
Ruhnu
seenestlhust
Erast Parmasto

aarte biogeograafia pakub
eluslooduse uurijaile palju
p6nevat. Teades saare li-
gikaudset vanust, on v6ima-
lik ajaskaalaga siduda nii
uute liikide teket kui ka tai-
mede ja loomadega asustuse
lugu.

Ruhnu v6iks olla pdris huvitav koht
seenestiku uurimiseks. Ta on umbes neli
tuhat aastat vana, asub neljakiimne kilo-
meetri kaugusel Kuramaa Kolka ninast,
veelgi kaugemal Saaremaast ja Piirnu-
maast. Kas saare noorus ja pikad vahe-
maad eoste leviku tdkkena kajastuvad
seenestiku liigilises koosseisus?

1934. aastani polnud iikski seenetead-
lane Ruhnul kiiinud. Siis tuli Elmar Le-
pik ja leidis ndd,alaga 137 liiki, peami-
selt mikroseeni [1]. Seda pole just pal-
ju, kuid aeg oli varajane (juuni l6pp)
ja E. Lepiku peaiilesandeks oli hd'vitada
saarel ohtlikult leviv umbrohi tdlkjas
ja roosteseene vaheperemees tiirnpuu,

Aastail 1979 ja 1980 (juuli), 1983 ja
1984 (august) kogus saarel peamiselt
torikulaadseid selle artikli autor, 1987.
aasta augustis lehikseeni A. Kollom ja
M. Vaasma. Seni on leitud ligi 300
liiki seeni, kuid peaaegu k6ik andmed
on veel avaldamata ja hulk herbaar-
eksemplare ootab miiiiramist, Arvestades,

et Eestis on teada iile 3650 seene, on
Ruhnu alles valge laik seenestiku uuri-
miskaardil.

Viimase viiekiimne aasta jooksul on
saarele j6udnud vareskaera k6rren6gi
(Ustilago hypodytes). Kui see rohus k6n-
dija piiksisiiiiri v6i jalgu musta n6ega
miidriv parasiitseen oleks esinenud juba
varem, poleks ta Limo rannas vareskae-
ralt k6rreroostet kogunud E. Lepikule
mlirkamata jiilinud. Vdib-olla toodigi k6r-
ren6gi Ruhnule piievitus- ja suplushimu-
liste jalgadega mandrilt.

Hiljutine, kuigi ehk mitte nii noor
tulnukas v6ib olla kadakanahkis (Penio-
phora junipericola). Niiskena tumevio-
letne, kuivanult roosahall koorikjas
seen kasvab Saare- ja Hiiumaal lausa
massiliselt kadaka surnud okstel ja tii-
vedel (2 El). Seene tunneb iira kahjus-
tatud okste hapruse ja murdekohal pal-
jastuva valkja mddapuidu jiirgi. Ukski
teine meil leviv kadakamiidanik ei muuda
oksi kergelt murduvaks. Kadakanahkist
leidub viiga rohkelt Ruhnu edelaran-
niku ldhedal Sjustaka ja Holma vahel,
mujal aga hama ja iiksikult. V6imalik,
et seene eosed sattusid Ruhnule l2idne-

I @ Tlmpnarmltu (Hydnum)
villakeha ia selle l5bil6lge
lT. t. Nikolaieva, 1961
iiirgil.

2 El Kadakanahklse (Pe-
niophora junipericola) levlk
Eeslis. K.arl on looslelud
arvutll, UIM l0\10 kn
ruudusllku alusel.
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tuultest kantuna ning on saare slseosa

alles vallutamas. Igatahes 1983. aastal
leidsin seent mitmest sellisest paigast,
kus seda 1979 veel Polnud.

1969. aasta siigistorm jiittis Ruhnu
metsadesse tuhandeid lamatiivesid. Koris-
tamata tormimurd sai paljude torikuliste
soodsaks kasvulavaks. Norrskoini ja
Norrkeldi vahel k6dunevatel kuusetiivedel
Ieidub ka tisna haruldasi torikulisi,
niiiteks ere-l6heroosa, liibunud viljake-
hadega Hapalopilus salmonicolor ja
imepeente pooridega, valgete liibunud
viljakehadega tiihttarrik (Skeletocutis
stellae). Saarel kasvavad k6ik mandril
harilikud eluspuude miidanike tekitajad

- miinnipess, kuusepess, juurepess, eba-
tuletaelik, haavataelik, tuletael ja teised.

