kute suvi ne ja
istigisene seeneriik
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]ruuro KALAMEES
Vtidetakse, et haavikus on rikkatikut seeneajal oma seeneldhn, mida pdhjustavad

miikorisandid: puravikud, riisikad, heinikud. Nii see ongi, kuid omapirast
vtirtsi lisavad sellele ka stigisel vananevad ia koltuvad haavatehed.

u sealsed

aljusid eri liiki seeni on just haabade all ndinud
iga seenes6ber, kes ldheb sinna otsima kindlalt
teada seeneliike. Juba ammustest aegadest on
teada ning katsetegagi t6estatud, et haab on
sr,imbiootiliselt seotud mitme seeneliigiga: ta on
meie metsapuudest tiks tuntumaid mrikotroofe. kes moodustab seentega ekto- ja ektoendotroofseid mrikoriisasid.
Peale mrikoriissete seente kasvab haavapuudel veel eri
liki seet patasiite, k6dunenud puidul ning lehevarisel ja
I -kodul v6ib aga leida rohkesti saproobe nii kott- kui ka
i kandseente hulgast.

Viilimuselt on haava- ja pomerantspurvik vdga sarnased: m6lema ktibar on p6hivdrvuselt kollakas-punakasoranZ, tosi ktill, haavapuravikul tihti teilispunasem,
pomerantspuravikul kollakasoranZim; m61ema seeneliha
muutub katsumisel ja l6ikepinnal aeglaselt lillakaks, hiljem mustjaks. ICndel eristustunnus on aga jalasoomuste
vdrv: haavapuravikui on need noorelt puhasvalged, vanemalt kahvatu-roostepruunikad, pomerantspuravikul juba
noorest peale jiiiivalt n6gimustad ja palju peenemad [61.
M6lemad liigid on Eestis vdga sagedased tihti juba jaanipaevast alates, eriti aga juuli l6pupoolel ja augustis, leida
v6ib neid veel oktoobriski. Nad kasvavad leht- ja segamet-

on varasemaid haavikutesse ilmuvaid
mida jagub varasuvest hilisstigiseni [5]. Need
on k6igile viiga hZisti tuntud ja armastatud punapead.
Aastaktimneid tagasi oli asi lihtne: tuntigi r,ihtainsat
liiki tookordse nimetusega punapuravik ehk punapea (Leccinum aurantiacum s./.) [1, 2]. kellel eristati mitut
vdrvusvormi. Hilisemad mtikoriisauuringud ning veilistunnuste suvendatud analiius viisid jiireldusele, et seesama punapuravik koondab endas siiski mitu liiki. Nii
edstusidki ainult haabadega seotud liigid haavapuravik
\L.aurantiacwm) (@ 1)ja paplipuravik (L. duriusculum)
ning ainult kaskedega mrikoriisasid moodustav pomerantspuravik (L. versip elle)

sades, olles viimastes t6epoolest raskesti eristatavad.
Paplipuravikku saab eelkirjeldatutest selgemini eristada:

Puravikud

Seeni,

.

tema kr,ibar on hallikaspruun, seeneliha vdrvub algul punakaks. jalal on mustad soomused. See liik on meil harv tema
nimetus viitab seene kasvamisele ka paplite all parkides,
aedades ja alleedel. Haavaga seotud puravikud on esmaklassilised soogiseened, need k6lbavad vdrskelt praetuna (kupatamata), sdilitatakse kuivatatult, soolatult ja marineeritult.
Vdrvuselt on haavapuravikuga veel vdga sarnased kaks

meil harvem leitavat liiki: ainult tammega seotud pargi-

puravik (L. quercinum) ja ainult mdnniga seotud palupuravik (L. vulpinum); segametsades on liike tdesti raske
eristada. Onneks v6ib koiki siin nimetatud puravikke stir.ia
kupatamata, nii et ka vale mddrangu korral pole karta terviseprobleeme.

