Seened

tamme peal
ja all
Mrrll Vo,asma
Tammega on seotud paljud seeneliigid mitmel viisil.

Tamme lehtedel,
eriti alusmctsas noofiel puudcl nde- Tamme-kivipuravik on iiks tavalisi tamme kaaslasi. Foto: VELLO LllV
mc vdga sageli hallikasvalget kinnet sce on tnikroseen teadusliku nimetusega Microsphaera
tiioedel, mah,o,lang enud
alphitoide.s, nT is pbhjustab tamme-jahukastet. Jahukaste
okstel
norgestab lehti, nii et need ci kasva nonnaalsuunrscni ning
ndeme tihti tammekakku (Doeclaleu querc'ina). Selle
sageli muudavad ka kuju, noorcd v6rsed aga jiidvad n6rtammepuitu lagundava seene tunnemc dra puitunud halligaks ja v6ivad talvcpakases hukkuda. Nii viihencb noofte
kaspruuni jalata viljakeha jiirgi, mille eoslavakandja (aiutarnmede juurdekasv.
misel ktiljel) koosneb labiirintjalt kulgevatest liistakutest.

Surnud

ja kiindudel

Elusqtel tiivedel
mdrkanre sageli

vdiveltorikut (Laetiporus sulphureus ;
lk. 295), harvem aga rusukit

selle kohta vaata ldhcmalt

(Fistulina hepatica), rnillc viljakeha on pealt punakaspruun
(maksa veirvi), pehme, jalata; aluminc kiilg (eoslavakandja)
on ookerkollane, sellel niieb (luubiga!) craldi asetsevaid
peeni torr-rkesi. Torukese ava (suuet) nimetatakse pooriks,
rusuki pooride labin-rddt on 0,2-0,3 rrm; viljakeha v6ib
kasvada suurcks (liibimoot kuni 20 cn.r); noored viljakehad
on kupatatult srjcidavad.

Tammekakk. Joonistanud ENE AOMETS

Puu o.ll ja selle liiheduses
kasvavad need seened, mis moodustavad tarnmega mii-

koriisa. Selliseid liike (nn. siimbionte) on paljudes seeneperekondades. Seeneliste rihcst mcelispcrekonnast kivipuravtk (Boletus) teame Eestis r"iheksa suurernal v6i vdhemal
mddral tamrxega seotud liiki. Neist seitset leidub tisna
harva (seepdtast on nad kantud Eesti punase raarnatu nimekirja) ja viirnastest neli on vdetud riikliku kaitse alla. Sagc-

damini vdib tarnrle alt leida kahtc tanlme- ja vdrk-kivipuravikku. Okaspuudega seotud harilikku kivipuravikku
(8. ec{ulis)ja mdnni-kivipuravikku (8. pirtophilu.s) me siin
ci kiisitle.

Kivipuravikud on suurtc tugcvate viljakchadega

sec-

ned, kiibara liibimddt enarnasti 8 20 cm, jalal vdib enarnikul neist ndha vdrkjat mustrit (meil kasvavatest kivipuravi-

kest pole v6rku kollascl ja punajalg-kivipuravikul), viljakehad ilmr"rvad tavalisclt juulist septembri l5puni.
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Et seekord tegeleme eeskdtt tamme
kaaslastega, siis annamegi mddramistabeli ja liigikirjeldused, mis aitavad neid
iiksteisest eristada. Palja silmaga niihtavate tunnuste jiirgi saab miidrata vaid
vdrskeid seeni, kui v6imalik, on soovitatav vaadata eri vanuses viljakehi.

1.

V6rk-kivipuraviku (8. reticulatus)

ktibar on hele- kuni pzihkelpruun; torukesed

ja poorid valkjad kuni kollakasrohelised;
jalg kahvaruhall kuni hclepruun. sama vdrvi tugev v6rk ulatub tipust aluseni; seeneliha valkjas, lOikamisel ei muutu sinakaks;
vdga hea s<iogiseen, samaneb hariliku kivipuravikuga.

:

2. Kollase kivipuraviku (8. su.tpectus

B. impolitus) kiibar on kastan- kuni tu-

l. Viljakeha ei muutu katsumisel

siniseks
siniseks

ega ldikarnisel kunagi

Viljakeha muutub katsumisel jalv6i l6ikarnisel
2. Jalal selge hele v6rkjas muster
- Jalal pole vorkjat mustrit

2
3

v6rk-kivipuravik
kollane kivipuravik

3. Poorid punased

4

Poorid valkjad, kollakad, oliivjad
4. JalaI vdrkjas muster
- Jalal pole v6rkjat mustrit, on peened punased soomused

5

Kiibar kollakas-, oliiv- v6i tumepruun
Kiibar hallikasvalge kuni oliivhall
6. Jalg pole silmatorkavalt juurduv
5.

