü • 1 f tal aa d iga ilmutatud kaitse vor ;ud aga s” Uitavad о. а 

poletaya toime üle 2 kuu (Vladimirskaja 1955, Kalmõkov 1954). 

Parmlaste suhtes on osutunud heaks repellendi :s ifen" lok- 

süüd (Andrejev ja lanovits 1955 a), mis Moskva oblasti tin-
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gtoiste s leo. it ses looni pa.inla.ste kallaletungi eest 1-4 tun

nist kuni paari päevani. Kuna uurimistöid peletavate ainete 

mõju katsetamise alal jätkatakse paljude teadlaste poolt, on 

võimalik, et lähemal ajal avastatakse uusi ja veelgi tõhusa

ma toimega aineid.

Kuid hoolimata repellendi iseloomust, selle praktiline 

kasutamine võib olla efektiivne ainult juhul, kui soe toimub 

samaaegselt verdimevate kahetiivaliste aktiivse kallaletun

giga.

Eesti NSV tingimustes on repallantide kasutamine ots

tarbekas kohtades, leus verd imevad kah et i ival ise d paljunevad 

massiliselt. Kõige tõhusam on repellentide kasutamine aja

vahemikul mai lõpupoolest kuni augusti lõpuni, mil verdime

vad kahetlavalised tungivad kallale kõige arvukamalt. Eriti 

hädaohtlikuks perioodiks piste sa" sklaste suhtes on maikuu 

lõpp, juunikuu ja juulikuu algus. Soistel ja metsastel ala

del, leus esinevad soodsad tingimused verd imevate kahe tiivu

liste massiliseks arenguks, on sel ajal mitmesugused'välis

tööd (metsatööd, turbalõikamine, heinategu looduslikel heina

maadel ) tunduvalt raskendatud. Permlaste suhtes on kõige

•

Erilist tähelepanu tuleb sel perioodil pöörata veiste ja ho

buste kaitsele pärmiaste kallaletungi eest, kuna ; rmlased 

on nende suhtes kõige aktiivsemad ning tekitavad siin kõige 
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del päikesepaistslistel päevadel ning keskpäeva stei tundidel 

(keskmiselt kella 11-17), võid sellistel päevadel teostada 

loomade karjatamist hommikul varem ja õhtul hiljem. Töötavaid 

hobuseid võib kaitsta põletusvahenditees (difenüüloksüüd) või 

katta riideribade st vaibaga (Andrejev ja Janovitš 1955).

2. Kollektiivne kaitse

Inimeste kollektiivset kaitset verdi?ievate kahetiivalis- 

te kallaletungi eest on Lesti NSV tingimustes otstarbekas 

teostada kahel juhul - 1) tubades ja 2) laagrieluksrras vii

bivate töötajate või puhkajate- kaitseks. Tubadesse tungivad 

õhtuti paljud piste sä'sklased ja pihudest C. vexans. Nii ühed 

kui teised häirivad tugevasti magavaid inimesi. Kõige kindlam 

ja lihtsam vahend kaitseks nende vastu on uste ja akende sul

gemine õhtul enne päikeseloojakut, Irana kõige aktiivsemalt 

tungivad piste sü. sklased ja pihud tuppa varsti peale päikese

loojakut. Kui soovitakse jätta aknad ööseks avatuks, tuleb 

nende ette asetada nariist tihedalt kinnitatud eesriie. Nende 

kaitsevõtete rakendamise perioodi määrab pistes "sklaste ja 

0. vexans*  i aktiivsuse sesoonse dünaamika kulg, ületatud 

verdimevate kahetiivaliste aktiivset tungimist tubadesse on 

täheldatud Lesti NSV-s 1) rnai esimesel poolel (harilik halla 

sääsk ning alaska linnu sääsk) ja 2) juunikuus ja juuli I poo 

lel (metsasääsed ja C. vexans).
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Laagriolukorras viibivate inimeste kaitseks verd imevate 

kahetiivaliste eest on akadeemik Pavlovski poolt soovitatud 

tekide avauste katmist 2-3-kordse ribadest eesriidega, mis 

ulatub avause ülaservast kuni maani ja mida võib immutada pe

letava ainega (Pavlovski 1941). Kui laagri ümbruses esineb ala

sid, mis on verdimevate kahetiival iste massilise paljunemise 

vitatud need alad isõles ist >nekümne-

kuni paarisa jäme e tr il äiust e mürgistatud tõld: evöönditega (Lune- 

va 1954). Tõkke1vööndeid kasutatakse peamiselt piste sääskla st e, 

pihude ja к ihul aste vastu, leuna need putukad tavaliselt ei ole 

võimelised lendama pikki vahemaid ilma peatusteta ning reegli

na ei levi kaugele oma ко о rum i sko ha st. Sellised tõkkevööndid 

annavad kõige paremaid tulemusi, kui neid rajada kohe pärast 

esimeste valmikute ilmumist, s.o. Eesti NSV tingimustes maikuu 

esime sel poolel.

b. Võit 1 u s v õ t t e d v e r d~jt m_ e_ v a t p

kahetiival iste arvukuse n j im, m..—w ■ t 1 ri - i „i ,-i-tTT — rir-- । r- i- -n »- - .  — - - -- — ■■ ... «. » ■ » •• — 11 '• - •*""**

v ä h e n d a m i jp к s

Verd ilgevate kahetiival iste arvukuse v Ihendanise koi ;e ’ ii- 

rem ja tõhusam viis on valmikute ja vastsete h /ii ; ne t r *-
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ainetega. Kuid mürkainete kasutamisel on ka terve rida nega

tiivseid kü3 i. emaks neist on mürkainel

ajutine iseloom, mis kestab, sõltuvalt mitmetest tingimustest, 

ainult mõnest päevast kuni paari loiuni. Peale kasutatud mürk

aine mõju lakkamist taastub endine verdimevate kahetiivaliste 

arvukus kiiresti. Peale selle hävivad mürgistatud alal mitte 

ainult verdimevad kahetiival.ised ja teised kahjulikud putu

kad, vaid ka kasulikud putukad (niiteks mesilased). Märgista

mise eeskirjadest mitte küllalt range kinnipidamise puhul võib 

rohke mürkide kasutamine saada ohtlikuks ka inimestele ja ko

duloomadele. Eeltoodu põhjal võib verdimevate kahetiivaliste 

hävitamist mürkainetega pidada soovitavaks ainult eriti oht

likel juhtudel, pidades sealjuures silmas vastavaid ohutus

reegleid.

