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,{prillis hakkab lumi sulama ja kohe
ilmuvad paljastele rnaapinnalaikudele
metsaservades, -lagendikel ja rabades
esimesed seened. K6ige varasernaid kevad-
seeni tuntakse iisna halvasti, sest sijddavaid
nende ltulgas pole. Kiill aga peaksid nad
liuvitava eluviisi t6ttu kditrna miikoloogi-
de ja seenehuviliste tdhelepanu.

Alustagem vdiksematest ja vlihem silma-
torkavaiest. Meie rnetsade tu'.lltolnrleja-
telt lehtpuurJelt variseb pArast 6itsemist
isasurhade kiirt, rnis seguneb rnru nietsa-
varisega ja siigisel jiiiib lagunenud lehte-
de alia. Kevadel aga kasvavad paljudesr
mullrrstest uibader,t viilja viiikese.J pika
;reerre jalaea helepruuni karika kujulised
Iiudseened" Nad k6ik kuuluvad miigar-
liudikuliste sugukoncla la perekonda

l'larilik pigiliudik.

Ciboria, rnilleie v6iks eesti keeles nimeks
panna urvaliutlik, l<ui sama perekonna
teisi liike ei kasvaks mitmesuguste puude
ja rohttaimede viljadel ja vegetatiivsetel
osadel. Kui arvestada pdhim6tet, et rah-
vuskeelsed taime- ja loomanirnetused ei
1arvitse rangelt jiirgicla teadu:rlikke ladina-

Varakevadel puhkevad 6itsele paiud. Hariiiku
urvaliudiku eosesl nakatunud pa!ul.rrb on
idrgmiseks kevadeks muulunud selliseks nagu
ioonisel lalll. Auiori ioto.
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keelseid nimetusi (ka mitte alluda igale
siistemaatikas tehtavale muudatusele, mi-
da olen varemgi r6hutanud), v6iks pe-
rekond Ciboria esindajaid eesti keeles
ikkagi nimetada urvaliudikuteks.

Urvaliudikuid on Eestis kolm. Kdige
tavalisem on harilik urvaliudik (C. cau-
cus), mida leidub varakevadel, aprilli al-
gusest mai alguseni k6ikjal, kus kasva-
vad haavad, pajud ja lepad. Osa elutsiik-
list mijijdub urvaliudikutei parasiidina
nende puude isasurbades ja sellepiirast
valmivadki nende viljakehad varakevadel,
puude 6itsemise ajal, et eosed saaksid
nakatada puhkevaid urbi. Toitainetevaru
viljakeha moodustamiseks kogub seen eel-
misel aastal urvas parasiteerides. Vilja-
kehasid hakkab ta moodustama madalal,
nulliliihedasel temperatuuril, nende areng
algab ilmselt juba sulalumes.

Eri puuliikide urbadel erinevad ka
hariliku urvaliudiku eksemplarid iikstei-
sest m6nede tunnuste poolest. V6ib
aryata, et harilik urvaliudik on kahest v6i
isegi kolmest s6sarliigist koosnev koguliik.
See oletus ootab lahendajat.

Teist liiki, sarapuu-urvaliudikut (C.
coryli) on seni ainult Liillemiielt (Valga
rajoonist) kogunud Sven Veldre. Sealt
pdrineb ka k6ige varasem urvaliudiku
leid Eestist.20. miirtsil 1983 kogus
S. Veldre sarapuu-urvaliudikut kohas, mi-
da veel 48 tunni eest oli katnud 10 cm
paksune lumekiht. Seene viljakehade nii
kiiret arenemist saab seletada ainult nen-
de algmete tekkega sulava lume ali. Arva-
tavasti on sarapuu-urvaliudik levinud ko-
gu Eestis ja teda v6ib ieiduda k6ikjal, kus
kasvab saraprrid. Vdrvuselt on tema \ ilia-
kehad kahvatu-hallikaspruunid, heleda-
mad kui teistel urvaliudikutel.

