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PUITU KAHJUSTAVAID putukaid esineb nii metsas kui

ka hoonetes ja rajatistes. Suurem osa neist elab metsas ning

kahjustab nii vdrsket kui ka kuivanud jalvoi pinnasega kon-

taktis olevat puitu. Hoonetesse on tee leidnud neist vdhesed

ja pikka aega saavad hoonetes elada ainult iiksikud. Siiski

kahjustavad nad hoonete puitdetaile ja -esemeid ning seet6t-

tu loetakse puidust toituvaid putukaid kahjuriteks. Kdesole-

vas artiklis anname nou, kuidas hoonetes puitu kahjustavaid

putukaid dra tunda ning miiliseid puiduosi ja puuliike nad

kahjustavad.
Koigepealt lthidalt putukate elutsirklist. Putukate areng

seondub valdavalt moondega, st et nende eiutsiiklis vahel-

dub mitu jiirku, milles nad erinevad nii vtiliskuju, elutalitlu-
se kui ka eluviiside poolest. Vaegmoonde korral kooruvad

munadest vastsed, kes on tdiskasvanud isendite (valmikute)

sarnased, kuid neil puuduvad tiivad, keha on vdiksem ning

sugunddrmed arenemata. Mitme kestumise jdrel erinevused

jiirk-jzirgult kaovad ning vastne muutub valmikuks. Vane-

maid kasvujdrke, kellel on tiivaalgmed, nimetatakse num-

fldeks e neidisteks. Vaegmoone on omane nt tarakanile,

raamatutdile, soomukale ja termiitidele. Tdismoonde puhul
on vastsed valmikutest selgelt erinevad, sageii usjad ning tii-
badeta. Vastne toitub, kasvab ning pdrast viimast kestumist

nukkub. Nukustaadiumis vastse elundid peaaegu ttiielikult
hdvivad (histoluiis) ning tekivad uued. M6ne aja pirast v61-

jub nukust tdiskasvanud isend e valmik. Tdismoondega are-

nevad nt mardikalised, liblikad ja kiirbsed [1]. Puitu kahjus-

tavad enamasti vastsestaadiumis olevad putukad, valmikute

ainus eesmirk on paljuneda. Hoonetes puitu kahjustavad

putukad jagunevad seltsideks - mardikaliseks, kiletiivalis-
teks, liblikalisteks ja termiidilisteks, viimaseid Eestis 6nneks

ei leidu. Koige rohkem probleeme tekitavad mardikalised.

Oluline on teada, et puitu kahjustava mardika isend elab ai-

nult suveperioodil mone nddala kuni paar kuud, samas kui
tema vastsed v6ivad puidus elada l-10, harva isegi kuni 15

aastat [2]. Mardikaliste selts jaguneb sugukondadeks, kel-

lest kdsitletavas kontekstis on olulisemad siklased, toone-

seplased, puidupurelased, kdrsaklased ja iirasklased' Neist

on suuremad kahjustajad siklased ja tooneseplased, ent va-

hel voib leida hoonetest puidupurelasi ja kdrsaklasi ning ka
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vdrske dsjaiangetatud v6i metsakuiva puiduga sisse toodud
tirasklaste tekitatud kahjustusi [3].

Asudes kontrollima hoonet, rajatist voi puidust eset putu-
kakahjustuste suhtes tuleb eelnevalt hoolikalt uurida objekti
ajalugu - hoone puhul selle kasutamist, tehtud remonti, kah-
justatud kohtade tootlemist, ehitusjooniseid ja ktittereZiimi,
mis koik voivad anda selgust puitu kahjustavate putukate
ja seente kohta. Oluline on tutvuda ka hoonet iimbritseva
keskkonnaga: niiskusallikate ldheduse, metsa voi haljastuse
olemasolu, paiknemise (eraldiasetsev, ktlla- voi linnahoone)
ja kaugusega muudest hoonetest. Kui v6imalik, kogutagu
teavet ka selle kohta, millal toodi hoonesse moobliesemeid
voi paigaldati puitdetaile.

