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Kimalased on head indikaatorid
 Küllaltki lihtne ja odav seirata
 Eestis 24 liiki, kellest 17
enamlevinud
 18 liiki looduskaitseseaduse
III kaitsekategooria
 Kimalasi võib eristada värvi
järgi:
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Kimalased on olulised tolmeldajad
Kimalased aitavad toidukogumise käigus taimede, sh
kultuurtaimede, tolmeldamist läbi viia
Tolmeldajatena on eriti olulised pikasuiselised
kimalased, kes tolmeldavad hästi ka pika õieputkega
kultuurtaimede õisi (nt punane ristik, põlduba)
Risttolmlemine tagab tihti suurema puuvilja-, marja- ja
seemnesaagi ning saagi parema kvaliteedi
~30% meie toidust on otse või kaude seotud
tolmeldajatega
84% Euroopa Liidus kasvatatavatest kultuurtaimedest
vajab putukate tolmeldamist

Kimalaste korjekäitumine ja liigilised erinevused
Korjeaeg päikesetõusust päikeseloojanguni, kuid
päevane korjeaktiivsuse langus üle 25-kraadise ilmaga
Erinevalt meemesilastest lendavad ka madalate
temperatuuridega ning uduvihmaga
Ühe korjelennu kestel koguvad õietolmu kahelt-kolmelt
taimeliigilt – head tolmeldajad
Kimalaseliigid erinevad järgmiste tunnuste põhjal:
Kevadise aktiivsusperioodi algus
Suiste pikkus
Toidutaimede eelistused
Korjekaugus (500 m – 2 km)
Pesitsuspaiga eelistused
Pere suurus
Foto: Urmas Tartes
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Tolmeldamiskriis maailmas
2005.a seisuga hinnati EL25 riikides putuktolmeldamise
majanduslik väärtus 14,2 miljardile eurole aastas, maailmas aga
153 miljardile eurole aastas
Samas on tekkinud maailmas tolmeldamiskriis – kõikide
taimede tolmeldamiseks ei jätku tolmeldajaid – mure kultuur- ja
ka looduslike taimede piisava tolmeldamise pärast
Tolmeldamiskriisi põhjustena on välja toodud mitmeid
tegureid, kuid peamiseks peetakse intensiivistunud
põllumajandust, millega kaasneb elupaikade ja toiduressursi
kadu ning suurenenud pestitsiidide kasutus
Üheks drastilisemaks tolmeldajate kao näiteks on ‘tarude
kokkukukkumise sündroom’ – põhjusteks on pakutud mitmeid
tegureid, sh pestitsiide (nt neonikotinoide)

Pestitsiidide ohud mesilastele
 Letaalsed (surmavad) vs subletaalsed doosid
 Maailmas on leitud pestitsiidide mõju mesilaste:






Tööjaotusele
Arengule ja elueale
Toitumiskäitumisele
Lõhnade eristamisvõimele
Omavahelisele suhtlemisele ja
orienteerumisvõimele
 Õppimisvõimele
 Paljunemisele
 Patogeenidele vastupanuvõimes

Foto: Riho Marja

 Pestitsiidide ohtlikkuse uurimine piirneb enamasti surmava
mõju uurimisega ning viiakse läbi laboritingimustes või
väikesemahulistes põldkatsetes – ei peegelda alati tegelikku
olukorda põllutingimustes
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Pestitsiidide ohud kimalastele
 Pestitsiidide kasutamise ajal saab meemesilaste tarud
sulgeda, looduslike mesilaste pesi ei saa sulgeda
 Enamus uurimusi pestitsiide mõjust tehakse meemesilastega
ja kantakse need tulemused üle ka looduslikele
tolmeldajatele, sh kimalastele
 Kimalaste käitumismustrid on aga erinevad
 Kevadel tegutsevad vaid noored emakimalased, kes alles
hakkavad peret rajama – pestitsiididega kokkupuutumine
mõjutab tulevast peret
 Pered on väiksemad – isendite kaotus mõjutab rohkem
 Kimalastel puudub trofallaksis (söödud ja osaliselt
seeditud toidu andmine teistele pereliikmetele)
 Korjeaeg ka varahommikul ja hilisõhtul, kui
meemesilased enam aktiivsed ei ole

