TAMMESEENED
Kui seeneteadiane ndeb metsas tamme v6i
satub tammetukka, riidkimata tammikust,
valdab teda ikka ootusdrevus
ehk leiab
- ole .iust nii
rnidagi p6nevat! Ja paraku, kui ei

kuiv, et lehed ialge aII lausa krdbisevad, siis
t6esti leiabki! Esindab ju tamn-r kunagisi soo-

jemaid kliimaperioode meie rnaal, praegu aga
on iiheks silmapaistvamaks lijliks, mis i.ihendab Eesti seenefloorat LdAne- ja L6unaEuroopa laialehiste metsade miikoflooraga.
Kuna tamm on praegu levinud peamiselt
LdAne-Bestis .ja meie ldiinesaartel, on arusaadav, et Eesti suurimad seenharuidused piirlnevaC just neist paigust ja seeneteadiast t6mbab sinna k6ige rohkem.
Tamm on soodsaks eluasemeks paljudele
paresiitseentele, puidumlidanikke tekitavatele

liikidele, kddu-saprobiontidele ning miikoriisaseenteie. Kahtlemata on igaiiks niiinud, kui-

k6dunevatel tammelehtedel kasvavad lehikseened k ri ii t s n cj cj b i k (Marasrnius prasiosmus) ja hermesntjobik (Marasmius all,iaceus). Kiliislaugu jdrele l6hnab nii k6dus
Ieviv seeneniidistik kui ka viljakeha. Kiii.itsntjtibikul on vdike, peaaegu nahkjas kibedamaitseline, rileni koliakas- kuni kahvaiupruunikas viijakeha, hermesnSobikul aga pole see
kibe ning jalg on must. Nende seente viljakehi
on Eestis seni leitud rr:iga harva; kiiiitsnottbik
kasvab eriti hilissrigisei. Tihti tuntava kiiiisIaugul6hna jArgi tammikutes v6ib vdhemalt
fihe nimetatud iiigi sagedast esinemist oletada. Lehek6du kuivab aga tammikus vihmavaesel ajal viiga kiiresti iiibi ning sellistel k6duIagundajatel seentel ei jdtku siis viljakehade
rnoodustamiseks enamasti piisavalt niiskust.

Tamm on tuntumaid mrikoriisamoodustajaid puid, oiles juba ammust aega seeperast
teadlaste r.iks peamine huviobjekt. Juba
Theophrastos orla raamatus <Teadus taimedest> viitab tamme juurtest <viiljakasvavatele> seenteLe. E. Boudier kirjutab 1876. a.
Prantsusmaal tammega seotud trlihvliiaadsest
seenest hirveptihklisl El aph omy c e s gr anulatus

(kasvab

ka

Eestis). Maailma enam kui
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das tammelehed <hallitavad>. Eemalt vaadates on terve puu rileni valge. Liihemait selgub, et kSik tammelehed on kaetud valge hai-

litusetaolise

kirmega

tamme- jahu-

ka ste g a, mllle tekitab kottseen Microsphaera alphitoides. Sr.igise poole arenevad lehe pinnal ievivale seeneniidistikule vil jakehad -nciopn6elapeataolised mustad kleistoteetsiurnid, mille sees tekkivates eoskottides valmivad eosed. Surnud, kuid veel puu kr.iljes pr.isivateL okstel v6ime r.isna tihti leida piklikl<e,
koort l6hestanud pragusid, mis tekivad kottseene Colpoma quercina tegevusel. Koorepra-

gudest tungivad vAlja seene lehtereoslad
(apoteetsiumid). Kas seen on puhtsaprobior-rt
v6i hakkab ta arenema juba elusatel okstel
parasiidina

rnused lahku.-

selies ldhevad teadlaste arva-

Puidum:idanike pdhjustajaist on rildtuntum tammikute tavaline seen tamrnekakk

{Daedalea quercina). See on kindel tammepuidu saproblont, esinedes tihti massiiiselt
eriti kiindudel ja lamavatel tiivedel, mOnikord aga ka surnuci okstel ja elustrivede
k6dLrnevates oksa66nsustes. Seen p6hiustab
puidu destruktiivmddarrikku (puit muutub
tumepruuniks). Tamme]<akk on hiisti tuntav
labiirintja eoslavakandja poolest.

Parasiitsetest tiivemiidaniklle p6hjustavatest Liikidest tammel nimetagem iiht omapii-

raserrrat Eesti seent
rusukat (FisiuLina
hepaiica), mida esineb- harva eiusai;e tammede
ttivedel ja juurtel. Pehme pruunikaspunase
neerjaspikliku viljakeha eoslavakandja koos-

neb (erinevalt k6igist teistest torikulistest)
omavahel mitte kokkukasvanud torukestest.
Rusuk (mulde sdcigiseen!) on oma viilisilmeit
v:iga omapdrane ning kergesti. tuntav.
Seeneline, kel hea l6hnataju, on tammikus
liikudes kindlasti tundnud kiirislaugul6hna,
rnis tuleb lehek6dust. Seda p6hjustavad
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7. joon. Miikoriisade

jiirgi).
a

tuipe tamrnel (LobanoDi

- nuijas, b - harjasjas, c -

iioraljas,

tarnmeiiigist

on praeguseni A. I(eily andme-

tel mrikotroofsus teada 23

liigil, kuid
-ja

t6sist

haritliheiepanu on pobratttd ainult iihele
likule tammele. Miikoriisad on tammel arenevorminud tihti vdga ilmekalt, arvukalt