Putukakahjustustest annavad esimesena md.rku puidu
pinnal olevad lennuavad. Meie kliimavootmes ndrivad pu-
tukad neid avasid maist septembrini, ent olenevalt aasta
kuukeskmistest temperatuuridest voib iiksikuid uusi len-
nuavasid leida ka varem v6i hiljem. Lennuavade puhul tuleb
kindlasti meeles pidada, et nad tekivad putukate elutsiiklis
ainult korra - siis kui vastne on nukkunud ning putukaval-
mik on valmis paljunemislennuks. Moned irksikud putu-
kaliigid nd.rivad auke ka munade puitupaigutamiseks, sest

enamasti munevad valmikud munad juba olemasolevatesse
lennuavadesse, puidulohedesse v6i muudesse puidupinna
tiihimikesse.

Lennuavade leidmisel on oluline vaadata, milline on nen-
de kuju (iimmargune, ovaalne, ebaregulaarne), suurus (voib
olla ilhest millimeetrist m6ne sentimeetrini), toon (hele,

tume v6i lennuava piires varieeruv), taidis (mida leidub ava-
de sees), paiknemine ja suund (mil1isel pinnaosal neid lei-
dub ja kuhu nad suunduvad) ning kui palju neid on. Koik see

annab teavet se1le kohta, kes voiks olla kahjustaja.
Lennuavade kuju ja suuruse ning puidu omaduste p6hja1

on v6imalik esmaselt mddrata kahjustaja liik (joonised I ja
2). Lennuavade toon annab teavet kahjustuse vanuse kohta

mida heledamad servad, seda uuemad on avad. Peaaegu
igas vanemas puithoones v6ib leida m6ne lennuava, ent tihti
on need tekkinud aastaid voi isegi aastaktimneid tagasi. Kui
puidu pinnal on lennuavasid hulgaliselt, siis on puit suure

t6endosusega tugevasti kahj ustatud.
Toitudes ndrivad putukavasted kdike, mis paiknevad ena-

masti puiteseme sees ning nende uurimiseks tuleb puidu
pindmine kiht eemaldada. Tugeva kahjustuse korral on seda

kerge teha, vahel on kiht ise irdunud. Nagu lennuavadegi pu-
hul, v6ib ka kiiikude uurimisel leida palju iseloomulikku nii
putukaliigi kui ka kahjustuse ajaloo kohta. On vaja vaadata,
millise kujuga on kdigu ristloige (iimmargune, ovaalne vm),
millist tooni on kdigu pinnad (tumedad voi heledad), milli-
ses suunas ja puiduristloike osas kulgevad kiiigud (kas ainult
kevadpuidus, aastarongastega risti voi piki kiudu), kas kiii-
gud on tiihjad (osaliselt voi tiiielikult) voi tdis kova voi lahtist
ndripuru ning kas kiiikudes leidub ka midagi muud (liiva,
surnud putukaid voi orgaaniliste ainete jaake).

K6ik need niiitajad iseloomustavad kiiike ndrinud putu-
kate liiki, ent m6nikord ka kiiigu hilisemaid asukaid, sest

vega tihti elavad neis ka muud putukad. Putukaliigi mddra-
misel on koige olulisemad nziitajad kiiikude ristloige, suund
ja paiknemine puiduristl6ikes. Mone putuka (nt sinisiku)
vastsed toituvad ainult koorealusest puidukihist ning nen-
de kziigud on reeglina koore, kambiumi ja maltspuidu peal-
mises osas, m6ned aga maltspuidus (nt majasikk) v6i kogu
puiduristloike ulatuses (nt moobli-toonesepp). Kahjuri
kohta saab teavet ka aastar6ngaosade pohjal, mida vastsed
eelistavad - nt raudsepp eelistab kevadpuitu ja tema kahjus-
tustel joonistuvad aastar6ngad selgesti vtilja (stigispuit jririb
alles). Mone putuka (nt puiduvaablase) vastsed suruvad oma
ndripuru tihedalt kdikudesse. Kiiikude vdrvus annab selgust
nende vanuse kohta ning kiiikudes leiduv ndripurust erinev
materjal viitab enamasti nende hilisematele kasutajatele - nn
sekundaarsetele putukatele.

