ZBI
Miikoloogia osak-ond

'EESTI IOODIJS

Sepanaa?

frgt6

Juba pealiskaudsel vaatlusel ilmnes, et
tegemist on iilihuvitava liudseenega, mille
siistemaatilise asendi pdrast liudikuliste
sugukonnas on miikoloogid kiiesoleval sa-

jandil kdvasti piike murdnud. Uudisleid

osutus Campbelli k?isnliudikuks (Daleomyces
campbelli).
.Seene
viljakeha koosneb alusel viiikestest ja tihedalt asetunud, iilaosa suunas
jdrjest suurematest ovaalsetest kambrikestest. Nende seinu katab korrapdrane eos-
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Ain Raitviir
Kevadel niieme looduses mitu korda
vdhem seeneliike kui suvel ja siigisel.
Sellepiirast ongi kevadseened nii-6elda
Iiibi ja l6hki tuntud. Teame juba piiris

kindlalt, missugused neist on tavalised
(verev karikseen,

S

ar c oscy

pha

c
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missugused haruldasemad, nagu

nik

a),

iimattn-

(Sarcosoma g,lobosum; tagakaanel),

niiirkelliudik (Disciotis venosa) ja urnseen (Urnula craterium), ning mis vdga

haruldased, nagu Eestis oma lddnepoolse

osaareaali idapiiril paiknev lehter-karikseen (Microstoma protracla). Piirast kok-

kuv6tliku iilevaate ilmumist (Raitviir,
1972) on kevadistel seenematkadel seigunud, et mitmed tookord haruldaseks
peetud seened on tegeiikult iisna tavaIised, kui neid 6igel ajal 6igest kasvukohast otsida (niiiteks kurrel, Ptychoverpa
bohemica) ja et teadlikult seeni otsides
v6ib leida ootuspiiraseidki
- jaselliseid,
nagu j6hvika-, pohla-, mustikasinikamarjadel arenevad rniigarliudikulised.
Harva tehakse ka iillatavaid esmasleide

l. joonis. Viliakehasi ulalub

Campbelli kdsn-

liudikul maapinnale vaid vHike

osa.

(vt. ajakirja eelmises numbris turbasamb-

la-pigiliudikut). Ometi niiib uurija silmale
Eesti kevadine seeneriik iipris rahulik.
Seda rabavam oli niiha maikuus 1984
Sven Veldre poolt tr-iillemaelt toodud
kummalist 30 cm k6rgust ja 2S-cm-se liibim6Sduga hiigelseent (1. ja 2. joonis), mis

k6ige rohkem meenutas ehk lillkapsa-

pead. Suurem jagu seene viljakehast oli
h..rmivalge {maa sees olnud osa) ja vaid
m6ni sentimeeter maapealset osa pruunikas.

Seen kasvas omapdrases paigas
kividest, puudest ja mullast kokkukuhjatud kiinkal (eelmisel siigisel siittinud ja
talv liibi miilanud nn. maaparandusliiLnnikut).

2,

.

ioonis. Campbelli kdsnliudiku viljakeha

kiilgvaales.

t2l

lava, mis koosneb eoskottidest ja parafiiiisidest (pikkadest steriilsetest niiditaolistest
moodustistest eoskottide vahel). Eosed on
eilipsoidsed, korrapdrase poolkeraja ornamentatsiooniga. K6ik need mikroskoopilised tunnused, sealhulgas ka eoskoti tipu

siniseks vdrvumine joodi toimel, sarnanevad vdga liudikute perekonna (Peziztt)
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liikide tunnustega.
Campbelli kAsnliudikule liihedane, viiliselt peaaegu eristamatu teisikliik
hari-

lik kiisnliudik (D.

- kasvab

philLipsii)
- laialeiisna sageli vanadel tuleasemetel

nii Kesk-Euroopas,
Briti saartel kui ka Ameerika Uhendriihiste metsade vijtjndis
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3. ioonis, Campbelli kdsnliudiku eosed liile-

vall ja hariliku kdsnliudiku eosed [alll.

kides. Kahe seeneliigi ainus kindel eristustunnus on eoste ornamentatsioon: Campbelli kiisniiudikul korrapiiraselt poolkera-

jas, harilikul kiisnliudikul ebakorrapdraselt am<iboidne (3. joonis). S6sarliigiga
v6rreldes kuulub Campbelli kiisnliudik
t6eliste seenharulduste hulka
- Liillemiie leid oli kogu maailmas kolmas.
Kum-

bagi

liiki pole varem N6ukogude Liidust

leitud.

Kiisnliudikute omapdrase vdlimuse t6ttu
on siistemaatikutel olnud raskusi ja lahkarvamusi neile liudseente siisteemis 6ige
koha ieidmisega. Hariliku kiisnliudiku
kohta leidub kirjeldusi vdhemalt kiimne
eri nime all ja teda on paigutalud isegi
eri sugukondadesse. Viimasel kahel aasta-

kiimnel on vaieldud p6hiliseit selle iile,

kas tegemist on iihe liudikuliigi ebardlike
teisenditega (Korf, 1973) v6i liudikutele ldhedase perekonna kahe iseseisva
liigiga (Moravec, 1982).
Nagu sellistel puhkudel ikka, oii mul
raske midagi aryata. OIIes tutvunud
konkreetse elusmaterjaliga, j6udsin jiirel-

dusele, et leitud seen kuulub t6eniioiiselt
liudikutele idhedasse omaette seeneperekonda. Selle kasuks riiiigivad jiirgmised
t6igad.
Esiteks. Kiisniiudikud on eluviisilt maaalused seened, mist6ttu nende viljakehad
on kambrilise ehitusega. See on aga liiga
korrapiirane mingisuguse tavaliseit liui-

kujulise (4. joonis) liudikuliigi ebardliku
hiigeivormi jaoks.
Teiseks. Kiisnliudikute liigid erinevad

iiksteisest kotteoste ornamentatsiooni pooIest. Eoste ornamentatsiooni tiiiip on liudseentel vdga oluline siistemaatiline tunnus,

mille alusel eristatakse liihedasi liike.
Niisuguseid m6istatusi

ja nende lahen-

damisv6imalusi pakub mitte ainult liudseente, vaid k6igi seente siistemaatika
tdnapdevalgi kiillaga.
,22

4. ioonis. Liudikute perekonna

liiiipilise esin-

daia pruuni liudiku lPeziza badio) viljakehad
kobarjalt koos kasvamas- Au{ori fotod.

L6petuseks veel nii palju, et kiisnliudik ei ole pdris kevadseen, vaid kuulub
liikide hulka, mis soodsates niiskustingimustes moodustavad viljakehi lumest
lumeni. Kiiisin kiisnliudiku leiukohas
10. novembril 1984, ja leidsin esimesel

t6eliselt kiilmai siigispiieval (piirast kiimnekraadise pakasega iiiid) miilava maaparandushunniku pinnases tosina tdiesti

elusaid kzisntiudikuid (4. joonis), mida

kiilm vaid pealt oli

ndpistanud"
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