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ntmetustest
Mitu liiki on Eestis kogritsaid? Kdige vdrskemad trtikiandmed (Kalamees, 1966) i'itlevad, et kaks: kevadkogrits ja siigiskogrits.
M6iemad liigid, eriti kevadel rohkesti leitav
kevadkogrits, on suured ja silmatorkavad
seened, mist6ttu neid peetakse hiisti tuntuks

ja arvatakse niisuguste hulka, mis teadusele
erilist huvi ei paku. Vdhemalt k6ik Euroopas
kasvavad liigid peaksid nagu kindlalt tead.a
oiema.
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oli leid 19?3. aasta maimil meie miikoloogide kevadmatkast

Seda iillatavam

kuus,

osav6tjad riindasid Halliste j6e iiiirsetel alaciel: Iia ldhedalt kogutud seente hulgas torkas silma kr-immekond kogritsa viljakeha,
mis kiil1 i-ildjoontes meenutasid kevadkogritsat, kuid dratasid siiski kohe ka kahtlust,
kas on ikka tegemist tSesti selle tavalise lii-

giga. Seened olid silmatorkavalt saledad,
pikema jala ning kitsama kiibaraga. Ktibara

pind ei ol.nud ka nii kobruline nagu triiipitisel kevadkogritsal. Vlirvuselt meenutasid seened kevadkogritsat, kuid nii. kiibar kui ka
jalg oiid md.rgatavalt tumedamad. Uudishirnu
sundis uurima seente eoseid mikroskoobi all
ja juba esimesel pilgul sai selgeks, et pdris

tavalised kevadkogritsad nad

ei

o1e:

eosed

olid suuremad ja kddvjamad kui kevadkogritsal ning nende tipus olid tiihikesed trimbid
jdtked, mida kevadkogritsal pole.
Kirjandusest ei 6nnestunud leida andmeid
niisuguse kevadkogritsale i5hedase liigi kohta ning seepdrast kirjeldasingi liigi kui teadusele uue, andes talle nimeks GAromitra
splendida (Raitviir, 1974). Seene eestikeelne
nimi v6iks olla ere kogrits. Loomulikult
kerkib kiisimus: miks see liik polnud seni

veel teaduses korrektselt kirjeldatud? P6hjusi on ehk mitu. K6igepeait: kevadkogrits on
viiga varieeruva viiliskuju ja vervusega seen,
mistdttu eredat kogritsat saab temast kindIalt eristada vaid eoste mikroskoopiiisel uurimisei. Seejuures on aga kevadkogrits niisugune <hdstituntud> liik, mida peaaegu ei
herbariseeritagi, kdnelemata seIIest, et teda
miiiiramisel mikroskoopiliselt uuritaks. Ka
ei ole ere kogrits ilmselt nii laialdaselt levinud kui kevadkogrits. V6ib arvata, et nendel

kolmel p6hjusel ongi eredat kogritsat seni

rahulikult kevadkogritsaks peetud.
Tdhelepanu dratab analoogilise partnerliigi olemasolu ka stigiskogritsal. See liik,
Gyromitra ambigua, on pdhjapoolsema levikuga, iisna sage kogu Fennoskandias .(Harmaja, 1969); Ndukogude Liidust on teda seni
leitud ainult Polaar-Uuralist (Raitviir, 1965).
G. ambigua erineb siigiskogritsast suuremate,

jdtketega varustatud kddvjate eoste ning
viljakehade tumedama vdrvuse poolest, nii
nagu ere kogrits kevadkogritsast. Niisugune
tunnuste paralleelne muutlikkus annab aiust
arvata, et ka G. ambigua ja ereda kogritsa
Ievilad v6iksid oIIa sarnased. Ere kogrits
peaks siis oiema arktiline liik, mi.s Eestis on
oma levila l6unapiiril. Ei teeks paha, kui kevadised seenelised piiriaksid tiihelepanu podrata seilele suhteliselt pika jala ja viiikese
kiibaraga kogritsale (vt. tahvel, I) ja saadaksid kahtlusalusei.d seeni eriteadlastele kontroilimiseks. Samal tahvlii (2) on v6rdluseks
ka kevadkogrits (G. esculenta).
Ereda kogritsa m6nev6rra sensatsiooniline
leid t6stab Eesti kogritsaliikide arvu kolmele. See po.e aga r-eel kdik. Kogritsasarnaste