1 Palju püsivamaid tulemusi annab verdimevate kahetiival is

te arengupaikade likvideerimine või vastaväis kohtades sellis

te tingimuste loomine, riis oleksid ebasobivad nende arenguks. 

Sedalaadsed tööd, milledel lähemalt peatutakse allpool, nõua

vad küll rohkesti aega ja tööjõudu, mis on selle võtte nega

tiivseks küljeks. Vastavate töt de kokkulangemine mitmesuguste 

melioratiivsete tö ödega a;a vähendab tunduvalt selle negatiiv

se külje tähtsust.
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1. Valmikute hävitamine

Verdimevate kahetiivaliste valmikute hävitamine on seo

tud suurte raskustega, leuna nad oma elupaikades reeglina on 

levinud väga hajutatult. Efektiivseks võitluseks nende vastu 

on vajalik välja selgitada need tingimused, millistes nad. 

koonduvad kitsamale alale suurema asustustihedusega.

Üheks selliseks juhuseks on mõnede pistesääsklaste (ha

rilik hallasääsk, alaska linnu sääsk, laulu sääsed) kogunemine 

talvitumispaihadesse (jahedad ruumid ehitustes, koopad), käi

vituvate pistesääsklaste hävitamist on kõige sobivam teostada 

varakevadel enne lume sulamist, kui nende arvukus on suhteli

selt väiksem, kuid pole alanud veel väljalend talvitumispai- 

kadest. Lihtsaim ja sealjuures küllalt tõhus vahend talvilu

vate pistesääsklaste hüvitamiseks on talvitumispaikade "seinte 

ja lagede ülepühkimine märja lapiga. Tal viluvate pistesse sk

laste hävitamise otstarbekuse väljaselgitamiseks on oluline 

teada nende liigilist koostist. Magu ülalpool mainiti, ei ole 

laulus""sed ohtlikud inimeste ja koduloomade suhtes, vaid 

imevad peamiselt lindude verd ning levitavad kodulindude nak

kushaigusi. Seepärast kohtades, kas talviluvad ainult laulu- 

s""sed, on nende hävitamine otstarbekas ainult sel juhul, kui 

läheduses on olemas kodulindude farme.

II" id võimalusi pihude arvukuse vähendamiseks о kub n n- 

de bioloo *ia  omapära koonduda sageli massiliselt uu abidel.



191

Kuuske lo tihe võra on osutunud neile kõige sobivamaks varje

na igaks, Eriti rohkesti on. pihusid karjamaadel ja koplites 

kasvaväil kuuskedel, kus koduloomade lähedus loob neile sobi

vad t о i tum ist ing imu se d.

Permlaste valmikute hävitamiseks on sobiv suvel pärmias

te kõige suurema aktiivsuse ajal rajada karjamaadel ja küla

des nn. "surmalompe” (vt. lk. ■ ).

Verdimevate kahetiival iste valmikute hävitamiseks on sa

geli kasutatud veel nende putukate kallaletungi koduloomade

le. Kallaletungivate emalоomade hävitamiseks määritakse loona 

karvastu DDT või hek said о raani tolmu, suspensiooni või õlila- 

hu sega.

Ka isaloomade koondumist suurtesse parvedesse emalоoma

de sugutamiseks, nn. surumist, võib vaadelda kui üht eeldust 

verd Imevate kahetiivaliste arvukuse vähendamiseks. Surumine 

on tavaliseks nähtuseks mõnede pistes'dsklaste (Aedes oom Tu

nis, A^^ataM^lla, Culex pipiens) ja pihude (O^obsoletus) 

liikide juures, harvem võib märgata teiste verdimevate kahe

ti ival iste suruvaid parvi. Surumine toimub tavaliselt keva

del (maikuus ja juuni esi lesel poolel) või sügisel (au,.;;,usti 

lõpul ja septembris) vaiksetel õhtupoolikutel metsa serval,

- - 1 kohal. Su: -

tarnis6 otseseks tulemuseks on küll kahjutute isalcoaade arvu

. -

set kõpul e emmi st, peaks soe mõju та äi nende liik' 'э üldisele 

arvukusele.
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2. Vast sete hävitamine

Verdimevate kahetiivaliste vastsete arengupankade tund

mine võimaldab kasutusele võtta rea tõrjevõtted! nende putu

kate arvukuse vähendamiseks vastsete hävitamise teel. Lõige 

paremini on tuntud piste sääsklaste vastsete arengupaigad ja 

sellest tingituna on kõige paremini välja töötatud ka võtted 

nende vastsete hävitamiseks.

Lesti NSV-s on arvukamateks ja tülikamateks pistes-risk

iasteks metsasudsed А. oom mnis, A. punctor, A. oataphylla 

ja A. maculatus. Nende liikide vastsed arenevad peamiselt 

väikestes ajutistes või poolpüsivates seisuveekogudes, mil

listel tavaliselt puudub igasugune majanduslik tähtsus. See 

asjaolu võimaldab edukalt teostada- vastsete mürgitamist neis 

veekogudes. Seejuures tuleb arvestada, et mürkide suhtes on 

kõige tundlikumad noored I ja II järgu vastsed, nukud aga on 

kümneid kordi vähemtundlikud kui vastsed. Sellest lähtudes 

tuleb kõige sobivamaks mürgitamise ajaks lugeda perioodi, mil 

enamus vastseid on munadest koorunud, kuid pole veel alanud 

nende nukkumine. Lesti NSV oludes langeb see periood aprilli 

lõpule või mai I poolele sõltuvalt kevade varasemast või hi- 

1 isema st saabuini se st.