Kdike ndrides tekib hulk ndripuru, mis seguneb vastsete
seedetraktis ekskrementidega ning annab kahjustaja koh-
ta olulist teavet. Ndripuru pudeneb tihti kergesti viilja ning
seet6ttu voib seda leida ka kahjustatud puidust kaugemai.
Liikuv ohk, loomad ja inimesed kannavad ndripuru mitmele
poole, mistottu on klndlasti vaja teada saada, kust ndripuru
pdrineb. Ndripuru kohta on vaja ka teada, kas see on puhas
voi millegagi segunenud, millised on selle osakesed (silin-
derjad, paliikujulised voi ebaregulaarse kujuga), mis tooni
on puru (hele, tume v6i vdrviline), kas puru on pulberjas,
jdme, taignasarnane voi tahke ning mis kujuga on ndripu-
rukuhilad (laialivalguvad, koonusjad voi draloigatud otsaga
koonuse kujulised).

Ndripuru toon iseloomustab reeglina vastsete toitumis-
harjumusi, tumedate kooreosakestega niripuru viitab nt
koorealuse osa kahjustajatele (sinisikk, hiiiiietu toonesepp),
Kahjustaja liiki voib oletada ka puru jdmeduse ja kuju poh-
ja1 - peen tolmjas ndripuru viitab tihti moobli toonesepale,
jime silinderjas (enamasti heie) ndripuru majasikuie ning
kerakujulised (heledad) ndripuruosakesed raudsepale (vt
joonist 3).

Eespoolnimetatud tunnustest puitu kahjustava putuka
liigi tiipseks mddramiseks tihti ei piisa ning tuleb otsida ka
putukaisendeid v6i nende kehaosi. Koige rohkem voib neid
leida valgusallikate (aknad, valgustid) kihedalt ja iimbliku-
v6rkudest. Seetottu tasub iile vaadata aknalauad, lambikupli
sisemused ning nurgad, kus leidub iimblikuvorke. Valmikuid
voib leida porandalt, eriti selle ddrtest ja varjatud kohtadest
(nt kapitagustest ja voodialustest). Kui isendid leitakse, v6ib
olla kindel, et putukad on vaadeldavas kohas puitu kahjus-
tanud.
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Joonis 2. Puitu kahjustavate putukate (m6nel neist ei ole
eestikeelset nimetust) Iennuavad Koostanud: dr.Uwe Noldt
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Joonis 3. Puitu kahiustavate putukate neripuru
Koostanud: dr.Uwe Noldt

EESTIS ENAMLEVINUD PUITU KAHJUSTAVAD

PUTUKAD

elavad puidus kaks kuni kiimme, harva ka kuni 15 aastat'

