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kaseklsna

(lrwnotus obliquusl kogutakse ja kasu-

tatakse meil m6nikord ravimtee valmistamiseks; sellest seenest toodetakse ka
apteekides miiiigil olevat arstimitr. Ent
kasekdsn kasvab ainult kase, hoopis
harva lepa v6i pihlaka ttivel. Teistel
lehtpuudel teda meil nAhtud pole, bkaspuudel ei ole kasekfrsna aga kusagil
mdailmas leitud. Seda tuleks arvestada
seene kogumisel, et mitte korjata raviomadusteta v6i isegi tervisele kahjulik-

ke muid seeni v6i moodustisi.
Mida kujutas endast Lahemaalt leitud <must torik?> Ehk oli see mdnni-

tiive vigastuskohast vdlja

imbunud

ning aja jooksul mustunud vaik ja vigastuse t6ttu vohama hakanud koor.
Vdib-olla hoopis leiti meil iisnagi
tavalise mlnnitaela (Phellinus pini\ viljakeha
mdlemad kirjas mdrgi- kuigi
tud mddtmed
on selle seene jaoks liiga
suured.

<<Must torik>>
Juulikttus 1982. aostol kilisin Lohemool
Oruaeski-Vdsu tee iliires metsas rnustikal. Oh umbes 90-aastane hdre miinnik,

sekko liksikud kased. jo kuused.. Tiiheleponu ki5itis iihel miinnil ligi kolme
meetri kdrgusel kasuao, taoaliselt kasel esineuat rnusta torikut nLeenutal)
krobeline kiisn. <Must torik, oli urnbes
40 cm kdrge jo 20 cm paks...
Liiheilol osuoal peenemal miinnil
olid. kiiljes iisna harilikud hallid kasekiisnad... Mai Leemet Loksalt.

Mdnnitael tekitab mdndidel tiive

siidamem5danikku; kui ndete mahasaetud tiivel v6i mdnnihalgudel punakat,

paljude tihedalt iiksteise k6rval asetsevate lddtsjate augukestega mddapuud,
on peaaegu alati tegemist mdnnitaela
tiiiiga. Tema viljakehad kasvavad vdga
aeglaselt, saavad mitmekiimne aasta
vanuseks ja seet6ttu muutub nende
alguses tumepruun tihedalt viiiidiline
iilakiilg (1. foto) ilmastiku mdjul mustjaks ning l6heneb stigavalt (2. foto), hilJem kasvavad sellele isegi samblikud,
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vlljakeha elusal mdnnll.
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Kiihara ookerpruunile alaktiljele (3.
foto) avanevad nurgeliste, piklike v6i

labiirintjate pooridena torukesed, mille siseseintel valmivad kevadel
ja siigisel seene eosed.
peaaegu

Viljakehad kasvavad sageli korgel

kolrn kuni kiimme meetrit maapinnast
ja pole oma vdrvuse t6ttu alati mdrgatavad.
Rahvasuust on i.iles kirjutatud

lugusid selle kohta. kuidas vanasti
metsa tilesostja laskis poistel sala ja
siia-sinna puude ktilge rnennitaelu naelutada, et siis puicl mddanenuks ':iiites

L lolo. Yana viliakeha l0heslunud 0ltkiilic
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metsatiikki odavamalt k6tte saada.
Praegu valmistab see seen muret parkmetsades ja kaitsemetsades, sest tile

r

saja aasta vanustel puudel hakkab ta
kiiremini levima. Erast Parmasto Zooloogia ja Botaanika Instituuclist.
3. lolo, ilinnilaela viljakeha alakiilg
rendafudl. E. Parmaslo folod.
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