
Kas seeni ietkub?
Kuulo Kalarnees

,."[S3urs teau, ct Eesti metsad on viiga
ieenerikkad. T6epoolest, naljalt juba
saagita ei jS5, kui minna 6igel ajal
6igesse kohta.;Oiget aega ja kohta teab
iga 6ige Seeneline ise, neid asju ei ta-
heta jArgnevas kellelegi ette kirjutada.
Ja vaevalt see v6imalik olekski, sest

seened on kasvukohan6udlustes nii
peenelt valivad, et lasevad meil oma
asukohta sageli tunnetada lausa intui-
tiivselt. Ent siiski pakub huvi, missugu-
sed metsakasvukohattiiibid on seente
poolest saagikamad, kui suured on
Eesti seenevarud iildse, kuidas oleme
neid seni kasutanud ja kuidas oleks
otstarbekas seda teha edaspidi.

Saagikuse rekord Eestis kuulub
praegu samblikumdnnikule - 19?5. a.

korjati Lahemaal selles metsatiitibis
hektarisaagiks 204,'l kg seeni; samas
saadud andmete p6hjal jdrgnevad sini-
ka kase-mAnnimets, ,kust korjatud suu-
rim seenesaak oli 168,? kg/ha, ning
seejdrel kanarbiku kase-mdnnimets
suurima saagiga 151,3 kg/ha (L6ugas,

/00,6 79,7 65,0 64,5

l. loon. Sii6giseenle poolerl saagikamad
mclrakesvu kohat0iib id.

19?9). V6rdluseks olgu iieldud, et
T. Rautavaara (194?) andmeil on Soo-
rrles samblikumdnniku seenesaak 82,5

kg/ha, A. Skrjabina ja T. Larina (196?)

jiirgi Kirovi oblastis 106 kg/ha. I. Grom
(1970) seevastu on saanud Komi ANSV
samblikumdnnikust 409 kg seeni hekta-
rilt.

Metsakasvukohatiiiipidest on seente
keskmise saagikuse poolest (vt. 1. joon.)
Eestis esirinnas rabastunud n6mme-
metsad (sinika kasvukohatiiiip) ja aru-
n6mmemetsad (sambliku ning kanar-
biku kasvukohatiiiip)r. Neile jdrgnevad
saagikamatena loometsad (sinilille-
metskastikuloo kasvukohatiiiip). Ka pa-
lumetsad (pohla kasvukohatiiiip) anna-
vad veel iisna hea seenesaagi, kuid
meie viljakaimad optimaalsete niiskus-
tingimustega metsad - laane- ja salu-
metsad (mustika, j6nesekapsa ja naadi
kasvukohatii'l.ip) jiidvad seente saagiku*
selt eelnevaile tunduvalt alla: neis on
seenesaak liihedane Eesti keskmisele
(43 kg/ha) v6i hoopis vdiksem. Soostu-
nud metsades (karusambla, osja, tarna,
angervaksa ja s6najala kasvukohattiii-
bis) jiiiib seenesaak samuti tunduvalt
alla Eesti keskmise vdi peaaegu puu-
dub. Soometsadest on saagikaimad ra-
bamAnnikud (64,5 kg/ha), kuna siirde-
soo, madalsoo ja lodu kasvukohattiiibis
leidub enamasti vdga vdhe sddgiseeni
v6i pole neid seal tildse. Soomes mSrgib
T. Rautavaara rabarn6nniku seenesaa-
giks 48,5 kg/ha.

Nii paradoksaalne kui see ka ei tun-
du, on meil seente poolest saagikaimad
just k6ige kuivemad ja,toiteainetevae-
semad metsad - ndmmemetsad. Huvi-
tav on seejuures asjaolu, et seeneliikide

- iildarvult (kaasa arvatud mittesddda-
vad seened) . on ndmmemetsad Eesti

I siin kasutatav metsakasvukoha-
tiiilpide mddrang ja maht vastavad E.
L6hmuse (19?4) klassifikatsioonile.



arumetsade seas viimasel kohal, viiga
madala saagikusega naadi salumetsad
aga esirinna.s" Lubjarikastel muldadel
on seente poolest saagikamad samuti
kuivemad kasvukohatiiiibid - loornet-
sad. Need on aga tAnu lubjalembeste
seeneliikide lisandumisele samal ajal
ka vdga liigirikkad.

