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Kuuse-kooreürask (Ips typographus) on Eesti kuusemetsades korduvalt põhjustanud ulatuslikke
üraskirüüsteid. Reeglina on need puhkenud pärast suuremaid tormikahjustusi, eriti siis, kui
kahjustatud puid ei suudetud järgmiseks kevadeks üles töötada ja metsast välja vedada. Tavaline
on üraskite hulgisigimine ka põua-aastatel ja metsatulekahjude järel, kui metsas on palju
nõrgestatud puid. Üraskid sigivad samuti okkakahjuritest raagu söödud või seenhaigustest
nõrgestatud puistutes.
Kõige sagedamini saab üraskite hulgisigimine alguse õigel ajal koristamata tormikahjustusest või
suveks metsa jäetud toorest metsamaterjalist. Rikkaliku toidulaua tõttu areneb üraskitel arvukas
järglaskond, kes sobivama asustusmaterjali ammendumisel ründab kasvavaid puid. Sügistalvisele tormile järgnev kuiv ja kuum suvi nõrgestab omakorda puid ning soodustab ühtlasi
üraskite arengut. Sooja suve korral esineb kuuse-kooreüraskil sageli kaks põlvkonda aastas,
mistõttu nende arvukus kasvab kiiresti.
Üraskitõrje peamine eesmärk on hoida ohtlike üraskite arvukus metsas nii madal, et nad ei
hakkaks ründama kasvavaid puid. Olude paranedes suudavad ajutiselt nõrgestatud puud edaspidi
kosuda ning oma vastupanuvõime taastada. Oskuslikult korraldatud üraskitõrje aitab seega säästa
kasvavat metsa.
Selleks et ohtlike üraskite arvukust kontrolli all hoida tuleb:
1) õigeaegselt (enne üraskite lendlust) metsast välja vedada toores metsamaterjal ja koristada
värske tormikahjustus;
2) jätta metsa väike kogus lamavaid püünispuid, kuhu metsas esinevad üraskid koonduvad;
3) pärast üraskite lendlust ja puude asustamist eemaldada püünispuud metsast (või need

koorida) enne, kui üraskite noor põlvkond sealt lahkub;
4) samaaegselt püünispuudega eemaldada metsast ka üraskite poolt värskeltasustatud seisvad
puud.
Kõik üraskitõrjeabinõud puudutavad üksnes tooreid, äsja asustatud, vigastatud või nõrgestatud
puid, kuivanud puudel metsakahjurid ei sigi. Nõrgestatud või äsja surnud (murtud, langetatud)
puu on üraskitele sobivaks elupaigaks ainult ühe põlvkonna vältel, järgmine generatsioon peab
leidma endale juba uue sigimispaiga. Hilinenud tõrjeraied (kui üraskid on puult lahkunud) ning
kuivanud puude raiumine on üraskitõrje seisukohast asjatud.
Üraskite, aga ka mitmete teiste putukate püüdmiseks on välja töötatud eri tüüpi püüniseid (sh.
feromoonpüünised), mis võimaldavad eelkõige jälgida, aga ka piirata putukate arvukust.
Feromoonid on lõhnaained, mida putukad teatud eluperioodil eritavad ning kasutavad
liigisisesel suhtlemisel (näiteks vastassugupoole leidmiseks, aga ka sobiva toitumis- või
sigimispaiga tähistamiseks). Üraskitele on omased agregatsiooniferomoonid, mis meelitavad
liigikaaslasi koonduma sobivasse asustuspaika (aga ka püünistesse!). Kooreüraskite seireks ja
tõrjeks on kasutusel väliskujult erinevaid lehter-, paneel-, aken-, kast-pilu- ja torupüüniseid, mis
paigutatakse eelnevatel aastatel esinenud üraskikolletesse või nende lähedusse soojemasse
metsaserva, raiestikule või häilule. Püünisele paigutatud lõhnaaine pakike või ampull
(feromoondispenser) meelitab putukad püünisesse ning säästab nii mõnegi kasvava puu üraskite
rünnaku eest.
Kuuse-kooreüraskiga koos esineb sageli teisi üraskiliike, neist kõige tavalisem ja arvukam on
harilik võraürask (Pityogenes chalcographus), kes asustab puu ladvaosa ja oksi.
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Üraskite asurkonna elujõulisust ja arvukust iseloomustavad näitajad
(PK – paarituskodade või sisenemisavade arv; EK – emakäikude arv)

Näitaja

Madal

Keskmine

Kõrge

Paljunemiskoefitsient (noore ja
vana põlvkonna arvukuse suhe)

<1

1–3

>3

< 50

51 – 70

> 70

< 20

21 – 40

> 40

Asustustihedus
Kuuse-kooreürask, PK/ dm2
EK/dm2

<1
< 2,5

1–3
2,5 – 6,0

>3
>6

Harilik võraürask, PK/dm2
EK/dm2

<2
< 10

2–4
10 – 20

>4
> 20

Emakäigu pikkus, mm
Kuuse-kooreürask
Harilik võraürask
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