"Lepaseen" ja leppade
tegeli l<ud l<aaslased
KUULO KALAMEES

Seeneliste autod vuravad Eestimaa rohketest lepikutest enamasti miiiida, sest hiid
siiiigiseeni sealt saada ei loodeta. Ent loodusesdber teiab lepametsast peaaegu aasta
ringi midagi huvitavat ja isegi iillatusi - muu hulgas ka leivak6rvast koguni slidatalvisel ajat. Ainuke hoiatus: "lepaseent" sealt kiitt otsida ei tasu, se[lise nimetuse a[[ tun'
neb enamik tavaseenelisi hoopis m6nniga seotud mdnniriisikat!
61emad Eesti lepad - hall ja sanglepp jiiZivad teistest Eesti omamaistest puu-

liikidest maha nii mtikoriisaseente kui
ka puidu- ja varisesaproobide poolest.
I(6du- ja huumusesaproobe on lepikutes samuti vdhev6itu. Uks seenevaesuse p6hjus peitub
kindlasti selles. et paljud lepikud on liigniisked v6i lausa
mdrjad. Lodu- ja lammi-sangiepikute lodulohkudes saavad
ju seente viljakehad areneda ainult kuivematel perioodidel, muul ajal v6ivad need ilmuda vaid puu- ja kdnnumdtastele. Paljuke kuivemat pinda sellisre matastena neis
metsades ikka on! Teine p6hjus: suurseente hulgas on
veelembesi r,ildse viihe ning t6elisi vesise keskkonna liike
v6ib tlles lugeda lausa s6rmedel. Suurseened vajavad oma
arenguks kull niiskust, milte aga lausa vett.

Miikoriisaseened. Lepad valivad oma mr-ikoriisakaaslasi
vdga hoolega, selle asjaoludest ja p6hjustest on ldhemalt
kirjutanud Leho Tedersoo !71. Tema andmeil on kogu
maailmas leppadega ektomtikoriisselt seotud vaid umbes
viiskrimmend seeneliiki. Eesti lehikseente hulgas on sddraseid senistel andmetel teada kr.immekond. ICndlalt ainult
leppadega on seotud lepapuravik, lepavahelik ja lepariisikas [2, 4,71. Silmaga ndhtavalt on leppadega kindlasti
seotud lodu-, mrilgas- ja soovikuriisikas, kuid m6nes
kirjandusallikas leidub viiteid nende seotuse kohta veel
kaskede ja pajudega [0, ] ll. Lepavahelikul ja loduriisikal

Lepapuraviku kollased, pealt limased, kuni r5 cm laiad viljakehad muutuvad vajutamiset ja 16ikamiset rohekassiniseks; alakiitje sidrun- kuni oliivkotlast, jatate laskuvat liihikeste torukeste
kihti (z-+ mm) on kiibarast vdga raske eematdada; jalg on kaunis tiihike ja tihti el<stsentriline [7].

s6odavad, vananedes aga muutuvad limaseks ning

peh-

meks, seega k6lbmatuks. Euroopas on see lepapuraviku
perekonna ainul<e liik.

Lepavahelik

(Paxillus filamentosus s.1., foto 2) on

uhe

foto 1) elab meil nii

Eesti tavalisema seene - tavavaheliku (P involutus\ Iahisugulane ning sarnaneb sellega ka viiliselt. I(ui tavavahelik
on mrikoriisselt seotud ilmselt k6igi meie puuliikidega ja
seet6ttu vdga laia okoloogilise amplituudiga, siis lepavahelikku leiame augustis ja septembris sageli, kohati vdga rohkesti, ainult lepikute k6igis kasvukohattiripides.
Lepavahelik ei ole soiigiseen, tema kahjulikku toimet
v6i mtirgisust inimesele pole senini kr.ill otseselt t6estatud,

hall- kui ka sanglepikutes salumetsadest soometsadeni, on
sage ja kasvab suurte kogumikena augustist oktoobrini.
Tema mahedamaitselised viljakehad on noorena vdrskelt

kuid mtirgiseks tunnistatud tavavaheliku liihisugulasena
v6ib eeldada ka tema mtirgisust (tavavahelikul on avastatud inimese immuunsr.isteemi kahjustav toime).

on Euroopas teada liihiliigid (Paxillws rubicwndulws, Lactarius
dthulifo rmis), mis on sr,i stemaatiliselt raskesti eristatavad

cy

ning Eestis senini uurimata. seepdrast kiisitlemegi lepavahelikku ja loduriisikat laias tdhenduses.

