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Seened inimese kõrval

◊ 1. Puidu-kiudpooriku (Fibroporia vaillantii) viljakehal on servades valged seenenöörid, mis on sellele seeneliigile iseloomulikud

Majaseened:

majavamm ei ole ainus, keda karta
Seened on looduses olulised lagundajad, milleta ökosüsteem hakkama ei saaks. Selliste seente olemasolu teeb meid
mõnikord aga päris murelikuks, kui avastame, et nad on
hakanud kahjustama meie kodumaja puitkonstruktsioone.
Jane Oja

E

rast Parmasto on kirjutanud
[8]: „Puit ei mädane ega pehastu
teisiti kui ainult seente (hoonetes nimetatakse neid majaseenteks) toimel“. Tuntuim näide majaseente kohta
on majavamm. Ent peale puitu lagundavate seente leidub hoonetes selliseid
seeni, mis võivad tekitada majaelanikele terviseprobleeme. Neid nimetatak-

se rahvasuus hallitusseenteks või hallitusteks. Selles artiklis keskendume
ainult nendele seentele, mis põhjustavad kahju puitkonstruktsioonidele.
Kõige põhjalikumalt on hoonete
puitosi kahjustavaid seeni kirjeldatud
ja uuritud Saksamaal. Sealsete kolleegide andmetel võib ehitisi kahjustada umbes kuuskümmend liiki seeni
[4]. Suurem osa nendest põhjustavad
pruunmädanikku: puidust lagunda-

takse ära tselluloos ja hemitselluloos,
misjärel puit muutub hapramaks ja
järele jäävad tumepruunid kuubikud.
Värvuse muutus tuleneb säiliva ligniini tumedast värvusest.
Looduses on sellist tüüpi puidumädanikku tekitavaid seeneliike
ainult 6%; ülejäänud puitu lagundavad seened põhjustavad valgemädanikku [3]. Sedalaadi seened on evolutsiooniliselt vanemad ning neil on
mitu korda rohkem ensüüme, mille
abil taimerakke hävitada. Nõnda suudavad nad puidust lagundada ära kõik
taimerakkudele mehaanilise vastupidavuse andvad koostisosad: tselluloosi, hemitselluloosi ja ligniini.
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◊ 2. Asterostroma perekonna seeneliike on lihtne ära tunda: mikroskoobi all näeb
temale iseloomulikke tähtjaid struktuure

◊ 3. Majamädiku (Coniophora puteana) peened mustjalt ja lehvikjalt harunevad
seeneväädid seinal
Looduses on suurem osa seeni maa
all ja viljakehi kasvatavad nad vaid
hooajati, ka hoonetes leiduvad seened
eelistavad kasvada varjatult. Seentega
nakatuvad ainult need puidust osad,
mis on pidevalt piisaval määral niisked või lausa märjad. Majaseente kasvuks sobiv niiskuse hulk võib liigiti
olla erinev.
Sageli avastatakse majaseente laastustööd remonttööde käigus või halvemal juhul siis, kui põrand või seinad
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hakkavad vajuma. Mõlemal juhul saab
seenkahjustuse teha kindlaks lagunemisprotsessi tõttu kuubikuteks muutunud puidu või puidu peal kasvavate
seeneniitide järgi. Märksa harvemini
leiab majaseente viljakehasid. Nende
teket mõjutavad eelkõige kasvuolud.
Üksnes seeneniidistiku põhjal on
seeneliiki siiski keeruline määrata, sest
need ei pruugi piisavalt kajastada liigile iseloomulikke tunnuseid. Ometigi
leidub erandeid, näiteks Asterostroma

