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utukad hõlmavad maailma
teadaolevatest loomaliikidest
tugevalt üle poole, ka arvu
kuse ning avastatud uute liikide poo
lest pole neile vastast. Nõnda on nad
ilmselgelt kõige domineerivam rühm
maakeral, samuti Eestis.
See ongi põhjus, miks tuleks neid
enamjaolt pisikesi märkamatuid ole
vusi rohkem tutvustada ja sageda
mini käsitleda. Loodetavasti saavutab
see loomarühm niiviisi ka märksa
parema kuvandi kui seni, sest pigem
on inimeste hoiak putukate suhtes
olnud tõrjuv. Kui mõni kuuejalgne
jääb meie teele või veelgi hirmsam,
seab end sisse majapidamisse, ollakse
üldjuhul häiritud ja ehmunud.
Viimasel ajal on putukad Eesti
Looduse veergudel olnud päris tihti
päevakorral. Selle eest hoolitseb Eesti
tuntuim putukauurija ja Eesti Looduse
2013. aasta autor Mati Martin.
Märtsinumbris ilmub tema sulest
juba viies järjelugu „Kuidas putukat
ära tunda”. Meenutuseks: artiklisari
algas ürgtiivutute tutvustusega mullu
augustinumbris. Seejärel olid vaatluse
all ürgtiibsed (oktoobrinumbris), täna
vuses jaanuarinumbris saime tuttavaks
prussaka suguvõsaga ning möödunud
kuul tirtsude ja ritsikatega.
Mati Martin nendib putukasarja
esimeses artiklis, et mõned putukad
poevad koos meiega voodisse. Nüüd
ongi tutvustusjärg nende käes: teiste
hulgas on kõne all kurikuulsad pea
täid ja voodilutikad. Küllap tekitab
see tandem kõigepealt õudu ja jäles
tust. Aga mis parata, inimeste seltsis
meeldib neile väga, kuigi me nende
lähedust kuidagi ei kannata.
Tõepoolest, võitlust nende tüü
tute pisiloomadega on peetud läbi
aegade. Kas teate, kuidas eesti vana
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rahvas on nimetanud pöialt? Ka nen
del oli peatäidega alatasa häda. Kõige
käepärasem moodus oli kätte saa
dud pisiloom kiirelt pöidlaga laiaks
litsuda. Niiviisi saigi pöial endale
nimeks „täitapja”.
Õnneks võib tõdeda, et vaevalise
mad lahingud peatäidega on jäänud
paarikümne või enama aasta tagu
sesse aega. Seevastu voodilutika
tega on lugu teistsugune. Nüüdisaja
komme käia sageli välismaal kas
tööl või puhkusereisidel on nende
tüütute vereimejate levikut suure
päraselt „edendanud”. Lutikas võib
voodisse ronida ka kõige paremas
Brüsseli hotellis, tulla salamisi sealt
kaasa ja ennast väga kindlalt kodu
sesse majapidamisse sisse seada.
Kuulanud mõne lutikahädalise läbi
elamisi, ei tahaks seda ise kogeda.
Nende väljaajamine oma majast või
korterist on igas mõttes mahukas toi
ming ja tihti ka väga kurnav.
Peatäi ja voodilutikas pole ainu
kesed tuntud „staarid” ajakirja kaa
neloos. Loodusteadlikum lugeja on
kindlasti kokku puutunud pisikeste
roheliste lehetäidega, kes tegutsevad
aias või ka lillepotis, või siis koos mar
jaga tunda saanud marjalutika mait
set. Kuigi lehetäid võivad aiapidaja
jaoks osutuda väga tüütuteks kahjuri
teks, on tegu äärmiselt põneva liigiga.
Õigupoolest on hämmastavalt huvitav
nende läbisaamine sipelgatega, kes
peavad lehetäide kolooniat nn lüpsi
karjana. Seda kooselu saab näiteks
uudistada Tartu Ahhaa keskuses.
Seega, putukad pakuvad rohkesti
kirjutamisainest. Ühtlasi võiks neid
märksa paremini tunda. ■
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