“Tüütu kärbes! Ei lase magada! Kust ta ometi siia
sai – õhtul polnud siin mingit kärbest!” Selline mõte
on vahel igaühele pähe tulnud. Õhtul voodisse
minnes polnud ühtegi kärbest näha ega kuulda,
pärast päikesetõusu algab aga tõeline kius.
Tegelikult oli ta muidugi juba õhtul toas, ainult
kuskil praos või kardina taga peidus. Pimedas
pole ta aktiivne. Õnneks kärbes öösel magab
ja laseb ka teistel magada. Ent juba aovalgel
saab temast tõeline nuhtlus, kes tuleb meie
kehalt soola, rasu, vedelikku ja võimalikku
mustust sööma.

SUMISTI
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Halli tagakeha ning rindmikul paikneva
nelja tumeda triibu ja tumepruunide
silmadega toakärbse tunneb igaüks
eksimatult ära – mitte ainult välimuse,
vaid ka hääle järgi. Hääl saab iseloomuliku kõla sellest, et kärbestel, nagu ka
nende sugulastel sääskedel, on erinevalt
teistest putukatest ainult kaks tiiba. Tagatiivad on muutunud pisikesteks nuiataolisteks sumistiteks.
Lisaks sellele, et need iseloomulikku häält teevad, on sumistid kärbsele
vajalikud tasakaalu hoidmiseks ja õige suuna leidmiseks. Kiiresti liikudes
hoiavad nad lennu ajal kärbse õiges asendis, ükskõik millist vigurlendu
see ka ette ei võtaks.
Toakärbes liigutab oma tiibu kuni 200 korda sekundis. See võimaldab tal
kiiresti lennata – üle seitsme kilomeetri tunnis, hädaohu korral kaks korda
kiiremini. Tõeline kiirusrekordi omanik on meie toakärbse kauge sugulane –
Austraalias elav parm, kes võib teha sööste kiirusega 140 km tunnis.

2

Toakärbes on olnud inimese kaaslane igiammusest ajast. Inimese
juures saab ta toidu ning paljunemiseks vajaliku keskkonna. Toakärbes
vajab paljunemisel loomasõnnikut, inimese väljaheiteid või
vähemalt toidujäätmeid või midagi roiskuvat. Kõike
seda söövad hea meelega nii vastsed ehk vaglad
kui ka täiskasvanud toakärbsed ehk valmikud.
Talulautade kõrval olnud sõnnikuhunnikud
pakkusid varem neile suurepärast elupaika,
neid arenes seal väga palju.
Peale tüütamise solkisid kärbsed inimese
toitu: sõnnikuhunnikult tulles jalutasid
toidul, sõid seda ja tõid nii sinna
miljoneid baktereid. Munesid inimese
toiduks mõeldud lihale – vaklu täis
liha ei ole meile enam söödav.
Toakärbeste tõttu on maailmas
olnud palju haiguspuhanguid.
Inimesed pidid leidma viise, kuidas
toakärbeste arvukust vähendada.
Selleks kasutati piimas leotatud
punast kärbseseent, riputati lakke
mürgise liimiga kärbsepabereid,
kasutati kärbsepiitsa või muid
vahendeid.
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tundlad

