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Abruka on seenerikas saar, milles v6ib
veenduda igatiks, kes satub sinna sep-
tembris. ,Seenerohkus ei avaldu mitte
iiksnes selles, et seal v6ib kerge vae-
vaga korvi vci<it-, vdi- ja kaseriisikaid
tAis korjata, vaid ka seenestiku liigirik-
kuses. Lisaks Eestis tavalistele on Ab-
ruka laialehine mets pdriskoduks pal-
judele Liidne- ja rKesk-Euroopa seen-
tele, mis Mand,ri-Eesti kesk- ja idara-
joonides on vdhe levinud v6i hoopis
har.uldased. Viimastest paistavad arvu-
rohkuselt eriti silma roheline kdrbse-
seen (Amanita phalloidesl ja vddvelhei-
nik (Trichoioma sulphureurn). Seeneline
peab seal eriti ettevaatlik olema, sest
roheline kdrbseseen on surmavalt mtir-
gine. Iseloomuliku roheka radiaalkiu-
lise kiibaraga ning hdsti arenenud r6n-
ga ja tu,pega seent ei vaheta teadja
seeneline siiski tihegi teisega 6ra. Vdd-
velheinikut tunneme kergesti viidvel-
kollasest vdrvusest ja vastikust l6h-
nast. Seen pole siiddav, m6nede uurijate
arvates on ta koguni miirgine, kuigi
mitte eluohtlikult. Teistest liiiinepoolse
piiritoluga seentest on Abrukale ise-
loomulikud veel punajalg-same{rura-
vik (Xerocom,us ehrqsenteton), vinav
heinik (TrichoLoma lasciuufiL), lillakas
riirsitkas (Lactorius oiolascens), tamrne-

riisi'kas (L. quietus) ja karvane kdrv-
tarrik (Auricularia rnesenterica\.

Eestis harva leitavatest seentest on
Abrukal iisna tavalised must pilvik
(Russulc nigricansl, amettistpilvlk
(R. azurea) ja ametiistrupik (Laccaria
amethgstina), rannaniitudel aga samet-
ebaiampinjon (Leucoagaricus nauct-
nus).

Saarel kasvab rohkesti iihte oma-
piirast puguseent. See on harilik tanu-
seen (Phollus impudicus\, rnille olemas-
olu seal on mdrkinud juba 1933. a.
T. Lippmaa. Raipel6hnalist tanuseent
haistame mitme meetri kauguselt.

Abruka laiaiehises metsas v6ib lei-
duda veel mitmeid Eestis Senitundma-
tuid seeni, eriti t 6una- ja Kesk-Euroo-
pa pdritoluga, sest saa.re seenestik poie
kaugeltki igakiilgselt l?ibi uuritud.!

I Uusi andrrneid dbru,ka seenerik-
kurstest ,saadd selie aasta m,ais ja sep-
tembris seal toirnunud Eesti Looduse-
uurijate Selrtsi mtikoloogiasektsiooni
kev,ad- ja siigirslaagris. Seenevaesele
aastale vtaat'arnata oli Abrurlsa seenestik
tisna liigirohke ja huwipa,lakuv. Jdrgmi-
sel aastal tuleb tdhelepainuvedrsematest
leidudest meie aja{kirj,as ldhemalt juttu.
Toim.


