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PLECTANIAcoccINEA(FR.)FUCKSP0R,ULATSI0ONIST
Liudseentele(Pezizates)oniseloomuliknendeeosteaktiivnevabanemine'

"luUa 
-amrnu 

teatakse, et'liudseente viijakehad paiskavad kiittevOtmisel v51ja

""rt"pif".. 
Liudseente' sporulatsiooni (eoste eraldumist) on seni uuritud labora-

t*ru"iu, tingin:ustes; r.ua,ra tulemused on kokkuv6tlikult esitatud Ingoldi poolt

it9;tt. kuidis aga toimub liudseente sporulatsioon looduslikes tiirgimustes, on

veel ebaseige.
Et selles kiisimuses m6ningat selgust saada, teostasin

oorrinno (Fr.) Fuck viljakehadei. P. coccineu on kiillaltki
tdtreiepanuviidrne seen. Ta kasvab k6dunevatel lepa- ia sa-
.ipuuiksakestel saprofriiidina; sarlakpunase eoslavaga vilja-
r.eiiA im,r"ad kohe pdrast lume sulamist. 1958. a' kevadel
leidsin esimesi P. caccinea viljakehi 20, aprillil K. Kala-
mehe poolt 1956. a. avastatud kohast, mis asub Tartu-
Pditsam-aa maantee iidres ? km Tartust. Viljakehad niiisid
umbes 4-5 pdeva vanustena ja suuremad neist sisaldasid
juba valminud eoseid. Peab rndrkima, et sel ajal langes
6hutemperatuur igal cidse1 kuni -Sc-ni ja hommikuti oU.d

loigud kaetud j5iiga, kuid see ei paistnud seente arengut
iildse segavat.

1959. a. kevadel v6is seente esimesi viljakehi leida 22.

mlirtsil ning 29. mdrtsil ieidus neid juba massiliselt' Kohati
v6is n:lha, et hHsti viiljaarenenud viljakeha asus otse suia-
mata lumelaigu kdrval v6i oli isegi poolenisti trumega kae-
'tud.

l\dib, et see huvitav seen ei ole Eestis kuigi sageli esinev:
peale eespool rnainitud leiukoha on teda leitud veel Tartu iimb-
iusest Bopka ja Vasula metsast ning Kundast Kunda jde kal-

vaatlusi Flectania

dait lepav6sast.
Vaatlusi teostasin 30. aprillist 2. maini 1958. Valisin vdlja F. cocei,nea eos-'! normaalselt arenenud 1,5-2,5 cm lSbim6Sduga apol.eetsium.i. tepilve viiljapais-

Nendest kolm kasvasid nii, et olid kogu p5eva Pdikesest val- kumine (stiemaa-
gustatud, tiks aga kasvas vdga varjatu.lt kiinnu k5rval ja sai tiliselt). (.{utori
otsest piiikesevalgust ainult kella ?-9 hommikul. Et fikseerida joonis.)
eoste eraldumist seentest, asetasin nende kohale 1 cm k6rgu-
sele viljakeha servast tavalised mikroskoobi'alusklaasid. Esi-
mesel korral mHdrisin kahe klaasi alumise kiilje gliitseriiniga,
kuid setgus, et eosed kleepuvad suurepAraselt ka tEiiesti puhtale klaasile" Seepdrast
loobusin edaspidi gliitseriini tarvitarnisest.

29. aprilli 6htul kell 20 asetasin seente kohale klaasid, kavatsedes minna neid
kontrollima jdrgrnisel varahommikul. Odsei aga algas tugev vihmasadu, mls kestis
;Argmise Shtuni. Nii sai kontrollkiiik teoks alles 30. aprilli 6htul kell 20. Selgus, et
klaasid olid kaitsnud seeni m;irjakssaamise eest ja kdik seened olid eoseid vlilja
paisanud. Klaasidega katmata apoteetsiumid aga olid umbes poolest saaciik veega
tiiidetud. 1. rnail kella 12 ajal ilmus pdike ja jiirjekordne kdik seente juurde toirnus
kell 14. Niiiid sai klaasidele kleepunucl eoste jiirgi kindlaks teha, et k6ik viljakehad
olid juba eoseid eraldanud ja et see o1i toimunud <kogupaukudena>, s' t. hulga eos-
kottide iiheaegse l6hkemise tulemusena. Kahel klaasil rr6is selgesti ndha, et oli toi-
rnunud kaks <kogupauku>, sest nende j5ljed ei katnud teinetejst tdpselt. Oli pdikese-
paisteline ilm ning puhus vahelduva su-unaga lddnetuul, seepiirast kasutasin sood-
said tingimusi ja vaatlesin seeni kohapeai veidi rohkem kui tunni aja vAltel. Selle
aja jooksul kaks apoteetsiumi eoseid ei eraldanud, kuid iilejiiiinud kaks funktsio-
neerisid see-eest vdga ,aktiivselt. Niiiid v6is vahetult oma silmaga jdlgida, kuidas
eoste eraldu-rnine toimus kaunis sagedaste <kogupaukudena>, mis paiskasid eoseid
3-4 cm kSrgusele. Uks vaadeldav apoteetsium viskas eoseid vdlja 65 minuti jook-
sul kaheksa korda. kusjuures vbis korduvalt tdhele panna, et <<kogupauk> ilmus
vdhem kui sekundi jooksui reaktsioonina apoteetsiumi vaevalt nriirgatavale raluta-
misele juhgsliku tuuiepuhangu pooit. Sarnuti vbis meirgata, et see, 2,5 cm idbim6ii-

