LIMASEENTEST

V.

PUUSEPP

Looduses liikudes poorame sageli tiihelepanu ainult niisugustele organismidele, mis meile on h6sti ndhtavad, jdtame aga kahe silma vahele
vdikesed, ainult hoolikal vaatlemisel mdrgatavad obiektid. Niisuguste vdikeste, kuid sageii kaunite organismide hulka kuuluvad ka limaseened.
Limaseeni nimetatakse viiga mitmeti, vastavalt sellele, missugusesse
kohta on iiks voi teine autor nad siisteemis asetanud. Koige rohkem on
kasutatud siiski nimetust <limaseened, (Mgromgcetes, MErogasteres) t,
millega mdrgitakse tabavalt dra nendele organismidele iseloomulikku
arengustaadiumi, kus nad esinevaC limasarnase plasmoodiumina. Vdhem
nimetatakse neid <seenloomadeks> (Mgcetozoa). Erinevad nimetused on
tulenenud sellest, et kuni tiinapdevani pole teadlased joudnud rihtsele
seisukohale, kas lugeda neid organisme taime- voi loomariiki kuuluvaiks.
Asja teeb veel keerulisemaks see, et nad oma arengustaadiumides sarnanevad kord taimedega (seened), kord loomadega (algloomad). Mitmed
autorid aga nimetavad limaseeni taime- ja loomariigi vahevormideks ja
vaatlevad neid alamate organismide tiiiesti iseseisva rtihmana.
Limaseened on klorofullita organismid. Nende iseloomulikumaks tunnuseks on vegetatiivse keha ehitus plasmoodiumi n5ol, mis kujutab endast
paljast, v6rkjat protoplasmamassi. Plasmoodium varjab end oma kasvukeskkonnas (miidanev puit, k6dunevad lehed) ja reageerib negatiivselt valgusele (liigub vdhem valguse suunas), kuid positiivselt veevoolule. Plasmoodiumi liikumine toimub amoobitaoliste liigr-rtustega, kiirusega umbes
0,1 mm minutis. Liikumiskiirus oleneb ka liikidest. Nii nditeks on see
DidEmiurn cornplanatum'il- 0,4 mm, Stemonitis fusca'\ aga 0,15 mm minutis (Rabenhorst, 1920). Enne viljakehade teket muutub plasmoodiumi liikumine vastassuunaliseks ning ta tuleb kasvukeskkonna (substraadi) pinnale, kus moodustab viljakehi
sporangiume. Plasmoodiumi voib ka
varem pinnale kutsuda (kunstlikult),
kasutades tema reotaksist
liikumist vastu n6rka vee- voi toitelahusevoolu. Selleks tuleb votta klaas
vee
v<-ri toitelahusega ja asetada substraadile, milles on plasmoodium. Klaasi
iilemisest ddrest viltu substraadiie pannakse klaasplaat ia sellele filterpaberi riba, mille tiks ots ulatub vette (toitelahusesse), teine substraadiie.
Niisuguse asetuse korral tekib n6rk vool mooda filterpaberit substraadi
suunas; voolule vastassuunas hakkabki plasmoodium liikuma. Muidugi
tuleb see katse teostada pimedas, sest plasmoodium valguse kiitte ei ilmu.
Plasmoodiumi liibimoot voib tdiskasvanud organismil, olenevalt liigist,
ulatuda m6nest millimeetrist kuni meetrini voi olla isegi suurem. Ka plasmoodiumi vdrvus on liikidele piisivaks tunnuseks. Esineb vdrvituid plasmoodiume (Comatncha typh.ina, Ph,ysarum nutans). Vdrviiistel on sagedasemad kollakad toonid (Ful,igo septica, Stemonitis flauogenita), harvemini nd.eme punakaid (Hemitrich.ia uesparium, Arcgria ferruginec,), va).geid (Stemonitis fusca), halle (Arcgria cinerea), rohelisi (Cribraria aurantiaca) ja teisi vdrve.
Plasmoodiumist arenevad viljakehad on kas tihedalt koos tihise katte
all, kujutades vdikesi padjakesi (nn. etaaliume), v6i on r.iksikult vdikese
jalakese ja i.immarguse voi pikergu.se peaga, meenutades korgemaid seeni.
trukr"
I Vene keeies
keeles Schleimpilze; ingcJrr.r3ncrbre rpH6rt, cJrH3eBr.rKH;
slirne-tungi.
lise keeles
336

