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Mü ko loog Jane Oja: uurin ma ja vam mi ja tol mu 

Kas võib öel da, et ma ja seen, 
mis on teie uuri mis ob jekt ja 
and nud ka ni me teie eest ve
da mi sel te gut se va le idu fir ma
le, on ter vi se ja elu kesk kon na 
mõt tes üks eba meel di va maid 
see ni. Ja kui nii siis miks?

Mi nu põ hi li seks uuri mis ob
jek tiks on ma ja vamm, mi da sa
ge li ni me ta tak se rah va suus ka 
vam miks või ma ja see neks. Sel
lest tu le ne valt olen va li nud ka 
Tar tu Üli koo list võr su nud et te
võt te le ni me tu se. Tõ si ta on, et 
ma ja vamm on üks eba meel di
va maid see ni hoo ne tes ning 
see on põh jus ta tud sel lest, et 
sel le see ne kah jus tu sed on 
teis test ma ja des lei du da või va
test seen test dest ruk tiiv se maid 
ja laia ula tus li ku maid. Õn neks 
ma ja vamm ini mes te ter vi se le 
prob lee me ei põh jus ta, kui siis 
ainult kaud selt lä bi ra ha li se 
kah ju, mis ku lub lam mu tu seks, 
tõr jeks ning taas tus töö deks.

Mil li seid ma ju ma ja seen kõi
ge enam ohus tab, kui das se da 
seent väl ti da, mil list abi ja 
nõu saa te sel leks pak ku da?

Ma ja vamm ohus tab kõi ge 
roh kem neid ma ju, kus on teh
tud ehi tus teh ni li si vi gu või mis 
on jäe tud pi kalt il ma hoo le ta. 
Ma ja vamm hak kab hoo ne tes 
kas va ma, kui hoo ne puit konst
rukt sioo nid on järg mis tes tin
gi mus tes: roh ke niis kus, vä he
ne õhu lii ku mi ne ja tem pe ra
tuur al la 25°C. Ma ja vam mi 
väl ti mi seks on gi neid tin gi mu si 
va ja väl ti da. Ma ja vam mi või 
ma ja vam mi kah jus tu se kaht lu
se kor ral saan mi na aida ta see
ne lii gi tu vas ta mi se ga, seen kah
jus tu se le vi ku mää ra mi se ga 
ning sel lest läh tu valt an da eda
si si soo vi tu si seen kah jus tu se 
lik vi dee ri mi seks.

Kui das tek kis hu vi bo taa ni ka 
ja mü ko loo gia vas tu ja kui das 
jõud si te ma ja see ne ni?

Suu rem hu vi bio loo gia (bo
taa ni ka ja mü ko loo gia) vas tu 
tek kis mul Tar tu Üli koo li õp pi
ma asu mi sel. Mü ko loo gia ning 
kit sa malt ehi tus mü ko loo gia 
juur de jõud sin lä bi ju hus te. Ba
ka lau reu se õpin gu te vii ma sel 
aas tal ning ma gist ri õpin gu te 
jook sul ju ba kes ken du sin ma
ja vam mi ja ka teis te ma ja des 
lei du va te seen te tund ma õp pi
mi se le. Li saks hak ka sin ko he 
ka õpi tut prak ti see ri ma Ees ti 
Mü ko loo gia uurin gu te Kes ku
ses mü ko loo gi na töö ta des.

Möö du nud aas tal kait se si te 
dok to ri tööd. Mil lis te le jä rel
dus te le sel les tu li te?

Dok to ri töö raa mes uuri sin 
hoo pis neid see ni, mis män gi

vad vä ga olu list rol li or hi dee de 
ehk kä pa lis te kas va ma hak ka
mi sel ning kas va mi sel. Ni melt 
uuri sin nen de seen te aja li si ja 
ruu mi li si must reid Ees ti or hi
dee lii ki de näi tel. Es malt leid si
me, et eri ne va te or hi dee lii ki de 
jaoks on olu li sed vaid kind la te 
seen te koos lu sed, mis oma kor
da on mõ ju ta tud kas vu kesk
kon nast ning or hi dee aren gu
eta pist. Li saks leid si me, et nen
de seen te le vi kut mul las ei mõ
ju ta or hi dee lä he dus ning nad 
on le vi nud ju hus li kult. Vii ma se 
tu le mu se pu hul saab jä rel da da, 
et or hi dee de ja seen te koos elu 
on pi gem ühe pool se ka su te gu
ri ga – sel lest saa vad kõi ge suu
re mat ka su or hi deed. Nii et mi
nu dok to ri töö on ra ken dus li
kus mõt tes seo tud hoo pis or hi
dee de lii gi rik ku se hoid mi se ja 
mit te ma ja seen te ga.