Teiste verdimevate kahetiival iste vastsete, :es elav d 

vooluvetes (kihnlased) või peamiselt niiskes pinn?ses ja suu

remates veekogudes (pihud, parr.ilasod) , hävitamiseks nõrk-
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ainetega ei ole veel viil ja töötatud küllalt sobivaid võtteid. 

Suurte alade märgistamine, mida mõnikord kasutatakse, on ala

ti seotud kasulike loomade hävitamisega ja on reeglina eha

ta suv ka majanduslikust seisukohast.

3. Verdimevate kahetiival is

te arvukuse vähendamine

nende elutingimuste muut

mise teel

Verdimevate kahetiival iste elutingimuste muutmine neile 

ebasoodsas suunas annab, nagu juba mainitud, kõige püsivamaid 

tulemusi nende putukate arvukuse vähendamisel. Verdimevate 

kahetiivaliste täielik likvideerimine teatud maa-alal aga po

le mõeldav senikaua, kui säilivad soodsad tingimused nende 

va. st sete ja valmikute arenguks. Seepärast tuleb peatähelepanu 

pöörata just sellistele tõrjevõtetele.

Lesti NSV-s ettenähtud ligi 1 miljoni ha soostunud alade 

kuivendamine mõjub kaheldamatult tugevasti ka pistesääskiaste, 

pihude ja permlaste arvukusele, leuna sellega tunduvalt vähe

neb V" ikeste seisuveekogude hulk ja kahaneb nende pindala. 
ala.de!>

Neil kuivendatud ja samuti vanadel sööti j""inud Csultuurkar ja

made ja põldude rajamine, millega kaasub v sa hüvitamine neis 

kohtades, mõjub verdimevate kaheti ival istu arv. a ale, kuia 

a.de
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paljudele neist on peamiseks varjekohaks võsabiotoobid.

Arvestades madalate võsastunud alade rohkust Lesti NSV-s 

ja selliste alade sobivust verdimevate kahetiival iste massi

liseks arenguks, tuleks senisest rohkem tähelepanu pöörata 

võsa hävitamisele ka looduslikel karjamaadel ja heinamaadel, 

eriti madalatel maadel. Uute rohumaade vabanemine ja verdime

vate kahetiival iste arvukuse vähenemine seoses võsa hävitami

sega on loomakasvatuse seisukohalt kahekülgselt kasulik.

Kuld sellised melioratiivsed tööd iseenesest ei lahenda 

veel verd Imevate kahetlival iste hävitamise probleemi. Hooli

mata soostunud ja võsastunud alade muutmisest kultuurkarja- 

maadeks, -niitudeks ja põldudeks, säilib ikkagi suuremal või 

vähemal hulgal veekogusid ja muid kohti, leus on soodsad tin

gimused verdimevate kahetiivaliste arenguks.

Kultuurmaa stikel jäävad alles mitmesugused inimeste 

poolt kaevatud tiigid ja augud, samuti möödunud sõjapäevade 

mälestusena kohati arvukad mürsulehtrid ja kaevikud. Kuna 

viimastest mingit praktilist kasu ei ole, on täiesti õigus

tatud nende likvideerimine pinnasega täitmise teel, millega 

ühtlasi suureneks kasutatav maapind. Vooluvete kaldail aset

sevad taolised veekogud on lihtsam muuta läbivoolavaks. Suu

remaid tilke on kõige otstarbekam kasutada kalatiikidena,

1 istele kõige halvemad elutingimused, võrreldes teiste tii- 

gitüüjii veekogudega (Olifan 1951, 1955; Hr.rtõs v, Sosnina,
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Kaspin 1952). Sealjuures kalakasvatuse seisukohalt ebasobi

vad. tingimused (madalaveelised alad tiigi servades, tiigi 

rohtumine, paks raudakiht tiigi põhjas) on soodsad verdimeva

te kahetiival iste arenguks ja vastupidi, võtted, mille ees

märgiks on tiikide produktiivsuse suurendamine (väetamine, 

tiikide kuivakslaskmine kalade täieliku väljapüügi eesmärgil, 

veelindude kasvatamine), loovad ebasobivaid tingimusi verd- 

imevate kahetiival iste arenguks.

Seoses soostunud alade kuivendamisega tekivad uute vee

kogudena arvukad kraavid, mis teatud juhtudel' võivad muutuda 

verdimevate kahetiival iste massilise arengu kohaks. Flste- 

sääsklased võivad kraavides areneda ainult sel juhul, kui vii

mastes ei toimu vee voolamist. Кihulaste vastsed arenevad ai

nult vooluvetes voolu kiirusega alates 0,1 m/sek. Kuid sel

leks, et voolava veega kraavides tegelikult areneks кihulaste 

vastseid, peab kraavis olema puuoksi, kive või kasvama vee- 

taiml, millede külge vastsed võiksid kinnituda. Puhastes lii

vase, kniusase või mudase põhjaga voolava veega kraavides oi 

arene kunagi piste sl ". skla st e ega к Ihul aste vastseid. Seepä

rast on peale kraavide rajamist viga oluline ka nende hoolda

mine.

Lõpuks tuleks peatuda veel кihulaste elutingimuste muut

misel jõgedes ja ojades. Magu näitasid vaatlused Rõngu jõel 

1954.a., on oluliseks кihulaste arengut takistava, s teguriks
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järvede tekkimist ülevoolu (joon.49, 50). Kuna sellised 

järved on praktiliselt seisuveelised, oi saa neis areneda ki

hul aste vastsed ning voolu poolt sinna kantud vastsed hu :ku- 

vad. Allpool tammi esineb näivalt küll koile soodsad tingimu

sed кihulaste arenguks (kiire vool, vee hapnikurikkas, .'üllai

da selt kinnitumiskoht! veetaimede, kivide ja ok sari su n cl; 

joon.51), kuid vastseid, hoolimata korduvatest vaatlustest ke

vadest sügiseni, pole sellistes kohtades leitud. TÕen .õliselt 

tuleb oletada, et need soodsad alad on siiski liiga lühikesed 

(2-3 km) к ihul aste normaal seks arenguks. Kui mõnikord toimub

ki munemine sellistesse kohtadesse, siis vastsed, aegamööda 

rännates allavoolu, satuvad järgmise veski paisjärve või joo 

suudmesse aeglase vooluga alale ja hukkuvad, enne kui vilju

vad valulikud. Ka Ussoya (1953) märgib ühe võttena к ihul aste 

arvukuse vähendamisel jõgede paisutamist. Samalaadne mõju na

gu vesiveskitel on jõgede paisutamisel hüdroelektrijaamade 

juures. Ka jõgede ja ojade süvendamine ja puhastamine kaotab 

mitmeks aastaks tingimused kihulaste arenguks puhastatud alal 

(joon.52). Rubtsoy1i (1954) andmeil hävib ojades ja jõgedes 

rohkesti kihulaste vastseid ja nukke palgiparvetuse tagajärjel.

