
Kõigi elusolendite suhtes kehtib reegel, et varem või hiljem 
saab organismi elu otsa, saabub surm ja järgneb lagunemi-
ne. Organismide keerulised orgaanilised ühendid lammu-
tatakse jälle lihtsateks ühenditeks, et need taas taimede-
le omastatavad oleksid. Lagundamise käigus võetakse la-
gundajate poolt kasutusele ka organismidesse talletunud 
energia. Ilma lagunemiseta kattuks maapind kiiresti surnud 
taimede, loomade ja teiste organismidega ja edasine elu 
oleks võimatu. 

Taimed sisaldavad suures koguses raskesti lagundatavaid 
ühendeid ligniini ja tselluloosi, mille lammutamisega loodu-
ses saavadki hakkama eelkõige seened ja bakterid. 

Eri seeneliikidel on omad eelistused toidu ja kasvupinnase 
osas. Mõned liigid on väga kitsa toiduvalikuga, näiteks kuu-
se-käbikõrges kasvab vaid kuusekäbidel. Osa seeneliike on 
menüü suhtes vähem valivad.

Puuseened, kännuseened
Puuseened ja erinevad nn kännuseened on looduses olulised 
puidu lagundajad. Osa liike on vaid saprotroofid, toitudes 
ainult surnud puidust (näiteks kasekäsnak). Osa on alguses 
parasiidid, nakatades nõrku ja kahjustatud puid ning hiljem 
samal puul saprotroofid, lagundades surnud puu kudesid 
edasi, kuni selle seene jaoks sobilik toit on otsas.

Puidus on erinevaid pika ahelaga tugiaineid (”ehitusmater-
jale”), mille lagundamisel seentel on ülioluline roll.

Ligniin ehk puitaine annab puidule tugevuse; on habras 
(nagu ehitistel betoon).

Tselluloos (pikad heledad kiud) annab puidule painduvuse 
ja tõmbetugevuse (nagu ehitistel teraskarkass). Neid kiu-
dusid kasutatakse ka paberi tootmisel. 

Hemitselluloos – täidab ligniini ja tselluloosi vahelised tühi-
mikud rakukestades, tugevdades konstruktsiooni.

Seente toidueelistused puidul on erinevatel liikidel erinevad 
– osa lagundab tselluloosi, osa hemitselluloosi, osa kõiki 
tugiaineid koos või pigem ligniini. Vastavalt sellele on ka 
puidu lagunemise pilt erinev, samuti puidumädaniku tüüp. 

Valgemädanik tekib, kui seen lõhustab kõiki tugiaineid koos 
või siis põhiliselt ligniini. Puit muutub pehmeks, heledaks 
ja sõeljaks. Valgemädanikku tekitab näiteks harilik tuletael, 
külmaseen ja soomustorik. Valgemädanik on sagedasem 
lehtpuudel.

Pruunmädanik tekib juhul, kui seen lagundab tselluloosi ja 
hemitselluloosi molekule, kuid tumedamad ja jäigad lignii-
niosakesed jäävad alles. Puit muutub rabedaks, pruuniks ja 
pudiseb lõpuks kandilisteks tükkideks. Peamiselt ligniinist 
koosnev puidu kõdunemisjääk (nn huumus) on väga püsiv. 
Pruunmädaniku jääkproduktid on väga olulised mulla struk-
tuuri elemendid, mis suurendavad mulla õhutatavust ja vee-
mahutavust. Meie metsade tavalisem pruunmädaniku teki-
taja on kännupess.

Okka-rOisknööbik kasvab kuuseOkastel, 
vahel On nende viljakehasid kOrraga 

massiliselt

sinivärviku seeneniidistik elab kõdukihis. 
sügiseti näeme ka nende silmatOrkavaid 

viljakehasid

sOOmustindik elab huumusekihis, …  … metsšampinjOn samuti

seened Varises, kõdus ja Huumuses

Kõige värskema ja vähem lagunenud taimekihi looduses moodustab varis. 
Varise hulgas on äsja pudenenud lehed, viljad, käbid, okkad, oksatükid, 
kulu ja muu värske pudisenud taimekraam. Varise esimeste lagundajate 
hulka kuulub palju väikeste viljakehadega mütsikuid, nööbikuid ja kõrge-
seid.

