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Merike Linnamägi, Triin Lepik

Eestis leiti aasia arlekiinlepa-
triinu (Harmonia axyridis) 
esimest korda mullu juu-

lis Tartust (◊ 1), misjärel tuli 
teateid ka Pärnu ümbrusest, 
Jõgevalt ja Tallinnast. 
Naaberriikidest oli 
teda leitud juba varem 
(Norra ja Taani: 2006, 
Rootsi: 2007, Läti: 2009, 
Soome: 2014). Seega võib 
arvata, et liik on meil ela-
nud juba mõned aastad, 
ent jäänud märkamata. 

Nagu nimetus ütleb, 
on kõnealune liik pärit 
Aasiast: looduslik levi-
la hõlmab Hiinat, Jaapanit, 
Koread, Mongooliat ja Siberit. 
Lepatriinudele ebatüüpiliselt 
on see liik täiskasvanuna segatoi-
duline; enamik lepatriinuliike on 
röövtoidulised, toitudes väiksema-
test selgrootutest. Ent aasia arle-
kiinlepatriinu toitub ka näiteks mit-
mesugustest pehmetest viljadest, 
eriti sügisel, kui saakloomi leidub 
vähem. 

Samas on tegemist usina röövloo-
maga nii vastse kui ka täiskasvanuna. 
Seetõttu arvati, et teda sobiks kasu-
tada biotõrjeks väljaspool oma loo-
duslikku levilat. Esmajoones asusta-
ti liiki 20.  sajandi alguses USA-sse, 
kus ennast taastootev populatsioon 
leiti 1988. aastal. Asustati ka Ladina-
Ameerikasse ja Aafrikasse. 

Euroopas alustati laialdast müüki 
1990.  aastatel vähemalt üheksas rii-
gis. Liiki müüdi aianduspoodides 
kui kemikaalivaba ja looduslähedast 
lehe- ja kilptäiliste tõrjevahendit.

Aedadest ja kasvuhoonetest, kuhu 
inimesed neid lahti lasid, hakkas liik 
aga kiirelt välja levima. Ohtu märga-
ti ja 2004. aasta paiku lõpetati müük 
kõikjal Euroopas. Kuid oli hilja, liigi 

levikut see enam ei takistanud ja üha 
enam tuli teateid ka tema kahjustuste 
kohta loodusele ja majandusele.

Aasia arlekiinlepatriinu elutsükkel
on täismoondega nagu kõigil mar-
dikatel, läbides muna, vastse, nuku 
ja valmiku järgu. Arengu kiirus ole-
neb nii toidust kui ka temperatuurist, 
kuid enamasti koorub muna umbes 
kolm päeva pärast munemist, vastne 
läbib neli kasvujärku umbes kümne 
päevaga ja siis nukkub neli-viis 
päeva. Täiskasvanud elavad keskmi-
selt 30–90 päeva, kuid võivad elada 
ka mitu aastat. 

Munetakse 20–30-munaliste ko -
gu mitena, eri allikate järgi on emas-
te suurimaks viljakuseks laborioludes 

mõõdetud 1600–4000 muna, mis on 
märksa suurem kui Euroopa loodus-
likel lepatriinuliikidel. 

Aasia arlekiinlepatriinu levib mit-
mesugustes elupaikades, nii aedades-
parkides kui ka niitudel, metsades, 
põõsastikes ja nõmmedel. Liiki võib 
sageli leida põõsa- ja puurindest ning 
hea lendajana laiendab ta oma levikut 
50–100 kilomeetrit aastas. USA-s on 
tähele pandud levikut koguni üle 400 
kilomeetri aastas, kuid tol korral või-
sid lepatriinut tahtmatult edasi asus-
tada ka inimesed. 

Liik tekitab kolme tüüpi kahjustu-
si: hävitab loodusväärtuslikke selg-
rootuid, rikub põllusaake ja talvitub 
hulgi inimelamutes. Seetõttu pee-
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◊ 1. Teadaolevalt esimene Eestis – 
mullu 28. juulil Tartus Veeriku pargis – 
kohatud isend

◊ 2. Ülejäänud Eesti leiud, kelle fotod 
seni on sisestatud andmebaasi PlutoF, 
pärinevad mullusest augustist ja 
oktoobrist Pärnumaalt

Foto: Uku Paal
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takse aasia arlekiinlepatriinut inva-
siivseks ehk ohtlikuks võõrliigiks nii 
Euroopas kui ka Põhja- ja Lõuna-
Ameerikas. Kahjuks ei osatud enne 
liigi laialdast kasutuselevõttu neid 
ohte piisavalt ette näha.

