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Seened sireli-lambaseenik Albatrellus syringae II kat
Äärmiselt 
ohustatud

Üksikult või 5-10 kaupa koos. Kübar 
ümar või hõlmine, nahataoliselt 
sileda kollakaspruuni kuni ookerjas 
pinnaga. Jalg 1,5-4 cm kõrgune. 
Torukestekiht erekollane. Jala alusel 
kõdu sees valged nööritaolised 
seeneväädid. 

park, asula
Kalmistute muruplatsidel, 
võsastuvatel tühermaade 
viljakal pinnasel.

maapind juuli - oktoober
Võib esmapilgul meenutada 
kukeseent.

Viljakehad ei arene igal aastal. üksikud

Seened lepa-kärbseseen Amanita friabilis II kat Ohualdis

Kübar hall, pruunikashall või 
hallikaspruun, serv rihveljas. 
Eoslehekesed valged, vabad. Jalg 
valkjas, hele pruunikashallide 
hõredate peente soomustega, 
rõngata, alus muguljas. Alusel tupe 
jäänused vaid ebemetena või 
puudub. 

muu Kasvab koos leppadega. august - oktoober üksikud

Seened poropoorik, lapi torik Amylocystis lapponica I kat
Äärmiselt 
ohustatud

Viljakehad ühe aastased, riiulilt ja 
laialt kinnitunud, noorelt limane, 
täiskasvanult lihav, kuivalt väga kõva. 
Üldpind udekarvane, roosakasvalge 
(hiljem värvuvad karvad, 
muljumiskohad ja kogu pind 
roostepruuniks). 

mets Vanades loodusmetsades.
kuuse lamatüved, harva männi 
lamatüvedel

august - september

Roostevärv meenutab 
tumenevat tümakut (Oligoporus 
fragilis ) või lillatümakut 
(Leptoporus mollis ), kuid need 
on väiksemad, pehmed ja kuivalt 
haprad. Väga noor poropoorik 
meenutab noort harilikku tõrvist 
(Ishnoderma benzoinum ), kes 
on puuviljalõhnaga ja vanalt 
mustjaspruun.

Viljakehad ei arene igal 
aastal. Värskel seenel 
sookailu või vaigu lõhn.

üksikud

Seened
pruunikas mütsnarmik, 
liiv-kampernarmik

Bankera fuligineoalba III kat Ohualdis

Kübar kumer ja allakeerdunud 
servaga (kuni 15 cm), koorekarva, 
hiljem keskelt alates nahkpruun. 
Narmad lühikesed, üsna nürid, 
kreemikad, lõheroosa varjundiga. 
Jalg lühike ja paks, koorekarva. 

mets, nõmm
Kuivad nõmmemännikud, 
mändide all. 

august - oktoober
Sagedamini Saare- ja 
Hiiumaal ning Lahemaa 
rahvuspargis. 

vähe

Seened
lilla mütsnarmik, violett-
kampernarmik

Bankera violascens III kat Ohustatud

Kübar laialt lehterjas, 3-10 cm lai, 
ülapind siidise läikega, noorel 
koorekarva.  Kübara kasvades 
muutub värv purpurja varjundiga 
pruuniks. Jalg siidise läikega, noorelt 
valkjas, vanalt tumepruun-
purpurpruun. Narmad lühikesed ja 
peened, noorelt valkjad, hiljem 
kahvatuhallid.  

mets
Samblarikastes, niisketes 
okasmetsades kuuskede all.

juuni-oktoober

Noori viljakehi on lihtne segi 
ajada ruupja narmikuga 
(Phellodon tomentosus ), kuid 
lilla mütsnarmik on jässakam ega 
kasva mitmest viljakehast 
koosneva rühmana. 

üksikud

Seened lehise-õõspuravik Boletinus cavipes II kat Ohustatud

Kübar 4-10 cm, kumer või 
nürikoonusjas, hiljem lame, kollakas- 
, kuld- kuni roostepruun, serv loori 
jäänustega. Ülapind viltjas-
soomuseline. Torukesed algul 
kollased, hiljem rohekaskollased, 
raske kübaralihast eemaldada. 
Poorid kärgjad, pikuti venitatud. Jalg 
silinderjas, noorelt õõnes,  torukeste 
värvi, kiudjate soomustega kaetud, 
ebemeline rõngas.

muu Lehiste all. juuli-oktoober üksikud

Seened hall hundiseenik Boletopsis grisea III kat Ohualdis

Kübar lainja äärega ning pealt 
hõbehall või hallikaspruun, mõnikord 
keskelt pragunenud. Serv valge, 
allapoole pöördunud. Torukesed 
valkjashallid. Alakülg peenepooriline. 
Jalg lühike ja tugev, sileda halli 
pinnaga. Seeneliha valge ja pehme, 
murdepind värvub peagi 
punakashalliks. 

mets, nõmm

Kuivades 
nõmmemännikutes. 
Moodustab männiga 
mükoriisat. 

august - november

Meenutab harilikku 
lambaseenikut (Albatrellus 
ovinus ), kuid erineb viimasest 
halli värvuse ja murdekohal värvi 
muutuva seeneliha poolest.