Missugused on siis meie metsade
saagikamad seeneliigid? Rekord on
kahtlemata menniriisika kdes
(vt. 2. joon.), mida on k6ige rohkem
korjatud sinikamAnnikutest (L6ugas,
19?9). Teisel kohal on senistel andmetel
(Kalamees, 1969) tuhmuv pilvik
pohla mdnni-segametsas. Kolmanda ja
neljanda koha h6ivavad vastavalt Ieh-

Samblikuminnik - kuiv ja loite-
ainefevaene, kuid seenerohke. Aulori foio.

matatik samblikumAnnikus ja kit-
semampel kanarbiku-kase-menni-
metsas; jArgnevad harilik kivipu-
r a v i k, mis annab paremat saaki
samblikumdnnikus, p u na p u r a vi k
sinika kase-miinnimetsas, so o p ilvi h

sinikamdnnikus ja liivtati k,kanar-
biku kase-mdnnimetsas (L6ugas, 19?9)^

Kdik joonisel toodud andmed piirine-
vad Lahemaalt 19?5. a. Ule 1o kilo-
grammi hektarilt on korjatud veel ha-
rilikku kukeseent, sooriisikat, tavava-
helikku ja punakat puiduheinikut. 5*
l0 kilogrammi hektarilt on saadud ka-
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fepuravikku, tavariisikat, harilikku
kiilmaseent, mustjat pilvikut, kirbet
gilvikut ja harilikku p6dramokka (Ka-
lamees, 1969; Ldugas, 19?9). Muidugi
.vdivad mitmed vdga levinud head s<id-
giseened, mida analiiiisipaigus ei lei-
,dunud, anda mdnel aastal teatud met-
salusvukohatiiiipides samuti suuri saa-
ke: nditeks kuuseriisikas, kaseriisikas,
,t6mmu riisikas, vdiriisikas, v6itatik, leh-
_Futatik jt.

Joonistel toodud seente saagikuse
.aldmed on kogutud keshmiselt headel

v6i isegi keskmisest veidi halvematei
seeneaastatel. Uliheadel aastatel ei ole
Eestis seenesaaki mdiratud. Kirjandu-
ses leidub andmeid tunduvalt suurema-
te saakide kohta kui meil Eestis. Ndi-
teks vdga sademeterikkal 1965. a. sai
K. Kolupajeva (19?1) keskmiseks seene-
saagiks Kirovi oblastis ?32 kg7ha. Soti-
maal mdrgib M. J. Richardson (19?0)

mdnniistandikes seenesaagi kuni 460

kg/ha. (Noorendike seenerohkus tiis-
kasvanud metsadega v6rreldqs on iildi-'
selt teada, seda eriti mdnninoogendike
puhul.) Kolossaalse v6i- ja lambatatiku-
saagi on kirja pannud S. Kozjakov
(19?B) Ukrainas - 191? kg/hal

Kasutades seente saagikuse andmeid

iaoks k6ige
Konslanlin
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erinevates metsakasvukohatiiLipides, on
viilja arvutatud sotigiseente iildvarud
Eesti NSV riigimetsades - 86 b36 ton_
ni (Kalamees ja Vaasma, f9?9). B. Vas_
silkov (1968) hindas Eesti seenevarusid
6240 tonnile. Kuid tema rakendas kdi_
kide metsakasvukohatiiripide kohta
iihesugust, NSV Liidu metsade kesk_
mist seenesaaki - 50 kg/ha. Nagu ndh_
tub, on Eesti seenevarud sellest palju
kordi suuremad. Tegelikud varud aga
peaksid ve,el mdrksa iiletama ka siin
toodud 36 500 tonni, sest arvesse jaid
v6tmata kolhooside-sovhooside metsad,
samuti niidud" Viimastest v6ivad mdr_
kimisviiiirseid seenesaake anda puis_ ja
v6sastunud niidud, paiguti ka kultuur_
karjamaad (iampinjon!).

Suurimad seenevarud on Rakvere
metsamajandis (2834 t), jirgnevad Alu_
taguse (2503 t) ja Aegviidu (ZgZt t).
Ule ZOOo tonni seeni v6ivad aastas anda
veel Valgamaa, Kilingi-N6mme, Lddne_
maa, Saaremaa ja V6ru metsamajand.
Metsakasvukohatiiiipidest on suuremad
;eenevarud meie sinika_ (66?3 t), ka_
rarbiku- (6488 t) ja pohlametsades
16028 t).

