
ased moodustavad mrikonr.
sat vdga paljude seencliikide-
ga. Loodr"rses pisut ringi vaa-

danud inir.r.resele on suve ldpupoolel
kindlasti silrla hakanr.rd ilus pilt kaasi-

kust, r.r.rille all punavad tdpilisecl puna.

sed kdrbseseened. Nendelgi on rniiko-

riisa kaskedega (aga ka mihne teise

pur.rliigiga). Eestis laialt levinud see-

neliikidcst elavad kaskedega siun-

bioosis veel mitmed puravikud (ka-

sepuravik. pomerautsprtravik, valge ja

must pr-rravik. kdivu-kivipuravik), prl-

vikud (kasepilvik, haisev pilvik, kol-

lane ja tcllispunane pilvik, 6rn ja

kahkjas pilvik) ja riisikad. Jusn'iima-
seid seekord ldhenialt uulinregi.

Kaseriisikas.

Karvane riisikas. Y

Kaseriisikat (Loctafius tormitto-
srrs) teab vist iga sccneline: see roosa-

ka kuni roosakas-lihapruuni takerkar-
vase ktibaraga iludus, rnis kasvab ena-

rnasti arukase all. ei saa ktill kahe sil-
ma vahele jtiiida. Kiibarad (liibirnoOt
kuni l2 crn) on pcalt tumedar.nate r6n-
gasjate viidtidega. Vanemad viljake-
had pole cnarn nii kar-vased ja vdivad
pleekida beeZikaks, roosat tooni jddb

siiski jala tippu ja kiibara serva. Eos-

lehekesed on valkjad v6i roosakad,
vanematel viljakehadel kollaka var-

iundiga. Jrlg roosakls. enanrasli nr-

medamatc laikudega, tomjas. L6ike-
kohalt ohtrasti eralcluv valge piirn-
mahl on pdletavalt kibe. Viljakehad
kasvavad juuli ldpust hilissiigiseni

Viltriisikas.

Riisikad
kase all
Mall Vq.osma;
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Hallipiimane riisikas.

kaasikutes, kase-segametsades v6i
metsaservades, sageli suures rohus.

Viirskelt on kaseriisikad miirgised
ja viiga kibedad. Aga kui neid k6ige-
pealt krilmas vees leotada (vett aeg-
ajalt vahetades) v6i kupatada, siis
miirgid lagunevad ja uhutakse seenest
viilja. Kaseriisikaid sobib siiilitada
soolatult, hapendatult ja marineeritult.

Kaseriisikaga samaneb vdlimuselt
karvane riisikas (L. pubescens), mis
kasvab samuti siimbioosis arukasega,
kuid tema ki.ibar on valkjas kuni kree-
mikas ja ilma vootideta. Vanemad vil-
jakehad (kiibara liibim66t kuni 12 cm)
voivad olla lihapruunikad, eosleheke-
sed ja 1 ti h i k e, allpool ahenev jalg
on valkjas-kreemikad. Piimmahl sa-

rnuti valge ja kibe. Karvane riisikas
kasvab kaasikutes, kase-segametsa-
des, sooservades ja siirdesookaasiku-
tes, enamasti mineraalpinnasel. Toi-
duks tarvitatakse nii nagu kaseriisi-
katki.

Siirde- ja madalsoodes sookaske-
de all rohu sees kasvab viltriisikas
(L. scoticus), mida varem on peetud
karvaseks riisikaks. Ent tema viljake-
ha on vdiksem ja 6rnem kui eelmistel
liikidel: kiibara liibim66t kuni 6 cm,
jalg pikk ja peenike, silinderjas. Vilt-
riisika viljakeha on iileni valge, vana-
del viljakehadel v6ib kiibara keskpaik
kolletuda, kiibar on iileni paksult
peenkarvane. Temagi piimmahl on
valge ja kibe, kuid kupatamisel kibe-
dus kaob.

Ainult kaskedega moodustab mti-
koriisat veel hallipiimane riisikas
(L. vietus): hele- kuni tumehalli kiiba-
raga (l2ibim65t kuni 8 cm), sageli vio-
letja tooniga, keskpaigas tumedam,
vo6tideta, limane. Eoslehekesed valk-
jaskollakad, tihti hallilaigulised v6i
hallide tahkestunud piimatilgakeste-
ga. Jalg on kiibarast veidi heledam,
kuiv. Valge piimmahl muutub 5hu
kiies halliks ja tahkestub tilkadena.
Seen on toorelt kibe, n6rgalt miirgine,

kuid kupatatult soodav. Hallipiimane
riisikas on meie metsades iiks sageda-
semaid riisikaid iildse, ta viljakehad
ilmuvad juba juulis ja me v6ime neid
leida hilissiigiseni.

Peale nimetatute v6ib kase alt lei-
da veel teisigi riisikaid, mis moodus-
tavad miikoriisat paljude puuliikide-
ga, sealhulgas kaskedega, nditeks val-
ge ja l6hnav riisikas, tdmmu ja pruun
riisikas, harjas-, nlsa-, mtlgas-, vdd-
vel- ja tavariisikas.

TOIMETAJALT:

tr Uuri seeni kase
all ja piiiia leida 6ige
nimetus igale seal
kasvavale riisikale.

E Xas sinu kase all
kasvab ka punane
kirbseseen?

Fotod: VELLO LllV
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