Kasvuperioodi ajal viljakehale 
tekivad kriimustatud 
kohtadele tumedad triibud.  

vähe



Seened must hundiseenik Boletopsis leucomelaena II kat
Äärmiselt 
ohustatud

Kübar sile,  hallikas-pruun kuni 
tumehall, peaaegu must oliivikarva 
varjundiga,  5-15 cm lai, 
ebakorrapärase kujuga.  Torukesed 
hallid. Jalg tugev, üsna pikk, sileda 
halli pinnaga. Seeneliha hall, väga 
pehme ja habras, murdepind värvub 
kiiresti punakashalliks.

mets

Lehtpuudega kuusikutes, 
lehtpuusaludes ja 
lubjarikkal pinnasel. Kuuse 
mükoriisaseen. 

august - oktoober üksikud

Seened punajalg-kivipuravik Boletus erythropus II kat

Enamasti tumepruun, kergelt oliivjas.  
 Kübar 5-12 cm lai. Noorelt 
poolkerajas, hiljem padjakujuline, 
torukesed ulatuvad servast üle. 
Vanalt ülakülg läikiv, niiskelt kleepuv-
rasvane. Torukesed kollased või 
rohekaskollased, veripunased, 
vajutamisel värvuvad kohe siniseks. 
Seeneliha kollane, tihke, lõikepind 
värvub kohe tumesiniseks.

mets

Laialehised metsad, 
lehtpuudega palumetsad, 
parkmetsad, metsaservad. 
Kasvab koos pöögi, tamme 
ja sarapuuga.

juuli-september

Saatana-kivipuravik (B. satanas ) - 
 tema kübar hallvalge, hele-
halloliivjas või ookerjas. Teised 
punaste pooridega puravikud. 

üksikud

Seened Fechtneri kivipuravik Boletus fechtneri II kat
Äärmiselt 
ohustatud

Kübar poolkerajas kuni 
padjakujuline, 5-15 cm, valkjas kuni 
hõbehall, hiljem pruunikashall. 
Ülapind matt, ei ole rasvane. Poorid 
noorelt sidrunkollased, muljumisel 
muutuvad siniseks. Jalg kollane, 
keskel või alumise osas punakas 
tsoon, enamasti kaetud peene 
kollase võrkja mustriga. Kübara 
lõikepind värvub siniseks. 

muu
Kasvab koos tamme ja 
pöögiga. 

august  üksikud

Seened kollane kivipuravik Boletus impolitus II kat
Äärmiselt 
ohustatud

Kübar poolkerajas, vanalt kergelt 
lamendunud. Ülapind peenviltjas, 
hiljem paljas, noorelt hall-oliivpruun, 
kahvatu nahkkollane, serv terav, 
algul sisse keerdunud. Torukesed 
kergelt eemaldatavad. Poorid 
sidrunkollased, muljumisel ei muutu 
siniseks. Jalg jäme, puhetunud, tipu 
poolt õlekarva, alusel pruunikas, 
võrguta. 

muu
Koos tammedega, savistel 
muldadel. 

savine muld juuni-oktoober

Seeneliha valge kuni 
kahvatukollane, ei muutu 
siniseks, lõhn meenutab 
jodoformi või karbooli. 
Maitse mahe kuni kergelt 
hapukas. 

üksikud

Seened mõru kivipuravik Boletus radicans II kat Ohustatud

Pruunikas-halli kübaraga, vatjas-
sametjas, kuiv, 6-20 cm lai. 
Torukesekiht kollane, vajutades 
värvub siniseks. Jalg mugulja 
alusega, kuni alus ahaneb ja muutub 
juuresarnaseks. Kogu jalg kollane, 
harva kitsa punaka vööndiga, kaetud 
peene võrguga. Viljakeha värvub 
katsumisel kiiresti tintsiniseks. 

mets, niit
Lehtmetsades, puisniitudel, 
tammesaludes tammede 
all. 

juuli-september üksikud

Seened kadakatarjak Botryodontia millavensis III kat Ohustatud

Viljakeha liibuv, väike, õhuke, 
kogupaksus alla 1 mm. Äär ebaselge 
ja katkendlik, servaosa puudub. 
Torukeste pind õlevärvi. Poorid 
madalalt võrkjad, ebakorrapärased, 
labürintjad, hambulised.

mets, võsa
Lookuusikutes ja 
kadastikes.

kadaka, harva ka kuuse (parkides 
ebajasmiini) surnud ja mahalangenud 
okstel

august-september

Näib, nagu oleks näsanahkise 
(Hyphodontia sp. ) alge. 
Narmaspoorne näsanahkis (H. 
radula ) ja eriti veel valge 
võrkpoorik (Ceriporia reticulata ) 
on väga sarnased.

vähe

Seened soo-maamuna Bovista paludosa II kat Ohustatud

Viljakehad 1-3 cm laiad, 1,5-5,5 cm 
kõrged, kerajad, pirnikujulised või 
nagu jalaga pead. Välispind valkjas , 
peensametjas-viltjas kuni peaaegu 
sile, vanalt vaskpruun kuni 
mustpruun.

soo
Toitainerikastes soodes 
samblapinnal. 

sammal juuni-september üksikud

Seened mustuv kukeseen, lilla 
kukeseen

Cantharellus melanoxeros II kat
Äärmiselt 
ohustatud

Viljakeha torbikjas või lehterjas, serv 
sooneline, 3-6 cm lai. Ülapind kaetud 
peente udemetega, värvuselt 
kollakas-või oranžikaspruun. Alapind 
peaaegu sile (kõige enam veidi 
voldiline), erkkollane, vanemal 
valkjashall. Jalg paljas, sageli lapik,  
punakas-või oranžikaskollane. 

mets, soo

Soistes lehtmetsades, 
tihedates kuusikutes, 
madalatel soostunud 
märgaladel.

august - september
Sarnaneb leher-kukeseenega (C. 
tubaeformis ), kuid selle kübara 
alapind on voldiline ja hall. 

üksikud



Seened säärissirmik Chamaemyces fracidus II kat
Äärmiselt 
ohustatud

Kübar 3-8 cm, noorel seenel 
poolkerajas, hiljem lamenev. Ülapind 
kahvatukollakas, hiljem 
heleookerjas, enamasti kuiv, 
mõnikord vaid veidi limane. 
Eoslehekesed kreemikad, 
immitsevad piimmahla. Jalg ülalpool 
rõngast valge, rõngast allpool 
kuldpruun, immitseb piimmahla. 
Rõngas õhuke, valge, hiljem kärbub. 

mets, niit
Lubjarikkal pinnasel leht- ja 
okasmetsades, 
karjamaadel.

august - september
Lõhn tugev, magus või gaasi 
meenutav.