Lepapuravik
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obscuratus s'1" 4) ja mtilgasriisikas
kaks vdga vdikest 6hukese kubaraon
5)
\L. omphatiforrnis,
kitlnib kuni kolme sentildbim6ot
L.lburu
g1r..",, k"11"
ja soo-sanglepikutes
ileetrini. Nad kasvavad soclstuvates

Loduriisikas (L.

juulist oktoobrini [4].

on leitud
Loduriisikas on meil sage, miilgasriisikat

kuid
harva. M6lemad k6lbavad vdrskelt sULiia'
tdhtsusetud'
soogiseenena
t6ttu
kehade vdiksuse

on vilja-

harva

Soovikuriisikas (1. lacunarwm,6) kasvab kaunis
viliakehad
utg"ruut ru- ja lodulepikute mdrgades lohkudes'
omavdga
ilmuvad ruhmiti septembris' Seen paistab silma
pdrase "stlgavsooja" ntiansiga oranZikas-kollakaspruuni
tavalisema'
i.liburu pooi"rt' Ta on vdga sarnane meie tihe
puuliija
k6igi
p""".g" tOigis kasvukohittlttpidtt kasvava

seostuva viidvelriisika ga \L' thejogalus\ '
leppade veel
Soovikuriisikas seostub siimbiootiliselt peale

iia"gi-.ttiriisselt

sookase ja haavaga

[4]'

Puiduseeni on leppadel palju rohkem kui milkoriisaseeni'
elusatel puudel
Enamasti on tegu puldusiproobidega' kuid
]<asvabkatiksikuidpoolparasiite.Valdavaltv6ibagalepasEprEr\4BER
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puidul arenevaid seeni leida meil ka teistel lehtpuudel ja
-p56sastel. Lauri I(alamehe andmetel [8] on tdhtsamaid
lepapuidul arenevaid lehikseeni Eestis 17 liiki, neist tikski
pole seotud ainuriksi leppadega.
Ainult surnud lepapuidul kasvab lepapiissik (Inonotus
radiatus, 7) L\2), kes on vdga sage kindudet ja lamapuidul
lodulepikute sangleppadel, kuid kasvab tihti ka halli lepa
seisvatel kuivanud ttivedel salu- ja soostuvates lepikutes.
Seeneliha on sitkepuitunud ja radiaalkiuline (sellest ladinakeelne nimetuski). Lepapdssiku viljakehi on kasutatud
l6nga vdrvimiseks [ 6].

Halli lepa puit meeldib veel mitmele

teiselegi

mampliliigile, nditeks on meil nii surnud kui ka elusatelt puudelt juulist oktoobrini sageli Ieitud vdrskelt
soodavat roostekollast marnplit (ph. aurivellus, g\,
I(ui lepamampel on puht puidusaproob, siis roostekollast
mamplit peetakse ka poolparasiidiks.
Talveseened. toelist naudingur pakuvad seenehuvilisele ja
isegi praktilisele seenelisele salu- ja soostuvad hall-lepikud,
vdhemal midral vdga mdrjad lodu-sanglepikud hilissiigisest varakevadeni, eriti aga soojadel, vdheste plusskraadidega lumeta talvedel, milliseid viimastel aastakr.imnetel on
meil olnud risna rihri [6]. Isegi miinuskraadidega kiilmad
ood, krilmunud maa ning jeiZi- ja lumekirme sellel ei tal<ista
m6nedel seentel viljakehade arengut ja kasvu.
J6uludest maikuuni saab halt-lepikusse siseneja esteetilise elamuse kirgaspunastest kausikestest, mis kinnituvad
llihema v6i pikema jala (kuni viis sentimeetrir) ja pika
pseudoriisa abil maha varisenud, maasse stivendunud
lepaokstele. Sageli kasvab neid suurel hulgal. Aprillis
on lepiku tihti veel ktilmunud maapind m6nel pooi
seentest lausa punane. Tegemist on rihe Eesti kaunima
seenega - hariliku karikseene ga (S arcosrypha austriaca, 91,

Lepapdssiku vi[,ial<ehade poolringjad kUbarad kinnituvad ktiljega
substraadite ning kasvavad mitme kaupa liitunutt; ktjbara ailkUljel pikaLt laskuvate torukeste poorid (avad) hetl<levad omapiiraselt: mitme kandi pealt vaadates lausa sitlerdavad Itz].

