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Miirktite ja kogritsate k6rval kuuluvad
suuremate ja silmatorkavamate liudseente
hutka ka helvellid. Nad on kogrifsatele
idhedalt sugulased ning moodustavad
kocs nendega helvelliliste sugukonna.
Eeslist teatakse 14 liiki helvelle ja neid
v6ib ieida kevadest siigiseni. Tiiiipiline
kevadseerr on maikuus kasvav karikhel-
vell (HeLvella a.cetabttlum). Veel oktoobri
Iopulgi vdib kohata rurnedat helvelli (H.
la.cun,osa, iagakaanei)" Vilisele erirtevad
hetvetliliikide viljakeliad tiksteisesf tundu-
vatt ja sellepiirast on esimesel pilgul raske
pidada iihte ja samasse perekonda kuu-
iuvaiks liihikese jalaga korrapbraselt kari-
kakujulist karikhelvelLi ning .pika iala ia
sadutakujulise kiibaraga valget helvelli
(H. crispal. Omerigi on see nii, nagu
r6endab paijude mikroskoopiliste tunnuste
i,ihtsus.

Yalge helvell. Aulori foto'

'Setles m6ttes moodustavad heivellid ja
kogritsad Iiudseente hulgas huvitava
erandi, sest tavaliselt on liudseentel iihe
perekonna liigid viiligelt vdga sarnased
ja liikidevaheline muutlikkus avaldub
p6hiliselt (v6i ka ainult) mikroskoopi-
listes tunnusfes.

Esimesei pilgul on he{veliide vormi-
kiiituses raskev6itu orienteerttda, aga tege-
likult vaiitseb kindel seaduspdrasus, mil-
lele iiikide mitmekesisus perekonna sees

altub. See on N. l. Vavilcvi h o m o-
toogiliste ridade seadus'
Tunnuste homoloogiline ja paralleelne
muutiikkus on seentel laialdaselt levinud
ning kujutab endast tiigilise mitmekesi-
suse tekkimise olulisr tegurit (Pafitenfrp,

Karikhelvell, sile helvell ia CtuelEfi helvell. Joonislanud Malle Raitviir'



1984). Selle seaduspdrasuse jiitgimiseks
on enamikul juhtudel vaja uurida seeni
mikroskoopiliselt. Helveliidel v6ib aga
tunn uste paralleelsel m uutlikkusel pdhi-
nevat Liigilisr mitmekesisusL palja silmagagi
margata.

Kdik helvelliliigid saab vdlistunnusre
jdrgi paigutada kolme rirra, mil/est esi-
mese iseloomulik p6hitunnus on silind-
riline paljas vdi 6rnalt ebemeline valge
kuni kollakas jalg..Setle rea k6ige rava-
hsem esindaja on meiI sile helvell (fl.
eLastica). Teise rea liikidel on jalg silma-
torkavalt ribil jne, nagu juba nimeratud
karikhelvellil ja tumedal helvellil.

Kolmanda rea liikidele, mis k6ik on
Eestis v6rdlemisi haruldased, on iseloo-
mulik peenike silindriline rumedat vdrvi
ja karvane jalg. Koigis kolmes reas on
vdimalik jdlgida seene vitjakeha kuju
muutumist: iisna lihtsast liihikesejalalisest
karikast kujuneb esmalr pika jalaga kari-
kas, siis aga poitrduvad Karrk.1u kirbar-ir
servad kas [ihtsalt tagasr voi virrab kiibar
sadula kuju. Ldpuks on kijbar muutunud
keerukaks mitmeholmaliseks moodusti-
se ks.

K6ige paremini ja rdie[kumalr on nii-
sugune muutiikkus esindatud ribilise ja-
laga liikidel. Kui karikhelvelI on korra-
pdraselr karikjas ja tiihijalatine, siis pika-
jalatisel Queleti helvellil (H. queLetii)
voib tziheldada juba kiibara kuju muutust.
Allapoole keerdunud servadega lame v6i
kumer kiibar on soohelvellil (H. palust-
ris). Valgel helvellil ja tumedal helvellil
on kiibar kas korrapdraselt kaheh6lma-
lise sadula kujuline voi (eriri viimasel)
kuni viieh6lmaline, peaaegu nagu kogrir-
sal.

Samasugune viljakehade kuju paral-
leelne muutlikkus on md.rgata ka helvej-
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Kollajalg-helvell. Autori {oto.

lide perekonna iilejdd n ud kahes reas. Et
aga kumrnaski on liike vdhem kui kirjel-
datud teises reas, puuduvad neis m6ned
vahepealse kujuga viljakehad. Karvase
jalaga tumedatest Iiikidest esindab koige
lihtsarna kujuga viljakeha p6hja helvell
(lL corium), pika jalaga karikat rneenu-
tab karvane helvell (H. viLLosa), sadulaga
sarnanevat kiibarat leidub aga liudhel-
vellil (11. pezizoides) ja sadulhelvellil (H.
ephippium).

Sileda jalaga liikide hutka kuulub Soo-
mes esinev, kuid Eestisr veel leidmata
lihikese jalaga karikakujuline H. conf usa,
sile helvell esindab Iihtsa sadulakujulise
kiibaraga viljakeha tiiiipi, keeruka, mitme-
h6lmalise kiibaraga on aga kollajalg-hel-
vell (H. lcucopus). Viimane liik on l6u-
rrapooise levikuga, mistdttu teda Eesris
poiu. Pii.lil kLijuiatLLil viljakehad pdrine-
vad TadZikirnaalt. K6rvetava ldunamaise
piiikese all oli lirvasel joelammil kasvanud
viljakehadel jalg nii pinnasesse slitivirrud,
er paistsid v;ilja vaid ki.iLbarad. Kollajalg-
helvell on ka perekonnas ainus liik, millet
on siiiigiseenena vdartust.

Nii sai helvellide nditel voirnalikuks
tutvumisretk seeneperekondade liigilise
mitmekesisuse ja setle taga peiruva loo-
dusseaduse valdkonda. Et seda probleemi
ei ole veel kiitlalt pohjalikult ega ularus-
likult uuritud, leiduh siin piisavalt t6od
neile, kes kavatsevad hakata regelema
seente siistemaarlkaga.
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