1

Leocarpus fragilis Rost.,

ruginea Ehrenb.,

4

2 comatrieha nigra schroet., J
terTrichio decipiens Macbr.l - {:-i;rh; --- -- r'vstemonitispers.,
t"l""gtnea
6 Hemitrichia uesparium Macbr.-

Sporangiumide suurus ei tileta 2 cm. Viliakehad on liigi piires ptisiva vdrvusega, kusjuures paljud on vdga eredate ia r66msate toonidega. Huvitav
on mdrkida, et sama liigi plasmoodiumi ja vil'iakeha vdrvus ei ole uhesugune. Niiiteks Ful.igo septica plasmoodium on kollane, viljakeha aga tumeIilla voi mustjas.
Lirnaseened kasvavad saprofiititidena (peale m6ne erandi) k6ikial, kr-rs
aga esineb taimseid jddnuseid. Niisiis k6dunevatel lehtedel, kdndudel,
okstel ja puidul, kompostihunnikutel ja muial v6ime lootusrikkalt otsida
neid viiikesi vdrvilisi organisme. Monikord leiame neid siiski ka elavatelt
taimedeit, nagu nditeks sammaldelt, puucle ttivedelt, taimede lehtedelt voi
vartelt, kuid ka neil juhtudel ei ole nad parasiidid. Me leiame neid igal
aastaajal, kusjnures pakasega, sarnuti p6ua ajal ei moodusta nad sporangiume. Niipea aga, kui krilm lakkab voi suvel vihma tuleb, alustavad nad
oma elutegevust ja varsti ilmuvad substraadi pinnal ndhtavale viljakehade
peakesed.

Senini tuntakse maailmas ligikaudu 400limaseene liiki, milledest pal.iud
on kirjeldatud veel vdga ebatdpselt. Suurem osa limaseentest on levinud
peaaegLl tile kogu maailma. Enamik (umbes 300 liiki) on tuntud Euroopa
ja Pohja-Ameerika parasvootmes. Troopikas on teada 100 tiigi timber,
milledest 35 iiiki on omased ainult troopikale (Engler, 1897). Troopika klimaatilised tingimused lubavad aga oletada, et siin v6iks olla nende liigiline koosseis paiju mitmekesisem. Ki.ilmavoondites on limaseeni viihe.
Teisel pool pohjapolaarjoont on leitud 28 liiki, kusiuures ainult i.iksikud
Xevivad Arktikas (Lycogal,a epidendron, Physarurn cinereurn).
Eesti limaseente kohta leidub andmeid vaid kdesoleva sajandi alguses
ilmunud F. Buchholtzr toos (1908), kus on loetletud Eestist leitud 21 limaseene perekonda kokku 43 liigiga.
Allpool tutvume m6ne levinuma v6i silmapaistvama liigiga.
Uheks meil koige sagedasemaks limaseeneks on LEcogal"a epidendron,
mida rahvasuus tuntakse hundipiima nime all. Oma roosakaspunase plasmoodiumi ja oranZikate (vananedes hallikaspruunide) viljakehadega on
ta kergesti mdrgatav. Ta viljakehad moodustavad kas kodunevatel k5ndudel voi puidul kuni 1,5 cm idbimooduga etaaliumi. Vananedes meenutab
see seen vdikest tdiskasvanud murumuna.
Teiseks levinud liigiks on Stemonitis femuginea (vt. XXX tahvel, 3).
Tema helekollane plasmoodium levib k6duneval puidul, kuid minnes iile
viljakchade moodustamisele, Iiigub ta m6nikord ka naabruses asuvatele
elavatele taimedele. Viljakehad on turnelillad voi isegi mustjad. Kiiiivikukujulise pea ja peenikese jala korgus kokku voib ktitindida 2 cm-ni.
K6duneval puidul ja kuivanud okstei kohtame kas pillatutrt voi vdikeste gruppidena kasvamas Cornatrich.a nigra't (2). Ta on 1-7 mm suurune, peenikese pika jala"ga ja vdikese iimmarguse punakaspruuni peaga.
Seene viljakeha kuju voib olla timmargune, pikergune, elliptiline voi
silinderjas, mille jrirgi eraldatakse ka mitrneid vorme.
Tavaliseks liigiks oka-smetsades on Leocarpus fragilis (t). Tema kastanpruunici voi purpurpruunid, ldikivad, alla 0,5 cm suurused sporangiumid meenutavad putukate mune, milledega voibki neid pealiskaudsel
vaatlemisel 5ra segada, kui ei panda tiihele seene n6rka niitiat peenikest
jalakest.