Kimalaste ja pestitsiidide uurimused Eestis
 Leiti, et meemesilastele ohutuks peetava insektitsiidi
NEEM EC (toimeaine asadirahtiin) subletaalsed doosid
mõjutavad karukimalaste toitumiskäitumist ja
lennuraadiust (Karise et al., 2006)
 Isegi 10 korda lahjem insektitsiid
Fastac 50 EC (toimeaine alfatsüpermetriin) lahus, kui Eestis
tegelik registreeritud pritsimisnorm
rapsipõllul, mõjutas karukimalaste
füsioloogiat ja vähendas eluiga
(Muljar et al., submitted)

4

Kimalased vajavad piisavat toiduressurssi ja elupaiku
 Kimalasekoosluse võrdlus põllumajandusmaa ja poollooduslike
elupaikade vahel (Mänd et al., 2002):
 Õistaimede ja kimalaste arv neis ei erinenud
 Kimalaseliikide arv oli aga põllumajandusmaal oluliselt
madalam
 Järeldus: kimalaste liigirikkuse tagamiseks
põllumajandusmaastikus on väga oluline seal asuvate
stabiilsete mikroelupaikade osatähtsus (kündmist ei toimu ja
kujuneb välja eelistatud toidutaimestik)
 Uuring kimalastele toidutaimede mitmekesisuses mahe- ja
tavataludes (Mänd et al., 2004):
 Mahetalud tagasid kimalastele mitmekesisema toidubaasi
 Pikasuiseliste kimalaste toidubaas osutus kõige piiratumaks,
lühisuiseliste kimalaste toiduvalik oli aga kõige mitmekesisem

EMÜ-s doktoritöö „Abiootiliste ja biootiliste faktorite mõju kimalaste
populatsioonidele poollooduslikel kooslustel: maastikuline analüüs“ (Forero, 2011)

 Uuriti kimalaste mitmekesisust ja arvukust Ida-Virumaa poollooduslikel
kooslustel (PLK)
 Niidu tasandil määrab kimalaste arvukuse ja liigirikkuse õitsvate toidutaimede
liigirikkus ja arvukus
 Samas mõjutavad kimalasi ka muud tegurid, sh positiivselt:
 PLKde osatähtsus elupaika ümbritsevas maasikus (eriti pikasuiseliste liikide
puhul)
 Õiterohkete aedadega inimasustuse lähedus
 Metsaservade jm koosluste piirialade olemasolu
 Suurte avatud põllumaade lähedus mõjus negatiivselt
 Leiti, et erinevad kimalaseliigid eelistavad erinevaid maasikuelemente
 Järeldus: kimalaste arvukuse ja liigirikkuse hoidmiseks tuleb säilitada
maastikulist mitmekesisust metsakoosluste, poollooduslike ja looduslike niitude
ja neid ühendavate looduslike koridoridega ning seda mitte ainult piiratud
elupaiga tasandil, vaid laiemal, elupaika ümbritseval maastikulisel tasandil
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PKT kimalaste seire

PMK koordineeritav PKT kimalaseseire
 Seiret alustati 2006. a
 2006.-2008. a 66 seireettevõtet kolmes piirkonnas:
Jõgeva- ja Tartumaa, Võrumaa ning Saaremaa
 Alates 2009. a 66 seireettevõtet kahes piirkonnas: KeskEesti ja Lõuna-Eesti
 Transektloenduse meetod (3 loendust perioodil juuniaugust)
 Üles märgitakse kimalaste arvukus, liigid ja õite tihedus
 Seiret viib läbi Eesti Maaülikool

Foto: Ere Ploomipuu
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Kimalaseseire alad 2006-2008

66 seireettevõtet kolmes piirkonnas,
igas 22 seireettevõtet:
 10 MAHE
 6 KST
 6 ÜPT

