
Seentel on tähtis roll paljude loomade elus ning eri-
ti tihedalt on seentega seotud palju selgrootuid loo-
mi. Paljudele neist on seened põhitoiduks, paljudele 
lisatoiduks või elupaigaks. Väikestele seenesööjatele 
peab omakorda jahti palju olendeid, kes seega samu-
ti on seentega üsna tihedalt seotud.

Seeni toiduks kasutavate selgrootute hulgas on sel-
liseid, kes on eelistavad kindlat liiki seeni kui ka selli-
seid, kes ei ole valivad. Eelistused on erinevad ka see-
ne vanuse osas. Noortel, vanadel ja juba lagunevatel 
viljakehadel toimetab erinev selgrootute seltskond.

Hooghännad on tüüpilised ja väga arvukad kõdukihi 
ja mullaloomad. Eestis on erinevaid hooghännalisi üle 
90 liigi ja paljud neist on tihedalt seotud seentega. 

Hooghännad Orchesella flavescens ja kerashooghän-
nad söövad kõdus seenehüüfe, sügiseti ka viljakeha-
del eoseid ja eoslehti. 

Kust tulevad „seeneussid“ ja Kuhu 
nad Kaovad?
Seentega on tihedalt seotud terve rea kahetiiva-
liste – sääskede ja kärbeste – elu. Nende vastsed 
elavad, toituvad ja kasvavad paljudes nii söögi- kui 
ka mürgiseentes ning me tunneme neid “seeneus-
sidena”. Eesti seenemetsades võistleb seenekor-
jajaga üle saja liigi sääski, kellest enamus kuulub 
seenesääsklaste hulka, lisaks mõned karksääskla-
sed ja talvesääsklased. Erinevaid seentes arene-
vaid kärbseliike on teada praegu ligi 40, enamus 
neist õiekärblased, päriskärblased ja ka väikesed 
kõdukärblased. Viimasena nimetatuid tunneme 
me ka äädikakärbestena, kes sügiseti sageli meie 
kodudes puu- ja aedviljadel toimetavad. 

Emased sääsed ja kärbsed munevad peale paari-
tumist seene kübara alla või seene kanna sisse, kus 
koorunud vastsed nukkumiseni toituvad. Vastsed 
kasvavad ja arenevad väga kiiresti. Ei ole ju seene 
viljakeha väga pikaealine. Sageli on vastseid koos 
väga palju. Kui vajalik suurus saavutatud, kukuta-
vad nad end mulda, kus nukkuvad. Sääskedel toi-
mub sageli moone ja valmikute väljalend juba sü-
gisel ning talvituvad noored valmikud. Kärbestel 
talvitub enamasti nukk ja moonde läbinud noored 
kärbsed kooruvad kevadel. Seente viljakehade il-
mudes otsib uus põlvkond taas seeni, kuhu poeta-
da oma munad. 

Niisiis ei ole „seeneussid“ ussid, vaid hoopis putu-
kate vastsed. 

Tasub meeles pidada, et ussitavad ka inimese jaoks 
väga mürgised seened, nii et ussitamise alusel ei 
saa kuidagi otsustada, kas seen on meile söödav 
või mitte.

Kollane teetigu seenel 
maiustamas

must seatigu seenemetsas
orav

ÕieKärbes Pegomya sP. muneb suure 
sirmiKu Kübara alla. ÕieKärblaste 
vastsed elavad sageli Ka puraviKes 

ja tatiKutes

seenesääsKlase vastsed, 
rahvaKeeli seeneussid

seenesääsKlase valmiK

röövlestad on väga sageli 
seeneKübarate all oma saaKi 

jahtimas

sellel tanuseenel tunglevad rohe- ja sinilihaKärbsed. neid on 
seenele meelitanud lÕhn. seen petab raipelÕhnaga Kärbsed 

enda juurde ja nii levitavad Kärbsed tanuseene eoseid. natuKe 
saavad Kärbsed Ka seent limpsida, Kuid rohKem suhet Kärbsel 

selle seenega ei ole. nende vastsed ei saa selles seenes Kasvada

seenetriinul on ilus nimi ja valmiKul 
silmatorKav puna-must välimus. tema 

toiduKs on nii valmiKuna Kui vastseeas 
toriKud, murumunad, šampinjonid ja 

erinevad hallitusseened

Seente olulisus putukate 
elus kajastub sageli ka 

putukate nimes.

Seentest toituvad 
mardikad on veel 

näiteks hiilakoorlased ja 
seenesultanid.

hooghänd orchesella flavescens Kerashooghänd

lühitiiblane BolitoBius sP. on röövloom, 
Kes sööb seentes tegutsevaid 

hooghändasid, putuKaid ja nende vastseid

lühitiiblane gyroPhaena sP. esindab 
pereKonda, Kus KÕiK liigid söövad seeni 

ehK on müKofaagid

Enamus Eesti 85-st maismaateo liigist söövad muuhul-
gas ka seeni. Seeneniidistik pinnases ja lagunevas pui-
dus oluline toiduallikas paljudele tigudele kevadest hi-
lissügiseni. Seente viljakehadel kohtame sagedamini 
teetigulasi ja nälkjaid, aga ka teisi tigusid. Samuti söö-
vad teod mingil määral samblikke, milles samuti seene 
osa on väga oluline. 

Ka imetajate jaoks on see-
ned hinnatud lisatoiduks. 
Seeni näksivad nii väikesed 
imetajad kui ka päris suu-
red loomad. Seeni söövad 
meelsasti kaelushiir ja leet-
hiir, kelle väikesi hambajälgi 
võib sageli pilvikute, tatikute 
ja puravike kübaratel näha. 
Pisut suuremad hambajäljed 
jäävad orava toidukorrast.

Ka metssiga, mäger, metskits 
ja karu söövad sügiseti vä-
hesel määral seeni. Sea hea 
haistmise tõttu on kasutatud 
teda maa-aluste delikatess-
seente trühvlite leidmiseks. Fotod: selgrootud — Urmas Tartes, Arne Ader; orav — Peter Trimming (wikimedia.org)