Jalg silmatorkavalt juurduv I

6

punajalg-kivipuravik
tamme-kivipuravik
saatana-kivipuravik
7

m6ru kivipuravik

Kiibar kollakaspruun kuni tumepruun
8
Kribar valkjas- kuni h6behall.
Fechtneri kivipuravik
8. Jalg vaid tipuosas kollane, allpool punane kuni pruun, viha rr,aitsega
7.

m6hk-kivipuravik
Jalg tileni kollane, vaid alus m6nikord punakaspruun, maitse pehme

kuld-kivipuravik

mepruun, vanematel viljakehadel heledam
pruun, serv noorelt valkjas, ebatasane, kur-

ruliskribruline, siivendunud kohad kaetud
valkja hiirmakirmega, vigastuskohtadel mddrdunudroosakas, ndrgalt kleepuv; torukesed noolelt valkjaskollased, siis eredalt sdravkollased, poorid sama vdrvi, iimarad vdi veidi nurgcliscd, katsumiskohad muutuvad jdrgmiseks pdevaks pruunikaks; jalg kahvatu kuni helekollane, iilaosas vatjasviltjas, allpool vatjaskiuline
(mitte kunagi pole vdrku!), vigastuskohtadel mddrdunud roosakas; seeneliha kahvatukollakas kuni sidrunkollane, kiibaranaha all
ndrgalt punaka tooniga.
3. Punajalg-kivipuravik (8. erytthropu.s) on tume- kuni
oliivpruuni kiibaraga; torukesed rohckaskollased, poorid tumepunased, vdikesed, iimarad, vajutamisel muutuvad kiiresti tumesiniseks; jalal on koilasel p6hjal peenikcseci punased soomused (v6rku ei ole!), jala tipp kiibara all v6ib olla m6nikord oranZpunane,
alumine osa pruunikas, nuijas; seeneliha kollane, ldikepind muutub viiga kiiresti intensiivselt siniseks, seejiirel hallikaks.
Seda liiki puraviku t6i zooloogia ja botaanika institur"rdi seeneteadlastele V6rrmaalt Haanjast oma suvekodu tammede alt
H. Soovik neli aastat tagasi. Seni ei olnud punajalg-kivipuravikku
Eestis registreeritud, aga tooja iitles, et nemad on seda secnt mdr-

jala iilemises osas; seeneliha kahvatukollakas, ldikepind muutub
kahvatusiniseks, ebameeldiva raipel6hnaga; rniirgine, pdhjustab
seedch?iireid.

6. M6ru kivipuravik (8. radicans) on kahvatuhalli kuni
pruunikashalli kiibaraga, katsumiskohad pruunistuvad, vanemalt
mdnikord soomuseline; torukesed noorclt hele-, hiljem oliivkollased, poolid sana vdwust, i.imarad, vajutamisel muutuvad tihti siniseks; nuijas, silmatorkavalt juurduv jalg hele- kuni sidrunkollanc, harva kitsa punaka voiindiga, noorelt peaaegu sile, vanematel
tiheda peene valkja vdi kollaka vdrguga; katsurnisel muutub siniscks, tigude srjodud kohad loosakad; seeneliha valge, torukeste all

kollanc, ldikepind muutub kiiresti tintsiniseks, viha

rnaitsega,

ebameeldiva l6hnaga.

7. Fechtneri kivipuraviku (8. ./bchmeri) kiibar on noorelt
valkjas- kuni h6bchall, vanematel seentel prunnikashall, katsumiskohad muutuvad pruunikaks; tomkesed a1gu1 kahvatukollased, siis kuld- kuni sidrunkollased, vanalt oliivkollased, poorid
sama vdrvust, viiikesed, pisut nurgelised, vajutamisel muutuvad
kohe rohekassiniseks; rruijas, mdnikord ndrgalt juurduv jalg kuld-

ganud juba mitu aastat varem.

4. Tamme-kivipuraviku (8. luridu.t) kiibar on oliivkollakas
kuni oliivpruun; torukesed on kollakad kuni oliivlohekad, poorid
tumepunased, nurgelised, vajutamisel muutuvad siniseks; iala
iilemine pool kollane, alus purpurpunane, punalle jiirne vdrkjas
struktuur ulatub tipust peaaegu aluseni, katsumisel muutub ka jalg sinakaks; seeneliha
kiibaras valkjas, jalas kollakas jajala aluses
purpu{punane, ldikekohtadel muutub tumesiniseks, secjiirel lillakashalliks. See seen
on kupatatult so<jdav.

5. Saatani-kivipuraviku (8. satqnas)
kr.ibar on hallikasvalge kuni hele oliivhali,
kribara nahk ulatub tihti iile serva; torukesed oliivkollakad, poorid vdga noortel valkjaskollased, peagi erksalt vaarik- kuni karmiinpunased, viiikesed, timarad, vajutamisel muutuvad rohekassiniseks; jiime-nuijas
jalg noorelt kiibara juures erekanniinpunane, alusel tumekollane, hiljem iilalt kollane
ja allpool iileni karmiinpunane, vanadel viljakehadel sdilib punane vzirvus sageli vaid
vtiondinajala keskosas ning peene vdrguna

Saata na-kivi puravik on

h

arulda ne !

