Koralljuur

tada taime vee ja mineraalainetega,
ralljuur aga sdltub seenest palju tugekompenseerides n6rka juurestikku.Kovamini.

Ja PesaJuur

Kui koralljuure seeme idaneb, siis
risoom, mida nimetatakse sageli ka
areneb temast algul vtiike maa-alune

mtikorisoomiks, sest 6ige pea tungivad

temasse seeneniidid, mis hangivad tai-

Ain Raitviir

mele toitaineid. Seeneniidid paiknevad

eranditult risoomi koores ega tungi
kuni seitsmendas koorerakkude kihis on rakud tdi.
detud suurte tihedalt kokkukeerdunud
hiirifipundardega. Seal toimubki taime
ja seene vaheline ainevahetus. Niimoodi, ainult maa all elades kasvab
koralljuure risoom aasta-aastalt suuremaks, haruneb ja muutub korallikujuliseks. Alles seitsmendal kuni iiheksandal aastal annab taim maapealse v6su,
mille tipus on paari sentimeetri pikkuses hdredas 6isikus neli kuni tiheksa
siigavamale. Neljandas

Soistesse metsadesse ilmub mai l6pul

ja juuni esimesel poolel v5ike, ktimne
kuni viieteistkiimne sentimeetri kdrgune, kahvatu kollakasrohelise varre,

ent ilma lehtedeta ja vHikeste kollakasvalgete 6itega kApaline. See silmapaistmatu taim on k6du-koralljuur
(Corallorhiza trifid,o\. Ta pole meil ha-

kuid jiiiib enamikule metsas
kdijaile mArkamatuks. Taime nii eestikeelne kui ka ladinakeelne nimetus
viitavad tema juure, tegelikult risoomi
omapdrasele kujule. Kui koralljuure
ruldane,

ettevaatlikult maast iiles v6tame, siis
nAemegi, et 6isikut kandev vars saab
alguse valgest korallitaolisest hargnenud moodustisest, mida peetakse juurep6imikuks, kuid mis on siiski taime
maa-alune vars ehk risoom.
Nagu juba esimesel pilgul silma
torkab, puuduvad koralljuurel normaalselt vdljaarenenud lehed, vart i.imbrit..vaC vaid ilma labata lehetuped. Ka
viitab taime kahkjas vdrvus klorofiilli
vdhesusele ning see k6ik nditab, et foto-

vdikest 6it.
Esimesel 6itsemisaastal annab ri-

soom ainult ilhe maapealse v6su. Ent
kui ta kasvab suuremaks ja

edaspidi,

saab vanemaks, tekib maapealseid v6-

susid rohkem. On leitud tugev hAstiarenenud risoom tervelt seitsme 6itseva
maapealse v6suga.

Kui vaadata koralljuure 6it, v6iks
hastunud putuktolmlejaks. Oite n6rseda taime pidada tiiiipiliseks hdstiko-

siintees etendab tema elus vdga v6ikest,
vahest isegi nullile liihenevat osa. Ka
on raske uskuda, et ta oma siledapinnalise risoomiga, millel puuduvad juured, saaks mullast kiitte toitaineid. Kuidas siis see varjulise metsaaluse vdike
asukas elab ja toitub?
Koralljuur on iiks meie kolmest
saproftiiitsest ehk k6dutoidulisest kdpalisest, mis toitub valmis orgaanilisest

ainest, kusjuures ta ei ole mitte parasiit teistel elavatel taimedel nagu meile
juba tuttav varakevadel 6itsev kiiopiikk. Koralljuurt varustab tema eluks

vajalike ainetega, sealhulgas ka veega,
seen, millega taim elab vdga tihedas
siimbioosis. Obligatoorses si.imbioosis
seentega elavad k6ik kdpalised, nii

tagasihoidlikuma vdlimusega p6hjamai-

sed liigid kui ka uhked troopilised

mille seemned idanevad ja
hakkavad kasvama ainult taime seenpartneri osav6tul. Edaspidi aga arenevad suuremal osal ktipalistel vdlja

orhideed,

rohelised lehed ja nad alustavad aktiivset fotostinteesi, kuigi seen aitab varus-

Koralljuur on oma nime saanud omaptrase
kuiuga risoomill.