üksikud

Seened sarvklavulinopsis, 
sarvharik

Clavulinopsis corniculata III kat Ohualdis

Vljakeha 2-8 cm kõrge, erkkollane, 
ladvaosa kindlal kõrgusel 
korrapäratult harkjalt harunv. Harud 
lühikesed, 1-2 cm kõrgused, kaarjad. 
Seeneliha kollane ja sitke. 

mets, niit Lehtpuusaludes, niitudel. august - september

Perekonda kuulub mitu niitudel 
ja lehtpuusaludes kasvavat liik, 
mille viljakehad on kollased ja 
harunematud ( C. fusiformis ).

Lõhn jahujas, maitse kibe. üksikud

Seened Bloxami punalehik Entoloma bloxamii II kat Ohulähedane

Kübar  3-8 cm lai, koonusjas-
kellukjas. Ülapind  kiuline, 
sinakasvioletja tooniga, kühm 
mõnikord ookerjas. Eoslehekesed 
algul valkjas-kollased, siis 
kahvaturoosad. Viljakeha lihakas, 
seeneliha valkjas.  Jalg alusel valge, 
muidu kübara värvi. 

niit
Looniidud, niidud, 
enamasti lubjarikkal 
pinnasel. 

lubjarikas pinnas august-september üksikud

Seened liiv-maakeel Sabuloglossum arenarium II kat Ohualdis

Viljakehad ebakorrapäraselt nuijad, 
mustad, kuivad, enamasti paksud ja 
madalad, lühikese jalaga. Ühelt 
aluselt mitmekaupa kasvanud. 

rannik, nõmm
Luiterannad, teised liivased 
alad, seotud kukemarjaga 
(Empetrum nigrum ).

september - november vähe

Seened purpur-maakeel Geoglossum atropurpureum II kat
Äärmiselt 
ohustatud

Viljakehad kuni 6 cm kõrged, 
saledad, lillakas-mustad, keele- kuni 
spaatlikujuline, jalg silinderjas, tihti 
käändunud, väikeste põõsastena. 

mets, niit
Vanad  ja puutumatad 
rohumaad, 
metsakooslused, aruniidud. 

september - november üksikud

Seened leht-kobartorik Grifola frondosa I kat
Äärmiselt 
ohustatud

Suured viljakehad, läbimõõt 20-50 
cm, ühe haruneneva aluse külge 
kinnitub kümneid labida- või 
keelekujulisi kübaraid. Värvus 
kollakas- kuni hallpruun. Torukeste 
pind valge või kreem. Jala pind valge. 

park, mets
Mõisapargid, parkmetsad, 
tammikud. 

tamme jalamil september - oktoober

Nabatorik  (Polyporus 
umbellatus ) on sarnane, kuid 
tema kübarad ei ole 
lusikakujulised, vaid iga kübar on 
nööbikujuline ja keskse jalaga. 

Viljakehad ei arene igal aastal. üksikud

Seened krookuspruunik, 
krookustorik

Hapalopilus croceus I kat
Äärmiselt 
ohustatud

Viljakeha poolliibuv või liibuv, lihakas 
ja pehme. Ülapind matt, kumer, 
luitub hallikasvalgeks. Alapind ere - 
oranžpunane. 

muu tamme tüveõõnsuses september - oktoober
Heaks määramistunnuseks on 
viljakeha kirgas värvus. 

üksikud

Seened roosakas puunääts, 
roosakas tammenääts

Haploporus tuberculosus I kat
Äärmiselt 
ohustatud

Viljakeha mitmeaastane, liibuv, selge 
serva piiriga, üsna paks. Moodustab 
trepjaid astmeid, mille ülapind 
hallikas või hallikaspruun. Torukeste 
pind kevadel enne kasvu algust 
valge, siis lihapunane ja vanalt 
kreemjas või ookrivärvi.

niit Tamme-puisniidud. tammedel august - november

Sarapuuebakorgik (Dichomitus 
campestris ), aga tema 
viljakehad heledamad, 
ümaramad. Kevadel võib 
sarnaneda veidra näsanahkisega 
(Hyphodontia paradoxa ). 
Viimase serv on hääbuv, 
loogeline ja alapind moodustub 
labürintjatest pooridest, mis 
hajuvad ebakorrapärasteks 
jämedateks narmasteks.

üksikud

Seened ebe-limanutt Hygrophorus chrysodon II kat Ohustatud

Kübar 2-7 cm lai, valkjas, muljumisel 
kolletub. Valged kuni kreemjad 
vahajad eoslehed, serv sageli peente 
kollaste ebemetega. Jalg 
kahvatukollane, peente kollaste 
soomustega (eriti tipu lähedal), tipus 
ka kollased tilgad.

mets Leht - ja okasmetsad. august - oktoober üksikud

Seened taigapässik Inonotopsis subiculosa I kat
Äärmiselt 
ohustatud

Viljakehad liibuvad, hele-
kaneelpruunid. Serv vatjaspehme, 
tihti sammaldega segunenud. Poorid 
nurgelised või veidi labürintjad.

muu kuuse lamapuit september
Narmastaelik (Asterodon 
ferruginosus ) , kuid temal on 
alapind selgelt narmaline.

üksikud



Seened tammepässik Inonotus dryophilus II kat
Äärmiselt 
ohustatud

Kübar kiilukujuline, servaosad üsna 
õhukesed, teravad ja lõhenenud. 
Ülapind karvane, algul seemispruun, 
lõpuks tellispunane. Torukeste pind 
tume-kaneelpruun, siidiläikene. 
Seeneliha pruun, viljakeha jämedune 
keskosa täidetud keraja 
marmormustrilise südamikuosaga.

muu elustamme tüvel
Haavapässik (Inonotus rheades ) - 
 temal on ka südamikuosa, aga 
väiksem ja kasvab haavadel.