Riisikad on, erinevalt puravikest, ainult siigiseSegned: kasvavad meil peamiselt septembris, kuid

@

r. Haavapuravik 6igustab oma nimetust: teda v6ib leida

ainult haabade alt.

ilmuvad vahel juba augustis ja kestavad hilissrigiseni [3].
Levinumad haavaga mtikoriisselt seotud liigid Eestis on
vootriisikas j a haavariisikas.
Viiiitriisikas (L. zonariws; @ 2) kasvab leht- ja segametsades ning puisniitudel, tihti suurte kogumikena. Th on
muutumatult valge piimmahla ja p6letavalt kibeda maitsega: vdrskelt mrirgine, soodav ainult kupatatult, sobib
soolata j a marineerida.
Saaremaal v6ib enam-vdhem samasugustes kasvukohtades leida eelmisega viiliselt vdga sarnast 6unriisikat
(L. evosmus; @ 3). I(a see liik on vdrskelt mrirgine, kuid
kupatatult soodav 16l .
SEpTEMBER
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Haavariisikas (L.

roseozonatus; @

4) on kahest eelmisest

eristatav juba oma roosakaslillal<a vdrvuse poolest. P6letavalt

kibeda maitse t6ttu samuti sijijdav ainult kupatatult.
Nende kolmega sarnanevad teiste Eesti metsapuude
k6rval ka haabade all kasvavad tavariisikas (L. trivialis;
@ 5)ja nahkkollane riisikas (L. utilis), kelle hallikasvioletsed kuni nahkkollased viljakehad (nii jalg kui ka kiibar)
on tileni paksult limased. Needki Eestis vdga laialt levinud
ning hzisti tuntud liigid on kupatatult socjdavad; siiilitada
sobivad soolatult ja marlneeritult.

Haavariisikaga sarnaneb veel kuiva, kuid ookerhalringvootideta kiibaraga, p6letavalt kibe tuliriisikas
(L. pyrogalus), kes kasvab meil sarapikes ning moodustabki mtikoriisat ainult sarapuuga. Vdliselt on haavariisikaga
sarnane ka laialehistes metsades, eriti tammikutes kasvav
vdga harv ja eriti ohustatud Eesti punase raamatu liik
ahhaatriisikas (t. circellatus), kelle tuhkhall kr.ibar on
katkevalt ringvoodiline (ahhaadi mustriga) ja n6rgalt
kleepuv-limane. Seda mahedamaitselist seent ei tohiks
korjata tema harulduse lollu.

li

@ 4. Haavariisikas on alati sitmatorkavalt violetja voi roosa
tooniga hatlikat v?irvi kuiv seen, kuni klimne sentimeetri laiune
kLibar ikka viihemalt servas selgelt ringv6ddiline.

S

5. Tavariisikas eristub muidu sarnasest haavariisikast paksult
limase ktlbara poolest.
@ z. Vijcjtriisikal on ookerkotlane kuni -pruunil<as, suur ja paks,
[matorkavalt sUgavtehterjas l<leep uv kiibar liibim 66d uga kuni
16 cm. Oma nimetuse on ta piirinud viihemalt kUbara servas setgelt niiha olevatelt ringv66tidett; vahel on kUbar roostetiipitine;
kuni viie sentimeetri pikkuset jalaI on tumedamad koobaslaigud.

si

Ainuit haabade all kasvab meil haruldane Eesti punase
raamatu ning II kategooria riikliku kaitse all olev roosa
(L. controversas; @ 6). kes ilmub septembris leht- ja
segametsadesse ning puisniitudele. Roosa riisika piimmahl
on muutumatult valge, kibe. I(upatatult on seegi seen kti1l

riisikas

s6rjdav kuid kaitsealuse liigina on tema korjamine
seadusega keelatud ja trahviga karistatav [6].