Peamiselt halli lepa puidul, aga vahel ka teistel lehtpuudel kasvab augustist oktoobrini sageli lepamampel
(Pholiota alnicola) [3]. Seda seent tunneb kergesti rlleni
ere-sidrunkollase aromaatse, omavahel p66sjalt kokku
kasvanud, vahel vihamaitseliste vitjakehade j2irgi. I(ribar
on kuni kuus sentimeetrit lai; eoslehekesed ja jala alumine
osa muutuvad vanalt roostepruuniks. Lepamampel ei ole
soogiseen.
Hariliku karikseene punased kuni viie sentimeetri laiused kausikesed on seene lehtereoslad, mitle eredal sisepinnaI arenevad
eoskotid kotteostega.

Huvitav on jdlgida eoste vabanemist. See iuhtub siis, kui
viljakehasid n6rgalt raputada v6i neile kergelt peale hingata: 5hku paiskub silmaga hdsti jdlgitav valge eosrepilveke

[15]. I(arikseene viljakehad sitia ei k6lba, ent lillevaesel
ajal saab seenest koos rohelise metsasamblaga valmistada
viiga ilusaid ikebanasid.
Seda liiki on senises kirjanduses kdsitletud laias m6ttes,
vereva karikseene (5. coccinea s.l.) nimetuse all, uuemal
ajal on see liik jaotatud neljaks pisiliigiks ja samanimelist
liiki kitsamas m6ttes kindlatel andmetel veel seni Eestist
leitud polegi !81.
Roostekollase mampli [ihakat kuni 12 cm laiust vaga
kL.ibarat katavad liibuvad tumepruunid soomused [3].
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Hall-lepikutes ndeb talvisel ajal veel teisigi huvitavaid seeni,
kes kasvavad mitmesugustel lehtpuudel, sealhuigas leppadei
[2, 3]. Mahalangenud. metsak6dusse ja maapinda srivendunud
lepaoksakestele ilmub oktoobrist juunini, eriti aga talvekuudel

sentimeetri
Tatinigeriku pisikesed tihapruunikad kuni kotme
16ngaslooriga'
a.tsyt
on
viljakehad
fuiuiei pafiu kuiva l<Ubaraga

n'iff.-laa.rt.tu v6ib ainuti viiga noorel vitiakehal niiha
eUemeid k[.ibara servas

ka

talinigerik

ia n6rka kiudr6ngast iatal

valgeid

kimpudeks.

[f]'

ja
(Tubaria fuduracea, lO), kelle viiga vaikesed

lihakad viljakehad on paraku mittesoodavad'
leida paiguti hulgi
Seisvate kuivanud leppade okstel v6ib
ringens' I I)' kelle
(Panellus
mittesoodavattalipanelli

viihe

samuti

viljakehad katavad puuoksa

tihti meetripikkuse reana'

lam.du-ut.l k6dunenud lepattivedel v6ib leida

teist ja

hallikasoliivs06giseenena tisnagi maitsvat panelliliiki kuni kiimne
isegi
roh"eliste, vanemalt ookerjalaiguiiste'
kr'ibaratega
ja
limaste
vdga
sentimeetri suuruste lihakate
helekollaon
eoslehekesed
ligupanelli (P' serotinus).Tema
sentimeetkaks
(kuni
liihike
,i rriltg pruunisoomuseline
rit) ja jiime jalg ere-oranZikaskollane'

riitirr.iglr"ti peale, talve lZibi vohavad meie leppade
swm' 12)
lamapuid"ul lehviknahkise (Ster eum subtomento
mittesoodavad vilj akehad'

ookerkollased
Lehviknahkise kuni seitsme sentimeetri suurused
(m6ne6hul<esed
viiga
[fl"ifl. kujuga sitmatorkavalt nahkiad ia
p66sjateks
suurteks
omavahet
.itUrn..trii.a) vitiakehad liituvad

halli lepa
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soogiseen
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paksult
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viljakehad on
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-.trqutp.uuni,
l-uuun"ipoSsjalt kokku kasvanud ning katavad suurte