Värskelt vesine ja raske. üksikud

Seened haavanääts Junghuhnia pseudozilingiana III kat Ohualdis

Kreemikasvalge, kuivanult 
mesikollane. Sitke viljakeha. 
Räbaldunud kasvuviis. Alapind 
rebeneb kuivades sügavalt 
hambuliseks. Kasvab eelneva liigi 
surnud viljakehal.

mets Vanades metsades. haavataeliku lagunev viljakeha juuli-november vähe

Seened kuldpiimane riisikas, 
kollasepiimane riisikas

Lactarius chrysorrheus II kat
Äärmiselt 
ohustatud

Valge piimmahlaga, kuid see muutub 
tilkades kohe eritumise järel 
kuldkollaseks, kibekas. Kübar kuiv, 
matt, lihakarva beež või hele-
lihapruun, tumedamalt 
ookerjalaigulis-katkevvöödiline. 
Eoslehekesed kübara värvi. 

mets
Tammikud, tamme 
segametsad. Tamme 
alusmetsaga loomännikud. 

august-oktoober Ainult tammede all! üksikud

Seened  roosa riisikas Lactarius controversus II kat Ohustatud

Lihakas suur valge, hiljem 
roosakaspunaseks muutuv riisikas. 
Kübar kleepuv-limane, servaosas 
nõrgalt ringvöödiline. Eoslehekesed 
roosad, tihedalt. Jäävalt valge 
piimmahl. Kibe maitse.

mets, niit
Haavikud, haava-
segametsad, puisniidud.

juuli-september Ainult haabade all! üksikud

Seened ripsriisikas Lactarius mairei II kat
Äärmiselt 
ohustatud

Väike kuni keskmise suurusega (2-8 
cm) riisikas. Kübar ookerkollane kuni 
pruun takerkarvane, mille serv on 
ripskarvane. Eoslehekesed valkjad 
kuni oranžikaskreemid, 
roostetäpilised. Valge põletavalt kibe 
piimmahl.

mets
Salutammikud ja tamme-
segametsad.

september tammede all, lubjalembene üksikud

Seened värviline lehtervahelik Leucopaxillus compactus II kat Ohulähedane

Viltjas-sametjas, punakasookerjas, 
rihvelja servaga kübar. Eoslehekesed 
kollakad. Jalg jämenuija kuni mugulja 
alusega, ebemeline.

mets, niit
Laialehised metsad, 
puisniidud.

august-september
Lääne-Eestis saartel, 
lubjalembene

üksikud

Seened lõhe-lehtervahelik Leucopaxillus salmonifolius I kat
Äärmiselt 
ohustatud

Kübar 1,5-5,5 cm, valge kuni 
kreemjas, hiljem beež kuni 
hallpruun. Eoslehekesed lõhekarva 
kuni kreemikas roosad. 

mets Lehtmetsades. september üksikud

Seened valge sirmik Leucoagaricus nympharum II kat Ohulähedane

Noorelt üleni valge vatjas-kiulis-
turrissoomuseline kübar. Vanemalt 
hallikaspruunitipuliste soomustega, 
keskel madal pruunikas kühm. Jalg 
kahvatupruunikas, paljas, 
topeltservalise rõngaga.

mets
Okasmetsades, eriti 
kuusikutes. 

august-september üksikud

Seened kellukmürkel Morchella semilibera II kat
Äärmiselt 
ohustatud

Kübar on võrreldes jalaga suhteliselt 
väike, 2-4 cm, seest õõnes, tipp 
kerajas, mütsikujuline, ainult ülemise 
poolega jalale külge kasvanud. 
Ülapinnal ribid vertikaalse asetusega, 
üksikute ühendavate ristiribadega, 
vaod kitsad. Vaod mesi- kuni 
oliivpruunid, ribid tumepruunid kuni 
mustad. Jalg õõnes, valkjas, hiljem 
kahvatu-nahavärvi, kergelt ribiline, 
savija kirmega.  

niit, park, aed, mets
Huumusrikkad niidud, 
pargid, aiad, metsad.

aprill-mai üksikud

Seened luiteliudik, liivliudik Peziza ammophila II kat
Äärmiselt 
ohustatud

Viljakehad noorelt kerajad, liiva 
süvenenud, hiljem kausjad, tähtjalt 
lõhenenud  (4-6 hõlmaga) ja 
väljapoole keerdunud. Sisepind tume 
kollakas- kuni dattelpruun. Välispind 
kahvatu-hallpruun, kaetud liivaga. 

nõmm, rannik Valgetel rannikuluidetel. rand-luidekaera kõdunevaltel juurtel august - september üksikud



Seened must vöötnarmik, must 
narmik

Phellodon niger III kat Ohualdis

Kübar ülapind viltjas või karvane, 
must või terasevärvi sinakashall, 
valkja servaga. Alapind algul valkjalt 
lillakashall, hiljem tindisinine, 
narmad. Jalg must, ülaosa paljas, 
alusel viltjalt karvane. Seeneliha 
must.

mets
Vanad kuuse ja 
segametsad. 

juuli-november vähe

Seened mugultorik Polyporus tuberaster II kat
Äärmiselt 
ohustatud

Viljakeha lehterjas, keskse jalaga. 
Kübara ülaküljel kreemil kuni 
ookerjal taustal kontsentriliselt 
asetunud turritavad teravad 
tumekollakaspruunid soomused, 
laineline narmastunud terav serv. 
Torud valkjaskreemid, poorid 
ümarad kuni piklikud, hambulise 
servaga.

muu
lehtpuude (vaher, paju, lepp, pöök) 
okstel, tüvedel ja kändudel viljakal 
(savisel) mullal. 

juuni - august
Soomustorik (P. squamosus )  - 
lamedad soomuselaigud.

Jalg võib olla juurduv ning 
lõppeda sügaval mullas 
mugulja sklerootsiumiga.

