Seente asend elupuul

ja süstemaatika 1
Mulluse septembrinumbri artikkel andis ülevaate seenemaailma mitmekesisusest [10]. Järgmistes kirjutistes on
lähemalt vaatluse all seente paiknemine eluslooduse süsteemis ja seente süstemaatika suurjaotised.
Irja Saar
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Seente asend elupuul.
Sajandeid on seeni
käsitletud taimeriigi osana, nimelt alamate taimede klassina ((Cryptogamia).
Koos vetikate, sammalde ja sõnajalgadega arvas seened sellesse
klassi Carl von Linné (Linnaeus)
1753. a teoses „Species plantarum“.
See on nii taimede kui ka seente
nomenklatuuri alus; suurem osa tollastest põhimõtetest on üldjoontes
kehtinud nüüdisajani.
Ühtlasi algatas Carl von Linné oma
töödega binaarsete ladinakeelsete liiginimetuste kasutuselevõtu loodusteaduses. Esimesel kohal asub perekonnanimetus ja järgneb liiginimetus. Eestikeelsete nimetuste puhul on
järjekord vastupidine: enne liigi-, siis
perekonnanimetus. Rahvusvaheliselt
ei ole kokku lepitud reeglites, kuidas panna elusolenditele omakeelseid nimesid. Tasub meeles pidada, et
eesti keeles on nimetatud vaid väike
osa seenetaksoneid ja nimetuse keeleline sarnasus ei pruugi viidata seeneperekondade omavahelisele sugulusele.
Kui seeneliik tõstetakse ümber
teise perekonda ja saab uue ladinakeelse nimetuse, jääb eestikeelne
nimetus sageli muutmata. Eriti juhul,
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Kitsemamplil on nüüd teine ladinakeelne nimetus, aga eestikeelne nimetus
on jäänud samaks
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kui tegemist on tuntud liigiga või
kui uuel perekonnal puudub omakeelne nimetus. Näiteks võib tuua
kitsemampli (Rozites caperatus),
kes kuulub nüüd perekonda vöödik
(Cortinarius).
Rahvusvahelise nomenklatuurikoodeksi järgi kirjutatakse sugukondade, seltside jt perekonnast kõrgemate taksonite teaduslikud nimetused püstkirjas. Siinses artiklis on
nimetused esitatud eesti õigekirja
kohaselt kaldkirjas.
Seente nomenklatuuri korrastas
Elias Magnus Fries
1821–1832 ilmunud
teostes „Systema
mycologicum 1–3“
ja „Index“, kus
varasemate autorite kasutatud seenenimede heakskiitmine kinnitas nende eelistarvituse sünonüümsete nimetuste hulgast tänapäeval. Seltside roosteliselaadsed (Uredinales, kehtiv nimetus Pucciniales), nõgiliselaadsed
(Ustilaginales) ning nn puguseente
(Gasteromycetes) varasemad nimetused tunnistas sobivaks Christiaan
Henrik Persoon 1801. a avaldatud töös
„Synopsis Methodica Fungorum“.
Alates eelmise sajandi teisest poolest hakkas murenema teadmus, et
seened kuuluvad taimeriiki. Robert
Harding Whittaker (1959) oli üks esimesi, kes võttis kasutusele uue iseseisva riigi seened, Fungi, kuid korrektselt kirjeldas selle riigi alles Royall
T. Moore 1980. aastal [8].
Teadlased on järk-järgult esitanud
tõendeid seente ja loomade võima-

Seeneliikide arv Eestis hõimkondade kaupa, võrrelduna teadusele kirjeldatud liikide
arvuga maailmas [7]. Eesti seeneliikide arv on esitatud andmebaasi PlutoF alusel
(elurikkus.ut.ee). Liigi leidumine Eestis põhineb loodusteaduslikes kogudes talletatud
eksemplaridel ja avaldatud töödel. Eesti suurima seenekogu (TAAM, Eesti maaülikool) eksemplaridest on seni kantud andmebaasi 45% (95 100). Krohmseente liikide
arv Eestis on esitatud andmebaasi MaarjAM järgi (maarjam.botany.ut.ee) [11]
Seenehõimkond
Seeneliikide
Seeneliikide
arv Eestis
arv maailmas
Rozellomycota
?
u 24
Pisieossed, Microsporidia
?
> 1300
Viburseened, Chytridiomycota
16
706
Vatsaviburseened, Neocallimastigomycota
?
20
Jõnksviburseened, Blastocladiomycota
4
179
Ikkesseened, Zygomycota
50
1065
Krohmseened, Glomeromycota
70
169
Kottseened, Ascomycota
4022
64 163
Kandseened, Basidiomycota
3230
31 515
Kokku
7392
> 99 200

