SEEN ERETKEDELT
On mdddunud aasta septembrikuu

iiheksas

pdev. Otsin Viidumdel puravikke. Taga kihutab mitte tahtmine neid pannile panna, vaid

soov leida huvitavaid

ja ilusaid

eksemplare

pildistamiseks. Koostamisel olev raamat Eesti

puravikest vajab illustratsioone, seened kulinaaria objektina on minus tekitanud teatava
professionaalse tiidirnuse. Seepiirast valingi
korvi vaid ijksikuid, iga liigi k6ige tii'i.ipilisemaid eksemplare. Nde, iisna liihestikku kas-

vavad nii harilik kui ka v6rk-kivipuravik.
Neid looduses kSrvuti nrihes ei jdli mingisugust kahtlust, et tegemist on kahe t6epoolest erineva liigiga.

Vdrk-kivipuraviku

viljakeha

on

rileni hele-pruunr'kashall ja ta jalga katab
nii nagu nimi iitleb vAga tugev reljeefne
v6rkmuSter. Kasvab

- ikka tammede all ja
ta

paistab eelistavat vaigusrikkaid kasvukohti.
Nii leiangi teda Viidumde looduskaitsealalt

just Surnuaiam:ie n6lva alumises osas, kus
siinse perenaise iitlust rncirida k6ige rohkem
ja mitmekesisemaid pu,ravikke ieiduvat. Nii
see ongi ja hdsti tu,ntud liikide k6rval tabab
silm ka r.ihe v66rama vdlimusega puraviku.
Sadakond meetrit edasi on niisuguseid punaka
varjundiga helepruune seeni veel kaks ttikki.
Kogu aeg on kiire, sest siigisel jddb keskpiievane aeg, mil piiike korralike viirvifotode

veel kiillalt kdrgel s,eisab, iisna
Nii ka ntirid. K6igepealt on tarvis
huvitavamad leiud kdhku-Jciihku pildistada,
nende hulgas ka kummaline helepruun puravik (pean teda esimesel pilgul m6neks kivipuraviku sugulaseks), ja alles siis saab mahti
tegemiseks
liihikeseks"

hakata rahulikurnalt jdrele uurima, missugust
nime uus tuttav 6ieti kannab.
Istun, seen kdes ja raarnat ees, ning miidran ja m:i5ran, aga midagi mdistiikku vdlja
ei tule. Nii kui m6nele kivipuraviku liigile
pidama jdiin, selgitab tii,psem kirjeldus ja
seene v6rdlemine, et ei, see ta siiski ei ole.
Ei tea, kaua see oleks v6inud niimoodi kesta,
kui ma poleks seent pikuti l6hki l6iganud.
Kohe sai k6ik selgeks, sest puraviku jalg on
66nes mis 66nes.

Kastanpiikk!

Seda

Iiiki

(Gyroporus castaneus) on Eestist vaid iikskord aastate eest leitud (T. Leisner) ja ni.irid
on minu kdes selle l6unapoolse liigi teine leid.
Niisugune ta siis on: viiliskujult kaunikesti

kivipuravikku v6i pruuni sametpuravikku

meenutav, aga kuidagi robustse ebakorrapiirase vormiga, heleda kaneelpruuni v6i kol-

lakaspruuni, kohati punatka varjundiga kiibara
ja jalaga, kahvatukollaste torukeslega. Seeneliha on valge v6i pisut helekollane (vajutamisel ei muutu siniseks), habras ja kergesti
murduv. Jalg on aga 66nes, noorena veel
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vaheseintega mitmeks kambriks jaotunud,
hiljern iiheainsa suure trihemega.
Tundub, et meie iAiinesaartel j6uavad oma