Kimalaseseire alad 2009-…

66 seireettevõtet kahes piirkonnas,
mõlemas 33 seireettevõtet:
 11 MAHE
 11 KSM
 11 ÜPT
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Kimalaste üldnäitajad aastatel 2006-2008 ja 2009-2011
2006-2008

2009-2011

Saaremaa

Jõgeva- ja
Tartumaa

Võrumaa

Kesk-Eesti

Lõuna-Eesti

Liikide arv
kokku

16-17

13-14

15-17

14-17

17-18

Haruldasemad
liigid

Jaanikimalane
Samblakimalane
Urukimalane

Urukimalane
(vaid ühel
aastal)

Jaanikimalane
Samblakimalane
Urukimalane

Urukimalane
Bombus confusus

Jaanikimalane
Samblakimalane
Urukimalane
Bombus confusus

Liikide arv
(1000 m2)

6-7

6-8

8-10

5-6

6-8

Kimalaste arv
(1000 m2)

42-57

27-49

59-105

18-41

36-64

Arvukamalt esinenud liigid on läbi aastate olnud põld-, kivi-,
maa-, aed- ja tumekimalane.

Kimalaseseire näitajad Kesk- ja Lõuna-Eestis
sõltuvalt piirkonnast
2006 2007 2008
2009
2010
2011
õiteta õiteta õiteta õiteta õitega õiteta õitega õiteta õitega

Näitajad
Kimalaste arvukus

+

+

+

-

-

+

+

+

+

Kimalaseliikide arv
Kimalaste Shannoni
mitmekesisuse indeks

+

+

+

-

-

+

+

+

-

-

+

+

+

+

+

+

+

Õite tihedus

-

-

-

-

+

+

+ statistiliselt oluline erinevus, näitaja on Lõuna-Eestis oluliselt
kõrgem kui Kesk-Eestis
- statistiliselt oluline erinevus puudub
õiteta – statistilises analüüsis ei ole õite tihedust arvesse võetud
õitega – statistilises analüüsis on lisanäitajana kaasatud ’õite tihedus’
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Kimalaseseire näitajad Kesk-Eesti seirepiirkonnas
sõltuvalt toetustüübist
2006 2007 2008
2009
2010
2011
õiteta õiteta õiteta õiteta õitega õiteta õitega õiteta õitega

Näitajad
Kimalaste arvukus
Kimalaseliikide arv

+1

-

-

-

Kimalaste Shannoni
mitmekesisuse indeks
Õite tihedus

+1

-

-

+1

-

-

-

-

+1

-

+2

-

+2

+2

+2

+1

+ statistiliselt oluline erinevus
- statistiliselt oluline erinevus puudub
1

– MAHE oluliselt kõrgem kui ÜPT

2

– MAHE ja KSM oluliselt kõrgemad kui ÜPT

õiteta – statistilises analüüsis ei ole õite tihedust arvesse võetud
õitega – statistilises analüüsis on lisanäitajana kaasatud ’õite tihedus’

Kimalaseseire näitajad Lõuna-Eesti seirepiirkonnas
sõltuvalt toetustüübist
Näitajad
Kimalaste arvukus
Kimalaseliikide arv
Kimalaste Shannoni
mitmekesisuse indeks
Õite tihedus

2006 2007 2008
2009
2010
2011
õiteta õiteta õiteta õiteta õitega õiteta õitega õiteta õitega
+1
+2
+1
-

-

-

-

-

-

-

-

-

+ statistiliselt oluline erinevus
- statistiliselt oluline erinevus puudub
1

– MAHE oluliselt kõrgem kui ÜPT

2

– MAHE ja KSM oluliselt kõrgemad kui ÜPT

õiteta – statistilises analüüsis ei ole õite tihedust arvesse võetud
õitega – statistilises analüüsis on lisanäitajana kaasatud ’õite tihedus’
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Pikasuiseliste kimalaste (aed-, ristiku- ja urukimalane)
arvukus ja osakaal Kesk- ja Lõuna-Eestis
Pikasuiseliste arvukus ja osakaal sõltuvalt piirkonnast
Näitajad
2006 2007 2008 2009 2010 2011
Pikasuiseliste kimalaste arvukus
+
+
+
+
+
Pikasuiseliste kimalaste osakaal (%)
+
+
+

