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v&d paigutada k3oraamatud selliste
iorhideede hulka, rnis peale spetsialisee-
rr;nud tolmeldajate kazutavad ka uni-
r"ersaalsemate diektilastajate teeneid.
Kas kiioraamatu eri liikidel on erinevad
tolrneldajad, nagu kannuse erinevast
pihkusest ji,ireldada v6iks, seda peavad
nditarna pdhjalikumad uuringud. Tuleks
kasutada valguspiiiiki, et tabada tolmu-
kandjaid zuuremal arvul ja pikema aja
vdltel.

Kestr"arnaid antdkoloogilisi uuringuid

on Eestis teinud vaid pdlevkiviinserrer'
Dmitri Kuskov Kohtla-Jdrvelt (pea.
miselt 6htul avanevate nelgiliste juu.
res) ja entomoloog Vambola Maavara
(rabataimede juures)" Orhideed alles
ootavad. . .

KIRJANDUS: Fiiller, F., 1978.
Platanthera. Gymnadenia. Leuoorchis.
Neottianthe. Wittenberg Lutherstadt.-
Nilsson, L. A., 19?8. Pollination
eeology of Epipactis palustris (Orchi-
d,aceae). Bot. Notiser, 131.
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Viidumle Riihlik Looduskaitseala on
tuntud paljude tainrharulduste kasvu-
kohana. Vdhem teatakse siinsetest ha-
ruldastest ja huvitavatest seentest.
Ometi pakub see paik seenetundjaile
viihemalt niisama suurt huvi kui botaa-
nikutelegi. Selles olen veendunud Vii-
dumded viimase kaheki.imne aasta jook-
sul korduvalt kiilastades, seda kinnita-
vad ka teiste miikoloogide tlhelepane-
kud.

Seeneuurijate huvi k<iidab Viidumie
eeskiitt seepiirast, et siin kohtab kau-
nis vdikesel ja hdsti ligiptidsetaval alal
I'egagi erinevaid metsi, kus v6ib leida
suuremat osa meie nemoraalsetest -laialehiste rnetsadega seotud - seene-
liikidest. Paljusid siinseid liike kohta-
me ktill ka mujal Saaremaal ja Lddne-
Eestis, millega nende levik meil piir-
dubki, kuid Viidumdel on seente kor-jajaid ning tallajaid vdhem kui teis-
tes paikades. Seepdrast ndeb siin vfrik-
semal maa-alal koos kasvamas rohkem
haruldasi seeni kui m6nes muus metsas.

Iga jalutuskaik Hbi Viidumde met-
sade pakub omaette seeneelamuse. Siin
tunduvad tdiesti igapdevastena mdnedki
liigid, mida kdsiraamatud meil harva
esinevateks nimetavad. Meenutagem
kasvSi k6ige vHrskemaid, eelmise stiEise
muljeid.

On septembri teise poole veidi som_bune stigishommik. ,A.stun Audaku
tl5 majao'e vahelt vdlja ja vdtan suuna

Suurmde poole. See on iiks mu meelis-
radu, midapidi j6uan astangualusesse
loometsa ja puisniitudele. Aastaaeg on
juba liiga hiline, et minna otsima nii-
zugust haruldust nagu kastanpdkk, mil-
Iest oli juba kord <Eesti Looduse, veer-
gudel juttu (vt. EL 19?3, I, lk. 544-545)"
Midagi muud p6nevat loodan aga kind-
lasti ndha.

Ktimmekonna sammu piirast tabab-
ki pilk rohu seest kuldpunase kiibaraga
pilviku. Selles vdrvitoonis on midagi
kordumatut k6igi punaste pilvikute
seas ja kui ldhemalt vaadates selgub,
et eoslehekesi katavad kuldkollased
laigud, siis pole kahtlust, et minu ees
on meil harva esinev lubjalembene
kuldpilvik (Russuia auratat.

