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� Sügisel valmivad õistaimedel 
viljad.

� Taimede viljad on väga erinevad, � Taimede viljad on väga erinevad, 
sõltuvalt sellest kuidas toimub 
seemnete levimine.

� Viljades paiknevad seemned



� Kogu vajalik info taime 
(rohttaim, põõsas, puu) 
kasvamisest mahub imetillukese kasvamisest mahub imetillukese 
seemne sisse. 

� Miks osa seemneid on suured ja 
lihakad, aga osa imetillukesed 
nagu tolm?



�Üks viljade tüüp on marjad.
�Marjad on lihakad ja sobivad toiduks 

paljudele loomadele.
�Marju söövad ka kiskjad, sest 

marjades sisalduvad suhkrud ja marjades sisalduvad suhkrud ja 
happed seeduvad ka kiskjate 
lühikeses soolestikus.

�Inimesele on osa metsas leiduvatest 
marjadest mürgised



Söödavaid marju



Harilik kukerpuu Berberis vulgaris



Põldmurakas Rubus caesius



Must aroonia Aronia melanocarpa



SinikasVaccinum uliginosum





Pohl Vaccinum vitis-idaea



Harilik jõhvikas Oxycoccus palustris



Marjad, mis vajavad enne söömist 
külm- või kuumtöötlemistkülm- või kuumtöötlemist



Harilik pihlakas Sorbus aucuparia



Harilik lodjapuu Viburnum opulus





Harilik viirpuu Crataegus rhipidophylla



Mürgised marjad



Paakspuu Frangula alnus



Paakspuu
Paakspuu marjad on need luuviljad, mis 
muutuvad rohelisest  punaseks ja hiljem 
mustaks. Ühel põõsal on samaaegselt tihti 
erineva värviga marju.
Paakspuu marjad on väga mürgised, võivad 
põhjustada surma. põhjustada surma. 
Mürgistus seisneb tugevas kõhuvalus, 
oksendamises ja verises väljaheites. 
Esmaabiks tuleb kannatanule kiiresti anda 
aktiivsütt ja toimetada ta haiglasse.



Harilik türnpuu Rhamnus catharticus





TÜRNPUUU
Marjad on mürgised nagu paakspuu 
omadki. Need võivad põhjustada 
oksendamist, piinavaid kõhuvalusid ja 
peapööritust. 
Halvimal juhul võivad saabuda krambid, 
mis võivad haarata ka südame- või 
Halvimal juhul võivad saabuda krambid, 
mis võivad haarata ka südame- või 
hingamislihaseid. 
Kannatanule anda aktiivsütt ja toimetada 
kiiresti haiglasse. 
Toored türnpuu marjad on rohelised, aga 
valminult muutuvad mustaks. 



Maikelluke Convallaria majalis



Maikelluke
Kõik taimeosad on mürgised, eriti marjad 
ja seemned. 
Põhjustab oksendamist, kõhulahtisust, 
peapööritust, nõrkust ja südamehäireid, 
pulsi kiirenemist. pulsi kiirenemist. 
Rasketel juhtudel võib mürgistus lõppeda 
teadvusekao ja surmaga. 
Loomadel esineb mürgistusi harva



Ussilakk Paris quadrifolia



Ussilakk 
Kõik taime osad on mürgised. 
Toimib südamele, kesknärvisüsteemile ja 
seedeteede limaskestadele
Taimes sisalduvad mürgid hävitavad vere 
punaliblesid ning kutsuvad esile krampe ja 
halvatust. Mürgistuse tunnusteks on: halvatust. Mürgistuse tunnusteks on: 
oksendamine, kõhu-lahtisus, peapööritus, 
uimasus ja peavalu, samuti põie ja soolte 
valusaid kokkutõmbed ning silmapupillide 
ahenemine. 
Suurema annuse puhul võib mürgistus 
lõppeda surmaga. 



Harilik kuutõverohi
Polygonatum odoratum



KUUTÕVEROHI
sinakasmustad marjad on mürgised. Nad 
sisaldavad ohtlikke südamemürke. 
Tekkiv mürgistus on samasugune kui 
maikellukese söömisel, kuid mõnevõrra 
nõrgem. nõrgem. 
Kannatanul on tugev kõhuvalu koos 
iivelduse ja krampidega, samuti peavalu, 
pulss muutub väga kiireks ja süda hakkab 
tugevasti kloppima.
Kannatanu tuleb kiiresti arsti juurde 
toimetada



