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ega see seeneasjandus meelakkurnine

ole, iillatusi
igal sarnmul,> udtab kdnetatu
kohe tuld, Daatab kelmikalt-muhedalt otsa ja
juba ongi suurendusklaasiga asja juure*
<Eh-ee, s6brake, ei see ta kiill ol,e, siin ju jalg
tipust jahune, aga toILeI peaks hoopis ebemeLine olema, ja jahu l6hna tal ka pole ... Mis
ta pdriselt olla u6iks, kes seda paugupealt
6elda julgeb, uaja oeel uurida., Ja seen rd.ndab pea'--angutuse saatel kibekiiresti mahukasse sumad.ani, kus juba kilrnneid teisi ees,

Nooruslikult kiirme sarnm uiib jiille uusi
otsima. Aga 6ige Dastus on jiirgmiseks piieoaks kindlasti kiies!
<Nojalz, mine odta niiiid kinni, jahune
udi ebemeline . . . ja see jahu Ldhn ka,> aruab
noor seeneuurija ebaleualt. Jah, aga kogemuste ees, miILeI gtoolesajandiline staa\,
tuleb rniits maha udtta! Ikkagi Ligi 7000 seejuba on mid.agi!
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SEENEYANA, Tdnis
Leisner, Loodusuurij ate S eltsi te g euliig e, E e sti
parimaid seenetundjaid. 25. detsembril 7973
seisis ta oma elu kaheksakiirnnendaL Derstapostil, millest utihernalt pooled piihendatud
am,atddrina

Ee

sti lehik seent e uurimisele. Ama-

todrina? Kui formaalselt D6tta, siis jah, sest
piiris elukutseks on ikkagi arstiarnet. Sisuliselt
on aga ka kutselise seeneteadlase tase amrnugi
auga uiilja teenitud,. Eks sellest rddgi aruukad

ja osalernine seeneraarnatute
kir jutamisel. Omamoodi silmboolseks kujunes

seeneartiklid

auuiidrse juubeli aastal ilmunud monograafia
<Eesti piluikud>
iile nelja aastakiin'Lne kest-

nud uiisimatu uurimistod
uili autori Letnmik-

seentest. Valrnis kd.sikirjad.ena ootauad ilrnumi s j iir

luubelijuttu
Seene vanast
<Ei tea, kas see seen ikka on see . . . , md.iirasin killl hoolega, peaks nagu klappirna,, poor-

dub noor seeneuurija arglikult hallipiiise
poole. Tuleb ten'La, teine, kolmas, tuleuad kiimned
seeneteadlased kui seenes6brad, ja
- niioastakiimneid.
nii juba
Autoriteet oli ta uee-

rand aastasada tagasi, tookordsetele <rohelisteler, autoriteet on ta ka praegu, nililLd juba
ligi ueerandsajalise staaliga seeneuurijateLe.
(Eks uaatame jdrele, mis seal's on! VdIimuselt peaks nagu klappima, aga tont teda
60
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udodikutest.
<Ega Laboratooriurn ole see 6ige seeneuurimise koht, seent tuleb L o o du s e s j iil g i d a,
uiirskest peast,D ei oiisi juubil,ar kordamast.
A astakilrnneid" j iilgirni st, u 6r dlemi st, kdr Dutamist metsas, niidul, soos, olotes iiltistest seeneretkedest Elmar Lepiku, Nikolai Witkotusky
ja Valter Pd,rtelpojaga 20-30-ndatel aastatel
Jiiruseljal ja Tartu liihistel, hil.jem TalLinna kandis ja mujalgi Pdllja- ja Liidne-Ees-

tis. Praegu ei oska Eesti Riikliku Loodus-

muuseurni traditsioonilisi seenenditusi, rnille
patrooniks on Tdnis Leisner juba aastakiimneid olnud, iLfiLa ternata ettegi kujutada. Srjci-

giseente tutuustamine ning milrgiste eest
hoiatamine, seda on juubilar kogu aeg pidanud oma aukohuseks. Eks olnud ju tema see,
kelle eestuedamisel, 7938, aastal Tartus esirnene seenenditus Eestis teoks sai. Tdnis Leis-

neri reibast rdndurisamrnu ja teraDat uurija-

u on tundnud, isegi kauge Volgam,aa Tnetja praeguseni on tetna kogutud andmed

neist paigust. K6i,ge selle tulemus:
udtmetunnuste teadjana leh,ikseenie

ei ole Tdnis Leisnerile odrd,set.
on need Ddtmetunnused" ni,isugused,, mida
oeel triikitud iihe ski seenera,amatus.
Teie, meie lugupeetaD Seeneuana, ytole

kunagi ametlikult olnud kellelegi, 6petajaks.
Tegelikult aga olete meile, noorema ftOIDe

miikoloogidele, seda orr|,a tollutu praktilise
teadrnistepagasiga kogu aeg olnud ja olete ka
edaspidi. Jiitkugu Teil i6ud.u ja teroist uuteks
otsinguteks ia leidrnisteks seenemetsas ning
om,a

kiillusliku elutdii kokkut:6tmi,seks!
Kuulo Kalamees

