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Eellis Kullman

ripsik (Scute//inioI kuuluvad vdikesed, I -20 mm suurused
Perekonda

liudseened. Need kasvavad var julistes
metsades, joelammidei 1a ojakailastel
mahalangenud ning vettinud puutijve-

del 1a niiskel pinnasel tiksikult voi

rtjhmitr Ripsikute liua- voi kausikuju-

lised viljakehaci parstavad hdsti silma
ereda (olan2ist kuni punasenil eoslava

tottu. Viljakeha vdliskiilge katavad
tttmepruunid jargad, kuni ijhe mjlJi'
meetri pikkused karvad i3t niisugu-

seid karvu terstel lrudseerrtel er lerdu,
cn ripsikuid h6lpus ara tunda. Nerd
voib leida varakevadest hiliss[igiseni,
sa

gedarnini j uulis-augustls

Ripsikute sijstemaat ika on

olnud

nriikoloogrdele k6va pdhkel - - selle
perekonna Iiigid varieeruvad tublisti
nrng nende priritlemrne pote kauqeltkr

lihtne. Paljasilmaga pole nad irlrlse
eristatavad. Siit tuleneski valedus seV. Liivi loto.
r0)

da nn. kriitilist seeneperekoneia pdhjalikurnalt uurida, et leida meetodeid
ripsikuliikide vdimalikult tepseks pii.
ritlemiseks.

Levila eri osadest kogutud hutga'
lise materjali uurinrine tdnapdevaste
meetoditega ja andmete statistiline
analtitis v6imaldavad kindlaks mddrata looduslike populatsioonide .1a liikide varieeruvust, Ripsikuid koguti
N6ukogude Liidu eri piirkondadest- ja
laenati ka vdlismaistest herbaariumi
dest.

Jdrgnevalt kirjeldangi nende seente
uurimist, et anda ettekujutust tifuide
eristamisest tiinapdeva seenestistemaa'
tikas.

Kdigepealt piiiidsin viilja selgitada

k6igi ripsikute tunnuste kogu

v a-

rieefuvust, et hinnata, milliste
tunnuste p6hjal on vdimalik liike
eristada. Uurisin eoste ornamentatsiooni (pinnamustrit) nii valgus- kui
ka rasterelektron- ehk skaneeriva
lipsikud luvavld cnam.sll mahabngcnud
puuliivcdel. Ols scllc pcrckonna lavallremaid erindaiaid on Scute/linia scutellota.

ntikroskoobiga. Tegin ripsikutel kindlaks kuus eoste ornamentatsiooni ttiii-

pi {vt. lotot), mille pdhial

kirjeldasin

ja anali.iiisisin kogu materjali. Enamiku teisi tunnuseid sain m66tmisel
(eose ning karva pikkus

ja laius, karva

seina paksus ine.) ninP loendamisel
{nditeks karva rakkude arv),
Et kirjeldatud tunnuste hulgast letda peamisi tiigitunnuseid, uuri-

sin ripsikuid peakomponentanalutisiga
(Mols ja Raitviir, 1974). Selleks iseloomustasin k6iki vaadeldud seeneeksemplare 20 tunnusega ja sain nende seente riihmitumise diagrammi,
Ilmneb, et antud juhul on eoste orna-

mentatsioon isendite riihmitamisel
tiihtsaim tunnus. Liikide eristamiseks

riihmades kasutasin eose m6dtmete
{pikktrs X laius) graafikuid.
Seeidrel iseloomustasin iga seene
liiki 27 tunnusega ja mddrasin peakoorclinaatanaliiiisiga pe reko n n dstruktuuri (Blackith ja Reymeni.,
t97l). Eri rtihmades lsektsioonid, seeriad) paiknevad sarnase karva ehit-usega la iihesuguse ornamentatsioonilijiibiga liigid.

Eosle ornanentaliiooni t0iibld ripsikutel.
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Kui liigitunnuste

-

peenkiibruline, d

kombinatsioonjde

tahistamisel vdtta aluseks ornamentatsioonitijrijp ln1), karva ehitus {n2) ja
eose kriju indeks 1K - eose pikkuse
ja iairtse srrhei, saarne skeemi {1. ioo-

njs), millel tiigid cn ruhmitunuci r.ildjoontes samuti kui peakoordinaatane
Itiiisi qraalikulgi. Riihmituste selline
rainssus skeemil ja peakoordinaatanaIririsi graalikul kin.nitab skeemil esitatrird tunnuste sobivusl perekonna
ct r ij ktuuri kindiakstegemisel,

-

kobruline,
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timekobrrriine,

Siis leidsin selleie .skeerrrile iaustsiisteemi kas.rusubsttaadi 11') rriierlL
(1. joonis), rnltle alusel voih ripsrkuliike jaotada idrgrniselt. ll titltrmrts.
saprotrooild - hasr'ar-atl er ntrflitull
pinnasel, eelistades liivdpinnasI hilu.
musrikkale; 2l kddusaPro!roofld

nii kdduneval puidttl kui ko

huumus.