Süstemaatika. Seente nomenklatuuris on järgitud rahvusvahelist vetikate, seente ja taimede nomenklatuurikoodeksit, mida ajakohastatakse ja
täiendatakse rahvusvaheliste botaanikakongresside ajal. Praegu kehtib
Melbourne’i koodeks, mis võeti vastu
19. botaanikakongressil Austraalias
2011. aastal.
Seened on jagatud kaheksasse hõimkonda ja nelja alamhõimkonda, kuid nende omavahelised
sugulussuhted ja paiknemine seente
fülogeneesipuul pole lõplikult selgitatud (vt joonist lk 24 ja tabelit) [3].
Seente hõimkonnad
Rozellomycota (ka Cryptomycota,
Rozellida) on hiljuti kirjeldatud
hõimkond. Sellesse kuuluvad seened on üherakulised, neil on üheviburilised zoospoorid või nakata-

Viburseened (Chytridiomycota).
Nende tallus on kas üherakuline (tihti
risomütseeliga) või lihtne vaheseinteta seeneniit, harva seeneniidistik.
Elutsüklis arenevad ka üheviburilised liikumisvõimelised
zoospoorid. Eluviisilt leidub nende hulgas liike,
Alates eelmise sajandi teisest poomis on saproobid või tailest hakkas murenema teadmus,
mede, seente ja loomade
et seened kuuluvad taimeriiki.
parasiidid vees või maismaal märgades ja niisketes tingimustes.
Arvatavasti on tegemist praegusIlmselt tuntuim liik on kartuajal elavate seente ürgseima hõim- li, aga ka metsikute maavitsade
konnaga, kuhu on arvatud näiteks (Solanum) liikide parasiit, kartuliperekonnad Paramicrosporidium ja vähki põhjustav kartuli-liitviburRozella [2].
seen (Synchytrium endobioticum).
misvõimelised viburita eosed. Nad
moodustavad tsüste või püsi- ehk
puhkee oseid. Need seened on sisevõi üleparasiidid, nende rakud on
kas kestata või kitiinist kestaga.
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liku suguluse kohta. Üks tugevamaid
argumente on mõlemas rühmas leiduva keerulise ehitusega viburi sarnasus. Thomas Cavalier-Smith [1] on
oletanud seente ja loomade sugulust ja
kasutanud nende mõlema tarvis nimetust Opisthokonta (tagavibursed [9]).
Seente ja loomade põlvnemist ühistest eellastest kinnitab hulk evolutsiooniuuringuid, kus on kasutatud
DNA-järjestusi. Seente paiknemisest päristuumsete elupuul on Eesti
Looduses kirjutanud Marko Prous [9].

Pisieossed (Microsporidia). Siia
rühma kuuluvad liigid on ainulaadsete morfoloogiliste ja geneetiliste kohastumustega rakusisesed parasiidid loomadel, sealhulgas inimesel.
Nende paiknemises elupuul ei suutnud teadlased pikka aega ühist seisukohta leida. 1990. aastate lõpus alguse saanud geenipõhiste uurimistööde
põhjal võis tõdeda, et tegemist on seeneriiki kuuluva rühmaga. Ent senini
nimetatakse neid rahvusvahelise zooloogianomenklatuuri koodeksi järgi.
Pisieossete 13 liiki parasiteerivad
inimesel, põhjustades haigusi: kroonilist kõhulahtisust, kopsu-, maksaja neerupõletikku, bronhiiti. Siia kuuluvad perekonnad Enterocytozoon,
Bacillidium ja Nozema [6].