Eestis

Heinikud on Eestis vihe tuntud, t uigi mitmed neist
kuuluvad meie paremate soogiseente hulka. Ent samal
ajal on nende seas ka ohtlikke mtirkseeni. Scicigiseente
degusteerimistel parimate hulka sattunutest tuleb siinkohal nime
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I{uid

liik ei ole seotud haavaga, vaid kasvab hoopis liivastes
mdnnikutes. Haavalembene mtikorisant on aga temaga
viiliselt vdga sarnane kroomheinik (Z frondosdel, kes
kasvab haava-lehtmetsades ja -segametsades, seega hoopis niiskemal ja kohati isegi mdrjal pinnasel. V6imalik, et
kroomheinik on peale haava seotud ka teiste lehtpuudega.
M6lema seene viljakeha on tileni erksalt vddvelkollane,
kroomheinik seejuures eredam, pisut kroomkollane [6].
M6lema liigi tihti veidi pruunika varjundiga kuni ktimne
sentimeetri laiused ktibarad on peene soomusega, kuid
see

@ 3. Ounriisikas sarnaneb v6citriisikaga, kuid on heledama,
kahvatukreemika, enamasti ringvodtideta v6i patlu norgemalt
vciciditise kUbaraga, iatal pole kunagi koobaslaike.

ta

- kroomheinikul paiknevad soomused kubaral ilusate
kontsentriliste ringidena ja ulatuvad peaaegu servani vdlja'

jahu l6hn ja maitse'
I(roomheiniku kirjeldasid teadusele uue liigina selle
artikli autor ja Georg Stiukin alles 2001' aastal' Senini
kdsitleti teda koos hobuheinikuga. Nii hobu- kui ka kroomja kuuluvad
heinik on Eestis ja naabermaades laialt levinud
hulka'
seente
soodavate
(kupatamata)
paremate, vdrskelt
ja
marineerides'
S2iilitada v6ib neid soolates
Ent nimetatud heinikutega on dravahetamiseni sarnane
uks seni tundmatulcs jiiiinud, kuid alles mdijdunud aastal
Eestis sagedasena avastatud surmavalt mtirgine vijijdikuliik - erekollane vtiiidik (Cortinarius splendens), kes m6ni
aasta tagasi oli ka uhe Tallinnas juhtunud seenemiirgistueri vormid
se tdendoline tekitaja [6]. Selle ohtliku seene
kus
samas'
seega
ka
segametsades,
kasvavad nii leht- kui
Molemal on rddsunud

t

kroomheinik.
'rKuidas eristada kroomheinikut ia surmavatt m0rgist
'.rerakoltast v66dikut?
:..Erinevused ilmnevad ainult viiga tiihetepanelikul vaattuset'

paljad
@ 6. Roosa riisika hiiglastikud vatged, roosade tail<udega
laija
tihakad, tUhikese iiimeda ialaga:
vitjakehad on paksud
lehterjas kUbar kuni 3o cm lai, ialale lasl<uvad kitsad ning viiga
tihedatt asetunud eoslehekesed silmatorkavalt 16heroosad;
aluse suunas ahenev jalg kuni 5 x 4 cm. See seen on loodusl<aitse atl!

,'Xrobmheinikul puudub loor ia tat on tugev riiiisunud iahu t6hu
: jatg on silinderjas kuni nuiias,'seeneliha la seeneniidistik iata
-.ituset ia substraadis vatged, Erekottasel vd0dikul on kollane
,: kiudtoor {hiisti niihtav noorelt); seeneliha ja seeneniidistik sub'
,,:airaadis kotlased; riidsunud jahu t6hna pole; jatf on altosas
' teravaservaliselt 6iirismugulias.
Hoopis kindtamad eristustunnused ilmnevad mikroskoobi all:
--r
- .l. Lioomh"iniku essed on valged, hiialiinsed' ellipsoidsed, sitedad ,
..ja patiad; eospulber valge; erekoltaset vtj0dikul on seevastu eosed '
.,'pruunid, mandetiad ja tugevalt niisalised, eospulber pruun'
:Et
jaebgu
metsas kellelgi mikroskoopi kaasas -pole, siis
'.':'
koriamata!
.,,kahttuse korral ahvatlevad erekotlased seened