Aasia arlekiinlepatriinut asusta-
ti peamiselt lehe- ja kilptäide tõr-
jeks, kuid ta toitub hea meelega 
laiast valikust lülijalgsetest, eelista-
des pehmema kestaga saakloomi. Ta 
toitub isegi teistest lepatriinudest 
ning samuti konkureerib nendega 
toiduobjektide pärast. Seetõttu võib 
looduslike lepatriinuliikide arvukus 
drastiliselt väheneda, eriti juhul, kui 
lehetäisid jm toiduobjekte on vähe. 
Ehkki lepatriinud sisaldavad palju 
liigispetsiifilisi mürgiseid alkaloide, 
talub see võõrliik neid väga hästi, 
süües looduslike lepatriinude mune 
ja vastseid. Samas on tema enda 
munad ja vastsed piisavalt mürgi-
sed, nii et tal on vähe looduslikke 
vaenlasi. 

Arlekiinlepatriinu vastsed eritavad 
taimedel ringi liikudes signaalaineid, 
mille tõttu teised lepatriinuliigid hoi-
duvad taimele munemast. Nõnda val-
lutavad aasia arlekiinlepatriinud näi-
teks ohtrate lehetäidega taimed ja 
võidavad toidukonkurentsis kodu-
maiseid liike. 

Ühendkuningriigi mõnes piirkon-
nas on aasia arlekiinlepatriinu nüüd-
seks üle kahe korra arvukam kui 
kõik kodumaised lepatriinuliigid 
kokku: juba 70% lepatriinudest on 
seda liiki. Ta on avaldanud ulatuslik-
ku kahjulikku mõju kakstäpp-, seit-
setäpp- ja kümmetäpp-lepatriinu, 
väike-aasatriinu, ankurtriinu, lepa-
triinu Coccinella transversoguttata 
ning mitmete lehetäi- ja taimeliikide 
arvukusele. Arlekiinlepatriinud toi-
tuvad muu hulgas liblikamunadest ja 
röövikutest, näiteks USA-s kahjus-
tavad nad ohustatud liiki monarh-
liblikat.

Aasia arlekiinlepatriinu teeb kahju 
ka põllumajanduses, samuti eraaeda-
des, süües viinamarju, õunu, pirne, 
mitut liiki marju, tsitrusvilju ja ka 
kartulit. Suurimat majanduslikku 
kahju teeb ta viinamarjakasvatuses: 
lepatriinud kogunevad suhkrurikas-

tele marjakobaratele hulgi toituma. 
Osalt vähendavad viljade väärtust 
toitumiskahjustused, kuid peamine 
kahju tuleneb enesekaitseainetest, 
mida putukad eritavad häirimisel ja 
hukkudes. Need ühendid on inime-
selegi ebameeldiva lõhna ja maitsega, 
mis säilib ka viinamarjadest toodetud 
veinis. Seetõttu tuleb lepatriinusid 

tõrjuda, enamasti kasutada ka spet-
siaalseid raputeid, et lepatriinusid vii-
namarjade ja teiste viljade vahelt välja 
sõeluda.

Tüli teeb ka aasia arlekiinlepatrii-
nudele iseloomulik komme tungida 
sageli talvituma hoonetesse. See käi-
tumisjoon võimaldab neil talvituda 
aladel, kus nad muidu külma tõttu 
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◊ 3. Aasia arlekiinlepatriinu värvus varieerub suuresti. Tumedamat värvi isendid 
on rohkem levinud liigi looduslikel levikualadel, Euroopas on aga levinud pigem 
punased ja oranžikad variatsioonid. Liiki aitavad ära tunda ebamäärase kujuga 
täpidlaigud, valgete laikude puudumine tiibadel, kollakadpruunikad jalad, tund
lad, pea ja alakülg ning Mtähe laadne muster eesseljal