üksikud

Seened roosa võrkheinik Rhodotus palmatus I kat Ohustatud

Lõheroosa kuni ihuvärvi (4-15 cm lai) 
kübar. Ülapinnal omapärane 
kortsuline-soomuseline muster. Jalg 
valkjas, roosade laikudega, alusel 
roosakas- kuni kollakaspruun. 
Eoslehekesed ihuvärvi-roosad, 
mõnikord kollaselaigulised.

muu
jalaka surnult püstiseisvatel ja 
lamavatel tüvedel

üksikud

Seened lilla põdramokk Sarcodon fuligineoviolaceus I kat
Äärmiselt 
ohustatud

Kübar kuni 12 cm läbimõõduga, pealt 
pruun, hiljem tumesinist tooni. 
Allküljel rippuvad tihedalt 
purpurpruunid narmad. Tihke 
seeneliha noorelt tumeroosa, 
vanemalt sügav-tumesinine või 
mustjashall.

mets Loometsad. september - oktoober Lääne-Eestis saartel. üksikud

Seened limatünnik Sarcosoma globosum I kat Ohualdis

Viljakehad kerajad kuni tünjad, 
värvusetu sültja sisuga, jalata. 
Sisepind tumepruun või must, läikiv. 
Välispind pruuni kuiva kortsulise 
sametja välisküljega. 

mets
Lehtpuudega kuusikud, 
vanades metsades ja paksu 
samblaga kuusikutes. 

märts-mai vähe

Seened kroonliudik Sarcosphaera coronaria II kat Ohualdis

Noorelt kerajad, vanemalt kroonjalt 
kausjad. Ülakülg noorelt kahvatu, 
varsti violett kuni pruunviolett. 
Alakülg määrdunudvalkjas, maapinda 
süvenenud, kuni 15 cm. 

mets, park, nõmm
Leht- ja okasmetsades, 
parkides, nõmmedel, tihti 
pesadena koos. 

mai-juuli
Põhja- ja Lääne-Eestis, 
Saaremaal, lubjalembeline

üksikud

Seened taiga-peenpoorik Skeletocutis odora III kat Ohualdis

Kasvupinnale liibuv, kreemikas, 
noorena pehme, vananedes muutub 
järjest puisemaks ja kuivades 
kollakamaks. Serv udekarvane, 
täiskasvanult valge. Torukestepind 
sile ja valge, vanemalt kreem. Noor 
viljakeha mahlakas.

mets
Laane- ja salumetsades 
kuuse ja haavaga. 

kuuse, haava, harva kase ja männi 
kõdunevatel lamatüvedel

juuli-oktoober Põlismetsa indikaatorliik. vähe

Seened kuld-soverbiell Sowerbyella imperialis III kat Ohulähedane

Lamendunud kausi- kuni liuakujuline. 
Sisepind ere-oranžkollane. Välispind 
kreemikaskollane, savitaoliselt 
teraline, sügavalt juurduva viltja 
jalaga.  Seeneliha valkjas. 

mets, võsa Loomets ja -kadastik. august - oktoober
Loode- ja Põhja-Eestis, 
läänesaartel, lubjalembeline.

vähe

Seened kährikseen, kährik Sparassis crispa II kat Ohustatud

Viljakeha 10-30 cm kõrgune, 
peaaegu kerajas, voldiline, noorena 
peaaegu valge, hiljem ookerkollane.  
Lailehtjalt harunenud lühidate 
hõlmadega. Seeneliha valge. 

mets,park Okasmetsades ja parkides.

Kasvab parasiitseenena vanades 
metsakooslustes üksikute kõrgemate 
männitüvede alustel ja kändudel, 
näivalt maapinnal. 

august - oktoober üksikud

Seened  sellerheinik Tricholoma apium II kat Ohustatud

Kübar pruun või rohekas-kollakas 
kuni oliivjas, 4-13 cm lai, kumer, 
mõnikord madalalt nõgus, 
sisserullunud servaga. Ülapind kuiv, 
matt, lõheneb sageli ruudukujuliselt. 
Eoslehekesed valged. 

mets Leht- ja segametsades. august - oktoober

Rihvelheinikul (T. acerbum ) lõhn 
ebamäärane, maitse terav-
kibekas. Sellerheinikul on tugev 
selleri või leeskputke lõhn. 

üksikud



Seened hiidheinik Tricholoma colossus III kat
Äärmiselt 
ohustatud

Viljakehad suured, lihakad, läbimõõt 
8-25 cm. Kübar beežikas kuni 
roosakaspruun või pruun helenedes 
serva suunas, iseloomulik 
allakeerdunud serv. Eoslehekesed 
tihedalt, noorelt heledad, vanadel 
ookri värvi või määrdunud pruunid. 
Seeneliha tihke ja valge, vajutades 
võivad ilmneda pruunid laigud. 

mets
Aru- ja okasmetsades. 
Männi mükoriisaseen. 

august - oktoober üksikud

Seened valkjas laipoorik Anomoloma myceliosum Ohualdis

Liibuv, serv õhuke, valge; 
radiaalkiuline, servas nööritaolised 
seeneväädid; torukestepind 
kreemikas, poorid nurgelised. 

mets Loometsades.
Kooreta kuuse lamapuidul, harva teiste 
okas-ja lehtpuudel.

mai - september
Kõdunääts (Ceriporiopsis 
mucida ), puidu-kiudpoorik 
(Fibroporia vaillantii )

Seened oliiv-torujalg Bolbitius variicolor Ohualdis

Kübar ookerkollane, oliivkollane kuni 
oliivpruun; jalg kollane, peene-
ebemeline; eoslehed kollased, hiljem 
kollakaspruunid. 

niit, asula Rohumaadel, 
kompostihunnikutes.

Puidujäätmetel. mai - oktoober

Sarnane kollane torujalg 
(Bolbitius titubans ) kasvab 
sõnnikul, kõduneval rohul, 
väetatud pinnasel. Kübar on 
kahvatu kollane. 

Seened Oliivkõrv Chlorencoelia versiformis Ohualdis

Madalalt liudjas või kaldune, kuni 1,5 
cm lai, nabaga, radiaalselt kiirjate 
voltidega; eoslava oliivroheline või 
pruunikas; jalg lühike, ekstsentriline.

mets Vanad lehtpuudega 
segametsad.