Kokkuvõttes võib öelda, et inimasustuse levimise ja asus

tatud alade intensiivsema majandusliku ka sutarnie tulemusena 

aegamööda väheneb ka verdimevate kahetiivaliste arvukus, kuid 

kiiremaid ja püsivamaid muutusi selles suunas on võimalik saa

vutada ainult juhul, kui tuntakse hästi selle putukarühma lii

gilist koostist ja üksikute liikide eluviisi.



Joon. 50. Paisjärv Rßncu jõel Korüste 
1'5 he dal.



J о о n. 51. Hõngu jõgi 
allpool veski tamii.

Autori foto 23.4-,54.

loon, 52, Rõngu jõe 
süvendatu d ülen jо oks.

Auto ri foto 23.4.54.



KOKKUVÕTE

1. Verd.Laevad, kahet 1 ival ised on väga tülikad ning oht

likud inimese ja koduloomade parasiidid ning transmissiivse- 

te haiguste siiratajad. ■

2. Pärast Suurt Oktoobrirevolutsiooni algas ML-s laia

ulatuslik uurimistöö selle putukarühma liigilise koosseisu, 

ökoloogia, majandusliku tähtsuse ja võimalike tõrjevõtete 

väljaselgitamiseks. Intensiivse töö tulemusena on sel alal 

saavutatud juba suuri edusamme. Ka välismaal on mitmed alad 

verdimevate kahetiival iste üksikute rüh lade suhtes hästi 

uuritud. Eesti MSV ala verd! levate kahetiival iste fauna ja 

simused aga olid jäänud 

uurimata. ■

3. Eesti NSV verd ime va te kaheti:.'väliste faunas on au

tori poolt к Indiaks tehtud 100 liiki: neist pistesää sklasi 

(Culicinae) 30, pihusid (O^lieoüie^) 21, kihulasi (Sim- 

liidae) 18 ja pärni asi (Taban ida e) 31 J. iile i. Kodutud isen

dite hulgalt on valdavaks rühmaks pistes' sklased (34,0 Я , 
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teisel kohal on pihud (27,5 %) ja kolmandal narrilased 

(16,7 K). Kihnlased moodustavad ainult 1,8 % püütud valmiku

te hulgast.

4. Arvukuselt valdavateks verdi levate kahetiival iste

2 liirideks on "Lesti NSV- s pistest skla st ost .^ede^comnuni^, 

A^punotoiü £^35^aphylla ja ^^Anulatu^s; pihudest Culicoi; 

des oh seletus, C^chlopterus, C. vexans ja 0. pall idioomis; 

kihutustest J-gümpje^s ja Odagnia^ornato; permlas

te st Chrysozona pluvialis, Chrysop^relActu^, Tahanu^s^sol^sti- 

tialis, T. naoni loomis ja T. ^Tulyiporni^

5. Lesti NSV faunas kindlakstehtud liikidest on 5 liiki 

pihusid (Culicoides^siMxlator, 0. ^truncorum, 6^subfasmj2^- 

nis_, Ja C^^yumilus) ja 2 liiki paini asi (Tahu-

nus mic ans ja T, aterrimus) esmaste idudeks “mukogude Liidu*  

faunale. Ano^hele^aÜE^EÄA^, Ain^alunbpus_’ e ja üuliooi- 

des cubitaliž ! S

de levila põhjapiiri tunduvalt põhja poole. Peale selle lä

bib Lesti NSV-d veel järgmiste 1 liiride leviku põhjapiir:

tera, Th^Jl^ 16dos^anml. .

italica.

6. Lesti NSV ja naaberalade verd! lavate het? ival iste 

' ■ ,

imevate kahetiivaliste fauna on suhteliselt h о i aur jUid, 

leitud 100 liiki ei ammenda veel meie verd imevate kahetiiva- 



199

liste fauna liigilist koostist, Edaspidistel uur: istel lii

kide arv suureneb tõenäoliselt vähemalt kümnekonna liigi 

võrra.

7. Eesti .'LV verdn .evate kahe t i ival ist r fauna põhili

seks koostisosaks on laia levila a holarktilised ja eurosibe

ri liigid, mis moodustavad 5<_> > leitud liikidest ja 85,4 $ 

kogutud isend ei st. Euroopa faunatt'ij on esindatud küll k< ? з

' , S

MSV-s sa peli oma levila piiri lähedal, on vähearvukad (moo

dustavad 12,6 -') püütud isendite hulgast). Iseloomulik Eesti 

NSV verd imeva te kaheti ival! s t e faunale on ka ii siku te vahe- 

mere-atlantilise levikuga liikide esinemine (Anopheles ai;e- 

. * eus, Culiooides oubitalis).

8. Verdimevate kahetiival iste maastikulise 1 virnu ana

lüüs on andnud järgmisi tulemusi. Kultuurmaastiku vardi ieva

ts kahetiivaliste faunat iseloomustab nende vähearvukas võr

reldes loodusmaastikuga. Pistes’’ sklastest on siin iseloomu

likeks valmikutena talvituvad liigid - nnopheles .-inculipen-

- 

. -

te kahetiival iste fauna kõige iseloomulikumaks osiseks on
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^x^^boletus. Iselool ml L veal Aeele s

- - '-'-1 -- ЭП .

vaiisue faunat iseloomustab suhteliselt arvukas Aed.es eine- 

x2jüL’ ° ’ i' - ; '■■ -'• • .

