Hirvepathl€l ehk

nommel€rtul
Mrtrap6uontdnuvadrne elukeskkond hoolimata
sellest, et sinna ei paista pdike

ja valitseb igavene pimedus.
Temperatuuri- ja niiskusetingi-

Maa-alused seened rnoodustavad seenellgi varjatult
kasvava salaparase osa Neid leitakse harva ning luhuslikult \leil polegi veel taieiikku ettekujutust sellest, kur
palju rnaa-aluste seente liike Eestrs kasvab ja rnissugu,
sed nendest on tavalised, missugused haruldased

mused on seevastu tunduvalt
uhtlasemad kui maapinnal. Ja
nii elabki mullas lisaks taimejuur-

tele igasuguseid elusolendeid,
vihmaussidest kuni muttideni.
Tegelikult elab mullas ka k6igi maapinnale ilmuvate seente
vegetatiivne keha. Erinevalt tavaseentest veedavad maa-alused seened kogu elu mullasse

peidetult

ja nende viljakehad

tekivad m6nikord enam kui
kumne sentimeetri sugavusel.

Truhvlite
sugulased
Kuulsaimad maa-alused seened on truhvlid, kuid Eestist on
teada vaid paari truhvliliigi juhus-

likud leiud. Seepdrast tutvume
m6ne nende kauge sugulasega.

Tiinu maapinnal
kergebti silmatorkavatele kedrist6lvikutele
on hirvepdhklid
mullap6uest paevavalgele toodud.

K6ige tavalisem laialdaselt le-

vinud maa-alune seen Eestis on
arvatavasti terali ne

hi

rvepdhkel,

mida m6nel pool rahvasuus ka
n6mmekartuliks kutsutakse.
Tema Mljakehad on, nagu maa-

alustel seentel ikka. kas kerakuju-

lised voi kergelt lapikud. pruunikaskollased, 2-5cm ldbimo6duga,
kaetud tugeva koorega, valminult
tdidetud mustja eospulbriga.

Ogaline hirvepdhkelon pealt
tumepruun.
Katki Ioigatud
seenel on niiha
kambriline
siseehitus.

Nad kasvavad liivastes mdn-

pidel v6i mujal, kus pinnasel on
pealmine kiht pealt dra liigutatud.
Hirvepdhkleid leitakse ka tdnu

Niisuguse seene all ettevaatlikult pinnases urgitsedes
j6uab vdlja tema ohvriks langenud hirvepdhklini. mille pin-

nikutes ja mdnni-segametsades

krobelise koorega kirju hirve-

kahe kuni kumne sentimeetri
silgavusel ning neid leitakse

pdhkel kasvab segametsas,

hirvepdhkli-kedrist6lvik (seegi on

nale parasiit kinnitub kollaste

pealt tumepruun ogaline hirve-

seen) on metsa all maapinnal

seenvddtide abil.

juulist septembrini.

pdhkel aga sarapuude all.

l(rjud ja ogalised

sellele. et nendel parasiteeriv

kullaltki silmatorkav. Tema 5-B

Hirvepdhklid ei ole soddavad

cm k6rgused oliivpruunid v6i

ega ka murgised. Neid on raske

oliivmusiad stroomad on ulemi-

Lisaks teralisele hirvepdhkli-

leida. Tavaliselt mdrgatakse neid

ses osas tihedalt kaetud vdikes-

le on Eestist leitud veel kaht liiki

metssigade poolt ules tuhnitud

te viljakehadega, mille suudmed

hirvepdhkleid. Silmatorkavalt

metsapinnasel, metsaistutuslap-

moodustavad ndsalise pinna.
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