Kehva seeneaasta
suured iittatused
ERAST PARMASTO

seeneMiiiidunud aasta erakordne seenevaesus kurvastas nii tavaseenestaiat kui ka
maksateadlasi. Ent samas t6i ka meeldivaid iittatusi: elustammedet kasvas rohkesti
meil ainult
kuid ning hiisti tundsid end palavate itmadega kolm tdunapootse levikuga,
saame tutm6ne[ aistat teitud haruldusi, kes moodustasid eriti suuri vitjakehasid.
punases
tavaks kolme Eestis viga harutdase seenega, k6ik nad on meit kaitse atl ia
raamatus kirias ohualdiste v6i eriti ohustatud tiikidena.

Klihrik (Sparassis crispa). Sristemaatikud on teda varem
pidanud harikuliste sugulaseks. seda kiill m6ninga
iohkl.tt.gu: harikulistega r.ihendab kiihrikut tugevasti
harunenud viljakeha. Viiliselt meenutab kiihriku vilja-

keha pisut ilukapsast' Tema kdharalt asetunud lehtjad
harud, mille pinnal valmivad eosed, on ilma torukestepoorideta ja narmasteta. V6rdlev DNA-analLiiis nditas
i.ltlrti taniiftt lZihisugulust hoopis torikseente - vddveltoiitrl ja juurepruunikuga Il]. Paraku on torukestekiht
viljakeirade allknljel arenenud nn. k6rgemate seente eri
ruirmades korduvalt ja s6ltumatult, v6ib aga sugulas-

riihmadeskahoopispuududa.i(iillapolimetsateadlastele
omal ajal iisna suur tillatus, et juurepess, Eesti kuuskede
kSige ohtiikum kahjustaja, on suguluses pilvikute' mitte
aga teiste torikseentega.

Uhel P6lvamaa kaitsealal 140-aastase mdnni juurtel
kasvanud k2ihrik kditus iisna ettearvamatult' Esimest
korda leidis seene 1984' aastal Ants-Johannes Martin'
Jiirgmisel aastal teda ndha polnud, f 986' aastal moodustu, ugu rekordsuure viljakeha: 12.5 kilo, liibim66t kuni
76 cmja rJmbermS6t 1,8 meetrit. I(rjanduse andmeil [2]
on maailma suurim kdhrik ja vdidetavalt suurim soogiseen rildse - 28,8 kilogrammi - leitud siiski Prantsusmaalt
Mayres' ligidalt.
Meie suurimat kdhrikut kandnud mdnd murdus paraku
tormituules ja viimati niihti kZihrikut puu trir-ikal 1989' aastal. Aasta hiljem mdrgati seent Pdrnu lZihistel, kuid enam
tedasealvistpole.Allestosinaastathiljemleidiskiihriku
Liivi Jiirvalt I(esk-Saaremaal ja mullu Gilleke I(opamees
Saaremaal Triigi poolsaarel vddriselupaigana arvele v6etud metsas. Joonised ja fotod saadeti elektronpostiga Tartu
mr.ikoloogidele, seet6ttu sai liik kohe mddratud ja kasvukoht v6etakse ptisivaatluse alla'

Kolme haruldase seene

Mitmetes seene-pildiraamatutes, ka soome keelest vii-

maseil aastail eesti keelde t6lgituis, soovitatakse kiihrikut
kui head soogiseent' Sveitsis, lcus teda rohkem kasvab'
miitidavat kdhrikut turulgi. PShja-Ameerikas v6ite umbes
kolmesaja krooni eest osta vajaliku koguse mitseeli seene

kasvatamiseks oma kodus puupakul v6i kiinnul' Meil
tdhendaks selle harulduse korjamine soogiks j6hkrat loodusvaenulikku seaduserikkumist.
frondosal on meil seni leitud
on suured: paljude
viljakehad
Temagi
vaid neljast kohast.
labida- v6i
enamgi)
v6i
(50-100
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Leht-kobartorikut $rifola

juhtudel kuni 20 kilogrammi, IdbimSot tavaiiselt 20-40'
harvem kuni 65 cm [3].

