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Suve rl6pupoole, siis kui mustikad on
valrninud ja korjatudki ning metsad
seeneliste pdralt, siis kui aasadel jdAb
oisi jdrjest vAhernaks ja saabub viljade
valmirnise aeg, alles ,siis ilmub rnetsas
samblava,ibaga kaetud mul,lasdngist
seenlill ja ,pu,hkeb 6itsele. Inimesed, kes
seenlille esirnest korda mdrkavad, satu-
vad tavaliselt hd,mmeldusse ning ei
oska silma ,hakanud taime pidada 6ieti
ei lilleks ega seeneks.

Seenlill (Monotropa hupopitasl on
tagasihoidliku viilimusega. Tavaliselt
pannakse teda thhele siis, kui kummar-
dutakse rn6nd tema lirhedal kasvavat
seent Oles v6tma. I{ogu tairn, nii vars
koos teda kaivate socrmusjate lehtedega
kui ka varre tipul kobarasse koondu-
nud 6ied on Ohtemoodi kahkjad valk-
jaskollased. K6ige hoolikama otsimi.se-
gagi ei leia seenlillel rohelisi lehti, ja et
ta ilmub just seeneajal, siis ei oska
seeniille juhdleidja teda taimeks pidada.
Ometigi on seenlill taim ning nagu nAi-
tab rohelise vzirvuse ja lehtede puudu-
mine, {ruulub ta heterotroofserte tairrnede
kilda. Siiski pole ta sugulane ajakirja
eetrmistes numbrites kirjeldatud sama-
suguse toitumisviisi esind.ajatega, vaid
kuulub kanarbikuliste seltsi uibulehe-
liste sugukonda.

Seenlille ldhimad sugulased uibule-
hed on hdrnara kuusiku ja soostunud
metsade tairned ning neil, nii nagu ka
teistel,kanarbi,kulistel, v6ib n5iha hd,sti-
arenenud mtikoriisat: uibulehtede edu-
kas ikasv ja arene,mine s6ltub oluliselt
seensi.imbiondist. Nii ilrnneb seenlille
sugulastel kalduvus saprof.tr.itsele eIu-

I viisile, seenlille ennast peetakse selle
I arengusuunaddrmuslikuks esindajaks.
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I Ometi on Iood seenlille toitumisega
Itll keerulisernad, kui esimesel pilgul pais-
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tab. Juba kaua aega on see taim tead-
lastele'huvi pdlckunud ja neile m6ista-
tuseks olnud" Varasemad uurijad pida-
sid seenlille parasiidiks ja arvasid, et
nii nagu 'kiiopdkk elab lehtpuude juur-
tel, on seenlill nugiliseks kuuskedel ja
mdndidel. Hiljem aga t6estati veenvalt,
et seenlille juured ei ole vahetus kon-
talktis rpuude juurtega, kiill aga leiti neil
tugevasti arenenud rmtikoriisa, mis viili-
muselt meenutab okaspuude mrikorii-
sat ja rnuudab niimoodi seenlille juu-
red puujuurte sarnaseks. Viimane asja-
olu 'koos sellega, et ,seenlille ia puude
juured on mullas liihestikku, viiski esi-
algsele eksiarva,rnusele otsesest parasi-
tismist.

Missugune seen moodustab mtiko-
riisa seenlille juurtel, 'pole veel tepselt
tead,a, ent arvatakse, et tegemist v6ib
olla mifunete puravikulistega, mis samal
ajal rnoodustavad rn0koriisa ka kuuse
v6i miinniga. Seenlille miikoriisa on
segatiiiipi - ektoendotroofne. K6ige-
pealt i.imbritseb tema juuri tugev ja
paks seeneniitidest tupp * ektotroofne
mrirkoriisa, millele lisaks tungib osa
seeneniite juure koorerakkudesse, kus
taim omastab 'nendes sisalduvad toit-
ained, nii nagu see toimub ka kdpaliste
endotroof se mtikoriisa puhul.

