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mi.kuid: viisaka kurnimardusega v6i.-

M'Iffittes tagasf
kevmdesse

maldatakse lennafta soovitud suunas ja
soovitud ajal.
Nii, ilrna k6igi tavapdraste reisivaevadeta, jatame selja taha juba suviselt

Ain

saabume Kaukaasitr Riiiklitku Looduskaitseala baasi Guzeriplis. Meie iimber

Rartviir

roosidega iileujutatud Maikopi ning

on sUnge, vihmast ndretav pri<igimets.
P6hJa-Kaukaasia kevacl on r/ihmane,
aga lust seda seeneuurijaile vaia ongi.
Esimene seenemu'lje on iillatav:
leiarne noheka samet'punaviku, tEma
jdrel juudapuraviku ja haavapuraviku,
Edaspidi kohtame veel r6ngata k6rbseseent ja mitut punaste pooride ja
jalaga puravikku, mida esialgu ei j6ua
liigini mddrata. Tundub, et seentel nagu

polekski kevad, olgugi et sealsarmas
k6rval Sitsevad maasikad. Eestis talletatud kogemused seente seosest aastaaegadega ei aita Kau{kaasias kuigi pslju" Ka liudilK Pezizo hor)Jsei, mis meil
ilmub alles suve ldpul ja on tildse
Lisna haruldane, kasvab

siin juba ke-

vadel vdga lopsakalt: m6nede apoteetsiumide liibi,m66t 'ktiinib tile kiimne
sentirneetri (1. foto).

Kui seente jergi on keskmises metsav<jcitmes (umbes 1000-1200 meetri
kdrgusel) ra3kev6itu aastaaega miiiirata, siis taim.ed reedavad kiill keva-

det. Metsaalust kohati suurel

alal

lausa.liselt kaitev rododendnonip66sastik on tdies 6ies ja paiguti on mddkiil-

rliaikuu on kevadkuu nii meil kui

ka

16unapooisetes k6rgmdgedes. Turismihooaeg pole siis veel alanud. Maikuus
ei riinda turistide haneread Kaukasuse
p6hjan6lvu, ert laskuda Taga-Kaukaa-

sia viinamarjaistandike vahele, taskus

t6end jdrjekordse

raSkuskategooria
matka sooritamise kohta. Ja endalgi on

veidi harjumatu tunne minna kevadisele ekspeditsioonile maikuu keskpaigas, kui Eestimaal on puud endale
parasjagu lehekuue selga saanud, kui
lernnujaamades pole veel suviseid urn-

jed kaetud otsekui hiiglaslilku sdravlilla vaibaga -^ see on pontose rododendron (2. foto). Viirvist otse p6levat
metsaalust saab nautida vaid kevadel,
juba nAdala piirast vdrvikiillus kaob
ja jhrele jtiiivad siigiseni domineeriv
tumeroheline ning pruun. Metsalagendikel lisandub pontose nododendronile
ka kollane red6dsnflron oma veidi
viiiksemate kollaste tugevasti 16hnavate 6itega. See uimastav 16hn on ka
mtirgi:e ning tema 6ite nerktar vastuv6tmatu isegi mesilastele. K6rvuti kasvades moodustavad kaks rododendro.
niliiki v:iga ddkoratiivse paari (3. foto).
L Liudik Peziza

howsei.

2. Ponlose rododendron"

ja poniose rododendron

3.

Kollane

4

Kaukaasia kullsrkupp.

Miikoloogis iiratab rododendronip66sastik aga peale esteetilise naudingu
ka protessionaalset huvi. Nii suur
kogus kiillaltki ornapiirast substraati
peaks ju pakkurna asupaika huvitavatele seeneliilkidele. Otsinguid kroonibki
edu: rodode'ndroni k6dunevatel okstel
kasvavad vdikesed vdiivelkollased karvased karikad
- tiks harjastiksiku liik'
mis kohe esimesel pilgul tundub uudsena

ja hilisemal mii,iiramisel osutubki teadusele uueks. (Seda seeneliilki nirnetatakse ntii.id pontose harj.astiksihuks *Dasgscgphus ponticus Raitv. Toirn.)
Et niiha varakevadet, tuleb seada
sarnrnud tilesrndge. I(6ige li.lhem ja

lihtsam tee Guzeriplist alpiniitudele on

rada Abago karjamaaie. See tduseb
kord jdrsemalt, kord laugernalt ldbi
pdcigi-nulu segametsa. Esirnesed kilomeetrid ja esirnesed sajad meetrid

t6usu erilist muutust kaasa ei too. Vahest 1500 meetri k6rgusel aga tabab

silm juba esimesi t6elisi kevadseeni.
Need on meile kodu,metsadest hiisti
tutrtavad verevad kari,l<seened. TAhen-

dab

- oleme suutnud niipalju

ajas

tagasi liikuda, et haldkarme varasuvest
(Guzeriplis on hein juba p6lvini)
j6udrna tagasi kevadesse. Jbrsk iilerninex tuleb aga alles siis, kui iouame
metsa iilapiirile. Teekddnak, ltihike ja
jiir,Sk t6us ning tu'menoheliste nulgude
ja nende vahel kasvavate tiiies lehes
pcicikide asemel tirnbritsevad rneid raagus vahtrad ja kased, vii,mased Pole

veel hiirek6rvulgi. Lagedal alpiLniidul
valendab suur lu'melailk ning enamik
rorr-ttaimi alles pistab nina maa seest
vdlja. Kevadele hrkavas taimeriigis on
varasemad ja virgemad tousjad suutnud juba 6ide puhkeda, puistates maa
Ole r66msate v6rvilaikudega. Siin-seal

liiki priimulaid, iiks

kollaste, teine liltade 6itega, nende k6rval
kaukaasia kullerkupu (Trollius patulus) puhmaid (4. foto). Tagasihoidlikult
oi,tseb kahte

sinetab iiks vdike emajuur ja temast
tooni v6rra violetsem kannike. Suurte
valgete 6i'tega illane alles halkkab puhkema"