Kuslapuu







HARILIK KUSLAPUU
Marjad on mürgised, vahel isegi 
eluohtlikult. 
Marju on vanasti kasutatud lahtistina, aga 
valesti doseerituna põhjustavad  valesti doseerituna põhjustavad  
mürgistust. 
Kuslapuu viljad on ebameeldiva 
maitsega, seega vaevalt neid keegi 
eluohtlikul hulgal sööb



Harilik maavits Solanum dulcamara



HARILIK MAAVITS

Maavitsa marjad, nagu ka teised 
taimeosad on mürgised. 
Need võivad põhjustada valusid, Need võivad põhjustada valusid, 
iiveldust, oksendamist, hingamishäireid ja 
isegi krampe. Oksendamisega väljub 
õnneks suurem osa mürgist ja eluohtlikku 
seisundit ei teki. 
Esmaabiks tuleks anda aktiivsütt.



Leseleht Maianthemum bifolium



LESELEHT
Marjad mürgised . Toimeained on 
samad, mis maikellukesel. 
Punased marjad ahvatlevad end sööma, 
seega peab ettevaatlik olema just laste 
puhulpuhul
Raskem mürgistus võib lõppeda 
teadvuse kaotuse ja isegi surmaga. 
Kergema mürgistuse korral tekib 
iiveldus, kõhuvalu, oksendamine ja 
peapööritus. 



Laanelill Trientalis europaea



Seemnete levimise erinevad viisid



Koerapöörirohi 
Hyoscyamus niger



Koerapöörirohi 
Hyoscyamus niger



Ohakas 
Cirsium sp







Ahtalehine põdrakanep
Epilobium angustifolium



Villtakjas Arctium tomentosum



Maarjalepp Agrimonia sp.





Väikeseõiene lemmalts Impatiens parviflora





Harilik kadakas Juniperus communis



Hall lepp Alnus incana



Harilik humal Humulus lupulus



Harilik tamm Quercus robur





Harilik hobukastan Aesculus hippocastanum



Harilik pärn Tilia cordata



Harilik vaher Acer platanoides



Harilik piimjuur Tragopogon pratensis





Palu-härghein Melampyrum pratense





Hilised õitsejad



Pilliroog Phragmites australis





Kanarbik Calluna vulgaris



Samblikud sügisel



Põdrasamblik Cladonia sp



Seinakorp Xantoria sp



Saare-rihmsamblik 
Ramalina fraxinea





� Seened elavad seeneniidistikuna maa või puu 
sees.

� Seened ei suuda ise orgaanilist ainet 
sünteesida. Seened on kas lagundajad või 
parasiidid.
sünteesida. Seened on kas lagundajad või 
parasiidid.

� Lagundavad taimejäänuseid, sageli elavad 
sümbioosis taimedega.

� Maailmas 50000-100 000 seeneliiki. 
� Eestis 3700 - 4500 liiki.



� Sügisel tõusevad kübarseened maapinnale 
levitamaks eoseid

� Seene viljakeha moodustamiseks on vaja 
piisavalt niiskust ja soojust. Sügisel on maa piisavalt niiskust ja soojust. Sügisel on maa 
suve järel soe ja sügisesed vihmad annavad 
piisavalt sooja.







� Söögiks soovitatavaid seeneliike on Eestis 
umbes 60 liiki. 

� Lääne-Eestis traditsiooniliselt söögiks 
kasutatavate seeneliikide arv on Ida-Eestiga 
võrreldes märksa väiksem. 
kasutatavate seeneliikide arv on Ida-Eestiga 
võrreldes märksa väiksem. 

� Samas tarvitavad eestlased söögiks enam 
seeneliike kui Lääne- ja Kesk-Euroopa rahvad, 
kuid vähem kui venelased. 



� Kui kogu suvi on põuane, sügisvihmad aga 
algavad suhteliselt hilja ja koos öise 
temperatuuri tunduva langusega, siis on seeni 
vähe. 
Sama ebasoodsalt kui liigne kuivus mõjub � Sama ebasoodsalt kui liigne kuivus mõjub 
seentele ka liigniiskus. 1978. aasta jaheda ja 
vihmase suve järel oli maapinnas niivõrd veest 
küllastunud, et seeneniidistik enam vajalikul 
määral hingata ei saanud ja ükski seen ei 
loonud  viljakehasid.



� Seente pika perioodiga biorütmid põhjustavad 
ka seda, et heal seeneaastal ei leidu mitte kõiki 
seeneliike võrdselt massiliselt.