kirjeldatud pearniseit
ja. nuijaid mrikoriisasid,

kiillaseit. Tammei on

koraljaid, pintseljaid

1J.l,g'lt'"

viilispind v6ib oila sile, i<arvane v6i harjasjas t1. joon.).
V. Lobanovi arvates on tamm tugerraastmelinc miikotroof, mis moodustab tii'.ipihsi
ektoendotroofseid miikoriisasid. Harvetn on
tammel tdheldatud ka ektotroofseid miikoriisasiC. Tamm on olnud klassikaiiseks uurikusjuures nende

misobjektiks ektoendotroofsete mukoriisade
anatoomia alal (2. joon.). Kummaiisel kombel
ei oie tamme miikotroofsust seni eksperimentaalseit t6estatud. Seeneiiike, mis aga looduses on iammega ilmses seoses, v6ib ioetleda
iisna rohkesti. Paljusid nendest liikidest tuleb
kiill seostada laiaiehise metsaga riidse, kuid
iilejdiinud meil kasvavad laialehised puuliigid

on kas vliga n6rgaastmelised miikotrooiid
(vaher, piirn) v6i ei moodusta tildse mrikoriisasid (jalakas, saar). Seega on tamm meie
laialehistest puudest k6ige suurema t6enAosusega mitmete laialehistes metsades esinevate seeneliikicie siimbiondiks. Seliistest Iiikidest v6iks nimetada j:irgmisi: tamme-kivipuravik (Boletus luridus), kollane kivipuravik
lB. impolitus), saatana-kivipuravik (8. soto-

klvipuravik (8.'Jechttteri),
m6ru kivipuravik (8. radicans), piparriisikas (Loctarius piperatus), lillakas riisikas (L. uiolascens), viiSveiheinik (TrichoLoma
nos), Fechtneri

sulphureum,),

kuiv limanutt

(Hggrophorus

pilvik-iimanutt (H. russula), roheline kdrbseseen (Amanita phalloides), loorpenarhLs),

(4. strobiliformis).
Tamme-kivipuravik
on Pdhja-

kiirbseseen

Ldiir-re-Eestis

ning

ja

Eesti lSiiiresaartel tavalise-

mail puravikulisi, olles kergesti tuntav oliivkollakaspruuni viltja kribara, purpurpunaste

ning jalaga ja kiiresti tindisiniseks vlirvuva seenelihaga viljakeha pooiest. Tammekivipuravikku peetalise tihti saatana-kivipuravil<uks, mis kasvab samuti Liiiine-Eestis,
kuid on meil tegelikult ilsna haruldane. Vii-

pooride

mase kubar orr kahvatuhall, poorid ere-veripunased. jalg vahelduvalt koliane ja karmiinpunane, seeneliha r'5rvub vaevalt sinakaks ja
on tugerra raipelbhnaga. Nende liikide iirase-

gamine vdib tuua ebameeldivusi, sest tamrnekivi.puravik on irinnatav sccigiseen, saatana-

kiviouravik aga seni ainus mr-irgine puravi-

kuline Eestis.
Ulejddnud loetletud laialehise metsa liikidest esinevad Eestis harva. Peaaegu k6ik
nimetatud liigid on lubjalembesed, mist6ttu
nende levik piirdub P6hja- ja Liiiine-Eestiga.
Uksnes tammega seotud liikidest saab esi-

41oor,e

narenhtjin

'sksi/inder

2. joon. Karuase

ektoendotrooJse milkoriisa

ristt6ige tamtnel (Lobanoui jiirgi).

algu nimetada ainuit kahte
tamme(Lactarius quietus)- ja pargiriisikat
puravikku (Leccinum quercinam). Tam-

meriisikas on punapruunika vciddiiise kiibaraga lihakas seen, kasvab meil harva, septembris. Pargipuravikku k,iisitati'"'arem ning
rnitmed uurijad kiisitavad veel praegugi puna-

puraviku (Leccinum aurantiacum) teisendina
v6i vormina. Uuemal ajal aga on elu6iguse
saanud ta kdsitus omaette liigina. Punapuravikust erineb pargipuravik peamiselt mustade
soomuste poolest jalal (punapuravikui on
need algul valged, hiljem pruunikad). Pargipuravik kasvab eriti parkides tamrnede all,
tema levik Eestis vajab veei ldhemai uurimist.
Nhikoriisat moodustavate seeute floora
tammikutes on muidugi tunduvalt rikkalikum,
seal kasvab ka palju meie kitsalehiste metsade seeneliike, niiiteks kukeseened, r'iidiriisikas, kuiv piivik ja hulk teisi pilvikuliike,

vocidikuid ja teisi. Pole v6imatu, et m6ni
nendest liikldest moodustab mr.ikoriiszLt ka
tammega.

N6ukogude Liidu 16unarajoonicies, kus
tamm on kohati peamisi puuliike ning kus
teda kasutatakse ka stepiaiade metsastamisei,
tuleb tema miitr<otroofsust tosiselt arvestada.
Tamme normaalseks arenemiseks on vajalik

mukoriisasici tekitavaie seente juuresoiek juba
kultuuride rajamisel.
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