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Mardikad männisinelane Boros schneideri IIkat Ohustatud
10-15 mm, sale, pruunikas-musta  
värvusega mardikas, jalad 
heledamad.

mets
Metsataimkond, peamiselt 
männikud

vanematel, kui 40 aastat, 
sinetusseenega nakatunud männi 
tüvel, niiske koore all, varjus oleval 
puul, mitte päris metsaserval kasvanud 
puul

Juuni-juuli Sarnaseid liike ei ole Ida-Eesti vähe

Mardikad väike-punalamesklane Cucujus cinnaberinus IIkat Äärmiselt ohustatud
10-15 mm pikkune, väga lame keha, 
hambulise servaga eesselg, jalad, 
tundlad, eesselja serv on mustad.

mets
Metsataimkond,  vanad 
haavikud

Surnud, püsti seisvate  haabade tüvel 
puukoore all

Mai-juuni
Suur-punalamesklane, aga see 
on vist Eestis hävinud liik

Kirde-Eesti, Kanaküla üksikud

Mardikad eremiit-põrnikas Osmoderma eremita IIkat Äärmiselt ohustatud

28-32 mm, mustjaspruun, roheka või 
pronksja helgiga, eesseljal sügav 
pikivagu, isased lõhnavad aprikoosi 
või ploomi järele.

mets, park, joonobjektid, 
aed

Päikesele avatud vana hõre 
tammik, vanad pargid, 
alleed, viljapuuaiad

Kõdunev puit puuõõnsuses Juuli-august
Sarnaseid liike ei ole, võib-olla 
kui, siis tunduvalt väiksem 
metallpõrnikas

Koiva puisniit ja selle ümbrus üksikud

Mardikad must-seenesultan Oxyporus mannerheimi IIIkat Puuduliku andmestikuga
7-10 mm, lühitiiblase välimus, läikiv-
must, jalad ja tundlad osaliselt 
roostekarva, pea rindmikust laiem.

mets
Metsad kus kasvab 
puravikke

Piisavalt ussitanud puravikes, eriti 
kasepuravikes,  raputamise peale 
põgeneb viljakehast; ka muud seened, 
näiteks tatikad

Maist-augustini
Sarnaseid liike ei ole, lähisliigid 
on oranžika mustriga

Kagu-Eesti, Üksikud leiud 
Raplamaalt ja  Pärnumaalt

üksikud

Mardikad Arhopalus  ferus Ohustatud

Pikkus 25-30 mm. Pruunikas-must, 
suhteliselt lühikeste tundlatega. 
Väimuselt sarnane hariliku 
kännusikuga.

mets Männikud Puutüvedel juuni-juuli Harilik-kännusikk Põhja-Eesti, Järvselja, Puhtu

Mardikad kalmumardikas Blaps mortisaga Äärmiselt 
ohustatud

Pikkus 21-31 mm. Must, ovaalse 
kumera kehaga, kattetiivad tipul 
tömbi ogaga

asula Peamisel keldrites, tallides, 
vanades majades

Substraat pole määratud, mitmel pool 
segatoidulised

kogu suvi Blaps lethifera Kogu Eestis

Mardikad väike-võrajooksik Calosoma (Calosoma) inquisitor Äärmiselt 
ohustatud

Pikkus 16-24 mm. Ülalt keha 
pronksjas, alakülg ja kattetiibade 
küljed prrohelised

mets Salumetsa tüübirühm, 
tammikud

Puude okstel juuni Sarnaseid liike ei ole Kogu Eestis vähe