liikide siistemaatika on olnud viimase saja
aasta jooksul v6rdl.emisi ebaprisiv, sest mrjd-

dunud sajandi keskpaigast kuni kdesoleva
sajandi viiektimnendate aastate 16puni vailtses seente sristemaatikas perekondade pihus-

tamise periood, mist6ttu m6ned Iiigid on
korduvalt rAnnanud tihest perekonnast teise.
Niisugune saatus tabas ka m6ningaid kogritsaid. Niiiteks meie teine tavaline kevadseen, mis oma esimeseks nimeks sai h i i dkogrits, kui ta kandis veel ladinakeelset
nirne Ggromitra gigas. Seda heleookerja kii-

baraga, kevadkogritsast veidi jdssakamat ia
massiivsemat seent (tahvel, 3) Ieidub meil

krillaltki sageli. Erinevalt miinnikuid eeiista-

vast kevadkogritsast kasvab hiidkogrits kuuseraiestikel ja kuuse-segametsades ning on
arvukam karbonaatsetel muldadel. Siis pdHses miikoioogide seas mbjule seisukoht, et

hiidkogritsa eosed, mis sisaldavad kolm 6li-

tiika ja on tipus jiitketega, annavad

aluse

paigutada see seeneliik omaette perekonda
Neoggromitro. Jergides meil valitsevat seisukohta, et elusorganismide eestikeelsed nimed
peavad olema koosk6las nende siistemaatilise
kuuluvusega, sai seen endale nimeks k o g-

ritsliudik.

Seejdrei torkas uurijaile silma, et perekonna iVeogyromitro, liikide eosed on tiipselt
samasugused kui perekonna Discina liikide
omad. Kahe perekonna pdhiliseks erinevuseks oli see, et Discina
eestikeelse nimetusega ketasliudiku - liikide viljakehadel puudub ydljakujunenud kiibar ja nad on
tavaliseit iiihikese jala otsas asuva allapoole
piidratud servaga ketta kujulised. Ketasliudikud arvati omaette perekonda m66dunud
sajandi keskel, kui seente stistematiseerimine p6hines peamiselt viljakehade vAliskujul.

Selle traditsiooni j6ud hakkab alles praegu

j6uti jdreldusele, et kogritsliudikute ja ketasliudikute eosed ja viljakehade anatoomiline ehitus on liiga sarnased seileks, et ainuit viljakeha vdliskuju aluraugema. Siiski

sel eristada perekondi.

Nii nad rihendatigi ja

'[ihise perekonna ladinakeelseks nimeks jdi

rahvusvaheiise botaanilise nomenklatuuri
reeglite kohaseit Discina. Muudeti ka nende
perekondade meil kasvavate liikide eestikeelsed nimed: seenehuvilistel tuli nritid te-

gemist teha hiid-kogritsliudikuga
(Discina gigas) ja ketas-ko grits iiudik u g a (Discina perlata) (Raitviir, 19?2).

Seilega aga lugu veel ei l6ppenud. Soome
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H. Harma ja (1969a) tbestas, et
k6ik kolm iilaimainitud perekonda iCttrornitra, Neoggromitra ja Discina) moodustavad tegelikuit uheainsa perekonna, milie
6igeks iadinakeelseks nirneks on Gyromitra
ja mis seet6ttu peaks kandma eestikeeiset
r-iime Iicgrits. Iiarmaja r:dhiliseks argumrikoloog

mencliks oli, et ka l<itsas m6ttes kogritsate
perekonda kuuiuvate liikide eostei on olemas
vSliskest (epispoor), mis nditeks G. ernbigud'l
on tippudes vilja veninud ja moodustab tiipselt samesuguseid jdtkeid, nagu neid tAheldame perekondacie Neogyromitra ja Ddscina iii-

kide eostei.