+ statistiliselt oluline erinevus, näitaja on Lõuna-Eestis oluliselt
kõrgem kui Kesk-Eestis
Foto: Arne Ader

- statistiliselt oluline erinevus puudub
Pikasuiseliste arvukus ja osakaal eri
toetustüübiga ettevõtetes kummaski
seirepiirkonnas oluliselt ei erinenud, v.a
osakaal 2007. a Lõuna-Eestis (KST
ettevõtetes oluliselt kõrgem kui MAHE
ja ÜPT ettevõtetes)
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Kimalaseliikide arv

Kimalaste näitajad sõltuvalt pestitsiidide
kasutamisest, 2006-2008
 Kimalaste arvukus oli oluliselt kõrgem neil seirealadel,
kus pestitsiide ei kasutatud (ka pärast õite tiheduse mõju
kõrvaldamist)
 Kimalaste liigirikkuse ja mitmekesisuse ning
pestitsiidide kasutamise vahel olulist seost ei leitud
54

Kimalasi transektil (1 pallise õitetiheduse kohta)

Õite tiheduse hinnang

sqrt(Kimalaste arv)

52

F(1;195) = 5,7136; p = 0,0178
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Foto: Arne Ader
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Kimalaste näitajad sõltuvalt põllu suurusest, 2007
Keskmine kimalaste arvukus (log) 100 m
transekti kohta
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Keskmine põllu pindala (ha)
Keskmine kimalaseliikide arv (arctan) 100
m transekti kohta

1,6

 Keskmise põllu suuruse
kasvades kimalaste arvukus
ja liigirikkus langesid
oluliselt
 Kimalaste arvukus ja
liigirikkus langesid oluliselt
pärast seda kui keskmine
põllu suurus ületas 5-6 ha
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Foto: Arne Ader

Keskmine põllu pindala (ha)

Kokkuvõte PKT kimalaseseire tulemustest (1)
 Läbi aastate on arvukamateks kimalaseliikideks olnud
põld-, kivi-, maa-, aed- ja tumekimalane
 Lõuna-Eesti kimalasekooslus on arvukam ja
mitmekesisem kui Kesk-Eestis
 Kimalaste arvukuses eri toetustüübiga ettevõtetes Keskja Lõuna-Eesti seirepiirkonnas olulist erinevust ei ole
leitud
 Kimalaste liigirikkus ja Shannoni mitmekesisuse indeks
on mitmel juhul nii Kesk- kui ka Lõuna-Eestis olnud
MAHE (vahel ka KSM) ettevõtetes oluliselt kõrgem kui
ÜPT ettevõtetes
 Toetustüüp mõjutab pigem kimalasekoosluste
liigirikkust ja mitmekesisust, mis näitab koosluse ühtlust
ja on ilmselt pikemaajaliste protsesside tulemus
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Kokkuvõte PKT kimalaseseire tulemustest (2)
 Pikasuiseliste kimalaste arvukus ja osakaal on enamasti
olnud Lõuna-Eestis oluliselt kõrgemad kui Kesk-Eestis,
eri toetustüübiga ettevõtete vahel aga ei erine
 Kimalasekoosluse arvukus ja mitmekesisus sõltub
oluliselt toiduressursi olemasolust - kimalastele on vaja
tagada piisav toiduressurss varakevadest hilissügiseni!
 Kesk-Eesti seirepiirkonnas on õite tihedus ÜPT
ettevõtetes oluliselt madalam kui MAHE ettevõtetes
 Pestitsiidide kasutamine mõjutab vahetult kimalaste
arvukust (peletava efekti, toidutaimede kao või
mürgitamise läbi)
 Kimalaste arvukuse ja liigirikkuse kujunemisel on oluline
roll ka põllu suurusel

Tänan tähelepanu eest!
Foto: Dave Goulson
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