leviku kirdepiirile iisna pa jud Kesk-Er-r'roopa
liigld ja viimastel aastate,I on selgunud, et
meie seente f,ioora on niisuguste soojalembeste liikide poolest rikkam, kui seni arvati.
Tundub ka, et mitmed liigid, mida meil veel
ilsna hiljuti viiga haruldasteks peeti v6i mille
leidmisv6imaluses tildse kaheldi, pole tegelikult kuigi haruldased ja v6ivad soodsatel
aastatel isegi massiliselt ilmuda.
Nditeks roh,eline
kArrbseseen
(tahvlil, 1). Esmakordselt leidsin ta Eestist
1960. aasta augustis, siitsamast Viidumde
iAhistelt Lillipe talu juurest. Samal aastal
Ieiti teda ka mujalt. Sellest ajast peale v6isime vAita, et see iiks rmirgisernaid seeni
iildse meiJ kindlalt, ehkki vdga harva, kasvab. See (vega harva> sai mciodunud siigisel
Saarernaal tdsise hoobi. Viidumliel sattus
rohelist kiirbseseent mitmes kohas r-isna mitmekaupa ette, kiiik Loode tammikusse pani
aga t6siselt jah,muma: elegantseid, veidi kollaka. varjundiga heierohelisi seeni kasvas seal

k6ikjal mitte enam kiimnete, vaid

koguni

sadade kaupal Millest jdrsku niisugune ki.illus? Hea veel, et rohelise kiirbseseene vdli-

ei meelita, sellel
viiga kurvad tagajlirjed.
Seenemiirgistuste arv nditab meil mdningat
kasvutendentsi ja selle iiheks p6,hjuseks on
mus teda scirjgilks korjama
eksfunusel oleksid

seente iildiselt suurenev sddrnine, mis kahjuks

toob kaasa ka liigse agaruse: kiputakse kor-

jama seeni, mida t5iesti kindlasti ei tunta.
Nii nagu seegi kord tegi Saaremaal pahan(kutsudust saatana-kivipuravik
takse ka juudapuravikuks ehk kuradlpiitakaks). VeeI aastat viis tagasi arvati, et seda
liilki Eestis ,ei kasva ja et ainsaks Eestis kasvavaks punase jalaga kivipu'ravikuks on sijii(n6iapuradav tamme-kivipuravik
vik). Paar aastat tagasi aga leiti saatanakivipuravikku nii Saaremaalt kui ka mujatt
Liiiine-Eestist ja mullu kasvas neid rohkesti
k6ikjal Kingissepast Orissaareni. Loode tam-

mikus nAgin veel augusti teisel poolel arvukalt vanu, enamasti hiiglasuuri (isegi rile
30 cm laiuse kiibaraga) seeni. Augustis oli
kaks inimest saanud neist mr.irgistuse. Seda
oleks v6inud juhtuda rohkemgi, sest ilusa
v5limusega erksaviirviline seen meelitab end
korjama tamrne-kivipu'raviku pdhe. Ometi on
neid kaht kivipuravittrcku kerge eristada. UIdkuju jArgi saab neid juba kaugelt vaadates
Ara tunda: saatana-kivipuravik on alati laia
kiibara ja liihikese jdmeda rimarav6itu mugulja jalaga, tamme-kivipuravik aga suhte-

Iiselt saleda jalaga. Iseloomulik on ka vdrvus:
saatana-kivipuravikul kiibar pealt helehall,
torukesed allkiiljel veripunased, jalg aga
vahelduvalt koilane ja karrniinpunane (saatana-kivipuraviku vArviiise pildi leiate <Eesti
Loodusest>, 1968, nr. 5, lk. 272. ToiTL.); tammekivipuraviku ki.ibar on kollakaspruun, poorid

tuhmili pruunikas- v6i purpurpunased, ka
jalg tuhmimalt vArvunud (tipust kollakas,
altpool'u purpurpunane).

Muilu pak'kus Saaremaa mrikoloogidele

veelgi r-illatusi. Loode tarn-mlkus kasvas tammetiivede alustel rohkesti ka rusukat (2).
Seda rusket, otsekui maksatiikki meenu;tavat
(m6nikord nimetatakse teda ka maksakuks)
pikliku kiibaraga seent peetakse heaks sdogiseeneks. Teda proovinud inirnesed kinnitavad,
et ta on omapdrase, meeldiva, teistest seentest hdsti eristatava, kuid mitte ka liiga
ebahariliku maitsega. Kes juhtub leidma tema

noori, veel vintskeks muutumata viljakehi,
sellel tasub neid korjata.