Väga kõdunenud lehtpuudel. august - oktoober

Seened samblaniidik Eocronartium muscicola Ohualdis

Viljakeha kõrgus 1-2 cm, noore 
sambla tippudes, algul tilgakujuline, 
hiljem nuijas või tõlvjas, 
poolläbipaistev, valge, vahel kollaka 
tipuga. 

muu Sammaldunud puudel ja lamapuidul 
(kask, tamm). 

juuni - oktoober

Seened roosa pess Fomitopsis rosea Ohualdis

Kiilu-või riiulikujuline, kõva; ülapind 
algul pruun, hiljem must; 
torukestepind lillakas-või 
roosakaspunane.

mets Palu-, laane- ja salumetsad.
Kõdunevad lamatüved, veel koorega 
kuused. 

mai - november Põlismetsade indikaatorliik.

Seened tume maatäht Geastrum coronatum Ohualdis

Viljakeha kerajas, ᴓ 15-30 mm, 
hiljem 7-12 teravatipulise hõlmaga; 
eoskera märgatava jala ja ripsmelise 
suudmega, jahukas; hõlmade 
alumine pind hall; sisepind hele-
kahvatukollane või pruunikas. 

mets
Lubjarikkal liivmullal 
laialehistes metsades (saar, 
jalakas).

august - oktoober

Seened triibuline maatäht Geastrum striatum Ohualdis

Viljakeha kerajas, ᴓ 20-60 mm, 
hiljem 8-10 ebavõrdse teravatipulise 
hõlmaga; valge või ookerjas, 
kuivanult helepruun, nahkjas; 
eoskera pirnjas, valge, hiljem 
kastanpruun või must; eoskera 
tipmine ava koonuseline, sügavalt 
vaoline; jalg valkjas või pruunikas.

park, aed Parkides, aedades 
põõsaste all. 

mai - september

Iseloomulikuks tunnuseks on 
eoskera alumises osas selgelt 
piiritletud rõngakujuline 
apofüüs ja kõrge koonusjas, 
sügavalt vaoline eoskera 
tipmine ava. 

Seened seakõrv, vurrik Gomphus clavatus Ohualdis

Madalalt leterjas, serv korrapäratu; 
ülapind matt, lillakashall või 
pruunikaslilla; alapinnal lilla 
värvusega võrgusarnased liistakud.

mets, soo
Lehtpuudega kuusikud 
madalatel soostunud 
märgaladel.  

august - september Eelistab lubjarikast pinnast.

Seened
kastanpäkk, pruun 
puravik

Gyroporus castaneus Ohualdis

Kübar kumer, vanalt mõnikord 
lehterjas; ülapind peenviltjas-
sametine, kollakaspruun või 
kaneelpruun; torukesed noorelt 
valged, hiljem kahvatu-kuni 
õlgkollased.

mets Lehtmetsades, meelsasti 
tammede all. 

juuli - oktoober

Seened kuld-kübarnarmik Hydnellum aurantiacum Ohualdis

Kübar nõgus; ülapind muhklik, 
lainelise servaga; kübara keskosa 
oranzkollane, serv kreemikas-valkjas; 
jalg läbilõikes oranz; narmad algud 
valkjad, hiljem oranzpruunid.

mets Nõmmemännikutes. august - oktoober

Seened kuuse-limanutt Hygrophorus piceae Ohualdis

Kübara ülapind valge, niiskena 
limane, kuivana läikiv; eoslehekesd 
valged; jalg kleepuv, kuid mitte 
limane, valge, ülaosas tillukesed 
soomused.

mets
Okasmetsades (niisked 
samblased kuuse 
ülekaaluga). 

september - oktoober
Sarnane valge limanutt 
(Hygrophorus eburneus ) kasvab 
lehtmetsades. 



Seened risoid-kollanutt Hypholoma flavorhiza Ohualdis

Kübar kumer, keskelt kühmuga, 
ookerkollane kuni kahvatukollane, 
keskelt kollakaspruun; eoslehed 
lillakas-hallid; jalg kuiv, ookerjas-
kollane, alusel kollakas-pruun.

mets, soo Rabametsades. september - oktoober

Seened sagarik Hypocreopsis lichenoides Ohualdis

Strooma rosetjas, kortsuline koorik; 
ülapind kollakas- kuni punakaspruun, 
matt; alumine pind kahvatu-
kollakaspruun. 

võsa
Vee kohal rippuvatel 
puudel ja niisketes  
põõsastikes (paju, kask). 

Surnud pajude, kaskede okstel ja 
längus tüvedel. 

mai - november

Seened kurd-pigikubi Ionomidotis irregularis Ohualdis

Viljakeha 5 - 7 cm lai, kuni 3 cm 
kõrge, kobaras, kõrvakujuline kuni 
lõhenenud tassikujuline, rebitud 
servaga; sisepind must; välispind 
must kastanpruun. 

muu Kogumikena kõdunevatel sanglepa 
tüvedel. 

august - oktoober

Seened
lehterkarikseen, 
punakupp

Microstoma protractum Ohualdis

Viljakeha algul kerajas, 
roosakaspunane, seejärel laieneb 
liudjaks; liua sisepind erkpunane, 
serv tähekujuliselt lõhine; pika 
juurduva jalaga.

võsa, park, aed, mets
Põõsastikes, parkides, 
koduaedades ja 
lehtmetsades. 

Maapinda mattunud kõdunevatel 
lehtpuutüvedel. 

mai - juuni

Seened
tava-peniseen, harilik 
peniseen

Mutinus caninus Ohualdis

Viljakehad noorelt valkjas nahksed 
munad, ᴓ 2 - 4 cm, maa-alused, 
risomorfidega; muna kesta 
rebenedes kasvab 8-12 cm kõrgune 
viljakeha; ülaosa koonusjas, 
madalkärgja pinnaga, oranzpunane, 
kaetud tume-oliivrohelise nõrgalt 
lõhnava limaga; jalg käsnjas, õõnes, 
valkjas-kuni kahvatu-kollakaspruun. 

mets, aed, võsa Metsades, aedades, 
põõsastikes.