Viimase paa,ri aastaktimne uurimu-
sed on aga niiidanud, et seenlill ei saa
toituda metsdk6dus leiduvast orgaanili-
sest ainest oma siimbiontseene kaasabil,
sest viimane pole suuteline lagundairna
ei tselluloosi ega ka teisi poltisahha-
niide, vaid saab siisinikuallikana kasu-
tada 'vaid gh.ikoosi ja m6ningaid teisi
lihtsuhkruid. Gltikoosi siinteesimise
vdime aga seenlillel puudub ja nii niiib,
et suletud s,risteem seenlill-seen peaks
'i.isna kiiresti ndlga surema. Ornetigi
nditab seenlille 6ievarte kiire kasrr ja
areng suve 16rpul, et sel ajal peab taim
kusagilt saama rikkallku energiavoo
ghikoosi neol.

Tehti ,katse: seenlille juured isolee-
riti maasse torgatud rnetallsilindriga
puujuurtest. Jiirgmisel aastal kadusid
lopsakad seenlille kogumikud tdielikult
vdi arenesid vaid liksikud v6ga kidurad
taimed. Siit v6ib jdreldada, et seenlill sdl-
tub siiski puudest ja nende ,juu,rtest. Et
seda veelgi kontrollida, viidi puude, nii
'kuudkede kui ka mdndide tiivedesse
radioaktiivse silsinikuga glriikoosilahust,
koguti m6'ne pdeva piirast puude IAhe-
duses kasvanud seenlilled ja rn6Sdeti
nende radioaktiivsus. Selgus, et puud
ja seenlilled on omavahel seotud: noo-
red, alles aktiivselt 'kasvavad seenlilled
olid muutunud radioaktiivseks, n6rka
radioaktiirvsust tdheldati ka tdiskasva-
nud seenlilledel.

Seega on ilmne, et seenlill saab
oma toitained p6hiliselt puudelt, mil-



lega seletub rka seenlillede kiire kasva-
mine suve ldpul, ajal, rnil puudes toi-
rnub assimilaatide tugev laskuv vool
fuurtesse. Uhendusliiliks puude ja seen-
lille vahel on aga s€en, rnis moodustarb
miikoriisa iihelt poolt kuuske.de vbi
rnandid€ga, teiselt poolt aga seenlillega.
Asjasse on segatud arvatavasti mitte
,tlks, vaid mitu seeneliiki ja tdnaseni
pole selge, n'rissugust kasu saab men
sellisest tkooselust. Teatakse vaid, et
seenlill €ritab rningisugust veel ldhe-
imalt tundma6'ppirnata bioaktiivset
ainet, mis stirnuleerib s€ente kasvu, Ka
jdiib praegu v€el selgusetuls, kuidas
on vAlja kujunenud seenlille niisugune
kumrna'line toitumisviis. Lihtne pole
ka sellele toitumiisviisile tdpset nirne
anda. Kiill aga vdib kindlamalt kui klo-
rofiillita kdpaliste kotrta vdita, et tairn
esineb pigem grarasiidi kui siimbiondi
osas, Raskem on 6elda, kas seenlill pa-

Aulori folo.

rasi.teerib seenel v6i seene vatrendusel
(kaudsel teel) ,puul. Oige oleks vist vaa-
delda puud 'ja seent siimbiondipaarinaja seenlille parasiidina sellel ka,hest
organismist koosneval rsiisteernil.

Kuidas'ka poleks, materjali nii m6t-
lemiseks kui ka edaspidisteks uurirnis-
teks peaks seenlill pakkuma ktitlaga.
M6istatusllkuna astus ta rneie ette selle
loo algul, an6nda saime temast teada,
uusi rn6istatusi aga tuli juurde.

Kes tahab seenlille .liihemal vaa-
data, seadku sammud okasmetsa. Ta
armastab kasvada valguskiillases sam,b-
liikumdnnikus p6drasamblikututtide ja
,pdhlavarte vahel, aga vSime teda leida
ka niiskest var,julisest kuusikust. Ha-
ruldane ta meil ei ole, tarvitseb vaid
silrna teritada ja juba ta paistabki.