lil

gast muskusel6hnast juurderneelitatud
viiikesed putukad kiilastavadki neid
sageli. Tolmukapeade kaupa kokkukleepunud tolmuterade kogumikke
polliiniume
aga ei Snnestu neil iihelt
- emakale
iile kanda, seda
6ielt teise 6ie
takistab k6verdunud sammas (emakasuudme ja tolmukapeade tihine kandja
kdpaliste 6ies). Seepdrast on koralljuur
hoopiski iile lAinud isetolmlemisele, mis
tagab tema 6ite viljastamise kuni B50/o
ulatuses.

ja juunis 6itseb veel teinegi
roheliste lehtedeta ktipaline. See on
pesajuur, tAieliku eestikeelse nimetusega pruunikas pesajuur. Erinevalt
koralljuurest, rnis eelistab rabastuvat
pinnast, kasvab pesajuur sarapikes ja
varjukates salulehtmetsades. Taim on
tavaliselt kakskiimmend kuni kolmkiirnmend sentimeetrit k6rge, iileni
kollakaspruun. Uhte ja sama vdrvi on
nii 6ied, vars kui ka vart iimbritseyad
labata lehetuped. Niisugune k6igi maapealsete osade iihesugune viirvus iseloomustab l6plikult heterotroofsele
toitumisele kohastunud taimi: selline
oli ka kiiopdkk, sama miirkame koralljuure, seenlille ja soomukate puhul.
Pesqjuure 6ied on koondunud kaunis tihedasse pikka Sisikusse. Oi€ siigavalt l6hestunud huule ktilgmised
h6lmad hoiduvad laiali. Tugev meeldhn
IVIai ldpul

meeiitab putukaid vArvuselt silmapaist-

matutele 6itele. Kui aga pesajuure
maast iiles kaevame, siis saame teada,
miks taimele selline nimi on antud:
lihakas miikorisoom oma rohkete ldbip6imunud lisajuurtega meenutab t6e-

poolest punutud linnupesa. Taime
ladinakeelse nime Neottia nid'us-auis
-- teine osa tdhendabki otseseskat6lkes
teislinnupesa; see nimi on levinud
tesse keeltesse, nditeks saksa Vogelnestuurtz v6i vene rHes,qoBKa.
Pesajuure mtikorisoom on kapaliste

endotroofse mtikoriisa klassikaline
n6ide, mis juba iisna kaua on olnud
huvi- ja uurimisobjektiks paljudele

teadlastele. Seet6ttu saamegi pesajuure
nditel liihemalt selgitada heterotroofse
kdpalise ja seene vastastikuseid suhteid.

Niiditaolisi moodustisimis tungivad
mullast pesajuure juurtesse, kirjedati
esmakordselt juba 1842. aastal. Kulus
aga veel viis aastat, enne kui S. Reissek
t6estas, et nii pesajuure kui ka paljude

teiste kiipaliste risoomides on t6epoolest
seeneniidid. Millegip6rast avaldas ta
aga kummalist arvamust, nagu tekiksid
need risoomi koorerakkudes olevatest
tdrkliseteradest. Alles 1856. aastal selgitas E. Prillieux, et seeneniidid hoopis
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lahustavad tdrklist risoomi koorerakkudes. Ka kirjeldas ta esimesena, kuicias taim tarvitab seene poolt moodus-

ta,tud aineid: see toimub fagotsijtoosi

kaudu risoomi koorerakkudes. Prillieux' tijii jdi aga paljudeks aastateks

unustusse. Sajandivahetusel uurisid
pesajuure suhteid seenega p6hjalikult
P. W. Magnus ja N. Bernard. Uuemad
uurimused selles valdkonnas perinevad
kdesoleva sajandi esimesest poolest
H. Burgeffilt.

Praegu v6ime pesajuure ja tema
seni veel kindla teadusliku nimeta

stimbiontseene kooselu kujutada umbes
selliselt. Pesajuure mahalangenud

seeme hakkab paisuma, kuid idaneda
saab

ta ainult koostdiis

seenega. Seeme

piirini ning steriilsetes
tingimustes v6ib jdiida niisugusesse
paisub kindla

olekusse ilma mingisuguste muutusteta
enam kui neljaks <icipdevaks. Kui seen
appi ei tule, siis seeme hukkub, ent nii-

kui seemnesse tungib stimbionthtitif, hakkab ta. kohe idanema:
osas rakkudes muutuvad rasvained