Keskmiselt kolmandik meie vabarii-
li seenesaagist ldheb igal aastal seene_,
rsside arvele" Kui see osa tildseeneva_
udest maha arvata, jddb n._ct. puhas_
'aruna ikka veel iile 24 000 tonni. See_
elise seisukohalt on seente viljakehade
ssitamine kahtlemata esmajdrguline

K isK 'l w

mure: kui seeni on palju, ent k6ik us_sitanud, jeeb korv ikkagi tiihjaks.
Seente ussitamine aga oleneb vdga pal_
judest teguritest - ilmast, villakehade
vanusest, kasvukoha iseiirasustest jm.
Uks ja sama seeneliik v6ib m6nel aas-
tal ja m6nes kohas olla l00o/o ussitanud,
teisal v6i teisel aastal aga tildse mitte.
Seepdrast huvitavad seenevarude uuri-
jaid siiski eeskdtt kogusaagid, sest need
nAitavad potentsiaalseid v6imalusi k6i-
ge soodsamate tingimuste korral. Kaht-
lemata s6ltub ussitamine ka seeneliigi
bioloogilistest isedrasustest. M6nd liik'
seened on peaaegu alati ussitarrud, ndi-
teks harilik kivipuravik (ussitanud tihti
tile 800i0 viljakehadest), soopilvik (iile
B0%), liivtatik (?0-900/0), mustjas pit-
vik (60-?0%), kitsemampel (rile 60yo),
t6mmu riisikas (b0?o), tuhmuv pilvik
(40-50?0). .Seenelised ei jdua dra kiru-
da kuuseriisikat, mis on enamasti
100fl6 ussitanud. Hoopis vdhem ussi-
tab miinniriisikas (tavaliselt vaid 10-
3070), iildse ei ussita harilih kukeseett,
haruharva tavavahelik.

ETKVL-i varumiskontorites korral-
datud krisitlus niiitas, et kolme aasta
jocrksul (1972-1974) toodi miiiigiF
keskmiselt 112 tonni keecietud seeni
aastas (sec kogrrs on v6rdne lb6 tonni

K;{-<emampel, iiks paremaid ja saagi-
kamaid soogiseeni, mida paraku siiski hal-
vasii luniakse.

vlirskete seentega). Kahjuks ei ole kii-
srtlr:sandmeid selle kohta, kui palju
ku:jatakse meil seeni oma kijrigi tar-
berrs. Oletame, et see arv on vdhemalt
krlm korda suurem kui riiklikult varu-
ta,,'ate seente hulk, s. t. umbes 450
torrni vdrskeid seeni aastas. Kokku va-
ri:i,akse seega ligikaudu 600 tonni. Tar-
bii;akse niisiis umbes 2,50/o Eesti puhas-
sennevarudest! Ja kasutamata jiidb meil
igal aastal tohutu palju puhtaid seeni
--riie 23,5 tuhande tonni! Seegi arv
oisks tegelikult tunduvalt suurem, kui
a:'vata juurde kolhoosi(sovhoosi)metsa-
des ja r'6sastunud maadel kor jamata
jiiiivad seened-

Mis siis takistab meid oma seene-
varusid ulatuslikumalt, plaanipdraselt
ka.sntamrast? 1) Puuduvad kokkuvdtli-
kr.;d uurimused meie seenevarudest iild-
se ning nende jaotumise seaduspdra-
susiest eri metsati_iiipides; 2) sirijgi-
siente standardid on vananenud; 3) va-
ri;erine on puudulikult organiseeritud.
l{';kkuvdtlik uurimus Eesti seenevaru-
nest on ilmumas K. Kalamehelt ja
l\11. Vaasmalt (19?9), kuigi seegi pakub
esiatrgu vaid orienteeriva andmestiku.
i:l',atsionaarsed detailuurimised seisavad
'!'eei ees. Hea, et asja on kiisile v5tnud
Eesti NSV Metsamajanduse ja Loodus-

tuse osakond, keile eestegutsemisel piiii-
takse N6va, Riguldi ja Vihterpalu
metskonnas muude metsa- k6rwalsaa-
duste seas mA:irata ka seenevarude
suurust eri metsatr.iripides. Pdhjalikult
on orna seenevarusid takseerinud meie
p6hjanaabrid (Rautavaara, 194?).

