Puuseened haabadel
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Eesti metsapuudest on haab puuseente elupaigana viga liigirikas: peale haavataeliku,
kes teeb otutist metsamajandustikku kahju, kasvab haavat hutk liike, mis huvitavad
pigem teadlasi.
aabadel kasvab Eestis 73 liiki torikulisi peamisi puidulagundajaid, neile lisandub
veel 123 muud puiduseoselist seeneliiki
[3.|. Elusatele haabadele asub vaid vdike osa
neist, enamik eelistab kZinde ja lamattivesid.
Niisiis on lagupuidul suur vddrtus seente elupaigana.
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Leitud on isegi kuni 8O-aastasi viljakehi [4].
Haavataelik on spetsialiseerunud liik. kasvab vaid
haabadel ja paplitel [6]. Temaga on priritud katseliselt
nakatada nditeks vahtrat ja kaske, ent looduses pole see
lase
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6nnestunud. Seevastu haava vastupanuv6ime selle seene
nakkusele on ddrmiselt n6rk. mist6ttu ei leia pdris terveid
puid isegi noortes metsades. Vanemates haavikutes on ena-

mik puid siidamemddanikust kahjustatud, m6nes puistus
ndeb vaid riksikuid haavataeliku viljakehadeta tiivesid [8].
Seda seent on leitud tile Eesti koigist metsattiiipidest, kus
kasvab haab. Tavaliselt asustab ta elusaid puid, vaid iiksikleiud pZirinevad lamapuudelt.

Haava-tuletaetik Qheltinus p opulicota) p6hjustab

samuti

trlve valget sidamemddanikku. Seegi seen asustab tavaliselt elusaid haavativesid, harvem lamativesid. Viljakehad
on mitmeaastased, puuttivelt tugevasti eenduvad, radiaall6hede ja laia iimara servaga. Ent neid ndeb vaid iiksikutel

puudel, niisiis pole see seen metsamajanduslikult oluline.
Haava-tuletaelik kasvab vanades laane- ja salumetsades,

inimpelgliku liigina hoidub peamiselt p6lismetsadesse.
Teda leidub pillatult ja viihesel arvul peaaegu kogu Eestis
(peale Loode-Eesti, haruldane on ta ka Pohja- ja L?iiine-

Eestis)

usna harv [2] '
[6]. Soomes on haava-tuletaelik

o
4

iiheaastane
Haavandits (Junghunia p eu dozitingiana) vanadel
kasvab
seen
liibunud viljakehaga torikuline

ci

o
+
o

s

v6i

kreemikaid
nu'*tu"fit" viljakehadel' Tema valgeid'otsi
da surevatelt'
tasub
akehi
-korkj aid vilj
il;;ilittitke
'haavataelikust
ttivedelt' Haavanddts on
juba nakatunud

indikaatorf'tutu, teda peetakse tiheks p6lismetsade
gooriasse'
kate
III
liikide
iiigirr. ii""r"b looduskaitsealuste
esimest
p6hja-Euroopas
ning
kogu

*.if

i.? r."r,

on haruldane

korda kirjeidatud Eestis [5] '

applanatum) on sagedane saluJdnesvaabik lcanodenna
dra.tunda iameda
lrr.rrua", ja parkides, teda'on lihtne
kasvab ka kashaabade
jdrgi'
Peale
irutuopr.,.trtit ilbu,u
lehtpuudel'
teistel
harvem
kedel, tammet ;a sanglJpal,
kuuselt
[6]'
ka
leitud
liiki
iilrit.,,.f juhtudel oi ttau
valgemddanikku'
puidu
ja
pohjustab
Seen on meil sage
jii2inud ka kunstnikele'
lan"ruuuf,if.u vii;attenaA cln silma

suur ia ohuke vitia.keha' mille
liinesvaabikule on iseloomulik
eostepulbriga'
tit.f.u'fg on sageli kattunud kakaopruuni

oranZid v6i kollaV?ilivettorik u (Laetiporus sulphureus)
harvemini
tunduvalt
haabad'el
kad viljakehad kasvavad
seen on
see
Ent
remmelgatel.
tammedel v6i
t.ri
"ait"t,
sest tekitab vdga kiiresti arenevat
tdhelepanuvddrne,
kdsitietud iiikidele
siidamemddanikku. Vastupidi eespool
viliakehad
pruunmddanikku'
vddveltorik puidu

;il;;;J

oranZ voi roosakas'
Viiiivettoriku noore vitiakeha iitakiilg on

jiirgi' mis tekivad
mildanikku'
diagnoosida
tihtne
on
nende
kiiresti:
iiirgi

vitjakehade
Haavataelikut tunneb n0rinurksete

iii*t. i:tt.

parkides ja puisniion iiheaastased, neid ndeb peamiseit
tudel
[6].
'p.ui" t uuvanddtsu kasvab haabadel teisigi haruldasi seeseptocystidia'
,r"iiit N?iiteks nahkiseline Candelabrochaete
".
kesleitimoodunudsigiselMuraka,Iood.uskaitsealapSlishaavatiivelt ja sel siigisel
-.,rur, lamavalt k6dinenud
seda liiki Eestist
iig,,rtu looduskaitsealalt lzl' Varem on
nahkiseliste
enamiku
i"ii"Jtoig"st neljal korral' Nii nagu
tunmikroskoopiliste
i."..4, salb seda iiiki mddrata vaid
tstistiididest
vaheseintega
,t.,rt" ;argi. Liigi nimetus tuleneb
all' I
t"ab"n2iha, kui uurida seent mikroskoobi
,

flf -ta"

Burdsall,Haroldlg84.ThegenusCandelabrochdete(C|r-tilidreae\inNorth
19:

Mycota.x-on
a nolc on Peniophora mexicana ,.
'Un-']]"^-,
vesi- ja
kaavet Suomessa
Heikki; Niemela' iuomo lgsl Uhanalaiset
ympiiristdhallitus painaluskeskus' Helsinki'
putukate ja seente kriitilise liigiL6hmus. Asko (koost ) Ztlt-l: saproksiitllsete
koostamine' Lepingulise
iil"uuur""imestiku
ja
substraadinOudl"t
nimekirja
Tartu'
instituut'
ja
hilLdrobioloogia
,oo u.rr..". TU zooloogia
Eesti Loodus
Tamm,-Ul; I969 Haava hirmsaim vaenlane -

,"a

^*"tn"
l. Kotiranta,
].

-. ;;;;;,^;mst
-5.
6.
7.
'
E.
eristada viliakeha
Haava-tuletaetikut saab haavataelikust
oleva laia vdddi iiirgi.

20 \9\:520-524'
kasulamiscks metsadc vddrisclu'
Parmasio' Erast lggg Oppevahend \ecnle
ja botaanjka instituul' Tartu'
zooluogia
rpuu
;;i*";" inventari.seerimis"t
zooloogia

levituatlas'
Parmasto, Erasl 2004' lesti seente

I

Torikseened EPMU

ja botaanika instituut. Tartu '
p6lismetsade puitulagundavad
Sell, Indrek 2005 l"turaka looduskaitseala
maaehitusi'nstituudis'
ia
,-"J. iarttkiri EPMU metsandusLoodusfoto' Tartu'
Tamm. Ulo 2000. Haab Eestis Eesti

EPMU PKI mirkoloogia
(1981) on loodusfotograaf ja magisirant'
osakonna laborant

Indrek SelI

sEprErvrBER

2oo5 EEsrl LooDUs l4%l 45

