
Miks on vaja
uurida
pisikesi seeni?
Bellis If:ullman

arakevadine, lumest ja keltsast alles vabanev mets
on enamasti vdrvivacne ja tundub, et ka eluvaene.
Kui aga silmitseda trihelepanelikult kas vdi poolkd-

dunenud lehti maapinnal, siis selgub, et vdhernalt seeneriik
on dsja sulanud pinnasel juba drganud. Vaadake fotot iilal.
Mocidunudaastased lehed on kaetud maapunniku (B-r,rs.so-

nectria terrestris ) valge hiitifip6imikuga (subiikulumiga),
millel kasvavad kahe liigi viljakehad: kollakasoranZid
kuuluvad rnaapunnikr"rle endale, pruunid aga kobarikule
(Nannfeldtiella aggregata). Arvatakse, et viimane on maa-
punniku parasiit. Ja veel on uurijad selgeks saanud, et sel-
line seenekooslus kasvab jr-rst seal, kus metsloomad on k6-
dunevatele lehtedele pissinud.

Midagi sarnast leidis Kuulo Kalamees 22. aprllhl 1995
Tarlumaalt Rahingelt salukuusikust kur-rseokaste ja looma
ekskrementidega kaetud pinnaselt: koos kasvas kaks pere-
konlra punnik teisikliiki. K6hrpunnikut (8. cartilagi-
neum) on varem leitud vaid P6hja-Ameerikast [3]. Tema
tihedalt liksteise vastu surufud pisike sed tuhmoranZid vilja-
kehad (igaiihe liibirn66t vaid I 1,5 mm) kasvasid viilja kol-
lakaspruunist sitkest matj ast hiiiihpdimikust, mille servas
ja hiljem ka peal arenes maapunniku viljakehi, need olid
aga kollased ja sr.ruremad (liibim66t 4 mm). Seekord ndib
rnaapunnik ise parasiteerivat oma vdga ldhedase sugnlase
hirifrdel.

Nii taimede. loomade kui ka secnte kohta on [ldiselt
teada, et leihedased liigid enamasti ei kasva iiheskoos. Liu-
dikulaadsete seente puhul on aga sagedasti mdrgatud vas-
tupidist: ldhedaste perekondade liigid kasvavad looduses
liibisegi. Veelgi enam, iiheskoos vdivad kasvada ka sama
perekonna liihedased I iigid.
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Lehed on kaetud maapunniku valge hiiiifip6imikuga,
millel kasvavad nii maapunniku oranZid kui ka kobariku
pruunid viljakehad. Foto: VELLO LllV

8. oktoobril 1997 leiti J6gevarnaalt Altnurga sanglepa-
sookase lodumetsast niiskelt huumusrikkalt mullalt korge-
te rohumdtaste vahel l2ibisegi kasvamas kaht liiki pallikute
viljakehi: p6drapallik (Geopora ceruina) ja pisipallik
(G. tenuis) on m6lemad Eestile uued liigid. Need ligi
poole sentimeetri suurused pruunide karvadega kaetud
pallikesed avanevad kasvades nii, et ndhtavale tuleb hall

eoslava. Neid kaht liiki saab omavahel eristada vaid

mikroskoopiliste tunnuste abil.

Miks on iildse vaja tundrr liike, mis
uciliselt iiksteisest ei erine?

Palju on riiiigitud sellest, et peame tundma ja hoidma

bioloogilist mitmekesisust: vdliselt samastel liikidel voivad
olla erisugused omadused ja me ei tea iial, milline neist

v6ib meile vdga vajalikuks osutuda. Selle kohta on iiks hea

ndide samuti seeneriigist.
Suvel v6i isegi hilissrigisel pdrast sajuseid ilmu voib lii-

vaste metsateede servas mdrgata erksaid kollakasoranZe ja

tuhrnimaid oranZikaspunaseid liua- ja kettakujulisi seene-

kesi. Need on kuld-punaliudik (Aleuria aurantia) 1a

nupp-punafiudik (Aleuria c:omubiensl^s), mis sageli kas-

vavad iiheskoos, lausa iiksteise kdrval. Pealiskaudsel vaat"

lemisel v6ib neid pidada tiheks ja samaks liigiks, kuigi ko-
genud siim mdrkab: esimese viljakehad on suuremad (ld-

bim66t kuni 10 cn-r) kui teisel (kuni 1,5 cm). Esimesed on

oranZimad, teised punakamad. Aga juba luubiga vaadates

ndeme, et osal viljakehadest on seruad pruunid (nupp-pu-

naliudik), teistel mitte (kuld-punaliudik). Kindlalt saab

kaht liiki eristada mikroskoobi abil (vt. fotoseeriat korval)
Mullu oktoobris, eme esimest lund leidsin Vdrumaalt

Kurgjdrve slaalomirajale viivalt hiljuti rajatud liivaselt teelt

lisaks kuld- ja nupp-punaliudikule veel rihe punaliudiku
A. biurcullata (esrnasleid Eestist!)..

Eelkirjeldatud liike tuleb eristada, sest tiht neist - kuld-

punaliudikut -

u aj atoks e u iihir akkude uurimiseks
Nimelt on kindlaks tehtud [, 2], et tukoosjiiiikide (sii.

sivesikuline jiiiik) hulga suurenemine kasvaja rakkude pin-

nal etendab olulist osa rakkude invasiivse kasvu ja metas-

taseerumise protsessides. Kuld-punaliudiku viljakehad si.

saldavad just sellist unikaalset lektiini, mis selle fukoosjiiii-
gi dra tunneb. Uurimistcici tarbeks kogusid hollandi mtiko-
loogid peaaegu viis kilo (!) kuld-punaliudikuid. Seda seent

on piiiitud kasvatada kultuuris, kuid senini pole see veel

kellelgi 6nnestunud. Ei 6nnestunud ka meil. Kiill aga kas-

vas kultuuris hdsti ketas-punaliudik (A..flavorubens). Tema

keemilisi omadusi on vaja veel uurida.
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Kaks punaliudiku liiki on vdliselt iisna sarnased, kindlalt saab eristada ireid d#a ntikroskoapiliste tun-
nuste abil. Vasakul kuld-punaliudik (viihendatud 2x) (Fc;to: lJflMAS !<OLJALii), parernal nupp-punaliu-
dik (suurendatud 4x) (Foto: BELLIS KULLMAIT). Kurnmagi seerr*pildi all *n $dirla{.1 liigid skaneeriva
elektronmikroskoobi all: keskmistel piltidel viljakeha servakarvat!, mi:; kutd-pur'taliudikul kasvavad liht-
Iase kihina, nupp-punaliudikul aga viiludetta (valge kriips = 't00 lt.rvt);r,ril;l,rrisfe/ Ssiltideteosec/, rnis kuld-
punaliudikul on teravate tippudega ja ithttase vdrkja {f,trrar}}L.ru{ycga, ltupp-ftunaliudikui aga tdntbid ja
korrapdratumaornamendiga(valgekriisss=lApm). (Fcrio,r. iti!Airi P,:\lti .jA EEiLiS iiULrMAl',1)
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