Varisekihi all on osaliselt lagunenud kõdukiht, millest ammutab oma toidu 
ja energia suur osa meie metsade seentest. Kõdukihi seened on näiteks 
paljud pisisirmikud, lehtrikud, kõrgesed, ebaheinikud ja sinivärvik. 

Ka mulla huumusekiht nii niitudel kui metsades on seentele sobilik pinnas. 
Huumusekihi tüüpilisteks esindajateks on tindikud ja šampinjonid. Omad 
lagundajad on ka loomade väljaheidetel, näiteks põdra-sõnnikuseen, kel-
luk-sõnnikuseen ja harilik sitaseen. Ka šampinjonikasvandustes on kasvu-
lavades sageli segu kõdunenud hobusesõnnikust ja kompostmullast.

kännupessi seeneniidistik tekitab pruun-
mädanikku. tema viljakehad kasvavad 

igal aastal servast suuremaks

rOhetiksik On puiduseen, kes 
elab murdunud lehtpuu Okstes, 
värvides Oksad silmatOrkavalt 
briljantrOheliseks. vahel võib 

sügiseti leida ka tema sama 
erksavärvilisi väikeseid viljakehasid

suur sarvik elab kõduneval 
Okaspuupuidul, samuti juba 

pinnasesse mattuval tüvel ja 
kändudel. neis kOhtades, kus kaunid 

viljakehad kerkivad, On maa sees 
kõdunevad Oksad

verev karikseen elab murdunud, 
sageli juba pinnasesse mattunud 

lepaOkstel. varakevadel võime nende 
silmatOrkavate kausjate punaste 

viljakehade abil saada aimu, kus ta 
end peidab

kännumampel On üks meie 
tavalisemaid kännuseeni. ta elab nii 
metsades, puisniitudel, võsastikes, 

raiesmikel, suurte põõsjate 
kOgumikena lehtpuupuidul

tõmmu külmaseen On laialt levinud 
nii Okaspuude kui lehtpuude 
kändudel, tüvedel, juurtel

hallitusseeni On kõikjal 
meie ümber

OLuLised Lagundajad LOOduses On HaLLiTusseened

Hallitusseeni on väga erinevaid. Kõigi nende elus on määrava tähtsuse-
ga niiskus ja toidu olemasolu. Hallitusseente eoseid on õhus alati ning 
sobilikule söödavale ja niiskele pinnale sattudes areneb eosest seenenii-
distik. Hallitused toituvad elutust orgaanilisest ainest. Nad on agarad la-
gundajad kompostikastis, metsakõdus, seisma jäänud toidul, niiskel pa-
beril, riietel, teistel seentel ja üldse igasugusel looduslikul materjalil. 

Erinevatel hallitusseentel võib olla erinev värvus. Hallitusseeni on rohekaid, 
kollaseid, halle, pruune, musti ja valgeid.
Osa hallitusi rikuvad toiduaineid, osasid mittemürgiseid liike aga hoopis 
kasutatakse toiduvalmistamisel, näiteks hallitusjuustude tootmisel.

Kuna väärt toit on hallituste maailmas hinnas, siis 
käib iga langenud õuna ja ripakile jäänud leiva-
tüki pärast äge rebimine. Seened kolonisee-
rivad võidu sobilikku toduallikat ning ühel 
toiduobjektil võib toimuda tõsiseid konflik-
te eri liikide vahel. Seened konkureerivad nii 
omavahel kui ka teiste lagundajate – bakte-
ritega. Võitlus on enamasti keemiline. Halli-
tused toodavad tugevaid bioaktiivseid aineid, 
millest paljud on mürgised bakteritele, paljud 
ka inimestele.
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