Kõdul. august - september

Raveneli peniseen (Mutinus 
ravenelii ) erineb limase 
karmiinpunase ülaosaga ja 
tugevama ebameeldiva lõhna 
poolest. 

Teada ainult Abrukalt leid. 

Seened puidunui Phleogena faginea Ohualdis

Viljakeha koosneb ᴓ 1 - 5 mm 
kerajast peaosast ja jalast; algul 
valge, hiljem pruun kuni must; 
noorena paindlik. Viljakeha 2-10 mm 
kõrgune.  

mets, võsa Lammimetsades ja 
põõsastikes. 

Surnud puidul (kask, paju, pöök). august - oktoober

Seened täpiline jalgnööbik Poronia punctata Ohualdis

Strooma vurri- kuni lame-kausjas, ᴓ 
0,5-1,5 cm; sisepind mustade 
täppidega, valkjas kuni 
kreemikaskollane; välispind valkjas, 
halli servaga; jalg pikk, must.

muu Hobusesõnnikul. juuli - august

Seened tardpoorik Protomerulius caryae Ohualdis

Liibuv, kogupaksus 1-2 mm, 
hallikasvalge; serv hele; 
torukestekiht piimaga kakao värvi, 
muljumiskohad muutuvad kiiresti 
pruuniks; aktiivse kasvu ajal 
immitseb viljakehast õllevärvi tilkasi.

mets, niit, park Naadi-salumetsad, 
puisniidud, pargid.

Haava, sookase ja mitme teise lehtpuu 
kõdunevad lamatüved ja kännud.

juuli - november
Määramist hõlbustab 
torukeste sismuse 
šokolaadivärvus. 

Seened hiid-vesinutt Hygrocybe punicea Ohualdis

Kübar noorelt koonusjas, hiljem 
kellukjas, veripunane, keskosas 
kollakaspunaseks pleekinud; 
eoslehekesed noorelt 
kahvatukollased, hiljem 
oranžpunased; jalg punane kuni 
oranžpunane, alus kollakas.

joonobjektid, niit
Rohustes metsa- ja 
teeservades, looduslikel 
niitudel. 

august - oktoober

Noored viljakehad võib kuhik-
vesinutiga ( Hygrocybe conica ) 
segamini ajada. Hiid-vesinuti 
eoslehed ja jalg ei muutu 
katsumisel mustaks. 

Seened lodutarjak Rigidoporus crocatus Ohualdis

Kasvupinnale liibuv; serv valge või 
nahavärvi, vanalt taanduv; 
torukestepind algul oranžikasvalge, 
kasvu lõppedes ookerkollane või 
hele-nahkpruun; noore viljakeha 
muljumiskohad värvuvad 
roostepunaseks.

mets, soo Põlised lammi-  ja 
madalsoometsad. 

Sanglepa, sookase ja kuuse kõdunevad 
lamatüved. Harva teistel lehtpuudel 
(hall lepp, arukask, haab, jalakas). 

juuli - oktoober
 Sarnane on liibuv vahtratarjak 
(Rigidoporus populinus ), aga 
valge. 

Määramise tunnuseks on 
noorte pooride punaseks 
värvumine hõõrumisel ja 
viljakeha selge 
mitmeaastasus. 

Seened lilla pisiheinik Rugosomyces ionides Ohualdis

Kübar hallikas- kuni purpurvioletne, 
peenviltjas; eoslehekesed valged 
kuni kreemid; jalg kübara värvi, 
vatjas-kiuline. 

mets Laialehised metsad. juuli - oktoober Põld-ebaheinik (Lepista sordida ). 

Seened nelk-lehternahkis Thelephora caryophyllea Ohualdis

Lehterjas, jalaga, kübar mõnikord 
kihiliselt rosetjas; pealispind 
tumepruun, purpuse varjundiga, 
matt, veidi vöödiline; serv väga 
õhuke, mõnikord ripsmeline; alapind 
šokolaadipruun, sile. 

mets, veekogu
Männikutes teeradadel, 
kraavides  või madalal 
samblal. 

juuli - september
Viljakeha tähelepandamatult 
väike ja nääpsuke, 
tumepruun ja lehterjas.



Seened ripsmeline luiteseen Tulostoma fimbriatum Ohualdis

Viljakeha koosneb kerajast peaoasat, 
ᴓ 0,6-1,5 cm;  välimine kiht 
tumepruun, sisemine kiht 
hallikasvalg või kahvatupruun; suue 
veidi koonusjas, ripsmeline; jalg kuni 
6 cm kõrge, õõnes, kastanpruun.

rannik Liivased kasvukohad, 
mererannal.

august - oktoober
Hiline luiteseen (Tulostoma 
brumale ), tema suue on torujas, 
terveservane. 

Seened kobarsüsik Xylaria polymorpha Ohualdis

Strooma ebakorrapäraselt nuijas; 
ülapind kurruline-köbruline, algul 
hallpruun, hiljem ühtlaselt must ja 
periteetsiumiavadest peenetäpiline. 

muu Lehtpuude surnud kändudel. Eelistab 
pööki ja saart.

aasta ringi
Sarnane liik Xylaria longipes , 
saleda nuiakujulise stroomaga, 
must. 

Seened tammenahkis Xylobolus frustulatus Ohualdis

Liibuv, lamedad, mosaiikjalt 
pragunev, koosneb 0,5 - 2 mm 
suurustest tükikestest; ülapind sile, 
hallvalge-hallookerjas, alakülg 
pruunikasmust.

muu Lõikekohtadel, tüvede õõnsustes, 
tammedel.

mai - oktoober

Seened
karvane kõrvtarrik, 
kõrvseen

Auricularia mesenterica Ohulähedane

Viljakehad poolringikujulised, 
liibuvad; kübara ülapind 
viltjaskarvane, laineline, 
hallikaspruunikate vöötidega, 
kinnituskoht vetikatest tihti 
roheliseks värvunud; alumine pind 
ebakorrapäraselt sooneline, 
purpurpruun. 

mets, park Lehtmetsades ja parkides 
viljakal liiv- ja savimullal. 