{I

Puiduseened. Haab on tdnuvddrne partner eeskdtt paljudele puidusaproobidele, kuid m6ndagi haaval lcasvavat
ieeneliiti peerakse ka poolparasiidiks. Elusatel haabadel kasvab riks Eestis tavalisemaid seeni - haavataelik (Phellinus
tremulae\ ning I(esk- ja I(agu-Eestis kaunis sageli haavatuletaelik (Ph. popwticota) (neist lZihemalt lk' 44 Toim'\ '
Lehikseente seas peetakse puidu-poolparasiidiks
soomusmamplit \Pholiota squarrosa) t6l (@ 7)' See iilk
kasvab meil siigiseti sageli suurte p66sjate kogumikena
paljude lehtpuude, sealhulgas elavate haabade jalamil'
lahjustades eluspuitu' Soomusmampel on aga tuntud ka
puhtsaproobina, elutsedes niisama hasti kdndudel' Ilus
kill, aga mitte soodav'
Puht-puidusaproobidena kasvab surnud haavapuidui
nii kott--kui ka kandseeni, enamik neist asustab ka teisi
lehtpuidjam6niisegiokaspuid.Lehikseentestv6ibhaavalt
teidi tite zo liigi puidusaproobe, neist kasvab ainult haavapuidul vaid 3 liiki [7]. Viimastest on silmatorkav iipris
haiva leitav haava-ebarnampel \Hemipholiota p op ulne a)

vitla@ Z. SoomusmamPel on juba kaugelt tuntav: otgkottakat
l<eha - nii kiibarat kui ka jatga - katavad tihedalt tumePruunid

turris soomused.

o
=
=
o
F
o

punakas@ B. Tiikilise ebamampli vitjal<ehad on kollakas- kuni
m6rud;
maitselt
limased,
soomustega,
liibuvate
pruunid, vanalt

vatgetiikitiiatg setge kiudrongaga, eoslehekesed sitmatorkavalt
5e servaga.
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[4]: vaga suured ja lihakad kaneelpruunid, kiulis-vatjassoomuselised viljakehad (kribar kuni 20 cm) on kibeda
maitsega, l6hnavad. Temaga sarnaneb samuti tugevalt
aromaatne l6hna-ebamampel (H. heteroctita), kes kasvab aga ainult kaskedel ja leppadel. Samast perekonnast

nii haavapuidul kui ka teistel lehtpuudel Eestis
harv tiikiline ebamampel (I1. albocrenulata) t6l (@ S),
kes kuulub haruldasena nii Eesti punasesse raamatusse
kui ka Euroopa seente punasesse nimestikku. Tdkilist
kasvab

ebamamplit on erandlikult leitud ka elusatel lehtpuudel.
Ukski ebamampel pole soodav.
Lehtpuupuidusaproobidest on meie metsades, eriti
mahalangenud k6dunevatel haavatrivedel, vdga sagedased

kolm pisiservikut: pihkane pisiservik (Crepidotus moilis),
soomus-pisiservik (C. calolepis) ja haava-pisiservik
(C. applanatus). Pisiservikud on jalata seened, kelle pruu-

nide eoslehekestega viljakehad kinnituvad substraadile
kr,ilgmiselt v6i selgmiselt. Kaks esimesena nimetatud liiki
on kuni kaheksa sentimeetri laiuse kribaraga, mida katab
kumjalt veniv limane nahk. Pihkaset pisiservikul on ktibar
paljas ja sile, soomus-pisiservikul aga rileni pruunisoomuseline. Haava-pisiservik on valge, kuiva ja palja vdiksema
ktiLbaraga (liibimoot kuni 4 cm) [ l.
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Variseseened. mahalangenud haavalehtede ja oksakes.
te varisel ning lehel6dul kasvavatest seeneliikidest tasub
eelk6ige meenutada pisikest iiibipaistvat lehikseent lehentiiibikwt (Marasmius epiphyllus). Tal on valge, kuni
sentimeetrise l;ibim66duga ktibar, jalale laskuvad valged
eoslehekesed ja mustjaspruunikas jalg. See seen armastab
kasvada k6dunevate haavalehtede roodudel, meie leht-

ja segametsades v6ib teda vdga tihti naha
kogumikena [41. f
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