Niisuguste uute, traditsioonist erinevate
seisul.ohtade omaksv6tmine n6uab alati aega
ja kontrolli. Pealegi on perekondade piiritlemine tunduvalt suvalisem kui liikide piiritlemine. Vahest alles ereda kogritsa leidmine
andis 15p1iku veendumuse, et H. Harmajal on
6igus ja et k6ik kogritsalaadsed seened, mille eosed on varustatud epispooriga ja sisaidavad 5litilku, tuleb paigutada iihte perekonda. Nii tuleb kogritsate perekonda juurde
veel kaks Eestis kasvavat liiki (mujal maailmas on neid liike tunduvalt rohkem):

hiidkogrits

(Gyromitra gigas), mis piirast pikki eksirlinnakuid j6udis taas koju ja
sai tagasi oma esialgse nime, ning 1i u d-

kogrits

(Ggrornitra perlata), mis seni kandis .nime ketasliudik ja erineb teistest meie
kogritsaiiikidest lihtsa kettakujulise viljakeha
poolest (tahvel, 4).

Nagu niieme, vddrivad t6sist .tiihelepanu
ka meie kdige harilikumad seened, sest just
nende tavalisuse t6ttu on jdenud mondagi
avastamata ja l6puni vdlja selgitamata.
Teisest kiiljest paneb see kogritsate lugu
jdrele m6tlema seente (aga ka taimede ja
loomade) eestikeelsete nimetuste tegemise ja
kasutamise r.ile. Ei tahaks nagu hesti ndus
olla sellega, et siin peavad valitsema niisama ranged nomenklatuurireeglid nagu ladinakeelsete nimetuste puhul; igal perekonnal
oma nimetus ja igai liigil veel i.isaks perekonnanimetusele liiki tiihistav epiteet, nagu
meil kombeks saanud. P6hiline hdda on siin
selles, et paljudes rtihmades pole siistemaa-

tika veel l6plikult fikseerunud, mist6ttu pelekondade maht ikka veel muutub ja liike
paigutatakse rimber iihest perekonnast teise.
Sellega seoses oleme truult muutnud ka 1iii<ide eestikeelseid nimetusi, mis aga pole su-

gugi kiita tegu, Ladinakeelsete nimetuste
muutmise vajadus on tiiiesti selge: need peavad teadlastele nditama liigi stistemaatilist
kuuluvust. Eestikeelsetei (nagu igasugustel

rahvuskeelsetel) nimetustel seda funktsiooni
ei o1e, vaid nad on ajalooliselt vdija kujunenud just konkreetsete liikide tiihistamiseks.

fikseerimaks nende :iratundmist k6igi teiste
neid rimbritsevate liikide huigast, r.ikskSik
missugune ka oieks teadlaste arvates nende
asend frilogeneetilises stisteemis. Eestikeelsete
nimetuste ilmast iirna muutmine ei soodusta
kaugeltki looduse paremat tundmadppimist,
sest mingi liigi dratundmine on ikka seotud
tema nimega. Kui ni-iiid teadlased-nimepanijad m6ninga ajavahemiku jdrei osa nimetusi
iirnber muudavad, siis tekitab see paratamatult segadust. See on probleem, mille iile
tasuks jArele mdelda ja vaagida, kas poleks

pigem 6ige siiilitada v6imalikult palju liikide eestikeelseid nimetusi muutumatuna.
Eestikeeise nimetuse muutmine v6lks seoses
iiigi siistemaatilise positsiooni muutumisega
l<6ne alla tuila vaid siis, kui endine osutub
t6esti :obimatuks. Nii niiiteks oleks kogritsate perekonnas ketasiiudik tdesti vdga ime-

Iik ja teda on 6igem nimetada liudkogritsaks,
kuna aga hiidkogritsa vahepealseid nime-

muutusi ei saa millegagi oigustada. Seepiirast
tahaks keelitada ametivendi
muut- iirgem
kem seente, taimede ja loomade
eestikeelseid
nimetusil
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(Qyromitra ambigua), 2
TAHVLITEL: 7
(G. esculenta),
- ere 4kogrits
- keuadkogrits
hiidkogrits (G. gigas),
Liudkogrits (G. perlata). Autori
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