
Seeneriiki (Fungi) ühendatakse kokkulep-
peliselt tohutu hulk väga mitmesuguseid 
elusorganisme, alates ainuraksetest vees 
hõljuvatest olenditest kuni suurte, paljude-
le tuttavate viljakehadega kübarseenteni. 
Seened on levinud kõikjal: vees, maismaal 
ja õhus. Neid leidub pinnases ja ehitistel, 
nii elusate organismide sees ja peal kui ka 
nende jäänustel. Oletatakse, et meie pla-
needil on umbes 1,5 miljonit seeneliiki, 
millest tänapäeval on kirjeldatud vaid ligi-
kaudu 5% ehk pisut üle 70 000 liigi.

Mis ühendab neid erineva ehituse, kuju, 
suuruse, eluviisi ja erinevate paljunemisvõ-
tetega olendeid? 

Seened eristuvad teistest organismidest, 
kuigi sarnasusi on neil nii taimede kui loo-
madega. Varem peeti seeni ilma klorofülli-
ta algelisteks taimedeks, kuid nüüdseks on 
selge, et loomadega on neil sarnasusi isegi 
rohkem. 

Kasvamiseks vajavad seened toitu, vett ja 
soojust. 
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seened suudavad toota väga paljusid erinevaid keemilisi 
ühendeid, mis mõjutavad nii ümbritsevat keskkonda kui 
teisi organisme. Mitmed neist ainetest on üht- või teistmoo-
di olulised ka inimestele.

toitaineid lagundavad ensüümid eritatakse lagundavate 
seente poolt ümbritsevasse keskkonda – toitu. Erinevad 
ensüümid lõhustavad erinevaid keerulisi orgaanilisi ühen-
deid väiksemateks molekulideks: proteaas valgumolekule, 
amülaas tärklist jt polüsahhariide, tsellulaas tselluloosi, li-
paas rasvamolekule jne.

Seened toodavad väga erinevaid bioaktiivseid aineid kait-
seks erinevate loomade, seente ja mikroorganismide eest, 
sealhulgas antibiootikume, tugevaid närvimürke ja teisi mü-
kotoksiine. Kerahalliku (Aspergillus) perekonna mitmed lii-
gid toodavad üht tugevaima kantserogeense mõjuga seni 
teadaolevat looduslikku ühendit aflatoksiin B1.

Seentes on palju lõhna- ja värvaineid. Värvained ei paikne 
seentes eraldi rakuorganellides nagu taimedel. Taimedel on 
plastiidid, seentel need puuduvad.

Lisaks võib seente ainevahetuse jääkproduktide hulgas tek-
kida väga erinevaid aineid. Näiteks pärmseente elutegevuse 
käigus hapnikuvabas keskkonnas toimuvas käärimisprotses-
sis tekib keskkonda süsihappegaas, vesi ja alkohol – etanool.

VereV Vöödik ja siNiVärVik 
oN iseloomuliku VärViga

paljunemine
Erinevates seenerühmades on erinevaid 
paljunemismooduseid ja keerulisi elutsük-
leid. Seentel esineb nii sugulist kui mittesu-
gulist paljunemist. Suur osa seentest palju-
neb eostega. Eoste moodustamiseks kas-
vatavad paljud kõrgemad seened tihedalt 
kokkupakitud seeneniidistikust viljakeha-
sid. Eosed kasvatatakse eoslavakandjal, 
mis võib asuda seene viljakeha alaküljel (to-
rukesed puravikel, eoslehed riisikatel, nar-
mad põdramokal), välispinnal (kevadkog-
rits), ülaküljel (verev karikseen) või viljakeha 
sees (murumunad).

seNiste teadete kohaselt oN praegu maailma suurim 
seeN ameerika ÜheNdriikides elaV puujuurtel parasiteeriV 
tõmmu kÜlmaseeN. tema VaNuseks hiNNatakse 2400 aastat 
ja Ühe seeNeiseNdi mÜtseel oN hargNeNud laiali rohkem 

kui 900 hektari ulatuses

sageli laieNeb (kasVab) seeN koNtseNtriliselt ja 
soodsates oludes VõiVad Viljakehad moodustuda 
elujõulises seeNeNiidistiku osas Nii, et Viljakehad 

moodustaVad ”seeNeriNgi”

murumuNa eosed ValmiVad Viljakeha sees

VereVa karikseeNe eoslaVakaNdja 
asub Viljakeha ÜlakÜljel

eoslehed kaseriisikal

Torukesed sapipuravikul

ehitus
Hulkraksed seened koosnevad pikkadest torujatest 
rakkudest, mille rakuembraani ümbritseb kitiinist 
õhuke rakukest. Taimede rakukestades on põhiline 
tugiaine tselluloos, loomarakkudel toetav rakukest 
membraani ümber puudub. Taimed kitiini ei tooda, 
kuid loomariigis kasutatakse kitiini lülijalgsete vä-
lisskeleti ehituses. Sageli on seene rakuvaheseintes 
avad, nii et seeneniidis olevad rakud on omavahel 
väga tihedalt ühendatud. 

Seente hulka kuulub ka üherakulisi ilma rakukestata 
seeni (näiteks pärmseened). 

haaVapuraVik saab elada aiNult koos 
haabadega ja sellest koostööst 

VõidaVad Nii seeN kui puu

hulraksetel seeNtel moodustaVad omaVahel 
ÜheNdatud seeNerakud seeneniidi ehk hüüfi 
ja Need omakorda ÜheNdatult ja põimuNult 

seeneniidistiku ehk mütseeli, mis kasVab 
toiduallika piNNal Või sees. seeNte Viljakehad 

moodustuVad tihedalt kokkupakitud 
seeNeNiidistikust siis, kui oN soodsad olud – 

piisaValt toitu, Niiskust ja soojust

suur sarVik

puNaNe kärbseseeN oN mÜkoriisaseeN

maatäht

Vahtra-pigilaik ja tamme-jahukaste oN parasiidid

toitumine
Kõik seened on nagu loomadki heterotroofid, kes toi-
tuvad valmis orgaanilisest ainest, mida nad hangivad vä-
liskeskkonnast või teistelt organismidelt. Klorofülli neil 
ei ole ning fotosünteesivõime puudub. Iseloomulik on 
seente tihe kontakt oma toiduga – nad kasvavad toidu 
peal või sees, omastades vett ja erinevaid aineid oma 
rakkude pinna kaudu. Energia ja süsinikuühendite saa-
miseks on seentel mitu võimalust.

saprotroofsed seened saavad toitained ja energia sur-
nud orgaanilisest ainest. Neil on kehaväline seedimine. 
Nad eritavad ümbritsevasse keskkonda (seede)ensüüme, 
mis lagundavad keerulised orgaanilised ühendid lihtsa-
mateks ja väiksemateks molekulideks, mis ”imetakse” 
seenerakkudesse.

Biotroofsed seened saavad oma toi-
du ja energia teistelt elusatelt organis-
midelt kas parasiitidena või sümbion-
tidena. parasiidid toituvad elusatest 
kudedest, põhjustades seenhaigusi tai-
medel, loomadel (ka inimesel) ja teistel 
seentel. 

sümbiootilised seened suudavad teha 
koostööd kõrgemate taimedega (mü-
koriisaseened), vetikatega (samblikud), 
vahel bakteritega, harvem loomadega. 


