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Seenetedlane

uurem osa Eesti parkidest on
praegu oma parimas eas. Tartu
Emajoe-ddrsed, praegu juba var-

jukad salud, olid aastakiimneid noorte
puuvibalikega lagendikud. Ka omaaeg-

sete moisaparkide asutajad motlesid roh-
kem oma lapselastele, lootmata ise vaa-

tepildist t6elist 166mu tunda.
Noor park ptisib pikka aega kooslu-

sena, mida v6ib vorrelda istutatud voi
kiilvatud majandusmetsaga: algul noo-

rendik, siis keskealine, siis kiips. Kui
puud hakkavad tirve- voi juuremzidani-

ke t6ttu tuuleheite vdi -murru ohvriks
langema, on oige aeg midagi ette votta
juba moodumas. Polismetsas hoolitseb
mets ise enda eest, tziites tekkivad hai-

lud noorte puudega - v6tku see aega

palju votab. Pargis pole moistlik ooda-
ta, kuni puud hulgi murduma hakka-

vad, et siis korraga suuft raha noudvaid
projekteerimis-, raie- ja uuendustoid
alustada. Pole ka oige koiki "isetekki-

nud" puukesi vosaks tembeldada ja kir-
vega korda looma totata.

Rohkem kui mis tahes teine puistu

vajab park pidevat tdhelepanu ja hoolt.
Noori puid juurde istutades ja loo-

mulikku uuendust valivalt suunates tu-
leb hoolitseda kavanakeste eest. Oonsaid

tiwesid plombeerides, vajadusel ka toes-

tades v6ib m6ne ilusa hiiglase iga veel

sajandi vorra pikendada. Puumidanik-
ke tekitavad seened puutiivel ei tahenda

veel, et puul on ots ligidal.
M6negi torikulise viljakehad on nii

ilusad, et need lausa kaunistavad parki.

luba varasuvest peale v6ib siin-seal ntiha

suuri, ereoranZe veaveltorikuid (r,t. Ees-

ti Loodus 1997,5,1k.187). Need p6hjus-

tavad kiill tamme ja hobepaju ttive-

meidanikku, kuid see edeneb risna aegla-

selt ja v6ib p6hjustada puu murdumise

alles poole v6i terve sajandi pzirast. Toe-

Looduse mitmekesisres

naoliselt on vddveltorikust nakatunud
peaaegu koik meie iidsed tammed. Liig-
se muretsemise asemel tuleks aga hoo-

pis hoolt kanda, et samasse ligidale saaks

oigel ajal istutatud moni noor tamm.
Uks teine ilusate viljakehadega, kuid

haruldane parkide ja puiestike seen on
p6hjanarmik (Climacodon septen-

trionalis). Viljakeha sadakonna uksteise

all ja kdrval kasvava kilbarakese alumist
pinda katavad tal mitte torukesed, vaid

sitkelihakad, tihedalt k6rr,uti kasvavad

kuni poolteise sentimeetri pikkused nar-

mad. Kuni 40 cm k6rgused ja ule 20 cm

P 6hj anarmiku leiukohad E estis.

Tiirnid tiihistqvad leide pllismetsa-
dest, ringid parkidest, puiesteedelt ja

Laelatu puisniidult.
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laiused viljakehad ilmuvad vahtra, ho-

bukastani voi teistegi lehtpuude ttivele

jr.rulis voi augustis, ning piisivad tisna

kaua. See seen on haruldane kogu

Pohja-Euroopas: Norras, Rootsis, Soo-

mes, Taanis; Saksamaal kuulub ta Pu-

nasesse raamatusse. Kuigi pohjanarmi-

kut peetakse lounapoolse levikuga lii-
giks, on teda isegi hiisti liibiuuritud Sak-

samaai ieitud ainult viiest kohast.
i..
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Loodwse mitmekesisgs

Eestis teame seni kokku 12 p6hjanar-

mikuleidu. TaftuToomemdel on moni-

gi nakatunud vaher murdunud tormis

just sellest seenest mddandatuna. Aga

te<la ndeb ka Tartu puiesteedel, Sagadi

metsandusliku oppekeskuse jur'rres, mit-

mes pargis ja kalmistutel. Nagu teistes-

ki maades, eelistab pohjanarmik meil

inimtekkelisi puistuid, kuid teda on lei-

tud ka Eesti metsikumais polismetsa-

P 6hj anarmiku viljakeha. Fotod: Reimo Rivis

des - Nam-Pedja looduskaitseala

Voiviku resen'aadis ja liirvselja loodus-

kaitsekvartaiis.

Haiid fotosid on sellest seenest tehtud

vaid erandharva: harilikult kasvab ta

puutuvel mitme meetri korgusel, see-

nepiltnikul pole aga kaasas redelit. Siin-

sed pildid on teinud Reimo Rivis

5. septembril 2000 Viru-Nigula pastoraa-

di ouel. kus seen kasvas vanal vahtral.
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laiused viljakehad ihnr"rvad vahtra, l-ro-

bukastani voi teistegi lehtpuude trivele

juulis voi augustis, ning piisivad tisna

kaua. See seen on haruldane kogu

Pohja Euroopas: Norras, Rootsis, Soo-

rnes, Taanis; Saksamaal kuulub ta pu-

nasesse raamatusse. Kuigi pohjanarmi-

kr,rt peetakse lounapoolse levikuga lii-
giks, on teda isegi hasti labiuuritud Sak-

samaal leitud ainult viiest kohast.

Loodwse mitmekesisus

Eestis teame seni kokku 12 pohjanar-

mikuleidu. Tartu Toomemziel on moni-
gi nakatunud vaher murdunud tormis
just sellest seenest mtidandatuna. Aga

teda neieb ka Tartu puiesteedel, Sagadi

metsandusliku oppekeskuse juures, mit-

mes pargis ja kalmistutel. Nagu teistes

ki rnaades, eelistab pohjanarmik meil

inimtekkelisi puistuid, kuid teda on lei-

tud ka Eesti metsikumais polismetsa-

P 6hj anarmiku vilj akeha. F oto d: Reimo Rivis

des - Alarn-Pedja looduskaitseala

Voiviku reservaadis ja Jiirvselja loodus-

kaitsekvartalis.

H:iid fotosid on sellest seenest tehtud

vaid erandharva: harilikult kasvab ta

puuttivel mitme meetri k6rguse1, see-

nepiltnikul pole aga kaasas redelit. Siin-

sed pildid on teinud Reimo Rivis

5. septerr-rbril 2000 Viru-Nigula pastoraa-

di ouel, kus seen kasvas vanal vahtral.

ii.l:r",-l:i,,

275