• .esu 'uste seisuveekogude jälgimise tulemusena on 

avastatud 20 piste su ishiase liigi vastsete arengupaiku. Vii

mased on kirjeldatud ja jaotatud vastavalt va эко ude hüdro- 

loogilIstele ja hüdrоbioloogil istele tingimustele 7 tüüpi. Ki

hul aste vastsete arengupaiku on autori poolt leitud 9 liigil.

10. Verd imevate kahetiival iste valmikute elupaikadeks on 

peamiselt mit xesugused puistuv,biotoobid ja rohurinne arengu

' 1 . . 1

ja koobastes. Pihude eelistatud varjeи igaks on vaatluste 

põhjal osutunud kuuskede võrad.

11. Verdimevate kahetiival iste lennuperiood kestab ap

rilli II poolest kuni oktoobri I pooleni. Kogu selle perioodi 

vältel on aktiivsed kihulasel ja pistes"”.sklased. Viimaste 

arvukuse maksimum esineb juuni I poolel. Pihude aktiivne lend 

toimub да! II poolest kuni oktoobrikuuni, arvukuse Maksimumi

ga juunikuus, parralastei - mai II poolest kuni septembri al

guseni, arvukuse maksimumi ;a juuli I poolel.

12. Vastavalt fenoloo ;ia omapärale on kõik pistes" ” sk- 

. !

. - .
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s-str-) j'a lauluga” sed (Culex) . Neil liikidel tal- 

vituvad valmikud; aasta jooksul esineb reeglina rohkem kui 

üks põlvkond. Teise rühma kuuluvad vastsetena talvituvad lii

gid (osa halla- ja linnu sääski ning so onus sääsk) . Neist met

sa-hai la sääsel (An.~ _bifur eatus) ja tumedal linnu sääsel (Th. 

morsitans) esineb aastas kaks põlvkonda, soomussääsel (Manso- 

nia richiardii) üks. Kolmandasse rühma, mida iseloomustab 

liikide talvitumine munastaadiumis, kuuluvad kõik metsa sää

sed (Asdejs) * Talvitunud munadest väljuvad neil esimesed vast

sed reeglina aprilli I poolel, valmikud mai I poolel. Hilis

suvel (peamiselt augustis) areneb enamusel metsa sääskedel 

teine osaline põlvkond. Peamiselt hilissuvise aktiivsusega 

iseloomustavad Aedes cinereus ja A^vexans.

13. Pihude fonoloogia ja arvukuse sesoonse dünaamika 

iseärasuste järgi on nad jaotatud 4 rühma: polüsesoonsed - 

arvukuse maksimumidega juuni I poolel ja augustis ning sep

tembris (C. ob seletus, O^ohiopterus, C._-Pulicar is, C^jstig- 

ma, 0. nubeoulosuL .

I poolel (C. pietipennis, C^albiopn^, C. heliophäAus^) , suvi

sed - arvukuse maksimumiga juuni II poolel ja juulis (0. ve- 

xans, 0. pall idioomis, C^salin , '. -

talis) ja hilissuvised liigid - arvukuse maksimu liga augus

. . - - - 

ses onsetel liikidel esineb aastas vähemalt kaks põlvkonda, 

teistel üks-



14 < Basti NSV-s tavalistest kihulastast on laikäpp-kihu- 

1 as-1 üks põlvkond, aastas, ehiskihulasel

(Odagnia^ornata) vähemalt какs.

1- --. Pärnlaste aktiivne lend, toimub peamiselt juuni teisel 

ja juuli esimesel poolel. Selle aja jooksul on püütud ligi 90% 

kõigist autori poolt kogutud parmlastest. Parmurikkaid päevi 

on selle aja jooksul ainult 30-60 A. Kevadel kõige varem, mai

kuu lõpul, ilmuvad hiliskevadised liigid - Tabanus luridus ja 

T. confinis. Varasuvised liigid (enamus Lesti NSV-s tavalisi 

parmlasi) ilmuvad juuni I dekaadil ja on arvukad juuni II poo

lel ja juuli alguses; kesk suvised liigid ilmuvad juuni II de

kaadil ja on kõige arvukamad juulikuul.

16. . Aktiivseiks inimese ja koduloomade parasiitideks on 

Lesti NSV-s halla sääsed, alaska linnu sääsk (Ih^obaddia^l^" 

kaensis), soomussääsk, kõik metsasääsed, enamus pihusid, kõik 

'kihnlased ja peaaegu kõik parmlased  Bnamus linnus'/ ski ja 

laulusääsed ei tungi reeglina kallale inimestele ja kodulooma

dele, küll aga lindudele. Kailaletungivate st pihudest ori ini- 

ssiivsed di.bil i^s, O^vexa^g, õ.

*

terus, 0. fasoiponnis ja ^^Z^^Etatus^, vähe agressiivsed - 

0. pulicaris ja O^oubitali^s.

17. Lesti NSV verdimevate kahetiival iste fauna uurimise 

tulemuste põhjal on esitatud mõningaid kaalutlusi ratsionaal

sete tõrjevõtete läbiviimiseks.
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1t 1943 Виды Апирнехоь СССР и сопредель
ных стран Азии, их распространение 
и участие в переносе малярии.Недкц. паразит. 17/3/ : 201 - 202.

N /под ред./. Учебник медицинской 
энтомологии.Медгиэ.Иосква.

и 1952 Борьба с гнусом. 0 задачах противо- 
маляриНиоы организации на новом этапе.Иедиц.паразит. ~1/6/ : 487 - 
- 422.

ЬеклешшсБ В.II. и ^елохонцев А.Е. 19x5. Ареалы некоторых 
ВИДОВ Anopheles СССР I ' .
о бу сдавливающие. Еплл." ’ОЕГ, отд. 61:0л.
50 Д/г/ : 56 - 73.
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Бельская МЛ.

Бельтюкова КЛ

Берг Л „Се

Берзина А.Н.

ылаговещенскиБ

БОШКО ГеВе

Брегетова Н.Г.

Бреев К Л,

» ,

Величкевич А.Н<

1955 К обнаружению о Cuiex molus ьus 
^оли^ал в ХарьковеЛедиц» па
разит, /I/ : 82,

2953 Материалы по изучению мошек
/ Simulliaae,Dipxiura / Пред- 
уралья, Двтореф.диссерЛолотоЕ.