imikärss

Tänapäeval on aru saadud, et parim vahend kärbeste tõrjeks on puhtus. Kui
toakärbsel pole kohta, kus paljuneda, ning inimeste toit on kindlalt suletud
anumates ja külmas, siis kaovad üksikud tuppa sattunud toakärbsed
kiiresti. Ilma toiduta peavad nad vastu vaid paar päeva. Seal, kus puhtust ei
hoita, levitavad toakärbsed ka praegu paljusid haigusi.
Toakärbes tunneb maitset jalgadega. Jalgade küljes on tal palju erilisi
karvakesi, mis annavad teada selle maitsest, millel ta parasjagu kõnnib.
Toakärbse toitumisviis on meile ebameeldiv. Kui maitse tundub hea,
oksendab ta oma imikärsast pinnale tilgakese seedemahla koos juba
poolseeditud toiduga. Seejärel imeb seedemahlas lahustunud uued ja
vanad toitained oma seedesüsteemi tagasi. Ja teeb seda järjest mitu
korda, ta imikärsa tipp töötab nagu pesukäsn. Toakärbes ei saa midagi
hammustada, ainult “käsnaga” vedelikku imeda.
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Kärbse pea näib koosnevat silmadest – neid on tõesti palju. Kärbestel, nagu
teistelgi putukatel, on liitsilmad. Toakärbse silmad koosnevad mitmest
tuhandest osasilmast. Igaüks neist saadab närvi kaudu edasi tervikliku pildi
sellest, mida ta näeb. Kuna osasilmi on palju, näitavad need ära peaaegu
kogu ümbruskonna. Kõikide silmade koostöös saab kärbes ümbritsevast
hea ülevaate. Liitsilmade vahel on tal veel kolm pisikest lihtsilma. Need
annavad teavet valguse tugevusest ja suunast ning aitavad orienteeruda,
kus on ülal, kus all. Toakärbes lendab tugevama valguse suunas. Seetõttu
leiab teda tihti aknaklaasilt või lambi ümber tiirlemas.

liitsilm
liHtsilm

Toakärbes jätab kõndides maha arvukalt musti täppe. Need on väljaheited.
Nii jalgadel, imikärsal kui ka väljaheidetes on väga palju baktereid. Õnneks
saab meie keha kaitsesüsteem haigustekitajatest enamasti jagu. Ent kui
baktereid on väga palju, siis me haigestume. Niisiis on vaja kodu hästi
puhas hoida, et toakärbsel poleks kohta, kus paljuneda. Linnades on väga
tähtis, et koeraomanikud koristaksid oma koera väljaheited, sest need
pakuvad toakärbsele nii toitu kui ka paljunemisvõimalust.
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Lisaks silmadele on putukatel peas väga tähtsad meeleelundid – tundlad.
Toakärbestel on need küll väikesed, kuid toimivad hästi. Tundlad on
vajalikud, et tajuda õhu liikumist, helisid, lõhnu ja niiskust. Õhu liikumist
aitavad tunda ka kogu kehal hajusalt paiknevad karvad. Tänu heale
nägemisele, tundlatele ja karvadele pääseb toakärbes nii mõnigi kord
kärbsepiitsa või läheneva linnu eest pakku. Seega pole tundlatest kasu
mitte ainult toidu otsimisel, vaid ka mujal.
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reis

KÄPP
säär
pöörel

Meil pole kuidagi võimalik laes kõndida, sest Maa oma raskusjõuga tõmbab
meid allapoole. Toakärbes saab aga kõndida nii laual, seinal kui ka laes, sest
tema jalad on väga keeruka ehitusega. Kõikidel putukatel on lülilised jalad
– need kinnituvad rindmikule eriliste lülide abil. Putuka lülilise jala osad on
pöörel, reis, säär ja käpp.
Toakärbse jalad on erilised. Peale selle, et need toimivad maitseelundina,
asuvad nende käppadel teravad küünised ja karvased padjakesed, mis
eritavad pisut kleepuvat ainet. Sellise ehitusega käpad aitavad kärbsel
kõndida ka neil pindadel, kust meie pikemata alla kukuksime.
Lülilised jalad pole mitte ainult putukatel, vaid ka vähilaadsetel ja
ämblikulaadsetel. Seepärast nimetatakse neid kolme loomarühma
üheskoos lülijalgseteks.
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Emane toakärbes muneb
korraga rohkem kui sada
umbes millimeetri pikkust
valget muna, mis peavad
olema niiskes keskkonnas,
muidu nad surevad. Juba
samal päeval kooruvad
neist vaglad. Vagel on
jalgadeta, tagantpoolt
laieneva kehaga valkjas
kärbsevastne.
Vaglad on aplad, nad
söövad pidevalt. Söögiks
kõlbab neile igasugune
vedel roiskuv materjal,
samuti sõnnik ja lemmik
looma või inimese välja
heited. Kiire kasvu tõttu
jääb kitiinkest neile peagi
väikeseks ning enne nukuks
saamist kestuvad nad
kaks-kolm korda.