2

otev seen kiihrik meenutab pigem ilukapsast'
Kiihrik ja kiihrikkoer pole vZitisett kuigi sarnased' Pildil niiha

Leht-kobartorikut on leitud suurte tammede jalamilt'
ent viljakehad ei iLmu igal aastal: vahel pole neid samas
kohas ndhtud aastaid' Uhes Rakvere-ligidases tammikus
1986'
on seda liiki leitud juhuti alates 1951' aastast. viimati
enne
vahet'
aastat
kakskrlmmend
oli
I(uressaare ligidal
hiljem
Aasta
(2001)'
jalle
leiti
puutiive
alt
kui seent sama
hsandus uus leid Tallinnast poolteistktlmmend kilomeetrit
ja kaalus
lddnes. Siingi saavutas viljakeha suured m66tmed
veidi alla viie kilo. Et meil pole kaitse all olevaid liike veel
korralikult tutvuStatud, viis heausklil< Killli Leppik talle
tundmatu seene kandikuga koju' Onneks ei pidanud ta
leidu enda teada ja nii joudsid SL Ohtulehe ajakirjaniku
ning fotograafi kirjeldus ja tehtud pildid elektronpostiga
Tariusse. Eesti loodusmuuseum ja Tallinna botaanikaaed
omakorda muutsid osa seenest teaduslikuks t6endusmaterjaliks. Et seen korjati dra pdrast seda, kui ta oli suurema
tru o-u eostest iuba tuulte hoolde andnud' v6ib titelda:
l6pp hea - k6ik hea.
on Eestis oma levila
juhul
lutuut seen tammel: Lddnemaal selle vdga vanal elusal
tiivel, Loode-V5rumaal hiidtiive rihel mahalangenud
harul. Eredalt oranZid v5i safrankoilase tooniga vahajalt
lihakad kribarjad viljakehad meenutavad pisut iildlevinud

Krookustorik flapalopilus

crocews)

pohjapiiril. Seni teame siin kaht leiukohta' M6lemal

vddveltorikut. Ent neil pole vddvelkollast jumet' seeneliha
on hoopis tihkem ning viljakehad vdiksemad ja kasvavad
vaid monckauPa koos.
puu
Lddnemaa seen mullu viljakehasid ei moodustanud'
juba
kuus
oli aga alles ja kaitstud. V6rumaa seent polnud
aastat keegi vaatamas kZiinud; kartsime, et mahalangenud
tivi v6ib olla ttikkideks saetud ja dra koristatud' Onneks
olid nii triveosa kui ka veel oktoobrini sZiilinud viljakeha
alles ja loodushoidlik maaomanik (talunik) lubas seenharulduse eest hoolt kanda. Antud juhul tdhendab see
tammejddnuste hoidmist just sellises metsikus vdsas' nagu
p.u.g.r. Seene foto pole siiski p;irit sealt, vaid tihelt Leedu
kahest leiukohast.

Mida teha, kui leiad harutdase seene? vdib-olla

ju seeneneed seened polegi Eestis iiliharuldased? Ei joua
teadlased igai aastal igale poole! I(ui seenestaja leiab siin
toodud piltide ja kirjelduste jdrgi m6ne uue kasvupalga' on

ta loodetavasti kahevahel. Uhelt poolt - vddrtuslik teave
tuleks edastada teadlastele, aga need jdZivad uudist uskuma ainult oma silmaga ndhes ja kdega katsudes' Teiselt
poolt - seadus keelab kaitsealuseid liike korjata v6i teisiti
i<ahjustada. Onneks on siiski veel ilks v6imalus: teadlasele piisab t6estusmaterjatiks trhestainsast m6ne sentimeetri
,.,L..,r"rt l<iihriku v6i kobartoriku kr'ibarah6lmast vdi
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Leht-l<obartoril<u l<[.ibarad pealtvaates, paremal Lilal Ieht-l<obartoril<u l<ijbara pooriLine atll<iiLg (suLirendatult).
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l(rool<ustoril< meenutab vaavettoril<ui,
l(uid tal pote vaavell<oilast jumet ja
l<a viijal<ehad on vdil<semad.
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