1949 Географические зоны Советского 
Союза.Москва»

1953 Нападение мошек на человека в
Паразит,сб, ЗИН АН 
: 313 - 385.

ДЛ. 1930 К фауне паразитов /Arinxupuua / 
домашних животных в ленинград
ское области, Защ.раст.от вред. £ /5 — 6/ : 66 3 — о67•

1993 Слешш /Diplura, Tabuuiuau / 
Полесья и долины днепра в Укра
инской ССР. Бнтомол, обозр.
33 : 255 - 261.

19^6 Активность нападения на челове
ка и ее суточный ритм у комаров 
Aöues osupxus caspxus / Рахх./ 
Eaw. и Aeaes vuxäins Мд» в при
родных условиях Таджикистана. Ёзв.АН СССР, сер.биол», /2/3/ 
: 251 - 279.

1950 0 поведении кровососущих дву
крылых и оводов при нападении 
их на северного оленя и от
ветных реакциях оленей I. 
Паразит.сб.ЗИП АН "СССР, 12: 
167 - 192. ~

1951

1931

То же, ч.П.. Стадийность у 
северного оленя как фактор 
защиты от нападения кровосо
сов и оводов. Там же, 13 : 343 -
- 353. —
К фауне кровососущих комаров и 
МОСКИТОВ / р±р ьига,CulxuxQtiu и 
Payohodiaa^ южного берега Кры
ма, Паразит.сб.ЗИН АП СССР, ‘ 
1 : Pli - 325.
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Виноградекая О 

_ и

Владимирская М

Волкова К*И»

Гасюнас И»И*

Гаузер Е.Г.

__ п

Гуцевич А,В,

U

п

Е. 1218 Функциональные приспособления 
абдоминальных стигм у комаров 
/СеМ» Cuilu±uttö .Ыхинига х» ' ОКЛ. 
АН СССР 59/6/ : 1-25 - 1227,

1953 Участие трахейной системы в 
ИСПареНИИ ВОДЕ у Auu^HtiLiOö
ла cui ▲ р м motiöoae Ках а* ..
сезонная изменчивость дыхальце- 
вого индекса у видов подсемей
ства Uuiioinae» .бНТОНОЛ.ОбОЗр. 
33 : 157 - 160.

Г.» 1953 Опыт применения диметил^талата 
против кровососущих насекомых 
в тайге в 1951 и 1952 гг, Зоол. жури. 32/6/ : 1139 - 1192.

1951 Проблема комарийности в услови
ях большой Волги. Тезисы докл. 
П экол.кон^., 3:5л- 57.

1951 Малярийные комары Литовской ССР. 
Автореф.диссер. Вильнюс.

1952 0 слепнях Присулакской низмен
ности в Дагестане. Знтомол, 
обозр. EU : А.26 - ^9.

1953 К Дауне и фенологии .слепней 
/ ПхрЪоГа /Pabauidae/северо-запад 
ного Аз ер б айджана.Энтонол.обозр. 
35 1 238 - 254.

1937 Материалы по изучению гнуса 
/кровососущих двукрылых насеко
мых/^ на Дальнем. Востоке, Tp.BI.lA, 
8 : 151 - 169.

1940 Материалы по изучению кровососущих двукрылых /гнуса/ Северо- 
Уссурийскои тайги.Зоол.жури. 19 
/3/ : 128 - UOe ~

1941 Материалы по изучению кровосо
сущих двукрылых /гнуса/ южной 
части Уссурийской области. Тр. 
ВМА. 25 : 161 - 175.
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Гуцевич А.В.

ii

1943

19

V

1

1952

н

Кровососущие двукрылые насеко
мые Присурского лесного массива. 
Зоол.журн., 22/1/ : 19 - дб.
Новы! для фауны СССР род крово
сосущих ДЕуКрЫЛЫХ LeptuuOuopb 
Situb© /Dip иега ,Не1е1оае/ <HTO- 
мол.обозр. 23/3/4/ : 124 - 130.
Гнус /кровососущие двукрылые 
насекомые/, 11 Паразитология даль
него Востока” : 18 - 74.
К анатомии Ьер'.исодирь иихоаПы 1>U uk« / Dip и gjl ei , HöXölUžÄ© / •
Паразит.сб. ЗИН АН СССР, 10:151-
- 164. —
Наблюдения над комарами в ок
рестностях Ленинграда. Гр. ВМА 
44 : 61 — 68•
К фауне мокрецов рода C'uixeuxaea 
лесной ЗОНЫ / Dipbõra.HexcXua©/ 
Паразит.сб.ЗИН АН СССР,14 : 75 - - 94.

Гуцевич А.В.

1953 0 мокрецах / Dipuura,H©x©iaae /
Восточного Закавказья.Энтомол. 
обозр. 33 : 233 - 237.

1953а Кровососущие комары Крыма. Гр. 
Крымского филиала АН СССР,Зоо
логия. 3/2/ : 37-97.

1955 Новые данные о мокрецах/ Heiui- 
auö) южных районов СССР.Тезисы 
докл.З-го совещ. по паразит, 
проблемам : 51 - 52.

и Джафаров Ш.М.- 1955 Новый для фауны СССР 
род кровососущих насекомых - 
Lasiu iieicä Кхехх./Dxpboia, 
Hyxtixuäiti/ • Док^1 .ilH Cbül, 101/4/ 
: 733 - 734.

дка^аоов UI.LL 1953 Мошки /ceM.Simulxxuati,l)lpUäXu/ 
Азербайджана. Автореф.диссер. 
Ленинград.
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Рвлахова В.Ф>, Сербиненко,Б.А, и Потапов II.7. 1954.
4?ауна кровососущих двукрылых 
насекомых в районе строитель
ства Баховского водохранилища 
и борьба с ними.Тезисы докл. 
Ш.экол.конф. I :БЗ - 72.

