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SIPELGATE VÕIT  
KONKISTADOORIDE ÜLE

Poole tuhande aasta jooksul varjutas Uue Maailma varast ajalugu 
 entomoloogiline müsteerium. 1518.–1519. aastal tabas sünnivaludes 
vaevlevaid Hispaania kolooniaid Hispaniola saarel sipelgate rünnak. 
Sündmuste tunnistajaks olnud koloniaalajaloolase Bartolomé de Las 
Casase kirjapandu kohaselt hävitasid sipelgad suure osa varasest 
 viljasaagist või muutsid selle kättesaamatuks ning tungisid ka koloonia 
esimestesse hoonetesse.*

Kolonistid olid kiiresti kasvava sipelgaparve vastu võimetud. 
 Sipelgad levisid ka Kuuba ja Jamaica kolooniatesse. Meeleheitele aetuna 
valisid elanikud kaitsepühaku ning palusid abi taevastelt jõududelt. 
Nad korraldasid läbi väikese Santo Domingo küla kulgeva religioosse 
rongkäigu. Lõpuks kolisid nad oma koloonia teisele poole Santo 
Domingo jõge. 

Kuid see kõik oli tulutu. Kolonistid arutasid juba omavahel, kas 
peaks saare täiesti maha jätma. 

Tänapäeva teaduse suureks õnneks pani Las Casas mõned 
sipelgarünnaku olulised tunnused kirja. Tema sõnade kohaselt olid 

* Siinne kirjeldus pärineb mu teadusartiklist „Early ant plagues in the New World“. 
Nature 433 (7021):32 (2005).
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sipelgad väga agressiivsed ja hammustasid valusasti. Nad esinesid 
 tihedate populatsioonidena puude ja põõsaste juurestike ümber, kuid ei 
kahjustanud taimestiku maapealset osa, nagu teevad kõikjal elavad 
aedniksipelgad. Kuid mingil moel nad siiski kahjustasid juuri. Ühtlasi 
said neist ka kohutavad kahjurid majapidamistes. 

Möödus meile teadmata hulk aega ning sipelgate rünnak vaibus. 
Aastal 2004, üle 400 aasta hiljem, olin ma Harvardi ülikoolis maailma 
suurima ja täiuslikema sipelgate kollektsiooni koguhoidja ning 
 otsustasin kindlaks teha selle sipelganuhtluse liigi ja miks nende 
 arvukus niivõrd järsku kasvas ja seejärel kahanes. Sõja kaotanud 
veterani kombel võis see Dominikaani aladelt pärinev ründaja endiselt 
elus olla, teiste ja rahumeelsemate liikide seas märkamatuks jäädes. 

Olin Lääne-India saarestiku sipelgaliike juba varem uurinud ning 
käinud kogumisreisidel Kuubal, Dominikaani vabariigis, Puerto Ricos 
ja Väikestel Antillidel Tobagost Grenada ja Barbadoseni. Mul oli üsna 
selge ettekujutus, milline liik võis seesuguse rünnaku korraldada ja 
milline mitte. 

Lääne-India saarestikus elab umbes 310 sipelgaliiki. Otsustasin 
süüdlasliigi osas järelduste tegemisega mitte liialt kiirustada, vaid 
 töötada politseiuurija kombel, elimineerides sipelgaliike ükshaaval, 
kuni jõuan süüdlaseni. Seejärel võisin otsuse anda sipelgauurijatest 
 kolleegide vandekohtule kaalumiseks. 

Lühidalt kokku võttes ja jättes hetkeks kõrvale välitöödel kogutud 
teadmiste hulgad, on ainsaks liigiks, mis vastab kõigile Las Casase 
nimetatud tunnustele, troopiline tulisipelgas Solenopsis geminata. Seda 
järeldust kinnitab ka koloniste tabanud sipelgarünnaku sarnasus 
1940ndatel USA lõunaranniku osariikides punase tulisipelga Solenopsis 
invicta tekitatud kahjudega. 

Solenopsis geminata’l, mis painas hispaania koloniste, on tavalisest 
veelgi suuremate peadega sõdursipelgad, kellel on ka tugevad lõuad 
seemnete purustamiseks. Selle liigi asuala paistab olevat Põhja- 
Carolinast USA lõunaosa ja Mehhikoni. Nad on väga head koloni-
seerijad, kes on koos kaupadega reisinud ja asunud elama Aafrikasse, 
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Aasiasse Taiwanist Indiani, Polüneesiasse ja Austraaliasse. Hiljutised 
molekulaarbioloogilised uuringud näitavad, et 16. sajandil reisisid nad 
Hispaania galeoonide pardal Acapulcost Manilasse ning sealt edasi 
Hiinasse. 

Solenopsis geminata’l on vähemalt kolm omadust, mis muudavad ta 
imeheaks „nuhtlusliigiks“. Tema toidusedel on äärmiselt lai. Ta võib 
murda saaki, süüa surnud loomi ja seemneid. Talle sobivad rannaalad, 
mis on kasulik merelt saabumisel, ning talle sobivad elupaigaks 
 Hispaania galeoonides ballastina kasutatud kivid ja muld. 

Bartolomé de Las Casase kirjeldatud sündmuste ahel sobitub ilusti 
sellesse pilti, vähemalt prokurörina kuriteo süüdlast otsiva teadlase 
jaoks. Hispaniola sipelgarünnak sai alguse kaks- või kolmkümmend 
aastat pärast esimeste Hispaania galeoonide saabumist, mis on enam-
vähem piisav aeg, et tulisipelgad jõuaksid laevalt maha astuda ning 
paljuneda rünnakuks sobiliku arvukuseni. Pilti sobitub ka järgnev 
rahunemine, langemine praeguse arvukuseni ja muutumine (peaaegu) 
harilikuks liigiks kohalikus faunas.