ning kasvavad kuni 35 mm pikkuseks [4]. Vastne toitub

puidus leiduvatest ainetest ning ndrib nende kdttesaamiseks

6-10 millimeetri jlmedusi kiiike. Ktiikude nArimise ajal te-

kib (eriti vastsete hilisemas arengustaadiumis) selgesti kuul-

dav heli. Majasikuvastsetele meeldib peamiselt maltspuit,

ent vahel soovad nad ka liilipuidu pindmist kihti. Vastse-

faasi jooksul tekib hulgaliselt n6ripuru ja ekskremente, mis

jiiiivad ndritud kd,ikudesse. Nlripuru on silmaga eristatavalt

jiime, silinderjas ja peamiselt heledat tooni. Kui vastne saab

nukkumisvaimiks, ndrib ta puidu pindmise kihi liihedale

nukkumiskambri ning nukkub. Uus mardikas ndrib puidust

viljumiseks selle ohukesse pinnakihti ovaalse 3-4 mm laiu-

se ja 5-10 mm pikkuse lennuava. Seejtirel asub ta paarilist

ja paljunemisv6imalust otsima. Vdljalennuperiood on ena-

masti juunis-augustis, ent tiiskasvanud isendeid voib puidu

ldheduses leida oktoobrikuuni. Maj asikukahjustus ohustab

ehitiste tugevust ja stabiilsust, sest vastsektiigud kulgevad

iiksteise liihedal ning on muude kahjustaiate kdikudest suu-

remad. Koige ohtlikumaks teeb majasiku siiski see, et ta kah-

justab kuiva puitmaterjali maltspuiduosa ning eriti vdikese

lirlipuidusisaldusega Puitosi.

nukkumiskambrist,
puidu 0hukess€ pinnakihti

lennuaYad

1liffi60*i]
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Majasikk Alustagem siklastest, kelle kahjustused on koige

suuremad. Tuntuim neist on majasikk (Hylotrupes baiulus

(L.) - joonis 4) - umbes 7-20 (vahel kuni 26) millimeetri

pikkune putukas.

Joonis 4. Maiasiku valmik Foto:Tarmo tsauert

Tiiskasvanud majasiku ainus eesmdrk on paljuneda ning

seet6ttu elab mardikas ilksnes moni suveperioodikuu' Ema-

ne mardikas on isasest suurem ning tema roli on leida mu-

nadele sobiv arenemiskoht. Munemiskoha otsingul liigub ta

mooda puidupinda ning kompab munetiotsaga puitu, kuni

leiab soLiva prao voi ava. Seejdrel surub ta muneti prakku

ja muneb munad praopohja, kus neil on ruumi areneda

(joonis 5). Uks emane majasikumardikas muneb kuni 600

muna. Kahe kuni nelja nddalaga arenevad neist vastsed, kes

22
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Vastne ( kuni 35 mm)r

Joonis 5. Majasiku elutsiikkel

Suur-Oiesikk (Leptura rubra (L.) - joonis 6) on 12-22 mll'
limeetri pikkune majasikuga sarnane mardikas, kes sellest

erineb peamiselt punase vdrvuse poolest. Nagu enamikul

siklastei on ka selle liigi emane isasest suurem' Vastsed on

kuni 30 mm pikad. Lennuavad on i.immargused ja 5*7 milli-

meetrise liibimo6duga, majasiku ovaalsetest lennuavadest pi-

sut vdiksemad, vdlialennuperiood on enamasti maist augus-

tini [4]. Suur-oiesikk erineb majasikust ka eiukoha poolest,

sest suur-6iesiku vastsed eelistavad hdsti pehmet, enamasti

juba seente kahjustatud voi vlga niisket puitu' Seet6ttu voib

tema vastsete kahjustusi leida pinnasega otseses kokkupuu-

tes olevates puitesemetes, nt aiapostides, puuriida alumistes

halgudes, pinnasele tuginevas puupakus v6i m6nes muus

iimastikuoludele avatud puitesemes. Hoonete kuivadel pui-

tosadel suur-6iesi.ku kahjustusi ei leidu, neid v6ib olla ainult

vdliskeskkonnale avatud kohtades. Kui puit hoitakse kuiva ia
seente kahjustamatuna, pole vaja karta selle mardika tungi-

mist metsast hoonesse.