Kartuli-liitviburseenega (Synchytrium endobioticum) nakatunud mugulad
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Seened

Jõnksviburseened (Blastocladio
mycota). Nende tallus on üherakuline ja kinnitub risoididega substraadile, arenevad üheviburilised liikumisvõimelised zoospoorid. Eluviisilt
leidub siin liike, mis on saproobid
või taimede, seente ja loomade parasiidid vees või maismaal märgades ja
niisketes oludes; enamik on obligaatsed aeroobid. Siia kuuluvad perekonnad Allomyces, Blastocladia ja
Coelomomyces.
Munasviburseened (Monoblepha
ridomycota). Nende tallus on vaheseinteta seeneniidistik, tihti kinnitub risoididega substraadile; arenevad üheviburilised liikumisvõimelised zoospoorid; sugulisel paljunemisel on iseloomulik oogaamia, mille
tulemusena areneb paksukestaline
püsieos (oospoor); nad on sapro
troofid. Tegemist on viburseente
hõimkonna sõsarrühmaga. Siia kuuluvad perekonnad Harpochytrium,
Monoblepharis ja Monoblepharella.
22
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Vatsaviburseened (Neocallimasti
gomycota). Tallus on üherakuline,
kinnitub substraadile risoididega; leiduvad ühe- või paljuviburilised (kuni
20) liikumisvõimelised zoospoorid. Vatsaviburseened on obligaatsed anaeroobid, kes elavad taimtoiduliste imetajate seedekulglas, kus
lagundavad taimseid kiudaineid,
tselluloosi. Siia kuuluvad perekonnad Neocallimastix, Anaeromyces ja
Orpinomyces.

seente hõimkonda [2, 7]. Nii mõnigi autor käsitleb alamhõimkonda
Entomophthoromycotina hõimkonna
tasemel Entomophthoromycota [4].
Peale selle on kirjeldatud uus
alamhõimkond Mortierellomycotina.
Need on peamiselt saprotroofid mullas ja taimsel materjalil, harvem loomade ja inimese mikroobikoosluse
liikmed, kes võivad peremehe nõrgenedes muutuda patogeenseks. Selle
taksoni asend seente fülogeeneesipuul pole selgunud.
Kõigile alamhõimkondadele on omane hästi
Seente ja loomade põlvnemist
arenenud
hulktuumühistest eellastest on kinnitanud
ne rakuvaheseinteta või
hulk evolutsiooniuuringuid, kus
rakuvaheseintega seeneon kasutatud DNA-järjestusi.
niidistik, mis tihti kinnitub risoididega substraadile. Mittesugulisel paljunemisel tekivad liikumisIkkesseened (Zygomycota). Tege võimetud aplanospoorid ja sugulisel
mist on polüfüleetilise taksoni- paljunemisel moodustub paksukesga, mille täpsem sisu ja jagunemi- taline seigeos ehk sügo
spoor, milne alamtaksoniteks ning nendeva- lest tavapäraselt idaneb sporangiuhelised fülogeneetilised suhted on mikandjal asuv sporangium. Osal liitänini ebaselged. Osa autoreid peab kidel ei ole sugulist paljunemist avasvarem sellesse hõimkonda kuulunud tatud.
alamhõimkondade Mucoromycotina,
Entomophthoromycotina, Zoopago Mucoromycotina seltsi seened on
mycotina ja Kickxellomycotina hõim- saprotroofid mullas ja taimsel materkondlikku kuuluvust lahtiseks, tei- jalil, sealhulgas toiduainetel, samuti
sed ühendavad need endiselt ikkes- ektomükoriisa moodustajad (Endo
Foto: Vello Liiv

Seene mõjul hakkavad nakatunud
mugulatel rakud vohama, tekitades
tumedaid lillkapsalaadseid moodustisi. Vähivohanditega mugulad lagunevad säilitamisel pudrutaoliseks
massiks, kus ujuvad zoo- ja puhkesporangiumid. Need võivad mullas eluvõimelistena säilida üle 40
aasta. Seene vältimiseks tuleb kasutada vähiresistentseid kartulisorte.
Tegemist on karantiinse taimehaigusega, mida Eestist leiti 2009. aastal
Valgamaalt (◊).
Kaks järgmist hõimkonda, nimelt
jõnksviburseened (Blastocladio
mycota) ja vatsaviburseened (Neo
callim astigomycota),
kirjeldati varem hõimkonda viburseened
(Chytridiomycota) kuuluvate seltside alusel 2007. aastal uurimistöödes, mis põhinevad DNA-järjestuste
analüüsidel [3]. Mõned autorid tunnustavad iseseisva rühmana hõimkonna tasemel ka munasviburseeni
(Monoblepharidomycota), kuid mitmed varasemad autorid peavad seda
rühma endiselt hõimkonna viburseened üheks seltsiks munasviburseenelaadsed (Monoblepharidales).

