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SEENED, MIS TEEVAD MULDA
Siigistuul rebib puudelt koltunud

lehti ja

aeglaselt keereldes langevad nad aila. Hiiissiigisel katavad lehed metsaalust rihtiase vaibana. Sr.igisel surevad paljude rohttaimede
varred ja lisanduvad metsavarele. Maapinnale
langeb ka okkaid ja oksakesi. Aasta jooksul
tekib nii keskmiselt umbes nelja sentimeetri
paksune kiht metsavaret, mis tihenedes moodustaks sajandi jooksul meetripaksuse kihi.
Kui nii edasi m6elda, v6iks varsti kujutleda metsa uppumas surnud taimejiidnustesse.
Seda aga ei juhtu. Metsavare kiht piisib kogu
aeg iihtlase paksusega. PeaI on 6hukeselt

tisna viirsket materjali, selle all aga on taimejddnused juba veidi k6dunenud. Mida
siigavamale, seda enam on k6du lagunenud
ja paari sentimeetri. siigavusel on ta muutunud mullaks.

K6dunemine..

. See ei lasegi

tekkida

surnud taimede hiiglakuhjadei. Ta on tAhtis
iiili ainete ringkiiigus looduses, milies eluks

k6lbmatu orgaaniline aines

muudetakse

uuesti taimedele omastatavateks tihenditeks.
Paraku tunneme me veel risna halvasti

k6dunemisprotsessi ja organisme, rnis seda
pohjustavad. Kdige suurem osa on siin seentel. Piiriamegi siinkohai tutvuda rnetsavaret
<sotivate> seentega. Korvi ei maksa seilele
kiiigule kaasa v6tta, sest jalaga ning kiibaraga lehikseeni, mida pArast v6iks pannile
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panna, me ei kohta. Kr.iII aga kulub iira
keskrnise suurendusega luup, sest enamik

seekord vaadeldavaid seeni on risna pisikesed.
Palja silmaga on neid raske eristada ja nende

viilimusest 6iget ettekujutust saada.
Sobivaim aeg surnud taimi lagundavate
seente tundmaoppimiseks on sridasuvi, juuii

keskpaik v6i isegi aigus, kui vihmasagarad
toovad metsa alla ktillaldaselt niiskust seente

vilj akehade arenemiseks.
Alustame rohttaimedest. Vaatleme mdnda
Iuha-kastevarre mdtast. Mdtta alusel on rohkesti eelmise aasta surnud varsi ja lehti.
Tavaliselt on need varred kaetud arvukate

pisikeste, umbes millimeetrise liibim66duga

karvaste peekrikestega, seente viljakehadega.
Need seened, nagu ka teised, mida edaspidi
vaatleme, kuuluvad avalehterseente (Discomgcetes) hulka ning nende kausi-, liua- ja
peekrikujulisi viljakehi nimetatakse apoteetsiumideks. Luubiga vaadates ndeme, et kbrte
peal on kahesuguseid viljakehi. IJhed on veidi
viiiksemad, pika jalaga ja iileni valged ning
kuuluvad kdrre-harjaspitsikune [Dasgscgphus
pudicellus (QucI.) Sacc.]. Teine seen on natuke
suurem, ilma jalata ja roosa. See on roosa

harjaspitsik lDasgscgphus albotestaceus
(Desm.) Masseel (XIII tahvel, 6). M6lemad
liigid on Eestis viiga tavalised ja juuii algul
v6i.b neid leida k6ikidelt metsak6rrelistelt.
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M6nedes kuusikutes koosneb rohurinne

ainult metsosjade tihedast kattest. Osjade
riinirikkad varred ei ole just eelistatud substraat seentele, aga siiski leidub uksikuid
iiike, mis on just nendele spetsialiseerunud.

jalaga liei kahemillimeetrise

ldbim66duga

siledaid peekrikesi. See on harilik pisipeekrik
lPhialea cgathoidea (Mdrat) Gilletl, meie k6ige

tavalisem rohttaimedel kasvav avalehterseen
(3). K6rvuti temaga kasvavad ka kaks piirispitsiku liiki: suur p?irispitsik fHelotium scu-