Rusuk on ka muidu tdhelepanuvddrrne
seen. Vaadake tema kiibara allkii,lge: seal on

torukesed nagu torikulistel. Ometi ei kuulu
rusuk torikuliste hulka, sest lAhernal vaatlemisel v6ib niiha, et torukesed pole mitte r.iksteise killge kinni kasvanud nagu torikuliste.l,
vaid seisavad lAhestikku, igariks omaette. Nii
on rusukal otsekui paljud'est vdikestest viljakehadest kokkukasvanud liitviljakeha. Selle

liigid kasvavad L6unaAmeerikas, nii et rusuk on se1le vdikese omapiirase ja arvatavasti iirgse seeneriihma ainus
esindaja Euroopas.
Kui nr.irid otsida vastust kiisimusele, mis
perekonna teised

pdhjustas mitmete haruldaste l6unapoolsete
seeneliikide nii j6udsa kasvu mtjridunud sr.igisel Saaremaal, siis torkab silma, et mcicidunud suvi oli seentele seal tildse soodne: soe

ning ktillaldaste 6igeaegsete vihmadega

augusti keskpaigas ja teisel poolel. Niiskust
jb-tkus ka septembri algul, rnist6ttu k6iki seeni
oli vdga rohkesti. Sellisele suvele eelnes veel
erakordselt pehme talv. NAib, et paljud l6unapoolsema levikuga seened viljuvad meil vaid
hiisti soodsatei aastatel, pr.isides vahepeal
pikka aega vegetatiivses olekus. Arvatavasti
vajavad nad peale sobivate suviste kasvutingi'rnuste

ka hdid talvitumistingimusi,

mida

pakkus 1971172. aasta pehme talv. E,t tdnavune talv oli niisama pehnne v6i isegi pehmem kui eelmiine, siis tasub n'iiiidki teraselt
jdllegi
ringi vaadata, eriti l5dnesaartel
- kashulgast
leidub haruldasi liike ja m6nda nende

eriti rohkesti?

Huvitavamaid mulluseid seeneleide Saare(3).
maalt oli ka kollane k6rvliudik

Seda haruldast erekollast liudseent kasvas
hulgi Kr.ibassaare laialehises metsas. T iripi-

lise laialehiste metsade asukana on tema

P u n ak a s m a at iiht (Ceastrum ru{escens)
on iiks neid meie seenharuldusi, mida on Eestis
Leitud uaid. uiiest kohast, kuid mid"a u6ib siigi-

seti peo,o.egu kindlasti niiha Viidumd,e ialarnil.

kasvuv6imalused Eestis kaunikesti piiratud.
Seet6ttu meenub too septembrikuine retk
Kr.ibassaarde, kus metsa all hakkas juba
srigisest ttihjust tundma, leidmisr66msa pdevana.

Niisuguste iillatuste kdrval on Saaremaal
ha seenha,ruldusi, mille leiukoht on kinClalt
teada, nii et seene ndgemiseks tuleb ta vaid
Sigel ajal i.iles otsida. Uks sellistest on I e h t e r ii d i k (4), mis kasvab kahes kohas Viidumiie looduskaitsealal. Tema kiihvlikujulised
kdhrjad viijakehad on poolliibipaistvad, vdrvuselt kahvatupunased. Nad tungivad lebi liivase pinnase seal, kus on mattunud miinnipuitu
selles arenebki seeneniidistik. Lehteriidik- kuulub i.idikuliste seltsi ja teda peetakse nende hulgas iiheks tdhtsamaks sbcigi-

Meil leidub teda aga kahjuks nii
harva ja vAhe, et pole jdtkunud isegi degusseeneks.

teerimiseks.

Mriodunudsiigisesed seeneretked Saare-

maale kinnitasid veendumust, et Saaremaa on

seenharuldustelt isegi rikkam kui taimharulduste pooiest. Seal saavad miikoloogid uurida
mitmeid laialehiste metsade seeni, mis Eestis
on oma levikupiiril.

Ain Raitviir
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