E. Ohenoja (Oulu tllikooli Botaanika-
muuseum) juhendamisel jdtkatakse see-
nesaakide uurimist Soome metsades,
NSV Liidus on seene saagikust uuritud
paljudes kohtades: Mari ja Komi
ANSV-s, Kirovi, Irkutski, Leningradi,
Novgorodi, Tambovi oblastis jm. Neid
andmeid aga ei ole vastavate administ-
ratiivriksuste seenevarude hindamiseks
senini peaaegu kasutatud: B. Vassilkov
on riksikute piirkondade (nagu meiegi
vabariigi) seenevarude arvutamisel !.iih-
tunud ikka NSV Liidu metsade keskmi-
ses,t seenesaagist - 50 kg/ha - ja saa-
nud N6ukogude Liidu iildseenevaru-
deks 3,3 miljonit tonni.

Seente varumine NSV Liidus kdib
praegu mitmete iileliiduliste ja Iiidu-
vabariikides kohaldatud standardees-
kirjade jdrgi. K6igi nende aluseks on
1933. aastal NSV Liidu Standardiseeri-
mise Keskbiiroos vdljatri6tatud stan-
dardid (vt. Uleliiduliste . . ., 1949). Nen-
de kohaselt v6etakse meie varumis-
punktides vastu r,iheksa seeneliiki ja
ainult tijtideldud kujul (kuivatatult,
marineeritult, soolatult v6i kupatatult).
Seeneteadus iildse ning sealhulgas ka
teadmised meie sdrigiseentest on aga
ligi poole sajandi jooksul hiigelsammu
edasi ldinud. Kasvanud on ka elanik-
konna teadmised seentest: inimesed on
bppinud tundma ja toiduks tarvitama
miirksa rohkem seeneliike. Eestis leidub
ligi 400 liiki silcigiseeni, neist umbes 300

k6lbavad siiiia verskelt, kupatamata"
Seet6ttu on iisnagi kummaline, et va-
rumispunktides v6etakse vastu ainult
iiheksat liiki ja neidki p6hiliselt kupa-
tatult v6i kuivatatult (marineeritult
v6ib tuua vaid kivipuravikke, soolatult
pipar- ja kuuseriisikaid). Viirskelt siiii-
davate seente parimaks sdilitamisviisiks
peetakse hoopis vekkimist, sest nii sdi-
livad k6ige paremini viljakehades si-
salduvad toitained, seene maitse ja5J3



I6hn, iihes6naga - seen jlilitr naturaal-
sele k6ige ldhedasemaks.

Arenenud seenemajandusega Eu-
roopa riikides on standardiseeritud 50-
60 seeneiiii";i. Siit ilmneb, kuivdrd ioo-
tusetult on vananenud meie seenestan-
dardid. Sellele viidatakse ka ndukogu-
de ressurssoloogia-alases kirjanduses
(Sm6t5kov ja Fortunatov, 19?3). K. Ka-
i.amees ja IVI. Vaasma (19?9) panevad
ette standardiseerida Eestis 59 seene-
liiki. Nende seas on tuntud seente k6r-
vai hulk viihemtuntuid, kuid samuti
maitsvaid ja meie metsades laialdaselt
levinud iiike. niiiteks kitsemampe!., trii-
truline heinik, srigis-limanutt, tirnpnar-
mik, pruun kobarheinik, kollane harik"
sinijalg-vrj<idik. limavcjtidik, pihkane
liimih, oliiv-limanutt, harilik p6cira-
mokk .ll.

Kogu Ndr;kogude tiidu ulatuses ei
saa kehtestada- iihtseid seenestandar-
deii:i, sesr. seenestik on ioodnslikult j.r
klrrnaatihsel:. e!'lnevais parFrus rsesugu-
ne. Scicigiseened iuleb stanrjar*iseerid.a
piirkonniii. lilestr NSIV peails kuulurni:r
koos l,iii,i. l-e,edu ja Valgevene I.ISV-ga
Baltikumi piirk,;rnda" 'tr'errve selie piir-
konna. ji,,oks standardiseeritavate liiki-
du arv saab nhhtavasir rnonevirri"i, r'r,'
rern kui llesti kohta soorriial,u.