Vastse arenemins leht- v6i okaspuus
(kuni 15 kestumist)

Foto:Tarmo Bauert
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Joonis 6. Suur-6iesiku valmikud Foto: Piret Meesak

Sinisikk (Callidium yiolaceum (L.) - joonis 7) on, nagu ni-
migi iitleb, tumesinine v6i violetne 8-15 mm pikkune mardi-
kas. Hoonetes voib seda liiki mardikaid ieida puuriitades v6i
lageda taeva all olevas kotr; ,r,,a puitmaterjalis. Hoone kandeta-
rindeid kahjustab ta harva ning siis on kahjustus koos puidu-
ga sisse toodud, sest sinisikuvastsed armastavad vdrsket puitu.
Vastsed kahjustavad peamiselt okaspuud ja tavaliselt ndrivad
oma kdigud koore ja maltspuidu vahelisse kihti, kahjustades
peamiselt puiduristloike koorealust osa ning siigavamale
maltspuitu ulatuvad ainult konksukujulised nukkumiskdigud.
Kuna vastne toitub koore ja maltspuidu kokkupuuteaiai, on
ndripuru kirju, sisaldades heledaid ja tumedaid osakesi. Sini-
siku lennuava on ovaalne, laibimooduga 2-6 mm,vastsed v6i-
vad kasvada kuni27 mm pikkuseks [4]. Kui kasutada kooreta
kuiva puitu, ei ole sinisikk hoonetele ohtlik. Teda on hoone-
test leitud vahetult parast hoone ehitamist v6i remonti, ent ka
siis on mardikas paari aasta pdrast oma elukohta vahetanud.

Joonis 7. Sinisiku valmik ja vastne Fotod: Uwe Noldt

Tammesikk (Phymatodestes taceus (L.)) on vdliselt sinisi-
ku sarnane, ent isendite vdrr,rrs varieerub punasest hele- voi
tumepruunini v6i eri kehapiirkondades isegi siniseni. Nii
nagu sinisikk, kahjustab tammesikk ainult koort ja selle alust
puidukihti ning tema kiiigud kulgevad peamiselt lehtpuidu
koorealuses kihis. Nziripuru on tume ja silinderjas, nukku-
miskamber nagu sinisikulgi konksukujuline. Vastsed v6ivad
kasvada kuni 27 mm pikkuseks [4]. Hoonete liheduses v6ib
tammesikku leida lehtpuudes, ent hoone tarindeid ta ei kah-
justa.

Miiiibli-toonesepp (Anobium punctatum (De Geer) - joo-
nis 8) on Euroopas ja Lddnemere piirkonnas levinumaid pui-
tu kahjustavaid mardikaid. Viiikesed, ainult 2,5-5 mm pikad
pruunid mardikad on suhteliselt mdrkamatud.

Emased munevad lohedesse, pragudesse, vanadesse putu-
kakdikudesse voi puidu karedale pinnale keskmiselt 20-30
piimvalget ovaalset muna, millest viiljunud vdga vdikesed
(alla miilimeetrised) vastsed ndrivad ennast puitu ning enne
nukkumist sealt ei viilju. Elavad nad puidus kaks kuni neli,
harvem iiks v6i viis aastat, ning nukkuvad 2-3 niidalaks pui-

:ffied-";
Joonis 8. Miiiibli-toonesepa valmikud ja vastne

Fotod: Uwe Noldt

du pealispinna liihedal. Viimases arengustaadiumis on valge,

C-kujulise keha ja koime paari ltihikeste rindmikujalgade-
ga vastne kuni kuus millimeetrit pikk. Vastsete ndripuru on
tolmjas peen pulber, mis sisaldab kolmnurkse tipuga silin-
derjaid graanuleid. Ummargune 1-2 millimeetrine lennuava
ndritakse puitu aprillist augustini. Mardikavalmik elab 20-30
piieva [4]. Moobli-toonesepa vastsetele meeldib vanem ja
pehmem, keskmisest niiskem puit. Nad voivad kahjustada
puittarindeid kogu ristloike ulatuses, ent eelistavad maltspui-
tu. Moobli-toonesepa lennuavasid voib leida nii mooblilt ja
ehituspuidult kui ka muudeit puitesemetelt. Oluline on kind-
laks teha, kas lennuavad on vdrsked, sest kui nad on ndritud
aastaid v6i aastakiimneid tagasi, ei pruugi puidus enam olla
iihtki vastset. Moobli-toonesepa kahjustusi v6ib leida peaae-
gu iga vanema hoone puitdetailidel, kuid enamasti pole puidu
ristloige vastsekiikudest oluliselt n6rgestatud. Sagedasemad
kohad, kust v6ib leida ulatuslikke moobli-toonesepa kahjus-
tusi, on palkhoonete alumine raiekord, akende ja uste iimb-
rus, niiskete ruumide, sh lautade piirded, kus loomad eritavad
suurel hulgal veeauru, ent ka mciobli- ja muud puitesemed.