perekonna liigid, mida on lihtne seeneniitide põhjal teistest majaseentest
eristada (◊ 2).
Tänapäeval on peale mikroskoop
uuringute võimalik kasutada molekulaarseid meetodeid ning määrata seeni
DNA põhjal. Siiski ei õnnestu ka DNA
järgi seeneliiki alati välja selgitada.
Majavammi kahjustused ja nende
tõrje erineb teistest majaseentest,
mistõttu on Saksa teadlased välja
töötanud majavammi DNA-markeri
[14]: enamikul juhtudel annab see
kiire vastuse. Meetodist ei ole abi,
kui kontrollitav seen on liiga vana ja
DNA juba lagunenud. Sel juhul saab
ainult teha kindlaks, kas seen on veel
aktiivne ning võib võimaluse tekkides
uuesti edasi areneda.
Majavammist ja tema lähisugulastest on pikemalt juttu Eesti Looduse
eelmise aasta jaanuarinumbris. Ühtlasi
on majavammist kirjutatud eri ajakirjades [vt nt 1, 9, 10]. Sestap me siin
põhjalikumalt ei süüvi ning vaatleme
teisi meie piirkonna hoonetes kasvavaid ja puitu lagundavaid seeneliike.
Meie sagedasemad majaseened. Kirjandusallikate põhjal kuulub siin kandis sagedamini leitavate majaseente esikolmikusse majavamm, majamädik ja korgiku perekonna eri liigid (vt tabelit) [2, 11].
Lähtudes viie aasta jooksul leitud ja
määratud majaseentest, võin tõdeda, et majavamm ja korgiku perekonna liigid on meil sagedased. Seevastu
majamädiku leide on ette tulnud
märksa vähem või sama palju kui teisi
harva kohatavaid majaseeni.
Majamädik (Coniophora putea
na, ◊ 3) eelistab hoonetes märgunud puitmaterjale, eelkõige neid,
mille niiskussisaldus on vahemikus
30–70%. Enamasti võib seda seent
leida keldrist ja märgunud põranda- või laekonstruktsioonidega ruumidest (nt köögist, vannitoast, tualettruumist) [12].
Teda on eri keeltes nimetatud ka
keldriseeneks, eesti ja saksa keeles
isegi keldrivammiks. Ilmselt tuleneb
see asjaolust, et majamädiku viljakehad võivad esmapilgul meenutada
majavammi omasid. Ent majamädikul

on viljakeha pealispinda moodustav
eoslavakandja tumepruun ja sile, mis
hiljem muutub mügarlikuks.
Teistest majaseentest eristub
majamädik rohkete peente mustjate ja lehvikjalt harunevate seeneväätide poolest. Majavammiga võrreldes kulgeb mädanemine aeglasemalt,
kuid soodsate olude korral võib majamädik muutuda ohtlikuks kahjustajaks. Metsades kohtab teda peamiselt
okaspuude kändudel ja lamatüvedel.
Traditsiooniliselt on korgiku (Ant
rodia) perekonda arvatud need seened, mille viljakehad on valkjad, tugevad, nurgeliste või piklike pooridega ja liibunud. Nüüdisaegsest seente
süstemaatikast lähtudes on osa liike
sellest perekonnast aga välja arvatud.
Ilma seene viljakehadeta on neil liikidel väga keeruline vahet teha, sest
seeneniidistik ja -nöörid on kõigil
valged või valkjad.
Hoonetes võib sagedasti leida puidu-kiudpoorikut (Fibroporia vail
lantii, vt ◊ 1) ja majakorgikut
(Amyloporia sinuosa), harvamatel juhtudel vatjat kiudpoorikut
(Antrodia gossypium), kollakat
korgikut (A. xantha) ja kuusekorgikut (A. serialis). Nad
kõik võivad kasvada põranda, seina ja lae puidust konstruktsioonidel ning kõigil korrustel, kus materjal on saanud
märjaks [12].
Kõrbikud ja lõhetümak tegutsevad samuti majades. Peale mainitud esikolmiku liikide on Euroopas
sagedased kõrbiku perekonna seeneliigid. Ka Eestis leidub neid sagedasti, eriti levinud on mustjas kõrbik (ka pruun kõrbik, Gloeophyllum
sepiarium; ◊ 4). Looduses kasvab
ta peamiselt okasmetsas, eriti aga
kuusepuidu lagundajana raiesmikel
ja teistes kuivades kasvukohtades.
Samuti kohtab teda vanadel raudteeliipritel, puitsildadel, taradel jms
rajatistel. Majades leidub seda seent
sageli aknaraamidel, ustel ja terrassidel, iseäranis päiksepoolsetel külgedel.
Mustjas kõrbik eelistab kasvada
suurema niiskusega (30‒50%) puidul;

◊ 4. Tumepruunide viljakehadega mustjas kõrbik (Gloeophyllum sepiarium), mis
eelistab kasvada hoone päikesepoolsetel külgedel

◊ 5. Looduskaitses olulisi
seeni, nagu roosat pessu
(Fomitopsis rosea), võib
leida ka hoonetest

sobivaim kasvukeskkonna temperatuur jääb vahemikku 27,5–32,5 °C,
niisiis talub see liik hästi pikaajalist
kuivust ja kuumust [12].
Lõhetümakut (Rhodonia placen
ta) ei olnud ma varem Eestis hoonetest leidnud, kuid selle aasta jooksul
olen seent leidnud kahel korral. Ühel
juhul kasvas ta eluruumide põrandal,
kus oli olnud mitu veeleket. Teisel
juhul oli lõhetümak levinud eluruumide palkseinal, mis oli varem talvel
ka jäätunud.