Ilii kliku varumise pur.l n r.r'l i kkn orrr;,,-
niseerimist meie vatrariigis niirtah a*rl:..
<ti g, .llt \/anr r|tli.-r&! {iiidt:4 r. il I t Itil t, li1,: ; I1,,;,, 
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'iuhmuv pilvik on Ees{i seeneliikide
seas raagikuselt teisel kohal.

se praegu kokkrr viihem kui tiks prot-
sent seente puhasvarudest. Seeni saab

dra anda teiste ioodus- ja p6llumajan-
dussaadustega iihistes vastrrv6tupunk-
tides, mist6ttu paljud neist ei paikne
se€nerikastes kohtades. Inimesed aga ei
hakka seeni kaugele viirna" Niiiteks ei

leia meie vabariigi praeguses varumis-
punktide nimistus seiliseid seenerikkaid
kohii, nagu Aegviidu llarju rajoonis,
Saare Jdgeva rajoonis, Kuremde ja Vii-
rrikonna Kohtla-Jiirve rajoonis, Vene'
vere ja Viitna Rakvere rajoonis" Jerv-
selja Tartu rajoonis, Laanemetsa Val8a
rajoonis jpt" Neis paigus v6iks siigiseti'
seenehooaja haripunktil luua ka ajutisi'
isegi ]rikuvaiC vastuv6tupunkte. Kas ei

oleks otstarbekas eraldada metsasaa-
duste (seent.e, rnarjade, pdhklite jm')

kokkuosi pdl!umajandussaadusie kok-
kuosl.usi:il Pdllu- ja rnetsamaarl koon-
duvar:L meil iu pdhiliselt eri pi;!:konda-
cleiise. SeEnerikastes rraii.'acel olei{9

nehtiil'asti. otslarbetr<as raiacin kokku-
ostupunktld pairis eraidi, secia enam'
.1, a;lckohane seefi"e v;lrtlntinrr neeb

etie lra nende tdajllemise koh;r,gr*al. Tu-
leks kokui.r r:sta pilhiiisett vHrskeid

-eeeni. Mesiirc on seniui serin tejnud
e.i.nr.rL1 $;frlva varumlrliil.,:,::.,irr'"'",iti:'slirte

jqa": :

''ai;l .-, '**:

Harilik p6dramokk - peall naas-
fuline ja alt narmaline - on vahesl niisama
hea kui op6dramokao nime all laialdasell
lunlud f6mmu riisikas. Aulori fotod.

iida liikide meerangu 6igsust ning ar-
vestada eri liikide omadusi seente tii6t-
lemisel. Et aga vdrsked seened ei kan-
nata pikemat transporti, peabki juba
vastuv6tupunktides olema v6imalik
neid t<iiidelda.

Seente riiklik varumine on hiisti
korraldatud Soomes, Ungaris, Poolas,
Tiehhoslovakkias jm. Neist riikidest
oleks meil palju 6ppida.

Uute seenestandardite kehtestamine
ning tileminek uuele varumisstisteemile
eeldab muidugi iisna mahukaid ette-
valmistusi nii puhtorganisatoorses lii-
nis kui ka teaduslikult: seente varu-
mine uute standardite jiirgi on m6eldav
vaid kvalifitseeritud seeneinstruktorite
tddle rakendamisel kokkuostupunktides.
Seente tundmine ja kontroll peab ole-
rna eksimatu. Ligi 60 liigi vastuv6tmi-
sel vdrskena on t<idd m6rksa rohkem
kui senise vahem kui ktimne kdigile
tuntud puraviku- ja riisikaliigi varu-
rnisel t6ijdeldult. vastavate teadmistega
hirneste ettevalmistamiseks tuleb haka-
ta regulaarselt korraldama seente tund-
tna6ppimise kursusi tile kogu vabariigi.
Soornes ja Ungaris on sellised kursused

igapdevane asi ning paberitega seene-
instruktorid on seal niisama au sees
nagu i,nstruktorid m6nel muul elualal"

Metsa k6rvalvarude otstarbekamaie
kasutamisele priiiratakse kogu maailmas
aasta-aastalt jiirjest rohkem tdhelepa-
nu. Seened metsa k6rvalannina on aga
hinnatud toidulaua rikastajad ja mit-
rnekesistajad. Seepdrast peaks seeneva-
rude uurimisel ning seenemajanduse
teaduslikul organiseerimisel olema kin-
del koht iga riigi majanduses.
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