Heitlik ilmastik aga ei lase

kaua

varakevadet nautida. Ei tea kust tekib
kiiresti tihenev pilv. Algab kerge vi,hm,
mis peatselt liiheb iile dikesega rahesajuks. Niiiid rut{u lagedalt miiehar-

jalt 'metsa alla varju, et tagasiteel
tugevamad vihmahood mbne tiheda
puu all iira oodata, ajaviiteks uurides,

kas m6ni seen pole kahe silma vahele
jlilinucl vdi vahepeal luurde tulnud.
Uusi seeneliike ilmub ja vanu kaob i$a
pAevaga, nii et seente liigiline koosseis
vahetub pidevalt. See on jiillegi niifrttus, mida Eestis ei kohta: meil ilmuvad
ja piisivad seeneliigid ikka hulgakaupa, nagu lainete viisi. Ojakaldale
langenud lehtede vahel,t ongi end
vAlja ajanud kellukjas helehall kiibar
lubivalge ribilise jala otsas. Ta on liihedalt sugulane kogritsatele ja kuulub
helvellide perekonda, meenutades ehk

veidi Eestis tavalist sadulakujul'ise
kiibaraga valget helvelli. See siin
on aga l6unapoolserna levikuga IIel-

uella phlebophota niflg meie kees olevad ekse.mplarid esimesed, mis Ndukogude Liid.ust l<rorjatud.

Et Abago karjamaa Pakkus vaid
varakevadist silmar66rnu ja iildsegi

rnitte materjali alpiniidu seenestiku
kohta, siis kasutame jiirgmist soodsat
ilma teekonndks kaugemale ja k6rge-

male, ent l6unapoolse ekspositsiooniga
Laganaki platoole. T6us sinna viib ldbi
peaaegu puhta nulumetsa, metsaalune
on k6ikjal hajusalt kaetud sdraliudiku
viljakehadega. Neid kuldk'ollase sisekiilje ja roheka-oraniilaigulise vAliskiiljega kausikesi leidub kevaditi ka
Eesti metsades, kuid kiillaltki harva ja
soodsatel kasvukohtadel r0hmiti. Metsale jiirgnevas h6redas kasevdsas hakkab silma hajusalt kasvavaid verevaid
karikseeni, mis meil sarnu'ti armastavad soodsates elu,paikades rtihmiti koos

olla. On niiha, et oma levila p6hiosas
tunneb seen end mugavamalt ja kasvab asupaika nii rangelt valirrnata kui
meil - lev Ia pdhjapiiri ldhedal. Laganaki platoo ei peta ootusi. Ilm jeeb
ilusaks, virtr,ma ei tule
aastastelt taimevartelt

ja mtiddunudleiab mitmeid

huvitavaid seeneliike. Pdnevairn nende
hulgast on vdike karvane kausike harjastiksikuliste sugukonnast, mida seni

on leitud vaid Tjan-Sani
Varakevadised alpiinsed

mdgedest.

liigid on ras-

kesti tabatavad, ilma niisuguste kogumisretkedeta v6iksid nad kiill leidmatuks-tundmatuks jdtida.
Uldvaade Laganaki platoole (5. foto)
on kaunis kiilmav6itu ja suurtest lumelaikudest tuleb ettevaatli-

kult iimbert ringi ,minna: otseminek

v6iks anda stardi paarisajarneetrisele
s6idule sabapiduril rnitte just eriti
meelitava l6puga. Kus aga lunni sulanud, vaatab vastu Sitekiillus. J5llegi
priirnulad ja kullerkupud, aga s'iis hak*
kab silma viiike lilleke, mille helesinine 6is meenutab sinilille, lehed aga
iilast. Tuleb viilja, et ort olemas ka
siniste 6itega iilaseid, see siin iiks
kaukaasia iilane
nende hulgast
(Anernone caucasica)- Palju on ka sibullilli. Siniliiliad ja kobar'trtiatsindid
tunduvad kiill vdiksemad ja lagasihoidtikumad kui koduaias peenral, aga 7t6

5. Vaade Laganaki plaloole
6. Laialehine puviiril. Autori {olod,

ometigi ehtsamad. Praeguse aaslaaJil
uhkuseks on aga pi.ivililled. Neid 5itseb praegu kaks liiki: kollase pruunikirju diega harilik pt-ivilill (Fritillaria
meleagris) kasvab siin-seal iihekaupa,
hulgaliselt suurte kogumikena on aga
tumelilla 6iega vdga dekoratiivset
laialehelrst privllille (F. latilolio) (6.
foto).

Niidal miigede kevades miiodub kii

-

resti. Koguneb teaduslik materjal,
hakkavad pudenema rododendronite

oied. Iga pdev toob tiLha rohke, n selget

taevast ning nii lahkumegi mdgedest,
;dttes nad r66msasse pdikesepr::stesse'

Miigede jalamil aga on vahepeal valminud esimesed aedmaasikad Lausa
suvi maikuu viimastel PZievadel'