Kirjanduse andmetel kasvab see
seen püsivalt niiskel puidul, näiteks
põrandalaudadel,
lävepakkudel ja aknaosadel [5]. Liigi eelistatumad kasvusubstraadid on
puitkiud- ja puitlaastplaadid.
Lõhetümaku viljakehad on
materjalile liibunud, väikesed, lihakad
ja torukestekihiga. Enamasti on viljakeha heleroosat värvi, harva valge.
Seeneniidistik on valge ja osaliselt
kollaka või roosaka värvusega; värskelt on teda lihtne kasvumaterjalilt
eemaldada [5]. Looduses kasvab ta
põlismetsailmelistes metsades kuuse,
harvemini ka männi lamatüvedel ja
kändudel.
Looduskaitses oluline roosa pess.
Viimase viie aasta jooksul olen hoonetest leidnud veel mitu huvitavat
seeneliiki. Need leiud annavad ühtlasi
AUGUST 2019 Eesti LOODUS |589|

29

Seened inimese kõrval
Euroopas hoonetes enim levinud puitu lagundavate kandseente leidumissagedus protsentides [2, 11 järgi]
Liik

Poola

Saksamaa
1966–1984,
2000–2006

1985–1991

2001–2003

1996–2007

1946–1983

Taani

Soome
1978–1988

2002–2008

Eesti

Rumeenia

Majavamm
(Serpula lacrymans)

54

27

60

16

47

20

45

79

32

Majamädik
(Coniophora puteana)

22

17

10

16

6

34

12

7

60

Korgiku perekond
(Antrodia spp)

11

4

3

18

13

1

12

5

21*

Kõrbiku perekond
(Gloeophyllum spp)

2

2

1

3

3

5

2

-

11

Donkioporia expansa

-

3

10

10

-

-

-

-

21

Lõhetümak
(Rhodonia placenta)

-

6

-

-

-

-

-

-

-

Leidude koguarv

3050

2251

749

3434

338

8293

1237

633

teadmata

1950–1960

Belgia

Norra

*

Läti

andmed Fibroporia vaillantii ja Amyloporia sinuosa kohta

◊ 6. Säravoranži-aprikoosivärvi viljakehaga liik Leucogyrophana mollusca
ülevaate lähipiirkonna looduses kasvavatest seentest ja nende populatsioonidest. Näiteks Kilingi-Nõmmelt
ja Tartust olen hoonetest leidnud
roosa pessu (Fomitopsis rosea) viljakehasid (vt ◊ 5). Seent on lihtne ära
tunda roosade viljakehad järgi.
Eesti looduses kohtab roosat pessu
harva, teda peetakse looduskaitses
tähtsaks seeneks: tegu on põlismetsade indikaatorliigiga. Seega võiks
roosa pessu levikut hoonetesse pidada teatud mõttes heaks märgiks: lähipiirkonnas on tema populatsioon elujõuline. Roosa pessu leide on teada
hoonetest veel Lätis [6], Tšehhis [2] ja
Saksamaal [13]. Tšehhis on arvatud,
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1979–2009

et roosa pess on hoonetesse levinud
hoopis varem nakatunud ehituspuidu kaudu ning suutnud püsida puidus
elujõulisena kümneid või koguni sadu
aastaid [2].
Eredavärvilistest seentest on leitud
hoonetest ka liiki Leucogyrophana
mollusca (◊ 6) [12]. Olen seda määranud ühel korral: seent märgati
renoveerimisjärgus paekivist hoone
akna all telliskivil. Tema viljakehad
on substraadile liibunud, 1–2 mm
paksused ja mõnekümne sentimeetri
laiused; noorelt on viljakeha ülapind
kurruline, voldiline ning säravoranžiaprikoosivärvi, servad on viljakehal
valged.