Suur-toonesepp (Hadrobregmus pertina.r (L.) - joonis 9)
on oma sugulase moribli-toonesepa suur vend - mardikad
on 4,5-6 millimeetrit pikad. Tihti v6ivad mriobli-toonesepp
ja suur-toonesepp kahjustada samu okaspuitdetaile. Inglise
keeles kutsutakse seda mardikat dampwood borer, mis ta-
hendab, et tema vastsed eelistavad pehmet ja niisket puitu,
mida seened on enamasti juba kahjustanud. Suur-toonesepa
vastsed ndrivad puitu 2-4 aasta jooksul kuni 3 mm laiuseid
kdike. Lennuavad on iimmargused, liibimoot umbes kolm
millimeetrit [4]. Suur-tooneseppa leidub hoonete aknaalus-
tes puitdetailides, vastu pin-
nast olevatest porandatalades,
uksepakkudes, saunade alu-
mistes puittarindites, puidu ja
kivi kokkupuutekohtades ning
mujal, kus puit on niiske. Kuiva
puitu suur-toonesepp ei kahjus-
ta ning seet6ttu ei ole ta hoonete
kuivadele puitosadele ohtlik.

Joonis 9. Suur-toonesepp
Foto: Uwe Noldt

Hddletutoonesepa(Ernobiusmollis (L.) - joonis 10) pruun
v6i punakas mardikas on 3,5 kuni 6,5 mm pikk. Mardika si-
ledat keha katavad helevalkjad, ainult l?ibi mikroskoobi ndh-
tavad karvakesed. Nagu enamikul muudelgi mardikalistel on
ta tundlate viimased liilid viilja venitatud. Hriiiletu toonesepa
kahjustusi leidub ainult tarinditel, mis on tehtud vdrskest,
alles hiljuti metsast toodud koorega okaspuidust. Mardika-
vastsed rajavad oma kiigud koore sisse voi maltspuidu pind-
mistesse kihtidesse. Tihtilugu aetakse hiiiiletut tooneseppa
segi sinisiku v6i tammesikuga, sest ka nemad kahjustavad
vdrsket koorega metsapuitu. Hddletu toonesepa kahjustuse
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Joonis 10. Hddletu toonesepa valmik ja vastne
Fotod: Uwe Noldt

iseloomulikud tunnused on ltihike nukkumiskamber ja iim-
margused 2-2,5 mm suurused vdljalennuavad [4]. Ntiripuru
slsaldab puidu koore ja maltspuidu eri virvi liiiitsekujulisi tii-
kikesi. Oluline on teada, et hddletu toonesepa lennuperiood
kestab aprillist augustini ning et ta kahjustab kuni kahe aasta
jooksul ilksnes hoones kasutatud vdrsket koorega puitu. Kui-
vas kooreta puidus selle liigi kahjustusi ei leidu.