Vanu kdnde siLmitsedes dratavad sageli tiihelepanu Hemitrichia uesparium'i (6) punased sporangiumid. Seene viljakehide ialakesed on sageli
mitmekaupa poosakujuliselt kokku kasvanud, mist6ttu nad on oma suuruse ja erksi vdrvi t"Ottu" juba eemalt riehtavad.
Enamiku limaseente kohta on teada, et nad pole inimese suhtes ei
kasulikud ega kahjuLikucl. Plasmoodium, asudes saprofriridina juba kodu22 <E.
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nema hakanud orgaanilisel ainel, ei peaks ktill kahiu tooma, vaid pigeno
vastupidist, sest ta aitab orgaanilist ainet lagundada ja kiirendab seega
stisiniku ringkiiiku looduses. Suurte plasmoodiumidega liike nagu Fuligo
septica saab edukalt kasutada protoplasma uurimiseks. Samal ajal voib
suur protoplasmamass oma raskusega olla hiidaohtlik norkadele idanevatele taimedele ja need hiivitada.
Limaseente hulka voib lugeda ka PhytomErinae klassi esindajad 2, mis
oma eluviisilt kuuluvad parasiitide hulka. Nad elavad korgemate taimede
parenhritimsetes rakkudes, tekitades nakatunud taimeosadele pahku. Pollumajanduses tekitab suurt kahju Plasmodioph.ora brassicae, mis elab paljude kultuur- ja metsikute ristoieliste juurtes. Eriti laialt on ta levinud
kapsal, kus pohjustab kapsanuutri nime all tuntud haigust. Rahvasuus
kuuleme sageli selle haiguse kohta vdljendust, et kapsal on rnunod alla
kusvanud. Pahad kapsa juurel tekivad seene plasmoodiumidest ja eospesadest, mis asuvad juure rakkudes ja pohiustavad nende suurenemist.
Haigestunud juurtes on vee ia toitesoolade liikumine takistatud, mistottu
taimed ndrbuvad ja jddvad kdngu. Seene arengule m6iub soodustavalt
mulla suurem niiskus ja happesus. Sellepdrast esinebki metsavootmes (sealhulgas ka Eesti NSV-s) nuutrit eriti rohkesti, kuna mustmullavoijde on sellest haigusest vaba. K6ik ristoielised kultuurtaimed ei oma nuutri suhtes
uhesugust vastuv6tlikkust. Peale kapsa kuulub vastuv6tlike kultuuride
hulka veel kaalikas.
Haiguse vastu v6itlemiseks kasutatakse mitmesuguseid mulla parandamise v6tteid, peamiselt happeliste muldade lup.iamist.
Lirnaseente keemilist koostist pole veel ktillaldaselt uuritud. Nende
pohjalikum uurimine voib kindlasti anda palju uusi teadmisi.
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2 M6ned autorid eraldavad nimetatud klassi limaseentest ja kAsitavad neid
iirgseentena.