Seeneparasiit mütsikutel (Mycena), kääveoseline lehikuhallik (Spinellus fusiger)
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gone) või fakultatiivsed mükooside
tekitajad: nutthalliku (Mucor) ja täpphalliku (Rhizopus) liigid. Mitut liiki,
näiteks Actinomucor elegans, Mucor
racemosus ja Rhizopus microsporus,
kasutatakse fermenteeritud sojatoodete valmistamisel.
Pabula-sõnnikuhallik (Pilobolus
crystallinus) on herbivooride sõnnikusaproob, kelle spoorid peavad levimiseks läbima looma seedetrakti (◊).
Sporangiumikandja (5–6 mm) on positiivse fototropismiga, aplanospooride
valmides lõhkeb osmootse rõhu tõttu
sporangiumikandja alune puhetunud
osa, mille tõttu paisatakse sporangium kuni 2,5 m kaugusele. Soovijad
saavad seda vaadata YouTube’ist:
Fungus Cannon (www.youtube.com/
watch?v=Y4n0b5rMqE0).

Pabula-sõnnikuhallik (Pilobolus crystallinus)
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Entomophthoromycotina seened
on obligaatsed parasiidid loomadel (lülijalgsed) ja eostaimedel või
saproobid.
Seeneliiki Pandora neoaphidis
katsetatakse lehetäide biotõrjes;
tegemist on parasiidiga, kes tapab
peremehe umbes kolm päeva pärast
nakatumist. Seen kinnitab täilaiba risoididega taimele, see kattub
kreemika kuni pruunika seeneniidistikuga, millel arenevad koniidid.
Toakärbse-putukahallik (Ento
mophthora muscae) on parasiit
toakärbsel jt kahetiivalistel (◊).
Nakatunud putukatel muutub käitumine: nad ronivad näiteks rohukõrte otsa või kinnituvad aknaklaasidele. Seen tapab peremehe mõne
päevaga, misjärel koniidikandjad
tungivad putuka kehasegmentide
vahelt välja.

Lehetäi Myzus persicae, kelle on tapnud
parasiitseen Pandora neoaphidis

Toakärbse-putukahallik (Entomophthora muscae) tapab kärbse mõne päevaga
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paaristuumsed
(Diakarya)
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Seened

kandseened (Basidiomycota)
kottseened (Ascomycota)
krohmseened (Glomeromycota)

viburi
kadu

Krohmseene Gigaspora margarita krohm
eosed. Vasakpoolsel eosel on näha
sporogeense hüüfi jäänuk

Mucoromycotina
Entomophthoromycotina
Kickxellomycotina

ikkesseened
(Zygomycota)

Zoopagomycotina
jõnksviburseened (Blastocladiomycota)
viburseened (Chytridiomycota)
munasviburseened (Monoblepharidomycota)
vatsaviburseened (Neocallimastigomycota)
pisieossed (Microsporidia)
Rozellomycota
loomad (Animalia)
Seente elupuu [3, täiendatud 2 ja 5 andmetega]

Kickxellomycotina hulka on arvatud saprotroofid, seeneparasiidid või
obligaatsed sümbiondid; perekonnad
Kickxella, Linderina ja Harpella.
Zoopagomycotina. Hõlmab endo- ja
ektoparasiite ainuraksetel, loomadel
(nematoodid) ja seentel. Nagu tihti
parasiitidel on neilgi iseloomulikud
haustorid. Siia kuuluvad perekonnad
Zoopage, Cochlonema ja Syncephalis.
Krohmseened (Glomeromycota).
Nende tallus kujutab endast hästi
arenenud hulktuumset rakuvaheseinteta seeneniidistikku. Nad paljunevad
mittesuguliselt krohmeostega (glomerospoor), mis on üsna suured (40–
800 µm) ja paksuseinalised, sisalda24
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vad ohtralt varuaineid ning sadu kuni
tuhandeid tuumi.
Mõnel liigil võivad areneda sporokarpid: kuni 2–3 mm krohmeoste kogumid, mida seovad hüüfid ja
millel võib kujuneda väliskiht (periidium). Kõik ligi 200 kirjeldatud liiki
on obligaatsed arbuskulaarse mükoriisa moodustajad, kes enamasti pole
peremeesspetsiifilised ja moodustavad arbuskuleid taime juurerakkudes ja vesiikuleid rakkudes või nende
vahel. Huvilised saavad selle seenetaksoni kohta rohkem infot rahvusvahelise arbuskulaarset mükoriisat
moodustavate seente kultuurikollektsiooni (INVAM) kodulehelt invam.
caf.wvu.edu.
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