Kiibarseente rohkus rahuldab heal aas-
tal n6udlikumagi seenestaja. Silma- ja
korjamisrddmuks on harilik ja lehter-
kukeseen, kivipuravik ja hulk teisi pu-
ravikulisi, pilvikuid ja riisikaid ning
aasSampinjon. Seni pole omaette liikide-
na eristatud kahte viiga head soiigi-
seent -- heledat ja punakaspruunikat
timpnarmikut (Hydnum repandum ja H.
rufescens). Haubjerre kuusikuis vdib neid
ndha kasvamas piiris ligistikku. Zooloo-
gia ja Botaanika Instituut tiiiendab pi-
devalt servikute puhaskultuuride kollekt-
siooni; Ruhnult lisandus sinna auster-
servikust haruldasem kopsuservik (Pleu-
rotus pulmonarius). Koos selle lehtpuu
lamatiivel kasvava seenega avastasime ka
huvitava, botaanikuist ja metsateadlasist
seni mdrkamata jliiinud pisikesc vaira
jalaka-sanglepa-pdrnametsa. Tot' salLr

asub vohava lepiku sisse peidetult Auste-
renges, lennuki maandumisraja loodet6-
pust sadakond meetrit edelas.

L6puks veel pisut E. LePiku Poolt
v?ilja juuritud t6lkjast. Nagu enne hlivi-
tamist 1934. aastal, nii ka praegu kas-
vab seda tuletorni 6uel. Pastoraadi juu-
res teda enam polnud, kiill aga piiris
rohkelt uues kohas - mahajiietud pdldude
iiiires ja teeservadel Holma meierei llihe-
dal.

Eestis pole veel iihegi looduslikult
eraldatud ala seenestikku p6hjalikult
inventeeritud. Ruhnu oleks selleks so-
bivaim paik - et siis viiskiimmend seitse

aastat hiljem teada saada, kuidas seenestik
ajas muutub.

KIRJANDUS:
l. Lepik, 8., 1935' On the fungusflora
of Ruhnu (Rund) Island. Loodusuurijate
Seltsi Aruanded, 42, l-2.
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Samblihud
Ruhnu saarel
Tiina Randlane

uhnu, mandritest k6ige

kaugemal asetsev Eesti

maakild, on tiinini jiiiinud
meie metsikuks LZiZineks.

Siin v6ib veel juhtuda, et

mererannik on kuumal su-

vepiieval inimtiihi ja pohlad

varisevad korjajata samblale. Paraku
tuleneb eraldatusest muudki. Teenimatult
on Liivi lahe saari teaduses, sealhulgas

ka botaanikas tunduvalt viihem uuritud
kui Lii2ine-Eesti omi.

Kui Ruhnu kdrgemaid taimi kiisitlevaid
iilevaateid ja liihiteateid leiame alates

miiiidunud sajandi kuueki.imnendatest aas-

tatest, siis alamatest taimedest, n?ii-

teks samblike kohta pole ilmunud iihtki
triikitiiiid. T6si knll, iildbotaanilistes
artiklites on mainitud ka iiksikuid samb-

likuliike, kuid need k6ik on vdga tava-
lised ja laialt levinud ega iseloomusta
kuidagi saare lihhenofloora rikkust v6i

omapdra. Nii niiiteks nimetavad esimesed

Ruhnu taimestiku uurijad A. Sass (1860)
ja A. Schmidt (1864) vaid islandi kio-
k6rva (Cetraria islandica) ' I. Hild6n
(1923) mainib harilikku p6drasamblikku
(Cladina rangif erina) ja G. Vilbaste
(1934) lisaks veel metsa- (C. arbuscula
ja alpi p6drasamblikku (C. stellaris).
P6hjalikum t6ij on Rootsi botaanikaaja-
kirjas <<Svensk Botanisk Tidskrift> aval-
datud J. Grdntvedi artikkel Ruhnu saare

floorast, kus loetletakse ka seitse lii-