\litjond.i rajaoni F,aud,na l-aastase V<ool.i. park on looduskaitse aIL. 'Pargis kasuab
}tutk nuoitat:aid, puid, ja p66said,. ABe kool,imaia ees on suured' elupuud,ja kunna-
ltuuo pisut eemoi kaki seed,ermtind,i in uiis piirna., Viimastega on seotud' muistend'

kirikust, mille asemeLe ptirnad oleuat istutatud'
Piirmtrrl ctn keskn'tiselt iotme *,neetti jtimed,used. Koks neist hargneb kahe
meetri k'rguselt. lJhest tiiuest on aIIa kasuanud oks, mis piirnast rndni meeter

eem{tt, o11 juurtegu lrlo&sse '!+innitunud'
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duga apoteetsium ei funktsioneerinud tervikuna, vaid eoseid paiskas korraga viii.ja
ainult osa eosiava pinnas-t.

Seda, et suuremad iiudseente apoteetsiumid ei funktsion€eri tervikuna, td.hel-
dasin hiijem ka Plicaria bodda B-cm-se l5bim66duga apoteetsiurni puhul, mis kiitte-
v6tmisel viskas eoseid vdlja mitu korda jiirjest, iga kord hiimeeniumi pinna eri osait.

Teine viljakeha oli veidi vdhem aktiivne - andis esimese 50 minuti jooksul
ainult kolm <kogupauku>. Et kontrollida, kas iihe <kogupaugu> ajal l6hkevad k6ik
ktipsed eoskotid, puudutasin apoteetsiumi s6rmega kohe pdrast kolmandat <kogu-
pauku>. sellele reageeris apoteetsium erakordselt tugeva <kogupaugugar, mis ndi-
tas, et temas leidus veel hulgaliselt kiipseid eoskotte, mis niiiid arvitavasti ti6ik
l6hkesid. Edasi v6is aga niiha, et eoskottide valmimise kiirus on soodsate tingimuste'korral kiiilalt suur - juba ? minuti pdrast viskas apoteetsium ise jdrjekordsJ eoste-
f1]yekese v51ja. Kell 15.30 lahkusin seente juurest ja tulin tagasi'keil 20. Vahepealolid k6ik seened eoseid viilja visanud umbes niisama suurel hulgal kui hommiku-poolikulgi. Viimane kord kdisin seente juures jtirgmisel hommikul kell'9. Niiiid sai
kindlaks teha, et ijcjsel eoseid ei vabanenud, kiill aga oli juba eoseid viilja visanud
kdnnu k6rval kasvav viljakeha, mida p5ike otseselt valgustas.
. Kirjeldatud t5helepanekute p6hjal vdib P. coccinea sporulatsioonist looduslikes

tileimustes anda jdrgmise pildi: <i6sel eoste vabanemist ei toimu; see algab hom-mikul niipea, .kui pdikesekiired valgustavad eosiava. Pdikesevalgus pole eoite vaba-
nemiseks tingimata vajalik, mida t6estab eoste vabanemine ka vihmase ilmaga, kuiainult eoslava pind kuivaks jeeb. Kiilt aga soodustab pdikesevalgus eoskottide val-mimise protsessi, mistdttu k6ige intensiivsem eoskottj.-de valmimine toimub kesk-piieval, kui apoteetsiumid on k6ige paremini valgustatud. Kui m6ni apoteetiiurn
kasvab niiv6rd varjatult, 61 se,ab pdikesevalgust ainult vdikese osa piievist, siis on
tema eostetoodang li.ihikese valguse kdes oleku aja jooksul siiski ijina suur. Eo,ste
vabanemine toimub <kogupagkudena>, kui apoteetsiumi raputab tuutehoog; varjujdrsk vaheldumine otsese piiikesevalgusega ei avalda mingisugust m6ju.

KIRJANDUS: (Ingold, c. T.) I4Hror/'r c. T. 1952. llyrrr u cnoco6u pacrpocrpa-
HeHur tpu6on. M.-JL
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