muna

Lõpuks on vagel pikem kui
täiskasvanud toakärbes.
Ta lõpetab söömise ning
nukkub. Nukkuma roomab
ta pisut jahedamasse
kuiva paika. Nukud on
pruunikaspunased, umbes
sentimeetri pikkused. Nukuna
veedab toakärbes mõne
päeva, seejärel koorub valmik,
kes juba kahe päeva pärast on
võimeline ise paljunema.

valmik

Soojemas keskkonnas toimub
areng kiiremini kui külmas.
Olenevalt temperatuurist,
kestab toakärbse areng
10–25 päeva. Seetõttu ongi
meil toakärbseid kesksuvel
rohkem kui kevadel või
sügisel.

NUKK

vagel

vagel
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vagel
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Toakärbseid sünnib maailmas väga palju, kuid neid
saab igas vanusejärgus ka hukka. Kuigi toakärbsed ja
inimesed on tuhandeid aastaid koos elanud, pole
tänapäevane, puhtust hoidva eluviisiga inimene neile
hea kaaslane. Inimesed kasutavad kärbeste tõrjeks
mürke, aga ka muid vahendeid – näiteks pisikesi
herilasi, kes munevad oma munad
toakärbse nukkudesse.

punarind

Koorunud vastsed söövad toakärbse nuku
sisaldist ja kärbes ei kooru. Selliseid herilasi
kasvatatakse müügiks ning kasutatakse
näiteks lehmalautades. Aktiivse tõrje
tõttu on haigestumine kärbeste
levitatavatesse haigustesse oluliselt
vähenenud.
Toakärbes on toiduks väga
paljudele. Ükski putuktoiduline
lind ei ütle temast ära.

Suitsupääsukesed tegid
tihti pesa lauta, kuna
seal oli palju kärbseid.
Sisalikud ja konnad söövad
neid samuti meelsasti,
nagu ka kiilid ja herilased.
Toakärbsel pole pääsu ristämbliku suurest
tugevast võrgust. Kui ristämblik märkab võrku takerdunud kärbest, haarab ta selle kinni
ja mässib võrguniidiga kookoniks, et see ei
saaks põgeneda. Toakärbseid söövad ka
teised suure ämblikud.

Suitsupääsuke

kiil

Toakärbseid varitseb ka nähtamatu
vaenlane – hallitusseen nimega kärbsehallitus. Vahel sügiseti võib näha aknalaual kärbest, kes on üleni kaetud
hallide hallitusniitidega. See seen
tapab päris palju kärbseid.

arusisalik
herilane
ristämblik
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Toakärbsel on väga palju sugulasi. Kahetiivalisi on teadlased kogu maailmas kirjeldanud 150 000 liiki. Teadusele tuntud loomaliikidest iga kümnes
on kärbse sugulane – kahetiivaline. Ainuüksi selliseid, kes välimuselt meenutavad toakärbest, on 3000 liiki. Nende hulgas on näiteks harilik pistekärbes, kes on suuruselt ja välimuselt küll toakärbsega sarnane, kuid
hammustab valusasti nii inimest kui loomi. Tema tükib tuppa
suve teisel poolel. Meid hammustavad suvel ka parmud.
Neist suurim, veisparm, kasvab üle kahe sentimeetri
pikaks. Inimeste verd ta siiski ei ime. Väga valusasti hammustab parmude hulka kuuluv ja
umbes toakärbse suurune kibun.