rikkal plnndsel: .ir kst!lnsaprotrooild ainuit surnud puidul.
Ilmnes, et huumrLs- 1a ks'llosapro.
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suundc perekonncs,

Uhendava liili nende vahel moodustavad kddusaprotroofid, millele on omased mdlema riihma vahepealsed tunnused (kcibruline ornamentatsioonl v6i
tiheaegselt kummagi riihma iseloomu-

likud tunnused (nii mitme- kui

samakujulised karrradl"

ka

Ripsikute okoloogia uurimine
andis ydtme nende frilogeneesi
kiisimuste lahendamiseks. Kdsitledes
kasvusubstraati loodusliku valiku
teg4rina jo ldhtudes tunnuste keerusa05

tumise suunast, v6ib teha oletusi ripsikute arengu kohta.

Selles perekonnas muutuvad jiirk'
jiirgult nii eose ornamentatsioon, eose
kuju indeks kui ka karva ehitus.
12-meetod v6imaldas selgitada nende
tunnuste vahelist s6ltuvust. Tiiheldatud peamiste liigitunnuste kombinatsioonid pole jiirelikult sugugi jubus'
likud.

Ripsikute peamiste liigitunnuste s6I'
tuvus kasvusubstraadist lubab kiisit'
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Laiuspm

kasvusubstraati kui tunnuste
muutumist suunavat Ioodusliku valiku tegurit" Selles perekonnas on
ksiilosaprotroofid vdlja arenenud t6eniioliselt huumussaprotroofidest, kusjuures k6dusaprotroofe vdib pidada
sellise arengu vaheliiliks. Eoste ornamentatsioon kujunes ogajast ja poolkerajast kobrulise ning j.iipekobrulise
kaudu v6rkjaks. Peale viljakeha vdliskiiljel paiknevate iihetaoliste karvacie
tekkisid viljakeha servale teistsuguse
ehitusega karvacl. Sellise arengusuunaga kaasnes eose kuju muutumine

leda

keraj ast ellipsoidseks.

Oletatava arengusuuna analiiiisimiseks ja tdpsustamiseks uuriti ripsikute
individuaalset ja geograafilist muut.
likkust. Tulemusrikkaks osutus statistiliste meetoditega piiritletud isendiri,ihmade populatsioonilise struktuuri
v6rdlemine. Erinevatest geograafilistest piirkondadest kogutud isendeid
eraldi vaadeldes oli eose m66tmete

pdhjal v6imalik iisna [htlaste tunnustega (homogeenses) isendiriihrnas selgelt eristada kahte liiki: S" ompulloceo
ja S. subhirlella (2. foonis). Neid leidub nii Kaug-Idas, Lduna-Siberis (Tuvas), Euroopa okasn)etsavoondis kui
ka Kaukaasias.

Laia levikut, suurt ohtrusi

ja liigi-

sisest varieeruvust tdheldasin liikidel,,
mille eoseid iseloomustavad indeksi

K ja eose

pikkuse keskmised pere-

konnasisesed vdiirtused. Nendel liiktdel leidus ka vahepealsete kvalitatiiv'
sete tunnustega (karva ehitus, eose orJ

namentatsiooni tiitp) populatsioonc
ja isendinihmi. Selles vahesi avaldub'
ki ripsikute arengu kanaliseeritus, mis
vdlistab arenemisvdimalused teistes
suundades. Iga isendirtihma areng
s6ltub teatud piirangutest - akeeiciudest> (Zavadski, 1967). Need piiran'
gud on eelneya arenemiskeigu taga'

jiirg,

sest mistahes sUsteem saab ku'

juneda iiksnes olemasoleva struktuuri
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l. ioonis. Fiilogenecsi v6lmellk ruund ripslkutcl litrhirtltud i. ioonircl noollegal, kuiulalud kolmem66lnelirer ruumis.
Lihedaste liikidc, leisendite, populaisioonide ja vahepealsele lunnuslega isendiriihmadel
on eore m66lmete (indeks K|a eose pikkus) muullikkus (l6enSosusega 900/o) kqiulalud
ja kahem6dtmelislel graakolmernS6lmelisle gaafikule horisoniaallasanditel
vasakul

(tdhisfatud numbrilega
likutel paremal
on samad, mis 1, joonisel,

l-7),

alusel. Et tdpsustada tunnustelt ldhedaste raskesti eristatavate isendiriihmade seisundit ja mddratleda nendevahelisi seoseid, v6rreldi neil eose

jdrjestus ja lunnused
V5rreldavafe taksonile
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Nii ldks korda piiritleda ripsikuliike, kindlaks teha neist m6nede tekketsentreid ja levikusuundi ning tiipsustada arengusuunda perekonnas.
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