Ole te el lu kut su nud tol mu ga 
seo tud pro jek ti “FunHome”, 
mil les see seis neb, kui das 
saab sel les osa le da?

Koor di nee rin Tar tu Üli koo li 
mü ko loo gi de töö rüh mas el lu 
kut su tud har ras tus tea du se pro
jek ti “FunHome”, mil le ees mär
giks on uuri da glo baal selt ko
du des lei du vaid mik ro or ga nis
me (see ni, tai mi ja loo mi) DNA 
abil. Sel li sed or ga nis me võib 
kõi ge roh kem lei da meie ko du
sest tol must, mis tõt tu soo vi me, 
et pro jek tist hu vi ta tud ko guk
sid oma ko dust tol mu proo ve 
nel jast kind last ko hast ning 
saa dak sid need Tar tus se la bo
ris se. Ko gu mi seks tu leb ka su
ta da ste riil seid va ti pul ka sid 
ning need pä rast proo vi de ko
gu mist pan na ka su ta ma ta 
soon kin ni se ga ki le kot ti. Li saks 
soo vi me, et pro jek tist osa le jad 
täi dak sid ühe kü si mus ti ku oma 
ko du koh ta. 

Täp se mad ju hi sed proo vi de 
ko gu mi se koh ta ning kü si mus
ti ku leiab pro jek ti ko du le helt 
https://si su.ut.ee/funhome. Het
kel ole me 5 kuu jook sul saa
nud proo ve li gi 50 eri ne vast 
ko dust 11 eri rii gist. Kõi ge 
kau ge malt pä rit proo vid on 
mei le saa bu nud Bra sii liast, Sao 
Paolost. 

Siin ko hal kut sun üles Ter vi
se le he lu ge jaid osa le ma tea du
se te ge mises liht salt tol mu ko
gu mi se ga. Ole me või me li sed 
and ma ta ga si si det nen de le 
osa le ja te le, kel le ko dud eris tu
vad teis test.

Mõ ned ini me sed püüa vad 
oma ko du või töö ruu me täie
li kult tol mu va baks muu ta, tei
sed jäl le ar va vad, et liig ne ste
riil sus po le ka olu li ne. Mi da 
soo vi ta te teie?

Eba sa ni taar se te elu tin gi
mus te, seal hul gas üle mää ra se 
ko du tol mu seos mit me su gus te 
hai gu se te ki ta ja te ga on ini mes
te le vist roh kem või vä hem 
tea da nii kui nii. Sa mas ei ta su 
unus ta da, et meie im muun süs
teem va jab oma “vor mis pü si
mi seks” min gil mää ral siis ki 
ka eks po nee ri mist pa to gee ni
de le, nii et en da üle mää ra ne 
“hel li ta mi ne” ko du se üli puh tu
se ga võib mei le hoo pis ka ru
tee ne te ha.

Ehk vei der kü si mus – mil li ne 
peab ole ma üks õige tol mu
lapp? 

Na tu ke ne seo tud eel mi se 
kü si mu se ga. Kui ko dus reeg li
pä ra selt tol mu võt ta, siis ajab 
ena mik meie kau ban dus võr gus 
müü gil ole va test tol mu lap pi
dest oma as ja täit sa kor ra li kult 
ära.

Ole te ka koh tu eks pert. Kui sa
ge li on tul nud se da rol li täi ta 
ja mis tee ma sid on koh tus 
aru ta tud?

Ala tes 2014. aas tast olen ma 
li sa tud Ees ti Koh tu eks per tii si 
Ins ti tuu di poolt tun nus ta tud 
eks per ti de ni me kir ja. Nen de 
eks per ti de eks per tii se saab 
koh tu eks per tii si de te ge mi sel 
ka su ta da. 

Mi nu eks per tii sid puu du ta
vad seen kah jus tus te hin da mi
si, mi da on ka su ta tud kin nis tu
te os tumüü gi ga seo tud vaid
lus te pu hul. Ena mas ti kü si tak
se seen kah jus tus te va nust ning 
kah jus tus test tu le ne vaid ra ha
li si ku lu sid.

Mi da ar va te üld se elu kesk
kon na ter vis lik ku sest tä na ses 
Ees tis?