� Pika perioodiga biorütmide tõttu on 
kehvapoolselgi seeneaastal mõnda üksikut liiki 
Pika perioodiga biorütmide tõttu on 
kehvapoolselgi seeneaastal mõnda üksikut liiki 
silmatorkavalt massiliselt. 1997.aastal, kui 
korralikku söögiseent oli raske leida, kasvas 
punast kärbseseent massiliselt ja enne öökülmi 
ilmus arvukalt suuri sirmikuid ning 
safransirmikuid.



� Rahvad jagunevad ajalooliselt seenelembesteks 
ja seenepõlglikeks. Suured seenearmastajad on 
romaani keeli kõnelevad itaallased, prantslased 
ja hispaanlased. Seened on olnud läbi aegade 
tähtsal kohal ka sakslaste ja venelaste tähtsal kohal ka sakslaste ja venelaste 
toidulaual. Traditsiooniliste seenepõlgurite 
hulka kuuluvad seevastu inglased, kes 
minevikus sõid seeni vaid suurte näljahädade 
ajal. Samuti olid seened ebapopulaarsed 
skandinaavlaste juures.



Harilik kukeseen Cantharellus cibarius



� Seenelembuse koha pealt kuuluvad eestlased 
ajalooliselt skandinaavlaste ja inglastega ühte 
punti. 

� Kuni viimase sõjani ja veel pärast sedagi 
põlgasid saarlased seeni kui «maahallitust» 
Kuni viimase sõjani ja veel pärast sedagi 
põlgasid saarlased seeni kui «maahallitust» 
täielikult. Seenesöömise kombed, samuti nagu 
paljud eestikeelsed seenenimedki pärinevad 
sakslastelt ja venelastelt.



� Eesti on suurepärane seenemaa. Meil on 
piisavalt palju häid seenemetsi, samuti 
on kliima soodne seente kasvuks. Meie 
seenemetsad peaksid tootma keskmiselt seenemetsad peaksid tootma keskmiselt 
vähemalt  36 500 tonni söögiseeni aastas. 
Korjamiskõlblikke on sellest vaid kaks 
kolmandikku, sest ühe kolmandiku 
söövad ära ussid.



Aastas korjatakse näiteks vaid 1,5 -3 % 
metsas kasvavatest söögiseentest



� Kõige seenerikkamad on Ida-Virumaa ja 
Pärnumaa, aga korjatakse kõige enam 
siiski Põlva-, Võru- ja Valgamaal.

� Headel seeneaastatel sirguvad seened ka � Headel seeneaastatel sirguvad seened ka 
väga suureks. Paljude pilvikute kübarate 
läbimõõt ulatub 15-20 sentimeetrini 
tavalise 5-10 sentimeetri asemel. Sama 
võib öelda liivtatikute kohta.





� Kolmekümnesentimeetrise kübaraga 
kivipuravikke leidus 1971. aastal, mil üldine 
seenesaak oli väga hea, kivipuravikke aga 
esines rekordiliselt palju. Seente suurus käib 
nende arvukusega koos tänu sellele, et nende arvukusega koos tänu sellele, et 
mõlemat mõjustavad ühesugused soodsad 
kasvu- ja niiskustingimused, aga samuti 
võimalus kasvada suureks enne, kui nad ära 
korjatakse.



� Saab kasutada toiduainetööstuses, nt. 
pärmseent (üherakuline) kasutatakse 
pagaritööstuses ja alkoholi valmistamisel.

� Seened on koos bakteritega ühed peamised 
surnud organismide lagundajad.
Seened on koos bakteritega ühed peamised 
surnud organismide lagundajad.

� Seened suudavad lõhustada ka selliseid 
keemilisi ühendeid, mis teistele organismidele 
toiduks ei kõlba, mis on äärmiselt oluline 
looduses toimuva aineringe seisukohalt.







� Seened põhjustavad inimestel ja loomadel 
mitmesuguseid nahahaigusi.

� Kui seened lagundavad elusate taimede 
tselluloosi ja ligniini, põhjustavad nad sellega 
mitmesuguseid taimehaigusi.
tselluloosi ja ligniini, põhjustavad nad sellega 
mitmesuguseid taimehaigusi.

� Seened kahjustavad ka tarbepuitu ning 
tselluloosi sisaldavat materjali.



� Seened kahjustavad elusaid puid, põhjustavad 
neil mädanikku ja võivad puutüve seest 
õõnsaks muuta.

� Majavamm lagundab puitseina ja 
puitpõrandat, mis toob suurt majanduslikku 
kahju.
puitpõrandat, mis toob suurt majanduslikku 
kahju.

