Kevadised seened haavik
KUULO KALAMEES

Kindlasti teab haavikuemand ning teavad ka hiired ia oravad igiammusest ajast, et
seentega vdib haavikus juba kevadel m6nusasti einestada. Eestimaa seeneteadlased
on sellest patju hiljem teada saanud, kuid siiski iuba aastaktimnete eest.
inu

vdlipeievikus on 10. mail 1959
sissekirjutus P6lvamaalt Laane raudteejaama juurest saluhaavikust: koos Ain
Raitviiruga leidsime sealt s6rmkribarseene (Verpa bohemica). Eriti hakkab
seal silma mdrkus: "ESMASLEID EESTIST!" Tookord.Verpa
perekonda kuulunud s6rmkibarseen on ntiridseks saanud
hoopis teise nimetuse: kurrel.

Miifktid.

Haavametsadest v6ib leida ka kaht mii
(Morchella esculenta) ja kuhi
(M. conica), kuid nemad on peale haava seotud ka
teiste puudega. I(urreliga v6rreldes on mrirklitel
vdlispind kdrjeline: munajare viljakehadega iima
asetsevad kdrjed korrapdratult, koonusja kujuga

iimarmiirklit

mrirklil pikiridadena. Umar- ja kuhikmiirkel

e

Kurrelit (Ptychoverpa bohemical oleme hilisematel aastakilmnetel leidnud peaaegu igal kevadel niisketest ja
mdrgadest salu- ja lodustuvatest haavikutest ning haavasegametsadest. Ntitid on ta meil r.iks tavalisemaid, paiguti
lausa hulgi kasvav kevadseen. Mine v6ta kinni, kas see liik
on t6epoolest hakanud jZirjest hoogsamalt levima v6i on
hoopis seeneteadlased hakanud kevaditi mdrksa sagedamini metsas keiima.
I(urrel on kottseen, kuulub mtirkliliste sugukonda.
Tema viljakehad on kaunis suured ja silmatorkavad:
ookerkollakaspruun kellukjas kribar on triripiliselt kuni
viis sentimeetrit k6rge ja niisama lai, valge jalg tihti pikk
ja trise, kuni t0 (I5) x 2 cm. Erakordselt suuri viljakehasid kasvatasid kurrelid maikuus 1966. aastd. Valgerannas
Pdrnu ldhedal. Seal kandis oli tookord rildse erakordne
kurreliaasta, mil seene kribara l;ibim6dt kririndis isegi
kuni 15 sentimeetrini. I(urreli kribar, mida katavad stigavad tihedalt paiknevad pikivoldid. kinnitub jalale ainult
ddrmises tipus, serv jd;ib vabaks. Viljakehad on vdga
haprad, 66nsad. I(urrelile on iseloomulikud hiigelsuured
(60-80 x 17-22 pm) silinderjas-ellipsoidsed eosed, igas
eoskotis vaid kaks; teistel kottseentel on tavaliselt eoskotis
kaheksa mitu korda vdiksemat eost. I(urreli viljakehad
ilmuvad meil enamasti maikuu keskpaiku ja teisel poolel,
toomingate 6itseajal, vananenud viljakehi v6ib muidugi

leida veel juuni alguseski.
I(urrel on socidav vdrskelt, parim pannil praetult, mingil
juhul ei vaja kupatamist. Seen kuulub kahtlemata Eesti
sciogiseente k6rgklassi, on levinud ja vaga sage rile kogu

Eesti, enamasti leiab teda ikka nii rohkesti, et saab korraliku korvitdie. See seenestajatele veel v2ihe tuntud liik
vddrib igati liihemat tundma6ppimist: tema jdrele tasub
metsa minna, just praegu ongi 6ige aeg.
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Kurrel on viga hea scidgiseen: tema parast tasub ette v6tta

retk haavikusse toominga 6itsemise aegu.

l\40rkteid vdib leida peale haava ka teiste puude alt: munajate
viljakehadega i.imarm i.irl<li I (vasal<ul) asetsevad kiirjed korrapii ra
jtutt, koonusia l<uiuga kuhikmUrklit (paremat) pil<iridadena.

kurrelist oluliselt veel selle poolest. et nende kt-ibara alunine serv on jalaga j?iigalt kokku kasvanud. Murklid kas-

meii kurreliga tapselt samal ajal, hooaja tipp langeb
toomingate 6itsemise ajale mais. Mtirklid on eriti
sagedased Lddne-Eestis ja saartel, ida pool leidub neid harvem. Soodavuselt on nad kurrelitega v6rdsed. kuuluvad
Eesti paremate vdrskelt tarvitatavate seente hulka.
yavad

neilgi

Lume-ebamampel (Hemiphotiota aedipus). I(ujutame
aega metsas kuu aega tagasi, jahedas ja jiiises aprillis.
juba siis v6is leida seeni? T6epoolest, 9. aprillil 1978
on minu pdevikus esmane mirge lume-ebamampli leiu
kohta Tartu lZihedalt Tdhtvere metsast Tiksojalt. Seen
kasvas seal haava-paju-lepav6sas veel poolenisti keltsase haavalehevarise kihil. Tookord kandis seen hoopis
lumemampli (Pholiota oedipus) nimetust, hiljem sai temast
ette

