
). tikki miirksd rohus siinkrohelisl
:,ringi. Kas silmapete? Pigistad sil-
msd kinni ja avad uuesti: ikka
piisib ta seal, neid paistab koguni
mitu! Tohhoo,kas tundmatud kiila-
lised? Vdi iiilg millestki hoopis
muisest?

Seeneteadlane ei iillatu: sellistel
ringiilel v6ib kevsditi iu suviti
leida ke v.ad -v 6luheiniku ( Calocyb e
gambor) v5i aasniiijbiku (Maras-
mius oreades) viliakehi. Vdib,
ega,. .

I lgor Volke

Kes letab
kdige suurema
seeneringi !
Urmas Kdljalg
Mall Vaasma

eeneringid, mida rahvas
ehk rohkem n6iaringide
nime all runneb, on alari
rdheiepanu 6raranud.
Esireks oma kummalise
ringikuju 16itu, mis on

andnud p6hjusr pidada neid n6idade
ranrsuplarsideks v6i rdnapdevasemalr
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ehk UFO-de maandumispaikadeks.
Teiseks erisruvad jaLa ja ktibaraga
viljakehad oma vdlimuse t6rru ruge-
vasri muusr elusloodusesr. Siinjuures
on oluline mdisia, er seene regelik
elu kiiib mullas, k6dus v6i mujal ja
ainult juhuse (paratamaruse?) r6rtu
saadavad nad oma viljakehad meie sil-
ma alla. Kui lisada veel m6ningare
(ka nSiaringe moodusravate) seente
v6ime siinteesida hallutsinogeene, mis
oli teada nii Kesk-Ameerika vara-
jasres kultuurides kui ka Siberi rah-
vastele, siis ongi piisavalt maierjali
igasuguste pdrimusre rekkeks. Aga
vaadelgem ka, millisrena paisravad
n6iaringid readuse poolelt.

Kuidas ndiaringid
tekivad?

Lehikseenre n6iaring saab enamasri
alguse kahe samasse liiki kuuluva
haploidse eose idanemisesr. M6lemad
moodusiavad pinnases haploidse see-
neniidistiku, mis kokku puutudes v6i-
vad vasiastikuse sobivuse korral iihi-
neda (plastmogaamia reel). Tekib
seeneniidisiik, kus haploidsed ruumad
ei ole ki.ill rakkudes i.ihinenud, kuid
on ligistunud ning kiiiruvad kooskS-
Iastatuh (nn. dikariioosne seenenii-
discik). Leidmata mullas iOsiseid
konkurenre (vaenlasi), hakkab selline
seeneniidistik igas suunas i.ihrlaselr
kasvama. Esimesel aasral v6ib moo-
duscuda tisna vdikese diameetriga nii-
discik, millel enamasii ei arene veel
tihtegi viljakeha. Igal j?irgmisel aasral
seen iiha laieneb, kusjuures keskelt
hakkab ta surema ja lagunema. N6n-
da kujunebki mullas ideaaljuhul rin-
gikujuline seeneisend, mille dia-
meerer v6ib ularuda kiimneresse meet-
riiesse. Viljakehad iekivad aga iavali-
selt niidisiiku k6ige eluj6ulisemas,
seega ringi vdlimises osas (siiski,
m6nda liiki seened moodustavad vilja-
kehi hajusalt kogu niidistiku ularu-
ses ning korrapdraseid nSiaringe ei
reki).

Kuidas neid m65ts?

See on viiga lihtne. Ringi viilis2ilir
miirgistatakse ja selle nihkumist (raa-

diuse juurdekasvu) vaadeldakse mitu
aastat j2irjesi. Saadud andmed v6i-
maldavad n6iaringi raadiuse ja aasia-

se juurdekasvu alusel arvutada seene-

isendi tigilahedase vanuse. Mdnd liiki
seentel on juurdekasv ilmastikusr ole-

neYalt 12-40 cm aastas. Kahjuks
Eestis niisugused uuringud seni puu-
duvad, kuigi see oleks tiiesri j6u-
kohane igale huvilisele.

Mujal maailmas on selline meroo-
dika andnud lausa hbmmasravaid
rulemusi. Ungaris saadi Sampinjoni
Agaricus maskae iihe isendi (ringi)
vanuseks 160-220 aasrar. USA-s Co-
lorados arvurati aga murukarika
Calvatia cyathif ormis isendi vanuseks
250 aastat ning Sampinjonll Agaricus
tabularis koguni 400-650 aasrar! Vii-
masel juhul oli n6iaringi liibim66i
200 meerrir. Selliseid suuri seene-
ringe leidub muidugi harva, k6ige
sagedamini kiii.inib ringi liibim66r
m6ne meerrini. Suuremare korrapii-
rasre ringide reker rakistavad ilmselr
eelkdige bioloogilised regurid (konku-
renrs). Seer6iiu v6ib iihri leida suu-
remasr seeneringisr vaid m6ne kaare-
kujulise tiiki.

Kast otsida?

N6iaringe leidub mersades, niirudel,
karjamaadel ja parkides, merepinna
rasandilt kuni k6rgete alpialadeni.
V?iga silmarorkavad on nad srepiala-
del Kesk-Aasias, Euroopas, P6hja-
Ameerikas ja L6una-Ameerikas, kus
nad jiiiivad silma juba lennukilt vaar.a-
jale. Seevastu puuduvad viihimadki
andmed sellisre ringide kohia iroopi-
kas.

Eesiis v6ib n6iaringe leida nii met-
sades kui ka looduslikel ja kukuur-
rohumaadel. Rohumaadel on rihele
pandud rohu hoogsai kasvu m6le-
mal pool viljakehade ringi: raimed
muuruvad sinakasroheliseks ja sirgu-
vad kiiremini; nad sisaldavad rohkem



asrikku ja kloroftilli. Seevasiu
selles osas, kus mooduscuvad

areneb tihti nn. nekrooii-
vtjijnd: pinnas paljastub, sesr
ik hiivib. Eriri sagedasri v6ib

id viiiindeid mdrgata pSuakart-
I muldadel. Taimede hdvimisr

piirkondades ongi seosratud
jakuga (niigi viihese veetaga-
haar ab endasse seeneniidistik) .

n6iaringide uurimine ei tohiks
seenehuvilisele iile jdu ktiia,

me teid appi.

Teatage
suurte st ndiaringide st!

Piiiiame iiles otsida Liivimaa ja
stimaa vanimad seeneisendid. Kui

hdsii suure n6iaringi, siis miiii-
eespool aniud 5peiuse kohaselt
vanus. See n6uab muidugi mit-

aasta vaarlusi. Kui aryate, et see

pole teile j6ukohane, siis piirduge
lihtsalt seeneringi m65tmise, pildista-
mise ja seda moodustava seeneliigi
mddramisega. Et mddrangur saaks
konrrollida, v6tke iihelt viljakehalr
eospulbrijiiljend (selle annab iriiks
paberile aseratud seenekiibar) ja kui-
vatage mbned viljakehad.

Oorame ieie saadetisi koos vaailus-
andmerega aadressil: Eesii Looduse-
uurijate Selts (miikoloogia seki-
sioon), Struve 2, 882400, Tartu.
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