п Бежы_£Л. Потапов II.II. и Сербиненко Г.А. 
1355 Влияние удаления древесной ра

стительности в плавнях нижнего 
Днепра на численность и видовой 
состав гнуса.Тезисы докл.8-го 
совещ. по паразит, проблемам 
: 66 - 67.

Егорова 1.В.

Калмыков 7.С.

1946

1954

Киселева Е.Ф.

1955

1936

1937

К фауне комаров сем. uux*vAu»a  
е окрестностях Воронежа.Недиц. 
паразит. 15/4/ : 99.
Эффективность накожного приме
нения диметилфталат а для инди
видуальной защиты от нападения 
комаров,мошек и мокрецов.Медиц. паразит. /2/ : 153 - 158.
Влияние кровососущих двукрылых 
на производительность труда.
Медиц,паразит. /1/ : 46 - 18.
К фауне и экологии комаров г.

. Томска.Педиц.паразит, 8/х</» <-><>0—
- 240. "

и К фауне слепней лесной зоны во
сточное части Западной Сибири. 
Тр.Биол.н-ис.Ин-та, 4, зоологи
ческий, : 93-97.

Крохина М.Б. 1946 Активность нападения малярий- 
itoro к омара Anopi^c ^uiühuxh 
шиь Гноии. на человека в природе 
и ее суточный ритм.Пзв.АН СССР, сер.биол. /2/3/ : 281 - ^98.

Кулагин Н.М. 1901 Материалы по естественной исто
рии комаров . Изв.Моск,с.-х.ин-та 
I / х/ • 1 — .
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ДУ неБа 0.x. 1954 Опыт защиты пионерских лагерей 
от комаров.Кедиц.паразит . /J 
: 158 - 160.

Каслов. А.В. и Камрай А.Б» 1955 0 применении репел
лентов для защиты от гнуса ра
бочих лесной промышленности и 
сельского хозяйства в Хабаровском 
крае.Тезисы докл.8-го совещ. по 
паразит.проблемам : 96 - 97.

Медведева К.Б. 19X7

Миддендорф А.Ф. 1869

- " - -
Миллер Г.Ф. 1750

Митрофанова X.Г.1951

Морфология И биология Uud.j.Cüiaub 
nu о е eu± о sus Mg ♦ Пзд.краевед.
инет.,Саратов, * : 33"- 48.
Путешествие на север и восток 
Сибири, II.
Бараба.СПб.
Описание Сибирского царства и 
всех происшедших в нем дел.

Материалы к изучению слепней 
Предуралья. Уч.зап.Колот.гос. 
унив. 6/1/ : 3 - 25.

j. 954

Колев Е.В. 1951

1955

Результаты экологических иссле
дований кровососущих комаров
/ Cuxxuiiil / Молот О век ОЙ обла
сти. Уч.зап.Молот.гос.унив. 8/4/: 109 - 115.
К экологии кровососущих насе
комых рода Ouxicuxuea /мокрецов/. 
Зоол.журн.31/4/ : 5^.3 - 518.
ЭКОЛОГИЯ мокрецов / Culxcüxaes / 
и их роль как промежуточных 
хозяев нематоды о^иносегиы 
cervxcaixsn как переносчиков 
онхоцеркоза лошадей в условиях 
Московской и Ивановской обл.
Авторе*.диссер.Ленинград .

и

N

Кончадский А.О. 1936 Личинки комаров /сем. Сиххслиае / 
СССР и сопредельных стпаи.Опр. 
по фауне СССР,24.Изд.ЗИН АН СССР.
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Конча деки t А.С. 1943 Активность нападения комаров 
на человека в природных усло
виях. Изб. АН ССР, сер.биол. 
/з/З/ I 281 — 298.

и

и

tt

2943а Активность нападения и ее суточные ритм у комара MausoHia 
rioniarclii Piu. Там же : 299 - 3x3.

1950 Нападение комаров на челове
ка в природных условиях Суб
арктики и -акторы, его регу
лирующие. Паразит.сб. ЗИН АН 
СССР, 12 : 123 - 166.

1951 Личинки кровососущих комаров 
СССР и сопредельных стран 
/подаем. Uullcinae/ 2 ИЗД. 
Опр.по фауне СССР, 37. Изд. 
ЗИН АП СССР.

1953- Ночная активность комаров в 
природе и ее опидемиологиче
ские особенности.Зоол.журн. 32/5/ : 800 - 878.

tr и 1948 Новых метод 
количественного учета актив
ности нападения кровососов.Па
разит, с б. ЗИН АН СССР,9 : 147 - 
- 166.

Радэивиловская 3.2

Пецкий Р.П. 1952 Наблюдения активности кровосо
сущих комаров в природных ус
ловиях северной лесостепи За
падное Сибири. Иедиц.паразит. 
а;1 /I/ : 49"- 54.

195ха Кровососущие комары Омской области. Медиц»паразит.21/6/ 
. 492 — 494.

Олеиев Н.О. 1945 0 кровососущих двукрылых насе
комых нижнего Поволжья.Природа 
/2/ : 74 - 75.
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Олифан Belle 1951

I9ob

Олсуфьев Н.Г. 193-х

1935

О возможностях согласования ин
тересов маляриологов и рыбово
дов в их работе на прудах. Тр. 
пробл. и-темат.совещ. ЗИП, 
I : 71 - .

Колхозные рыбоводные пруды и малярия. Медиц,паразит. /1/ 
; 20 — 24 *

Материалы по фауне слепней Ле
нинградской области.Паразит.сб. 
ЗИП АП СССР, 4 : III -201.

Материалы по изучению- слепней 
Ленинградское области.сб.
11 Вредители животноводства“Изд. 
АН СССР; Москва.

и 1936

и 1937

Материалы по фауне слепней За
падное Сибири .Паразит, сб.ЗИН 
АН СССР, 6 : 201 - ^45.

Материалы по фауне слепней 
/Tabanidae / Казахстана.Сб.
?0 вредителях животноводства в 
Казахстане” : 123 - 180.

11 I9b7a

п Ii,39

и 1949

Слепни / Tabanidae/ . Фауна 
СССР,насек.двукрылые, 7/2/.