Itus

'

Iumetdmmukas (Phaeogalera oedipus). Selle seene siistenaatiline kuuluvus ei ole siiani pdris selge, nii et ka praegune nimetus ei pruugi ptisima j2ieida.
Lume-ebamampel on tileni mesikollakaspruun, erksavoitu vdrvusega lehikseen. Tema 6huke kubar on tugevalt
hugrofaanne, triibulise servaga ja limane, ldbimir6t kuni
viis sentimeetrit. Vdga noortel viljakehadel ilmneb valge
kiudloor, millest hiljem j;iZib jalale ndrk kiudr6ngas, pdris
vanalt kaob seegi. Usna hdredalt asetsevad eoslehekesed

on tsustiididest valgetdkilise servaga ning kinnituvad
jalale riLmardunult hambaga. Erilist l6hna ja maitset sel
seenel pole.
Lume-ebamamplii on vdga eriomane kasvupaik: ta kasvab lodustuvates ja saluhaavikutes ning haava-segametsades ainult mciridunud aasta haavalehevarisel. kinnitudes
k6dunenud haavaiehtedele suure vesise miltseelitombuga.
Viljakehi moodustab ainult vdga vesistes, mdrgades n6gudes ja sivendites ning armastab l<tilmi, veel veidi lumiseid
ja keltsaseid kohti. Vahemalt Tartu iimbruses on ta sage.
kasvab tihti suurte, 50-100-viljakehaliste kogumikena.

Keskkonnaministeeriumi Valgamaa Keskkonnateenistus koostoos Otepde Looduspargiga kuulutab viilja

loodusfoto konkursi
Fotokonkurss toimub kahes kategoorias: lapsed kuni vanuses
1 5 eluaastat ning tdiskasvanud. Esitada voib: kuni 5 Liksikpilti
ja t.ihe 5 pildist koosneva seeria. Pildid voivad olla negatiivist
valmistatud fotod ja digitaalfotod., mis peavad kajastama
Valgamaa loodust.
Fotode suuruseks peab olema on 15x21 cm. Digitaalfotode
resolutsiooniks on viihemalt 300 dpi, salvestatud CD-R-|le.
Parimale uksikfotole ning seeriale on ette niihtud rahalised
preemiad. Auhinnafondi suuruseks on 15 000 krooni.
Fotod palutakse saata hiljemalt 15. oktoobriks aadressil:Valgamaa keskkonnateenistus, Valga 68203, Kesk 12, miirgusona
"Valgamaa Lood usfoto'i Kinnises ti mbrikus pal utakse lisada
autori ees- ja perekonnanimi, vanus, kontaktandmed koos andmetega foto(de) kohta: aeg,
koht, fotol kujutatu.
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Lume-ebamampel Liltatab juba aprittikuises keltsases haavikus.

Lume-ebamampel v6iks p6him6tteliselt olla socigiseen,
sest mrirgine ta pole. Ent 6hukesev6itu, vZiike ja vesine
viljakeha ei meelita korjama ega sodma. Niisugusei vara_
kevadisel ajal saab aga seene leidja r66mu silmailust.

Kobarl6hkik (Encoelia fascicwlaris\ on samuri varane
apriilikuu seen. Sr-istemaatiliselt kuulub ta tiksikulaadsete
kottseente hulka. Tema karikakujulised, seest mustjas_
pruunid, viiljastpoolt hallikajahukad, kuni sentimeetri
suurused jalata lehtereoslad kasvavad kimpudena vdija
maas lamavate k6dunevate haavattivede ja _okste koore_
pragudest, leida v6ib neid ka haavaokste murdunud ots_
test. I(orduvalt on seda seent leitud aprilli alguses Tartu
rirnbrusest Ihastest, Vasulast ja Vedu kandist, kuid tihti oli
tegemist juba rilevananenud viljakehadega. Ti-rndub, et
kobarlirhkiku tippaeg on meil m6nikord vielgi varasemal
ajal: oien teda tdiesti vdrskena ja hulganisti leidnud haavatrivedeltjuba 3. jaanuaril (l9gg. aastal Vasulast), kui sooja
oli seitse kraadi ning mets peaaegu lumeta. I(obarl6hkik
on Eestis kaunis sage. Temagi on varakevadisel ajal vaid
silmar66mu pakkuv seeneke: s6oma ei ahvatle, kulgi pole
miirgine. I

Kuulo Kalamees ( l9 j4) on seencteadlane. TU eme riitprolessor, EpMU
vanem
teadur. Uurib lehikseentc siistemaatikat ja dkoloogiat.
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