Foto: Georg StSu*in
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I Kurgi r.unl.. et seentel juuri ci olc (on hoopis peen seeneniidistik).
kasutanre siin secla nrOistet piltlikkuse mtlttes: kui teistc pr-rravikejalgjiirib
nraast iiles vdetuna alt iirnaraks. siis u.rdln kivipurar.ikujalg ahencb kddus
juuft meenutavaks moodustiseks.

tihti laiguti vdi kitsa vtjondina kamiinpunane. tivalkja v6rguga; seeneliha valkjas- kuni he1eko1lane,
jala aluses punakas, ldikekohad muutuvad kiiresti siniseks.
8. Mdhk-kivipuraviku (8. calopus) kiibar on hallkollakas
kuni -pruunikas, kahvatupruun, tihti plaatjalt pragunev; torukesed
algul helekollased, hiljem mddrdunud oliiv- kuni sidrunkollased,
poorid sama vdr-lrrst, vdga vdikesed, iimarad, vajutamisel muutuvad rohekassiniseks; jalg iilaosas kollane, allpool veri- kuni purpulpunane, alusel enamasti oliivpruun, v6rk sama vdrvi, tavaliselt
mdhkjas-puhetunud, katsumisel muutub mdtirdunudrohekaks;
seeneliha valkjas vdi helekollakas, aluses mdiirdunudpunane, 16ikekohtadel muutub algul rohekassiniseks, seejarel hallikaks, viha
kollane, alusel

puosas peene

(soovitatav oleks kohe vdrskelt neid ka kirjeldada: mdrkige
kiibara ja jala vdrr.us ja muud tunnused, mis teid mriiirates
just selle liigi juurde juhtisid). Kodus kuivatage viljakehad
(sobivaim temperatuur 35 50 "C); jala vdib enne piki poo-

leks l5igata, kiibara mitmeks ristl6iguks. Kuivatatud

see-

ned koos tdpsete leiukoha andmete, vdrske viljakeha kirjelduse, leidja nime ning aadressiga palume tuua v6i saata
zooloogia ja botaanika instituudi miikoloogia osakonda
(aadress: E82400 Tartu, Riia 181), samast saate ka abi igasuguste teile tundmatute seente mddramisel.

maitsega; mittesciodav.

9.

Kuld-kivipuravik (8. appendiculatus) on hele- kuni tu-

mepruuni kribaraga, vigastuskohad vdn.uvad pruunikaks; torukesed kahvatukollased kuni pruunikasoliivjad, poorid sama vdr-rust,

viiikesed, iimarad, vajutamisel muutuvad kahvatu rohekassiniseks;ja1g eredalt sidrun- kuni kroomkollane, alusel m6nikord punakas v6i pruunikas, tipuosas on noortel dm kollakas v6rk, hiljem
peaaegu sile, katsumisel muutub 6rrralt rohekassiniseks; seeneliha
vddvelkollane, ldikekohad muutuvad enamasti n6rgalt rohekassiniseks.

Kui mdrkate oma kodu liihedal v6i matkaradadel tammede all puravikke, proovige madrata, mis liiki nad on. Juhul kui mddrang nditab, et tegu v6ib olla haruldase seenega, siis v6tke l-2 viljakeha koos terve lalaga kaasa2
2 Arge kartke haruldase seene viljakeha kaasa v6ttes pahandust teha:
seen jaiib tamme juurte vahele alles ja viljakeha hiiviks ju mbne aja piirast
niikuinii; seeneuurijate kiitte viiduna aitab see aga selgitada haruldaste
seente levikut.

Tammega seotud seente kohta saad veel lugeda:

K a I a m e e s, K., 1972. Tamn.reseened. Eesti Loodus, 9.
K alam e e s, K., L asting, V., 1974. Eestipuravikulised. Tln.
K a I am e e s, K., P a rrn a s t o, E. 1995. Kaitsealused liigid. Seened. Eesti Loodus" 8.

TOIMETUSELT. Oma huvitavad ieiud v6ite tuua v6i
saata ka meile, ikka vanal aadressil: Veski 4, Tartu; posti-

aadress: pk.110, 8E2400 Tartu; teated e-postiga:
ann@e1.1oodus.ee.
Ja veel: kui te ei leia seeni oma tamme pealt ega alt, siis
drge kurvastage. Selle rile, et teie tamme peal seeni ei ole,
tuleb ju hoopis r66mustada! Aga hoidke silmad lahti suvel

ja siigisel mujalgi ringi liikudes ja pange oma leiud kirja
(drge unustage mdrkimast tdpset asukohta). Kui kahtlustate
haruldust, siis toimige ikka nii, nagu siin soovitatud. Teie
seeneteateid ootame 1 5. oktoobrini.