Hariliku urvaliudikuga v6rreldes tun-
dub haruidane olevat kase-urvaliudik
(C. betulicola), mis areneb ainult kase-
urbadel. Nagu ilrnnes Zooloogia ja Bo-
taanika Instituudi m{ikoloogilise herbaa-
riumi liibivaatamisel, on seda liiki miir-
gatud vaid neljal korral Tartu ja Viljan-
di rajoonis. Tema viljakehad ilmuvad ha-
riliku urvaliudiku viljakehadest veidi
hiljem, Eesris alates aprilli keskpaigast.

Et k6iki kolme urvaliudikut leidub sa-
geli seal, kus kasvab liihestikku nii leppi,
kaski, haabu kui ka sarapuid, tuleb nende
kui kitsalt spetsialiseerunud parasiitide
puhul tingimata kindlaks teha, millise
puuiiigi mullusest urvasl helepruun pika
hapra jalaga karikas vdlja kasvab, muidu
ei i;ihegi vahel korda liiki tapselt maa-
rata, sest nende morfoloogilised erine-
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Hariliku urvaliu-
diku yiliakehad
mumililseerunud
lepaurbadel.
Malle Raitviiru
joon istu sed.

vused on v6rdlemisi vdikesed.
Varakevad pakub ka suuremaid ja sil-

matorkavamaid liudseeni karikseeneliste
sugukonnast. K6ige tavalisem ja varasem
nende hulgast on hiisti tuntud verev karik-
seen (,Sdrcoscypha coccinea), mille suu-
red silmatorkavad seest punased, viiljast-
poolt valged karikad kasvavad peamiselt
Iepa ja sarapuu mahalangenud oksakes-
tel ja ilmuvad samuti ndhtavale otse sula-
lume alt. Tiihelepanu v6iks verevale ka-
rikseenele siiski ptiiirata, sest viimastel
aastatel on peamiselt Liitis, kord ka Eestis
niihtud mitte erepunaste, vaid ookerkoi-
last viirvi sisekiiljega viljakehasid (jiillegi
S. Veldre). Niisuguse ennendgemata
viirvusemuutlikkuse p6hjus ei ole tdnaseks
veel selge ja sellepiirast oleks tiinuvddrt,
kui varakevadel metsas k6ndivad looduse-
s6brad leitud kollast vdrvi verevad karik-
seened teadlaste kiitte toimetaksid aad-
ressil: 202 400 Tarru. Vanemuise 21.
Zooloogia ja Botaanika Instituut, miiko-
Ioogiasektor.

Muud karikseeneliste liigid ilmuvad
verevast karikseenest pisut hiljem, aprilli
teisest poolest alales. U ks varasemaid
nende hulgas on harilik pigiliudik (Pseu-
doplectaLia nigrella), milte liiikivad pigi-
mustad lameda kausi kujulised viljakehad
kasvavad riihmiti samblasel metsapinna-
sel. Nii vereva karikseene kui ka hariliku
pigiliudiku viljakehade algmed arenevad
ilmselt siigisel, sest pehmetel talvedel on
mul 6nnestunud m6lemat liiki niiha juba
detsembri teisel poolel.

Harilikui pigiliudikul on ka vAga harul-
dane sugulane - turbasambla-pigiliudik
(P. sphagnicola) -, mille Kuulo Kala-
mees leidis Eestist esmakordselt Muraka
rabast (Kohtla-Jdrve rajoonist) 5. mail
1983. Turbasambla-pigiliudik on hariliku
pigiliudikuga vdga sarnane, kuid tema
viljakehad on veidi vdiksemad, ainult
kuni pool sentimeetrit liibim6Sdus ja mitte
nii lamedad, vaid siigavamalt kausikujuli-
sed ning kasvavad iihekaupa turbasambla
surnud tairrrede latvades.