;u

kdnde, lamapuitu, seisvaid kuivanud ia isegi
eitisaid puid, olles nii saproobid kui ka poolparasiidid'
jalad on selleks liiga
Varskelt soodavad on ainult kiibarad'

tog"-if.."u

k6vad ja sitked.
lepapuidu
Ja l6puks ei saa talvisel ajal mooda minna
viljakehad
viiga tavalistest asukatest, nn' tardseentest' kelle
v6i siiltjasku]utavad endast mitut moodi vdrvunud siiltjaid
tombukesi
kohrjaid m6nesentimeetrisi ebakorrapdraseid

hakkab hall-lepikus
ir+1. lO"f"dest kuni varakevadeni
,li-u r.t.tr,. mustade tardunud-siiltj ate omavahel iiitunud

(Exidia glandulo s a\'
iepaokstel aregeisvatel
Tema viljaliehad v6ivad kuivanud

libedate vilj akehadega

harilik stildik

ka ilusate
neda mitme meetri pikkuste ridadena' Sage on
ja
viljaiimasre
kuldkollaste lehtjas-stiltjate vdga pehmete
kehadega

kollane k6hrik

(Tremella mesenterica\

'

Tatipanetti viiga pisikesed (kuni

sentimeetrised) viotetjaspruunid vittjas-karvaste kUbaratega viljakehad
kinnituvad substraadite k0tgmisett

voi setgmisett [z]'
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Tardseened on p6him6tteliselt soodavad. Nii kdsitletakse
neid ja ka tarvitatakse nditeks I(agu-Aasia maades, meil
aga poie tava ega harjumust seltiseid seeni sr,iria. Seepdrast
peame neid siiski mittesoodavateks.

UrvaSeened. Lepaurbaclega seorult viidrib eraldi mdrkimist urvali-,;dik (Ciboria amentaceq. I3), kes kasvab halli
lepa mumifitseerunud urbadel. Urvaliurlil< on meie k6ige
varakevadisem seen, tema lehtereoslad l<asvavad jddkeltsa ktilmunud urbadest vdlja juba mdrtsikuus. Urvaliudil<u
viljakehad ilmuvad nii vara, sest iepp hakkab meil vara
6itsema: urvad nakatuvad kotteostega just 6itsemise aegu
[14]. Selliseid seenekesi varakevadises killmunud lepikus
leida tundub esialgu isegi v6imatuna, kuid m6ningase
krillaltki ebameeldiva roomamise jdrel mdrjas v6psikus
kroonib otsiiat kindlasti edu.

sisemuses arenevad eoskottides kotteosed. Lepa-jahukas.-

tet tel<itav seen on leppadele spetsialiseerunud parasiit,
Eestis on leitud veel teistki, muude lehtpuude ja p66saste
k6rval sageli ka hallil lepal, vdga harva sanglepal parasitee.
rivat, kahjustuse seisukohalt ebaolulist jahukastelisr seent
I I acti n i a g u ftata
Lgl.
1996. aasta augustis mdrgati halli lepa lehtedel laikroos.
telise kandse ene Melampsoridium sp. kahjustust, mis osutus
iikiliseks puhanguks terves Eestis ja naaberriikides; see oli
ka selle seene esmasleid Eestist [13]. Kaljo I(ask on hil.
jem andnud sellele seenele liiginimetus e M. betulinum [5],
Seen paistab lepalehtedel karikjate suvieosiate tekitatud

Phy

oranZikaspruunide roostelaikudena.

I(6ik, kes soovivad rohkem reavet siin hihidalt kdsitle. .
tud ja kiisitlemata liikide kohta, saavad seda CD-raamatust
"Eesti seenestik" [5]. I
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