Hoonetes võib leida ka kübarseeni.
Enamik eelkirjeldatud seeni on kasvusubstraadile liibunud, kuid puitu
lagundavatest seentest võib hoonetest leida ka kübara ja jalaga seeni,
nagu lehvikvahelik ja kollane hammaslehik (◊ 7).
Lehvikvahelik (Tapinella panu
oides) on Eesti ühe tavalisema
seene tavavaheliku lähisugulane.
Lehvikvaheliku viljakehad on pruunikaskollase viltjas-sametja kübara,
oliivkollaste eoslehekeste ja külgmise
jalaga või hoopis jalata. See liik kasvab
aeglaselt okaspuupuidul metsades ja
hoonetes, tihti põõsasjalt. Ehitistes
eelistab ta samasuguseid niiskeid piirkondi nagu majamädik [12].
Rohkelt niiskust vajab ka kollane hammaslehik (Lentinus lepideus;
◊ 7): talle sobivaim puidu niiskus
sisaldus on 35–60%. Ent samas vajab
see liik soojemat temperatuuri kui
teised hoonetes puitu lagundavad
seened [12]. Sageli võib kollast hammaslehikut leida päikesepaistelistest paikadest. Seega peab seen kaua
vastu ka kuivas ning võib jääda puhkestaadiumisse, kuniks kasvuolud
paranevad. Väga harva võib näha
kollase hammaslehiku seeneniidistikku. Seetõttu leitakse tema põhjustatud kahjustusi hoonetest alles siis,
kui on arenenud seene viljakehad.
Sellistel puhkudel on puit juba tugevalt kahjustunud.
Tema viljakehad tunneb hõlpsas-

C

A

B

D

◊ 7. Dušinurga väliskülje katte alt välja kasvanud pruunikaskollase viltjas-sametja kübaraga lehvikvaheliku viljakehad (Tapi
nella panuoides; A), soomustega kaetud kübara ja jalaga kollase hammaslehiku viljakeha (Lentinus lepideus; B), vanad tindiku
viljakehad seinal (C) ja liudjate kuni täiesti lamedate viljakehadega muutlik liudik (Peziza varia; D): ka selliseid seeni võib majadest leida
ti ära soomustega kaetud kübara ja
jala järgi. Kübara läbimõõt võib olla
kuni 12 cm. Looduses eelistab kollane
hammaslehik kasvada inimtekkelistes paikades: raiesmikel, teeservadel,
talukohtadel ja raudteeliipritel.
Majaseened, mille tõrjega saab
lihtsasti hakkama. Kõik eelkirjeldatud seened põhjustavad pruunmädanikku. Samas leidub hoonetes ka selliseid seeni, mis ei suuda kuigi palju
puitu lagundada. Näiteks on leitud
lõkketindikut (Coprinus lagopides)
ja kitsaeoselist tindikut (C. domes
ticus).
Tindikuliigid eelistavad kasutada toiduks krohvialuseid roomatte.
Neid seeni võib hoonest leida pärast
veeavariisid.
Ühtlasi võivad veelekete järel hoonetes väga kiiresti kasvama hakata
ning pikka aega püsida muutliku liudiku (Peziza varia) viljakehad (◊ 7).
Tema viljakehad on esialgu kausjad
ning hiljem liudjad kuni täiesti lamedad. Noorte viljakehade serv kumab
läbi ja on kahkjas, vananedes muutub
see lainjaks ja käändub tagurpidi.
Muutliku liudiku viljakehad
on lühikese rudimentaalse jalaga.
Värvuselt on viljakehad helepruunid,
aga kuivades muutuvad selle tagaküljed valgeks ja viltjaks. Tihti võib leida
kobaras koos mitu viljakeha [7].
Kumbki seeneliik ei suuda põhjustada suurt kahju ning nendest vaba-

nemiseks piisab, kui veeleke kõrvaldada ja konstruktsioonid kuivatada.
Siiski tasub ka nende seente leidmisel
olla tähelepanelik, sest samasuguses
kasvukeskkonnas võib kasvada väga
toksilisi hallitusseeni.

Puitu lagundavatest
seentest võib
hoonetest leida ka
kübara ja jalaga seeni.
Võib olla on tegu hoopis limakuga? Kokkuvõtvalt võib öelda, et
majaseeni on rohkem kui teada-tuntud majavamm ning mitte kõik nendest ei ohusta puitkonstruktsioone. Tasub teada, et alati ei pruugigi
olla tegu seentega. Paaril korral olen
seente pähe arvatud proovist teinud
kindlaks hoopis limaku Enteridium
lycoperdon.
Limakud on fagotroofsed organismid, kes toituvad bakteritest ja seeneosadest; nende elutsüklis vaheldub
amöboidne plasmoodiumi staadium
viljakehaga. Liigi E. lycoperdon viljakeha läbimõõt võib olla kuni 10 cm.
Looduses kasvab teda sageli üsna
niisketes kasvukohtades. Saksa eksperdid peavad ehitistes leiduvaid limakuid väga heaks indikaatoriks, mis viitab puitu lagundavate seente olemasolule: ta kasvab seal, kus on kedagi
(seeni) süüa [5].
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