T6stame maast riles m6n0d surnud metsosja
varred. Peaaegrr igal neist leiame vaevalt milIimeetrise ldbirnd6duga helebeeZe liuakesi.
Tugeva luubi v6i mikroskoobi vahendusel
ndeme, et nad on kaetud h6redate heledate
karvakestega. osja-harjaspitsik {Dosg/scyphus
i.nquilinus (Karst.) Winterl
- nii onjaselle
on
seene nimi, esineb lausa massiliselt
nlihtavasti praktiliselt ainuke metsosja varte

kreemi vdi kollaka, kuivanult ookerja kettaga. Teine aga (5) on peaaegu jalata v6i
vdga liihikese, raskesti mdrgatava jalaga,
2-3 millimeetrit ldbim66dus, kollakas v6i

- ja iiigirikas seenestik kasvab
Arvukas

tavalisemad. Peale nende aga leidub meil veel

Iagundaja. Oma tcjcid teeb ta kiiresti ja p6hjalikult
srigiseks on maa peaaegu puhas.

tulo (Fr.) Karst.l ja istuv piirispitsik fHelotiutn herbarzrn (Fr.) Fr.l. Neist esimene (9)
on iisna pika jala ja seile otsas asuva iisna

lameda, kuni neljamiliimeetrise ldbimd6riuga

ookerjas, valge servaga.

Nimetatud Iiigid on rohttaimedel k6ige

moodustavad omaette substraadiriihma, mil-

vdhemalt paarkiimmend haruldasemat iiiki,
peamiseit piirispitsikuid ja harjaspitsikuid.
-Ilaruldasematest liikidest riks huvitavamaid
ja kergesti iiratuntavaid on suur hammaspit-

K6igepealt kohtame jdlle karvaseid seenekesi, juba tuntud harjaspitsikute perekonna
esindajaid. Vaarikavartel ja suuremate roht-

mitmesuguste rohttaimede surnud vartel ja
on eksimatult tuntav selle poolest, et tema
jalaga karikakujuliste, 2-3 mm ldbim6Sduga
valkjate v6i kreemikate viljakehade serval on

suurte rohttaimede, mitmesuguste korv6ieliste,

sarik6ieiiste, p6drakanepi, ndgese, aga ka
vaarika ja angervaksa surnud vartel. Need

lele tervikuna on spetsialiseerunud tisna
suur hulk seeni. Kitsamat spetsialiseerumist
(ainult iihte kindlat liiki substraadile) siin
peaaegu ei esine.
taimede vartel kasvab halliservaline harias-

pitsik lDasAscwhus clandestinus
jalaga

(Mdrat)

viljakeFuckell. Tema peekrikujulised
had on umbes 2 mm k6rgused, kollakaspruunid v6i tumepruunid, karvase, halli servaga

ja mAHrdunud valge v6i kollaka hrimeeniumiga
(7). Viljakeha serva hall vdrvus on tingitud
karvade tippudes asuvatest suurtest kaitsiumoksalaadi kristaliidest.

Halliservalise harjaspitsikuga kasvab
m6nikord koos paljajalaline harjaspitsik
lDasEscgphus nud.ipes (Fuckel) Sacc.l. K6ige
tavalisem on ta angervaksa surnud vartel
(4). Tema vitjakehad on samasuguse kujuga
nagu eelmisel liigil, aga veidi suuremad (kuni
3 mm kdrged ja 1,5 mm liibim66dus) ning
hoopis erineva viirvusega. Vdljast on nad
rileni valged, hiimeenium aga tumekollane.

Pehme harjaspitsik lDasgscyphus molli'ssi-

mus (Lasch) Dennisl (8) kasvab

peamis€It
n6gese, aga ka mitmesuguste putkede surnud

vartel. Kui tema umbes kahemillimeetrise
Idbi.m66duga ilma jalata liuakujulised viljakehad katavad tihedalt substraati, on nad
vdga ilusad. Viljakeha viiliskiilg on aluselt
kuni keskosani pruun v6i tumepruun, mSnikord vesihalli triibuga alusel, keskosast servani aga katavad viljakeha pikad kuldkolla-

stk lCgathicuLa coronata (M6rat) DeNot.l, mida
on Eestist leitud ainult kahel korrai: Elvast
ja Saka klindialusest metsast. Ta kasvab