pea,

seene

tdrkliseks, viimase aga muudab seen
gliikoosiks, mis tdstab osmootset r6hku
rakkudes ning kiirendab tunduvalt idu
kasvu. Ka varustab seen idanevat see-

met kasr:ustimulaatoritega. Hiljem

aga

seedib taim seeneniidid erilise enstiiimi
abil. Nii tekibki pesajuure seemne ida-

nemise k6ige varasematest faasidest
peale juba siimbiontne organism. Ja
nagu koralljuuregi puhul, areneb see
esialgu mitu head aastat maa all, enne

kui kasvab nii suureks ja tugevaks, et
sirutab valguse kdtte 6isikut kandva
varre. Vahemdrkusena v6ib lisada, et
pesajuurel on kiill sdilinud ka klorofiilli moodustamise v6ime, kuid veel

vdhemal mAdral kui koralljuurel. Pesajuure maapealsetel osadel pole mdrgata

rohelise vdrvuse varjunditki: kloroftil-

lil ei ole tema elus mingit ttihtsust.
Kui teha pesajuure mi.ikorisoomist
ristl6ik ja uurida seda mikroskoobis,
siis v6ib ndha, et seeneniite leidub selles vdga kindlalt ja kitsalt piiritletud
alas: ainult koores, veelgi tdpsemalt _.

epidermisele jiirgnevas kolmes kuni

neljas, maksimaalselt kuni kuues pindmises rakukihis. Mtikorisoomi sees elavat seeneniidistikku iihendavad vdlise,
mullas elava mr"itseeliga peened hiii.ifid,
mis tdidavad juhteteede osa, kandes
taimele vett (nii asendavad nad ka

juurekarvu) ning m6lemas

suunas

mitmesuguseid orgaanilisi aineid. Pesajuur saab seenelt rasvu, gltikogeeni,

valke, vett ja mineraalsooli, ise aga
varustab seent tdrklise ja gltikoosiga.
Tiihelepanelikul vaatlemisel mikroskoobis selgub, et need miikorisoomi
koore rakud, millesse on tunginud
seeneniidid, jagunevad kahte tiiiipi:

peremeesrakkudeks ehk trofotsi.iiitideks
ja seederakkudeks ehk fagotsiiiitideks.
Peremeesrakkudes niierne alati r6n-

Koralljuur.

gasse keerdunud paksuseinalist hi.iiifi,

millest hargnevad velja peened haustorid. Niisugustes rakkudes elab seen
vdga kaua ja temaga ei toimu mingisuguseid muutusi. Seederakkudes seevastu keerduvad 6hukeseseinalised

hiiiifid kokku tihedateks pundardeks ning hukkuvad
peagi, nende sisaldise omastab rakk.
-Sel ajal, kui pesajuure koorerakk seedib enda sees olevat seent, toimuvad
protoplasmarikkad

temaga mitmesugused muutused: rakku
ilmuvad vakuoolid, suureneb tugevasti
rakutuum, mille ki.iljes v6ib ndha ka

kahte tuumakest. Pdrast fagotsiitoosi
l6ppu saab tuum jdlle oma tavalise
suuruse ja kuju.
Peremeesrakud paiknevad seenest
asustatud rakkudekihi keskel, seederakud asuvad aga nendest nii sees- kui
ka viiljaspool.

Arvatakse, et pesajuure ja

seene

kooselu on alguse saanud seene parasi-

teerimisest taimel, kuid aegade jooksul
on taimel 6nnestunud seen oma kontrolli alla suruda. Praegusel ajal igatahes asustab seen ainult neid rakukihte

pesajuure miikorisoomis, mis on

taime

tungida siigavamale. Pesajuure ja

seene

poolt temale ette nlhtud, ega suuda

suhete fiisioloogilist kiilge vaagides aga
ilmneb, et bilanss on ebav6rdne taime
kasuks. Seepdrast leiavad nii mdnedki
teadlased, nende hulgas tuntud n6uko-

gude mtikoloog K. I. Kursanov juba
sajandi algul ja hiljuti ilmunud taimeftir,ioloogia 6piku autor H. Libbert, et
r,esajuur ja teised kloroftillita kdpalised
esindavad mitte enam siimbioosi, vaid
pigem juba taime parasiteerimist seenel. Paradoksaalne, ent nagu nAeme

edaspidi,

on ka seni

k6dutoiduliseks

peetud scenlill juba parasiidiks
nistatud.

tun-
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