
Soomusmampel Sunapuul
Ain Rarfvrrr

Vane;"nad halvastr hocldatud vitrlapuud
kipuvad meil sageli seenetama. Siigjse-
ti v6ibki nende okstel ja tiivel ndha
mitmesuguste seente viijakehasid. mil-
lest osa kuulub surnud koorest v6i pui-
dust toituvatele saproobidele, iilejSSnud
on aga parasiidid, mis tekitavad mdda-
nikku elavas puidus, liihendades selle-
ga tunduvalt puude eluiga. Viimastest
on i.isna tavaline lehikseente hulka
kuuluv sametk6rges, mida v6ib sageda-
mini ndha pargipuudel Ta on tuntud
kui hilissi.igisene ja talvine scicigiseen.

Tavaliselt kasvavad sametk6rgesed
ja teised seened viljapuuttivedel vdikes-
te kogumikena. Seltrepdrast oi,i iitrlatav
aga m,ii<idunud aasta oktoobris ndha
Peedul iihes aias suurt, vdiiselt veel
tdies eluj6us puud, rnillre alurnine osa oli
tihedalt seentega piirjatud. Ldhemai
vaatlemisel selgus, et tegernist oli soo-
musmampliga, mida meil tavaliselt lei-
dub metsas mitmesuguste lehtpuude tti-
ve alusel ja ka kiindudel. Soomusrnamp-
lit vdib vdiiselt kergesti iira tunda. Seen
kasvab enamasti p66sasjalt koos ja te-
ma ookerjat v6i roostekollast kiibarat
ning kahvatumat kollast jalga katavad
suured tugevad tagasipij<irdunud otsa-
ga soomused. Jaia iilemises osas.on sil-
matorkav ring. Seeneliha on {isna vints-
ke, redist meenutava i6hna ja maitse-
ga.Sri<igiseenena pole soomusmampel

hinnatud, teda peetakse isegi mittesrjti-
dal'aks.

Kirjanduse andrnetel (Michael ja Hen-
nig, 196?) on soomusmampel ohtlik val-
gemiidanikku tekitav parasiitseen, mis
Saksa DV-s eeskdtt just 6unapuid ohus-
tabki. Eestis on see aga esimene selline
leid 6unapuult. Aia omaniku sdnade
jdrgi oli 6unapuu ('Paide tali6un') istu-
tatud pdrast 1939. aasta kiilrna taive ja
jdrelikult mitte neljakiimmendki aas-
tat vana. Fuu on pidevalt head saaki
andnud. Ounapuu juurekael ja tiive
alumine osa on aga juba kindlalt seene
vdimuses: Iisaks iiive alaosas ringselt
kasvavatele suurtele viljakehakogumi-
kele ulatus paar viiiksemat viljakeha
vdlja ka rnaapinnast umbes meetri k6r-
gusel asuvast koorepraost. On selge, et
see 6unapuu on mAdratud peatsele hu-
kuIe.

Paljud vanemad eraaiad on praegu
arvatavasti niisuguses eas ja seisundis,
et dunapuudeie ilmub jdrjest rohkem
seeni. Seepiirast pakub huvi teateid saa-
da teistestki viljapuudei kasvavatest
seentest.

KIRJANDUS: Mi ch ael, 8., He n-
n i g, 8., 196?. Handbuch ftir Pilzfreun-
de, IV. Bldtterpilze. Dunkelbliittler. Je-
na.
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