ring pristiseid, teravaid hambaid otsekui
kroon. Suur hammaspitsik on tavaline liik
Kesk-Euroopas ja Kaukaasias, Eesti on aga
praeguste andmete kohaselt tema levikt-l
kirdepiiriks.
Taimede vahel katavad maapinda maha-

langenud lehed ja okkad. Nendelgi leidub
hulgaliselt vdikesi seeni, ainult viljakehad
ilrnuvad siin hiliem kui rohttaimedel kasvavatel seentel, augusti teisest poolest alates'

ja okastei kasvavaid avalehterseeni
on Eestis samuti viihemalt paarkiimmend liiki
ja suur osa neist on raskesti miiiiratavad^
Seepiirast vaatleme ainult paari siimatorkavamat esindajat.
K6ige sagedamini kaselehtedel, aga samuti

Lehtedel

k6igi teiste lehtpuude lehtedel ning isegi
sik lHelotium epiphgl'Lum (Fr.) Fr.l. Ta or
kergesti tuntav oma erekollaste v6i oranZide
kuuse- ja miinniokastel kasvab lehe-piirispit-

2-S-millimeetrise ldbim66duga liuakujuliste'

ilma jalata, ent aheneva alusega viljakehaliigid on
palju viiiksemad v5i pika peene jalaga'
Hilisstigisel v6ib leida huvitava seene
miinniokastelt. See on Mitrtla punlla Ft.
dega. K6ik teised lehtedel kasvavad

Tema viljakehad kasvavad mitmekaupa iihel
okkal. 3-4 mm pikkuse vega peene jala otsas

sed karvad. Pehme harjaspitsik esineb massi-

on viiike kooniline v6i silindriline

viiiivelkollane harjaspitsik, mida saab pehmest

suurt-e riihmadena kuuseokastel. Kolmas

harjaspitsiku omad
25-35p.
- korvdielise
Enamasti v6ib iga
v6i putke
varrel suve igoksul leida pruunikashalli

&s. Ta on eelmistest liikidest palju suurem:
2_.4 cm k6rge, $-10 mm pikkuse ereoranii
peaga ja lumivalge jaiaga (I).

liselt kesksuvest kuni hilisstigiseni. Temaga
on viiliselt viiga sarnane tisna haruldane

harjaspitsikust eristada ainult mikroskoobi
abil, sest viiAvelkollase harjaspitsiku eosed
on kaks ja pool korda pikemad kui pehme
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peake'

Temaga sarnane, ent umbes pelle suurem ja

tumepruun Mitrula abietis Fr. kasvab kohati

liik
sellest perekonnast Mitrula paludoso
aga kevadel, maikuus v6i juuni
Fr.
- kasvab
k6dunevatel lehtedel vesistes kohtaalguses,

Seente pooit ei jdd puutumata ka pdhklikoored, tammet6rud, lepahdbid jt. Nendel kas-

vavatest seentest on silmatorkavam tarnmetOru-ptirispilsik {Itelotiurn fructigenum (Fr.)
Fuckell.Ta sarnaneb suure pdrispitsikuga, on
aga pikema ja lookleva jalaga ning erineva
kasvukohaga.

Avalehterseened, mida me seekord vaatlesime, moodustavad umbes poole k6dunevate
taimejdiinuste seenestikust (arvestamata puitunud oksi ning tiivesid ja puitu lagundavaid
seeni). Teise poole moodustavad mitmesuguste
seenerrihmade esindajad, peamiselt tungalseened, mille musti punktikesi v6ime samuti
Ieida peaaegu igal surnud taimsel jddnusel,
samuti mittetiiielikud seened. Missugused see-

ned aga domineerivad, oleneb konkreetse-

test ijkoloogilistest tingimustest, peamiselt
niiskusest, Avalehterseened on niiskuselembesemad, tungalseened aga arenevad edukalt kuivemates kohtades. Varjulistes metsaalustes, samuti seal, kus on suuremaid taimse

materjali kogumikke, arenevad avalehterseened suurepdraselt, ja nagu esialgsed vaatluste
teel saadud tlihelepanekud nditavad, on nad
mitmel juhul aktiivsed ning olulised surnud
taimede lagundajad. Oppinud neid seeni
tundma, tuieb asuda eksperimentaalsete uurimistddde juurde, et tiipselt viilja selgitada
nende osa looduses.
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