� Põhjustavad hallitust: seda põhjustavad 
enamasti mitmed erinevad seeneliigid, 
hallikute liigid nt. kottseente hulka kuuluv 
pintselhallik

� Hallitanud toit on enamikule loomadele 
mürgine, sest see sisaldab mükotoksiine.







� Seened tähtis toit imetajatele, putukatele
� Seente rakk kaetud kitiinist kestaga 

(samast materjalist on putukate 
välisskelett)
Kitiin raskesti seeduv, kuid mõned � Kitiin raskesti seeduv, kuid mõned 
loomad on suutelised seedima.

� Seened toiduks ja elupaigaks paljude 
putukate vastsetele. 

� Putukatel oluline munemise õige 
ajastatus.







� Sügis on suurepärane aeg nälkjatele, 
kuna on piisaval seeni, mida süüa.
Ligi 1/3 kübarseentest on nälkjate � Ligi 1/3 kübarseentest on nälkjate 
söömisjälgedega

� Sügisel kaevuvad mitmeaastased teod 
maa sisse ning sulgevad kaitseks 
kuivamise eest oma koja kileja kattega.  











Loomad sügisel



� Sügisel on karvavahetuse aeg. Kasvatatakse 
selga pikem ja tihedam talvekarv.

� Kogutakse talvevarusid
� Ehitatakse talvepesasid

Väikekiskjad ja väikesed röövlinnud tulevad � Väikekiskjad ja väikesed röövlinnud tulevad 
hoonete ja asulate lähedusse.

� Nahkhiirtel, põtradel ja metssigadel on innaaeg



� Sügis on loomadel talveks valmistumise 
aeg.

� Paljud loomad koguvad talveks 
rasvavarusid ning kehakaal võib tõusta rasvavarusid ning kehakaal võib tõusta 
kuni 30%

� Väikeimetajatel on energiarikas pruun 
rasv. Siil võtab enne talvitumist kaalus 
juurde 500-600 g

� Rändlindudel tõuseb kehakaal kuni 10%



� Paigalinnud koguvad talveks energiat ja 
vahetavad elupaiku. 

� Näiteks kanalised on suvel lehtmetsades, 
noorendikes ja sooservadel. Sügisel noorendikes ja sooservadel. Sügisel 
süüakse maapinnal 

� Metsis kolib talveks männikutesse. 
Talvetoit männiokkad.

� Teder kaasikutesse. Talvetoit kaseurvad
� Laanepüü talvetoiduks on põõsaste 

pungad ja oksad.



Metskits Capreolus capreolus





� Põtradel sügisel jooksuaeg, mille käigus isased 
omavahel jõudu mõõdavad.

� Domineerival isasel on tavaliselt mitmest 
põdralehmast koosnev “haarem”.põdralehmast koosnev “haarem”.

� Septembris oktoobris on jooksuaja turniirid ka 
isastel euroopa punahirvedel.



Euroopa punahirv Cervus elaphus



Orav Sciurus vulgaris



Oraval võib olla ühel hektaril kuni 1000 kohta kuhu ta 
on varunud kuivatatud väikesi seeni või suurte seente 
tükke.



Putukad sügisel



Sääriksääsk



Kärbes





Herilane ja vorstitükk



Herilane paakspuul



Vapsik Vespa crabro



Sirelane





Väike-kiirgliblikas Apatura ilia



Väike kärbtiib Polygonia c-album



� Enamik kiile suve lõpus sureb. Septembris 
oktoobris lendab veel vaid mõni üksik liik.

� Meie kiilid talvituvad vastsetena, vaid üks liik, 
pronkskõrsik, talvitub valmikuna.pronkskõrsik, talvitub valmikuna.



Sügis-tondihobu Aeshna mixta isane



Sügis-tondihobu Aeshna mixta emane



� Jõevähid alustavad septembris pulmarituaale ja 
paarituvad.

� Isane jätab emase suguava juurde 
spermakapsli. Munad viljastuvad alles kuu aja 
pärast.
spermakapsli. Munad viljastuvad alles kuu aja 
pärast.

� Emane kannab viljastatud mune oma saba all 
kogu talve ja kevade ning suvel kooruvad neist 
pojad.





� Rästikud, nastikud ja vaskussid liiguvad 
septembris talvituspaikadesse, Neid kõiki  võib 
leida talvitumas samas paigas.

� Arusisalikud talvituvad üksikult või mõne 
mõnekaupa  kändude all urus – puit eristab 
Arusisalikud talvituvad üksikult või mõne 
mõnekaupa  kändude all urus – puit eristab 
hästi soojust. 



Naerukajakas Larus ridibundus



Tänan kuulamast!

Fotod  Georg Aher