Oma töö tõt tu näen ma vaid 
se da osa Ees ti ko du dest, kus 
ini mes tel on tek ki nud elu kesk
kon na ga seo tud ter vi se prob

lee mid. Va ra se malt on meil 
põh ja li ku malt uuri tud si se
kesk kon na olu kor da las te asu
tus tes ning pa neel ela mu tes, 
kuid see on vaid väi ke valim 
eest las te elu kesk kon nast. See
ga pa re ma pil di saa mi seks 
oleks meil va ja lä bi viia uurin
guid. Näi teks on elu kesk kon da 
ja sel lest tu le ne vaid või ma lik ke 
ter vi se ris ke põh ja li ku malt 
uuri tud Soo mes.

Ole te vii bi nud ene se täien du
sel mit mes vä lis rii gis. Mi da 
olu li se mat seo ses sel le ga mär
gik si te? Mil li seid tä he le pa ne
kuid ole te vä lis rii ki des tei nud 
seal sest elu kesk kon nast? Kas 
mõn da rii ki võiks puh tu se 
poo lest Ees ti le ees ku juks  
tuua? 

Vä lis rii ki des ene se täien dus
te ajal olen kok ku puu tu nud 
ko ha li ke ko du de ga vaid Šo ti
maal ning Nor ras. Šo ti maal ko
ge tu põh jal võib eest la si lo hu
ta da, et kui meil on ma ja vam
mi laia ula tus li kud kah jus tu sed 
le vi nud pi gem esi me sel kor ru
sel ja keld ris, siis seal võib neid 
lei da ka kõr ge ma tel kor rus tel.

Te ole te tead la ne, sa mu ti et te
võt ja. Kui das näeb väl ja teie 
ta va li ne töö päev?

Pean en nast mü ko loo giks, 
kes pa nus tab nii tea dus töö de 
te ge mis se kui ka nen dest saa
dud tead mis te ra ken da mis se. 
Pool töö nä da last töö tan Tar tu 
Üli koo li tai me öko loo gia töö
gru pis spet sia lis ti na ja tei se 

poo le mü ko loo gi na en da asu ta
tud ja ju hi tud et te võt tes “Ma ja
seen”. 

Esi me sel ju hul kan nan hoolt 
töö rüh ma and me baa si de eest 
ning osa len la bo ri ja vä li töö
des, tei sel ju hul lii gun rin gi 
möö da Ees tit ja hin dan ini mes
te ko du des seen kah jus tu si või 
siis mää ran ko du dest ko gu tud 
see ne proo vi dest see ne lii ke 
mik ro skoo bi ga ja kir ju tan eks
per tii se. Li saks aitan or ga ni
see ri da ka Ees ti Mü ko loo gia
ühin gu see ne laag reid, mis toi
mu vad iga aas ta ke va del ning 
sü gi sel eri ne va test Ees ti maa 
pai ka des.

Mil lis tes ma ja des ole te ise ela
nud lap se põl ves ja mil li ses 
ela te prae gu? Kas ole te saa
nud eri ala seid tead mi si ra ken
da da ka oma ko du va li kul?

Olen ela nud eri ne vat tüü pi 
ma ja des ning olen ka oma mü
ko loo gia eri ala seid tead mi si 
pi da nud mit mel gi kor ral ka su
ta ma. Õn neks ei ole ma oma 
ko dust mi da gi eri list leid nud. 
Het kel monitoorin iga päe va selt 
oma elu kesk kon da ning see on 
heaks referentsiks mi nu ehi
tus mü ko loo gi lis te eks per tii si de 
pu hul.

Kui  das  ko gu te  ener  giat , 
maan da te pin geid?

Ener giat saan kuns tist – kas 
siis ise joo nis ta des või näi tu si 
kü las ta des. Sa mu ti meel dib 
mul le rat ta ga sõi ta ja loo du ses 
rin gi lii ku da.

JAAN LU KAS

Ma ja vamm, et te võ te “Ma ja seen”, seen te ja or hi dee de seo sed, 
tol mu uuri mi se le orien tee ri tud pro jekt – need on olu li se mad 
mär gu sõ nad bo taa ni ku ja mü ko loo gi Ja ne Oja iga päe va töös. 
Tea du se ja prak ti ka ühen da nud Ja ne on val mis eri alas tes kü
si mus tes nõu and ma, et ini mest ümb rit se vat elu kesk kon da 
ter vis li ku maks muu ta – ja se da eri ti ko du des. Eri ne va tes rii ki
des vii bi nud tead la se ar va tes va jaks Ees ti maa elu kesk kond 
hoo pis põh ja li ku mat uuri mist. 
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