Niisugune algus teritab tiihelepanu,
sunnib erksaks, sest tihtipeale kaasne*
vad iihe p6neva leiuga veel teised"
Ja ei jdd nad tulemata seekordki. Upsi
talu kohal paistavad karusamblapadjan-
dist sarlakpunased poolesentimeetrise
l5bim66duga liuakesed: jdllegi Eestis
haruldane liik, samblalembene liudseen
Ociospora rutilans. Sealsamas k6rval
paistab madala h6reda rohu seest paari
sentimeetri k6rgune must nuiake. See
on iiks maakeel, juba t6eline haruldus,
mis justkui manitseb k6iki madala
rohuga metsaservi ning -lagendikke
hoolikalt iile vaatama.

Maakeelelised lisavad omapdra Vii-
dumde niigi huvitavale seenestikule"



Koik selle sugukonlta (Geoglossaceoe)
esirrrlaiad on varlapdrased "'ormtd' 

ute

i"n" 
- 
iltouifma viiga katkcndliku levi-

i"l=* xo"Log"de Liidus vdib maakee-
i"ilii i.io. Ealtimaadei ja Kaus-rda.s
Ne!d haruldasi seent on raske tabada

":eet seepiirast. et ilad viljuvad- 
- 
l'aid

tiksikutel sooclsatel aastatel (meelde on
iaa"ra errti lstio' la 198u. 335f61' tr'ii-
mii, rarg.t.stci esimcselc leitud maakee-
1;"1e, mi; hilisema miiarangu kohaselt
trii'Geoglctssrrrft glao'r\rfiI, r'eel teisedki'
liendest" uks, G. afiine, on esmasleid
Niukogutie Liidust' Uldse oleme maa-
keelelili ieidnud Eestist seitse liiki, mil-
lest tiis kasvab Vildumdel' neist kolrr'e
tear'ne ainult .siit.

K6rvaiepaikei! j;r \':iikeste siima-
paistrnatute sesDte otsin.ine r'6tab aega-S'.igis.n" p{ev.- ei ole a"qa pikk ja see,-

piirast peab edasi kiiiustama' Veidi
enne seda, kui maantee bakkab Suur-
mAe kohali astangust laskuma, seisab
vasakut kiitt tee ja astangu vahei riihm
tammesid Uhet neisr peab kasvan'ra
ruzuk, suure pehme maksakarva vilja-
kehaga torikuline, mis koibab ka siitia.
Seds tammepar:asiiti leiab han'a kogu
tema levila ulatuses, aga kirrdlates kas-
vukohtades r'6ib teda ndha paljude aas-
tate jooksul. Ka see'i<or<i on rusuk ilu-
sasti omai kohal.

Sealtsamast lehedalt, Suurnriie jala-
milt lEhen otsima punakai maatiihte
(Geastrum nrJescens.), mida siin terna
esimeses leiukohas rarem igal si-igisel
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Kuldpilvik (Russulc d*rald) on rneil hcrva
esinev lubjaiernbene reeneliik-

Rohelist kirbseseent l,:ltnunita phu.t[rtidet\
pidasime paarkr,immend aaslal iagari ruu-
reks harulduseks, Aulo;'i fotod.
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ndha v6is. (Viimastel aastatel on sc(!a
seent L. Jdrva andmetel leitud veel ka
Abrukalt ja Hiiurnaalt.) Seekord tabab
mind ebameeldiv iillatus: siinne hl.assi-
kaline leiukoht on hdvinud turistide
jalge alt valla pA:isenud erosiooni lAbi.
Miie ndlv on nii pdhjalikuit muutunud,
et punaka maatiihe leidmiseks ktill
enam mingit lootust ei ole.

Siirdun edasi loometsa, kus ootab
ees seenektillus. See peaks olenra loo-
metsa tiiiipiline siigisene seeneaspekt,
aga nii rikkalitr<ku olen niiinud k{ill
ainult siinses varjulises niiskes metsa-
aluses. Silma torkab pinnasel kasvavate
jalaga nairmikuliste rohkus: lausa rnas-
siliselt leidub ruupjat narmikut (Phel-
lodon tornentosurn) ja talle lAhedast
liiki P. niger. Uhekaupa kasvab siin-
se{ p6dramokka meenutav, aga hele-
dama ning ilma soomusteta ki.ibaraga
Bo"nkera uiolascens. Lisaks tavalisele
timpnarnrikule leidub temaga vdga sar-
nast, aga punakama kiibaraga liiki
Hgdnum rufescens, mida meie mtiko-
loogilises kirjanduses pole seni veel
mdrgitud.