◊ 4. Aasia arlekiinlepatriinul on eristatud kolm põhilist värvusvormi: ülemises reas 
on vorm succinea (oranzikaspunane põhivärv ja 0–21 musta täppi), all vasakul 
spectabilis (must põhivärv ja neli oranži täppi), all paremal conspicua (must põhi
värv ja kaks oranži täppi)
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hukkuksid. Nad koonduvad kodu-
desse ja muudesse hoonetesse hulgi, 
vahel isegi tuhandete kaupa. Kui 
lepatriinusid häirida, eritavad nad 
hemolümfi, mis pole mitte üksnes 
ebameeldiva haisuga, vaid ka mää-
rib, rikkudes sageli vaipu, kardinaid, 

tapeete ja mööblit. Nad võivad ka 
valusalt hammustada ja põhjustada 
allergiat. Mõne uurimuse järgi on nad 
muutumas USA-s oluliseks hooajali-
seks allergeeniks, põhjustades kroo-
nilist köha, silmapõletikke ja isegi 
astmat. Peale kõige võivad kodudes 

talvituvad isendid sattuda toidu sisse, 
rikkudes selle maitse.

Kuidas teda ära tunda? Võrreldes 
teiste lepatriinulastega on aasia arle-
kiinlepatriinu suhteliselt suur, nad on 
5–8  mm pikad ja 4–7  mm laiad. 
Suuruselt on sarnane seitsetäpp-
lepatriinu, kuid enamik teisi Eesti 
lepatriinulasi on temast väiksemad. 

Aasia arlekiinlepatriinu on polü-
morfne liik, mis tähendab, et värvus 
võib isenditi erineda (◊ 3, 4). Näiteks 
täppide arv varieerub suuresti. Üks 
iseloomulikum tunnus on täppide ja 
laikude ebakorrapärane kuju, kusjuu-
res kattetiibadel ei leidu kunagi val-
geid täppe.

Kuna kattetiibade järgi on liiki 
määrata keerukas, tuleb vaadata teisi-
gi tunnuseid. Aasia arlekiinlepatriinu 
jalad ja alakülg on oranžikaspruuni 
värvi. Eesselg on kollakasvalge, sel-
lel paiknevad neli täppi moodustavad 
enamasti musta M-tähe. Pea, tundlad 
ja suised on kollakad, mõnikord ker-
gelt mustjat tooni. 

Euroopas elutsev vorm conspicua 
(◊ 4) sarnaneb kakstäpp-lepatriinuga, 
kuid tolle suurus ei ületa viit milli-
meetrit ja jalad on musta värvi. Teine 
Euroopas levinud vorm succinea (◊ 4) 
võib sarnaneda kümmetäpp-lepatrii-
nuga, ent toogi on väiksem, tema 
täpid on korrapärased ning tal puu-
dub M-täht rindmikul. 

Merike Linnamägi (1983) on zooloog ja 
looduskaitsja, Berni konventsiooni alalise 
komitee esimees; tegeleb keskkonna-
ministeeriumis võõrliikide teemaga.

Triin Lepik (1998) on tulevane lepatriinu-
uurija, õpib Tartu ülikooli magistrantuuris 
bioloogia ja ökoinnovatsiooni õppekaval.
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◊ 6. Eesti tubades on tulevikus sügiseti oodata sellist vaatepilti: aasia arlekiinlepa
triinudel on kombeks koguneda hulgi talvituma hoonetesse, mis aitab neil kül
mas kliimas ellu jääda

◊ 7. Vastne (vasakul) ja nukk (paremal) sarnanevad välimuse poolest kodumaiste 
liikidega
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Foto: Urmas Ojango 6 x foto: Urmas Tarte
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KomatriinuKomatriinu

Seitsetäpp-lepatriinuSeitsetäpp-lepatriinu

RohutriinuRohutriinu
Viistäpp-lepatriinuViistäpp-lepatriinu

Harilik käokirjakHarilik käokirjakKakstäpp-lepatriinuKakstäpp-lepatriinu

Väike-aasatriinuVäike-aasatriinu

◊ 5. Võrdluseks Eesti pärismaiseid lepatriinuliike

Teated aasia arlekiinlepatriinu vaatluste kohta (koos foto-
dega) tasub kindlasti sisestada loodusvaatluste andmebaasi 
(lva.keskkonnainfo.ee) või andmebaasi PlutoF (plutof.ut.ee), 
et selgitada selle liigi levikut Eestis.

autoriõigus MTÜ Loodusajakiri