Видовое состав и динамика 
численности кровососущих дву
крылых в дельте Волги и их 
возможная роль в эпидемиологии туляремии. Зоол.журн.18/5/ 
: 786 - 798. *

К изучению фауны слепней / Та- 
banidae/ юкнон части П.осковско. 
о бла с ти. Был .НОНН, отд. биол.
54 /I/ : 35 - 46.

Павловские Защита от гнуса.Изд. АН СССР,
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Павловски*! L.L. 1948

и 1952

Руководство ио паразитологии 
человека с учением о переносчи
ках трансмиссивных болезнен,

Основные результаты УП совеща
ния по паразитологическим проб
лемам, созванного Зоологическим 
институтом W СССР ^3 февраля- 3 марта 1952 г. ЗоолС журн.
M/s/ : 723 - 777.

il Первомайский Р.С. и Чагин К.П. 1951.
Гнусл его значение и меры 
борьбы. Медгиз.

Петрищева ILA. и др. 1955 Опыт применения препара
тов НПУПФ в борьбе с гнусом.
Тезисы докл.8-го совещ. по па
разит, проблемам :I2I - 122.

Покровский С.В. 1933 Материалы к познанию А^аеэ 
Московской и Калининской, об
ластей. Иедиц.паразит. 5 /2/
Г J- — •

Померандев Б.И. 1932

Попов В»М. 1950

По Ачинский. ILA. 1911

191 и

К морфологии и анатомии гениталии Culicoides ( Dipt. Mema- 
tocera).Паразит.сб.ЗИП АП СССР, 3 Г183 - 2b.

Заметки по биологии и система
тики некоторых малоизвестных 
видов комаров Западной Сибири. Медиц. паразит „19 /1/ : 49— 51.

Малярийный комар/ Anopheles 
claviger Ы/ в СВЯЗИ 0 болот
ной лихорадкой, его жизнь, 
свойства и способы борьбы.

>3.1 Р»1 ОрС 1Т( е 5 /1/.

Слеппи и простейшие способы 
их уничтожения.ТреБэро 5нт.

Пржевальские II. 1870 Путешествие в Уссурийском 
крае 1887 - 1889.
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Прендель А.В. 1951

tt 1951а

Материалы по фауне кровососу
щих комаров подсемейства 
CulicXfme Одесской области. 
Медиц.паразит. 20/1/ : 55 - 57.

Материалы по фауне кровососу
щих комаров южноукраинс^ой степи.Медиц.паразит.^0 /5/ 
: 471 - 472. —

Радзивиловская З.А. 1948 К фауне и экологии мошек
/ kirnulxidae / горных райо
нов ганоуссуриПской тайги.
Па разит, с б. ЗИН АН СССР ДО 
: 131 - 150. ~

Рейнгард А.В.

Ремм L.L.

Розит В.А. и

1950 К экологии личинок и куколок 
мошек /Simuliidae / горных 
районов тан оу асурийск он тайги. 
Паразит.об.ЗЖ АН СССР, 12 : 
199 - 224.

и Гуцевич А.В. 1931 Заметки по эко
логии комаров. Паразит.об. 
ЗИП АН СССР, 2 : 119 - 134.

1954 К экологии кровососущих мок
рецов /Diptera,Heleidae J в 
Зетопекой ССР.Тезисы докл.
III экол.конф.,1 : 233 - 234.

1955 К фауне мокрецов рода Culicoides / liiptera jHeleidae / Зет ОПИИ . 
Энтомолог.обозр..34 /в печати/.

Бибиков Д.И. 1953 0 связи комаров с пти
цами во время гнездования.
Вопр.краевой, общей, экспер. 
па пазит, и мед. зоологии.
8 : 121 - 123.

Рубцов И.А. 1933 К биологии и экологии мошек.
Паразит.сб.ЗИН АН СССР, 3 : 
169 -201. “
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Рубцов к. А. 1939

- “ - 1940

- " - 1940а

- " - 1947

. 3

1954

Рябых л.В. 1953 

» .

J слоем массового размножения 
мосек z wimuliidae z, Тр> ЕРА 
9 : 177 - к. 07.

О миграциях р личинок мошек 
/mmuliidae,. . ПапазИТ-Сб.
ЗИН. АН СССР, 7 : 202 - .09.

- ..о шки /ceM.Siaailiida«/. Jay на 
СССР, насек.двукр. 6/6/.

Состав, связи, географическое 
расиространение и вербятное 
происхождение ^ауны мошек 
Средней Азии. Пэв.АИ СССР,сер. бвол.,/1/ : 87 - ИЗ.

Новее о зимовке мошек. Докл. 
АН СССР, 63 /3/ : 511.

К биологии и экологии мошек 
/simuiüdae/ Средней Азии. 
Паразит.об.ЗИП АН СССР, 13 
1 З.А — 3-XÄ.

Г’ морфологии наружных половых 
придатков двукрылых. Зоол.
ж рн*  32 I _/ * 60 —625«

Кошки и меры борьбы с ними.
Научно-популярная серпя.Изд. 
АП СССР.

И £ауне комаров Камчатки.Паоа- 
3KT.c6.3M АиФ СССР,10 : 96 - 98.

К экологии и сезонное динами
ке численности кровососущих комаров ceM.Culicidae £ ‘ус- 
лов иях 3 о р онежской о б л .а сти. 
Автореф.диссерт.Воронеж.

ü слепнях / j-aueauidae / 
низовьев рек Оби и Иртыша. 
Послед, по краев, скопе им.к. и 
описат.паразитологии.Акад.
Н ед. аук СССР»6 .
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Сазонова 0.7.

ii

н

tl

n

tl

11

tl

I!

1953 Материала no й-ауне и биологии 
комаров северной части Рыбин
ского водохранилища.Cd.”Рыбик- 
ское водохранилище"*ч.1  : 1L;7 - 
-газ. Изд .raini.

1953а Дикие популяции об: кновеииого 
малярийного комара на Рыбин
ском водохранилище. Там же 
: 207 - 211.

19-19 К апологии слепней Воронежской 
области.Зоол.журн. га Д/ 
: 145 - 156. * —

19 ^9а Материалы по исследованию мест rMvga слепке», /i&banidae / 
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