PISTEkärbes

KIBUN

Toakärbsest erineva välimusega
kärbseid on samuti väga palju liike.
Näiteks huvitava käitumisega
kägukärblasi on samuti rohkelt.
Üks neist on umbes poolteise senti
meetri pikkune ja näeb pisut kimalase moodi välja. Ta muneb maa
sees pesitsevate erakmesilaste urusuudmete lähedale. Kui vastne koorub, siis haarab ta pessa minevast
erakmesilasest kinni ning pääseb
sel moel pesasse. Seal toitub ta erak
mesilase vastsetest. Üks teine sarnane liik muneb oma munad õitele.

Vastne toitub alguses õietolmust. Ta on kiire
liikumisega ning kui mesilane tuleb õiele,
kinnitub sellele ning laseb end pessa kanda,
kus toitub mesilaste vastsetest.
Suvel näeb aasal lendamas sirelasi.
Neid kaitseb sööjate eest nende välimus – nad näevad herilase või mesilase moodi välja. Tegelikult neil
mürgiastelt pole. Sirelased teevad
tihti paigallendu ja neid on
huvitav jälgida.
Kärbeste hulgas on ka kiskjaid. Rööv
kärbsed ootavad saaki oksal, kivil,
kännul või mujal horisontaalsel
pinnal. Neil on suured silmad,
nad näevad väga hästi. Kui vaatevälja ilmub mõni sobiva suurusega
putukas, tõuseb röövkärbes lendu,
haarab kärbse, liblika, herilase või
mõne teise putuka välkkiirelt kinni
ja sööb ära. Röövkärbse hammustus on teistele putukatele mürgine,
saak sureb ruttu. Inimese vastu
röövkärbes huvi ei tunne.

Sirelane

RÖÖVKÄRBSED

Kägukärblane
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Mõtle, mida tähendavad ütlused:

Ämblik täringut ei veereta. Ta saab liikuda korraga viis sammu ükskõik mis
suunas, ka üle diagonaalide ning käigu ajal suunda muuta. Ämblik võib
ühe 5-sammuse käigu jooksul süüa mitu kärbest. Kärbes on pääsenud, kui
ta suudab jõuda aiaauguni ruudul A10. Kõik kärbsed saavad käigukorra ja
alles seejärel saab käia ämblik.

“Suuga teeb suure linna, käega ei kärbse pesagi.“
“Ta ei tee kärbselegi liiga.“
“Ära aja mulle kärbseid pähe!”
“Kaks kärbest ühe hoobiga!”
Vali neist üks ja kirjuta sel teemal jutuke, milles on kuni 300 sõna. Pealkirjaks
pane valitud ütlus.

Kärbsed hüpikämbliku aias

A
1
2

Mängulauaks tee 10 x 10 ruudustik või kasuta 100-ruudulist kabelauda.
Vaja läheb:
- täringut
- kümmet (eri värvi) mängunuppu (kärbesteks)

3
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- üht teistsugust mängunuppu (ämblikuks)
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Paiguta kärbsed ja ämblik, nagu näidisel näha. Ämblik on ruudul J1.
Kärbsed on ruutudel D1, J7, C1, J8, D2, I7, C2, I8, B1, J9.
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Korraga saab mängida kuni 10 kärbest ja 1 ämblik. Üks mängija võib
mängida ka mitme kärbse rolli.
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Mängu alustab keegi kärbestest. Kärbsena mängija veeretab täringut ja
liigub nii mitu sammu, kui täring näitab, tehes seda nagu vanker males.
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Kärbsed saavad käigu ajal suunda vahetada, näiteks 4 sammuse käigukorra
jooksul nii nagu joonisel näha. Iga samm tuleb teha üle ruutude külgede.
Kaks kärbest ei tohi maanduda samal ruudul, kuid nad saavad üksteisest
mööda lennata. Kui kärbes liigub üle ämbliku ruudu, sööb ämblik ta ära.
Kõik kärbsed saavad käigukorra ja alles seejärel saab käia ämblik.
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