Sjin kasvab ka loometsa iludus, ku-
keseeneliste hulka kuuluv seakdrv
{Gomphus clauatusr. Selle pakzu lihaka,
iihelt killjelt vdljaveninud lehtri
kujulise seenektibara tilapool on ooker-
jas, alumine aga violetne. SeakOrva
leiame han'a, aga seal, kus ta kas.'ab,
on teda ikka rohkesti pikkade ridade
r'6i suurte n6iaringidena,

Astangualuses loornetsas on ka pal-
jude haruldaste liudseente kodu. Ainult
siit oleme Eestis leidnud maapinnal
kasvavat tiksikulaadset Melachroia
fa,rfihomela't- mille kollased paarimilli-
meetrise ldb'r.66duga kettakesed siira-
vad vastu kuu,seokkak6du katvalt pruu-
nilt miitseeliptiimikult. Mdningaid teisi
liike teame ka mujalt, aga ikka vaid
juhuslikena, kuna siin kasvavad nad
kindlalt igal aastal. Nii leian seekordki
helvellide perekonna iihe haruldasema
esindaja, sileda musta jala ja sadula-
kujulise kiibaraga Helaella atro,, ja
kogu Euroopas vdga haruldase srrure
k6rviku (Otidea grond.is). Viinrane on
liudseente hulgas eriti omapdrase vfir-
vusega: kdrvakujuliselt keerdunud vil-
jakeha sisektilg on ookerjas, sametjas
vdli.shtilg ag,a sinakasroheline.

Viidumde seenharulduste loendit
v6iks veel vdga pikalt jdtkata. Loodus-
kaitseala l6unaosas asub lehteriidiku
(Trerniscus heloelloid,esy ainus kindlalt
fikseeritud leiukoht Eestis, siit on seda
ilusat roosakaspunast poolliibipaistvat
seent korduvalt kogutud.r Kusagilt
tnujalt Eestis ei ole leitud ka maatdhte
Geastnim badiurn ja punalehikut
R.hodophyllus lceulinus"

5eak6rv (Gotnphus daualusl.

Maakeel Geoglossunt affine. Joonislanud
M. Railviir.

On tbsi, et kestev uurimistijd muu-
dab meie ettekujutusi seente esinemis-
sagedusest. Mdnedki haruldaseks pee-
ttrd seened kaotavad aja jooksul oma
oreooli ning me harjume neid hoopis
tavaliseks pidama. Nii oli roheline
kdrbseseen, kui teda kakskiimmend i.iks
aastat tagasi Viidumdelt leidsin, meil
vdga suur haruldus. Ntiiid ta meid enam
ei iillata, sest soodsatel aastatel ndeme
teda kohati sadade kaupa. Samal ajal
jdiivad m6ned teised liigid aga ikka
haruldasteks, sest niiteks eespool mai-
nitud kastanpdkka on kaheksa aasta
jooksul leitud veel vaid kahest kohast.
Ja pole kahtlust, et Viidumde edasine
uurimine lisab Eesti seenefloorale vel-
gi uusi haruldasi ja huvitavaid seene-
liike.
| <Eesti Looduses> {1980, nr. 12) llmunud
6. Jaagomte artiklis <Veerandsada seene-
neitust loodusmuuseumis> mainitakse seda
liiki neltusel eksponeeritud harulduste
hulgas, Kahjuks ei ole andmed nendesq
Ragu paliudest teistestki seenesoprade
huvitavatest leldudest. ioudnud tepselt fik-
seerituna, koos toendusnraterialiga rniiko-
looside kette. tr&