Raudsepp (Xestobiumrufovillosum (DeGeer) - joonis 11).
Riiiigitakse, et tooneseplased on saanud oma nime vanarah-
valt - usuti, et puidust kuulduv toksimine kuulutab surma.
Tdnapdeval on teada, et toksivad hoopis raudsepa paaritu-
miskaaslast otsivad isasmardikad. Raudsepad on tinapieva-
hoonetes suhteliselt harvad kiilalised, sest nad eelistatavad
lehtpuud, eriti tamme, mida kasutatakse nuiid vdhem kui
vanasti. Helepruunid voi pruunid raudsepamardikad on 5-9
mm pikad. Nende kuni 10 mm pikkused vastsed kahjusta-
vad esmajdrjekorras aastar6nga kevadpuiduosa [4]. Sellest
eelistusest tekib huvitava kujuga kahjustus - aastar6ngaid
jiirgivad mardikakaigud moodustavad kdsnataolise struktuu-
ri. Vastsed elavad puidus 2-6 aastat, ent on ette tulnud ka
15 aasta pikkust vastsefaasi. Nende niripuru koosneb justkui
vdikestest pallikestest, mis on tumeda puidu vdrvi, ndripurus
on ka ldd.tsetaolisi osakesi. Lennuavad, mis ndritakse mdrtsist
juunini, on r-immargused ja 2-3,5 millimeetri suurused.

Joonis 11. Raudsepa valmik ja vastne Fotod: Uwe Noldt

Muudest putukaliikidest v6ib hoonetes leida puiduvaab-
lasi ja puitu kahjustavaid sipelgaid. Puiduvaablane ((Jroce-

rus gigas (L.) - joonis 12) on pika silindrilise, tagaosas terav-
neva keha ning kahe paari kilejate tiibadega putukas. Isaste
kehapikkus on 12-32 mm, emastel koos munetiga 14-45
mm. Kuni 40 mm pikad rudimentaarsete rindmikujalgadega
vastsed on valged voi kollakad. Tagakeha tipus on terav oga,
mida kasutatakse ndripuru surumiseks kiiigu loppu. Puidu-
vaablase vastsed arenevad nii elavas kui ka vdrskelt loigatud
okaspuidus. Vastsete, mille areng kestab 2-4 aastat, ndritud
timmarguse ristloikega kriigud on tdis kokkupressitud nd-
ripuru. Vastsed nukkuvad kiiigu lopus, puidupinna liihedal
10-20 mm siigavusel. Nukust vriljunud vaablane narib 4-7
millimeetrise liibimooduga vdljalennuava, kusjuures nad on
voimelised ndrima ava ka libi plasti v6i isegi ohukese pleki

[4]. Huvitav on see, et muneti kaudu viib emavaablane koos
munadega puitu ka valgemddanikku tekitavate seente eoseid
sisaldavat vedelikku, et seened muudaksid puidu vastsetele
pehmemaks. Hoonetele ei ole puiduvaablased ohtlikud, sest

vanemas saematerjalis nad areneda ei saa. Kui vdrskelt l6iga-
tud puiduga ongi moni kahjur hoonesse toodud, ei ole pui-
dust viilja lennanud herilasel v6imalust paljuneda, kui tal ei
6nnestu leida paarilist v6i mis veel olulisem - leida ldheduses
kasvavat puitu.

Joonis 12. Puiduvaablase valmik ja vastne Fotod: Uwe Noldt

Sipelgate kolooniaid ja nende suuri kuhilaid voib sageli
leida puithoonete ldhedal v6i nende tarinditel. Enamik sipel-
galiike hoonetes ei ela ning puitu ei kahjusta, iiksnes m6ned
neist kasutavad puittarindeid elupaiga v6i pesaehitusmaterja-
lina. Lddnemere piirkonnas esineb kaks olulist liiki puitu kah-
justavaid sipelgaid: hobusipelgas (Camponotus herculeanus
( f ) ) j a puumurelan e (L a s iu s fuli gin o su s (Latr el1le ) ). Hobusi-
pelgad on mustad ja punaste jalgadega ning 6-14 mm pikad
putukad, puumurelased kaks korda vdiksemad sdravmustad
sipelgad (kehapikkus 4*5 mm) [a]. Sipelgad eelistavad peh-
met, niiskuskahjustatud puitu, ent ndrivad ja kahjustavad ka
uut ja kuiva. Nad kahjustavad koigepealt kevadpuiduosa, jdt-
tes jdrele liistakulise sriLgispuidu. Pdikesele avatud tarindid si-
pelgatele ei sobi. Nad voivad kasutada majasikuvastsete kdike
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varjepaikadena, et kaitsta end looduslike vaenlaste eest. Si-
pelgate elutegevuses algab aktiivne periood aprillis, mais v6i
juunis ning lopeb hilistel stigiskuudel. Hoonetes kahjustavad
sipelgad esmajdrjekorras p6randa alustarindeid ja seina alu-
mist osa, monikord esineb kahjustusi ka korgemal ning siis
tuleb otsida puidu seenkahjustusi ning selle pohjuseid.

Peale puitu kahjustavate putukate v6ib nende kziikudes
elutseda ka antagoniste, kes toituvad puidukahjurite vastse-
test, nukkudest jalvoi valmikutest, ning ka nd.ritud kziikudes
elavaid sekundaarseid putukaid. Koik nad ajavad kdikudest
vdlja ndripuru ning voib niiida, et puidus tegutsevad seda
kahjustavad putukad. Seet6ttu on puidukahjurite olemasolu
kindlakstegemiseks vaja pikemaajalist seiret.

Eestis korraldati projekti FaBB (Fungi and Beetles in Buil-
dings on Islands of Bahic Sea) raames putukauuringud nii
hoonetes kui ka hooneldhedastes metsades. Tehti kindtaks,
et hoonetes esinevad putukaliigid on v6imelised meie klii-
mas talvituma ka looduses (osa neist vaid Lddne-Eestis) ning
sealt pddsema ka puitehitisi v6i puitinventari kahjustama.
Vaid kaks liiki - majasikk ja moobli-toonesepp - ei ole meil
selleks voimelised. Ehkki m6lemat liiki leiti akenptiiinistest
Ruhnus ja moobli-tooneseppa ka Kihnus, polnud tegemist
hoonetest nende lahedatesse piiiinistesse levinud isenditega.
Kummagi saare metsas kasvavatel puudel nende tegevusjilgi
eileitud [5].

Tehtud uuringu pohjal voib vdita, et enamik hoonetes lei-
duvatest putukatest puitu ei kahjusta ning et paljud puitu kah-
justavatest putukatest ei suuda hoonetes areneda ilma oluliste
niiskusallikateta (liibijooksev katus, Iekkiv torustik, ebapiisav
soojustus, puuduv hiidroisolatsioon). Paljud putukad eelista-
vad koorega puitu, j:irelikult tuleks ehitistes kasutada ainult
kooritud puitmaterjali. Puitu kahjustavad putukad on suve-

perioodil vziga liikuvad (lendavad pikki vahemaid) ning nen-
de kahjustusi tiiielikult viiitida on raske. parima kaitse annab
kuiva, suure liilipuidusisaldusega ehitusmaterjali kasutamine
ning avade katmine valmikute sisselendu tdkestava putuka-
vorguga. Kui hoones avastatakse kahjustus, on v6ga oluline
kindlaks teha kahjuri liik, sest vaid vdhesed liigid suudavad
hoones paiknevas puidus paljuneda ning sageli pdrineb ni-
ripuru hoopis antagonistide jalvoi sekundaarsete putukate
tegevusest.

Hoonetes puitu kahjustavate putukate kohta saab lisatea-
vet sihtasutusest Eesti Mrikoloogiauuringute Keskus (wvw.
mycology.ee). Tdname neid, kes kdesoleva artikli valmimise-
le kaasa aitasid: lohann Heinrich von Thiinen-Institut (vTI),
Eesti Kultuuriministeerium, Interreg IV A Kesk-L6dnemere
projekt FaBB, Eesti Vabaohumuuseum, Eesti Maaiilikool,
Eesti Miikoloogiauuringute Keskus SA ja puleium OU. fE
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