Lehtpuudel, eelistades jalaka tüvesi ja 
kände. 

aasta ringi

Seened
saatana-kivipuravik, 
kuradipätak

Boletus satanas Ohulähedane

Kübar kumer, kahvatuhall, vatjas-
viltjas; torukesed oliivkollased; 
poorid karmiinpunased; jalg 
jämenuijas, vööndina ere-
karmiinpunane, osalt kollane, ülal 
peene punase võrguga; viljakeha 
värvub vajutamisel ja murdel kiiresti 
kahvatusiniseks. 

mets, niit Laialehistes metsades, 
puisniitudel.

august - november
Tamme-kivipuraviku (Boletus 
luridus ) kübar oliiv-
kollakaspruun, nuija jalaga.  

Seened säraliudik Caloscypha fulgens Ohulähedane

Viljakehad algul kerajad, hiljem 
ebakorrapäraselt kausikujulised, 
muljumiskohad värvuvad siniseks; 
liua sisepind kollakasoranž, nõrgalt 
kortsuline või sile; välispind 
heledam, sinaka varjundiga, 
peeneviltja kirmega; jalg lühike või 
puudub. 

mets Lehtpuusaludes, 
kuusikutes. 

Okka- ja lehevarisel. märts - mai

Seened peajas kedristõlvik Cordyceps capitata Ohulähedane

Viljakeha kuni 10 cm kõrge, ümara 
peaosaga; peaosa pruun kuni oliiv-
must; jalg tugev, kollane, sile või 
korstuline. 

mets Leht - ja segametsades.
Parasiteerib maa all kasvavatel 
hirvepähklitel (Elaphomyces spp.  ).

septemeber - november
Cordyceps canadensis  peaosa 
on kollakaspruun, ovaalne või 
kerajas.

Seened tamme-oksanahkis Corticium quercicola Ohulähedane

Kasvupinnale liibuv, ringjalt, 
moodustades väikseid, ümaraid, 
punakaspruune laike;  tarretjas, 
niiskena paisunud, pool läbipaistev.  

muu Tamme peenikestel okstel. aprill - september

Seened lakkvaabik, läikvaabik Ganoderma lucidum Ohulähedane

Neeru - kuni poolringikujulised 
viljakehad; ülapind krobeline, läikiva 
oranžikaspunase koorega; serv 
kreemikasvalge; torukestepind valge 
kuni hägusalt pruun; jalg külgmine, 
läikiv, kübarast tumedam.

mets Lehtpuu- ja okasmetsades. Lehtpuudel, harvem okaspuudel. juuli - oktoober

Seened väike maatäht Geastrum minimum Ohulähedane

Viljakeha kerajas, hiljem jaguneb 7 - 
10 hõlmaks, ᴓ 1,2 - 2,5 cm, hõlmade 
pealmine pind ookerjas; eoskera 
lühikese jalaga, valge või pruunikas, 
kaetud väikeste valgete 
kristallikestega; suue  ripsmeline või 
udemeline.

mets, nõmm Okasmetsades, nõmmedel. august - oktoober

Seened punakas maatäht Geastrum rufescens Ohulähedane

Viljakeha jaguneb 5 - 10 hõlmaks, ᴓ 
5-12 cm, punakasroosa, habras, 
vanana pruun, pragunenud; eoskera 
kerajas, jalata või lühikese jalaga, 
kahvatu- või helepruun; suue kiudjas 
või ripsmeline.

mets, park, joonobjektid
Leht - ja okasmetsades, 
parkides, puiesteedel 
(tamm, jalakas). 

september - november



Seened kääbus-maatäht Geastrum schmidelii Ohulähedane

Viljakeha jaguneb 5 - 8 hõlmaks, ᴓ 
1,5- 3,5 cm; eoskera ovaalne või 
kerajas, ploomi värvi, mõnikord 
kaetud väikeste valkjate 
kristallikestega, lühikese peene 
jalaga; suue viirulise terava nokaga, 
nokk ümbritsetud kahvatubeeži 
rõngaga.

nõmm, rannik Liivaluidetel. juuni - november

Väike maatäht (Geastrum 
minimum ) on sarnase suuruse ja 
kujuga ning kasvab samuti 
liivaluidetel. 

Seened kausjas maatäht Geastrum triplex Ohulähedane

Suletud sibulakujulise viljakehaga, ᴓ 
3 - 5 cm, lõhenemisel tekib 5 - 7 
lihakat, noorelt kreemjat, hiljem 
punakaspruunikat hõlma; sisemisest 
kihist tekib keskse avaga kera, mis 
ümbritsetud ülespööratud kraega; 
hõlmade alumine pool pragunenud, 
kollakaspruun; eoskera jalata, 
kahvatupruun, ripsmelise avaga. 

mets, park, joonobjektid, võsa, niit

Leht - ja okasmetsades, 
parkides, puiesteedel, 
luitepõõsastikes ja -
karjamaadel. 

august - oktoober

Seened lehiseliimik Gomphidius maculatus Ohulähedane

Kübar katsudes värvub punakaks, 
kumer; ülapind algul valge, hiljem 
hallikaspruun või valkjalt 
punakaspruun, kaetud paksu 
limakihiga; eoslehekesed 
hallikasvalged, vanemal seenel 
mustjad; jalg valge, tumedate 
punktidega, alusel valkjaskollane, 
ülaosas punakad piisad.

mets, park, aed Lehisenoorendikes, 
parkides, koduaedades. 

august - september Lehise mükoriisaseen. 

Seened sinipäkk, sinipuravik Gyroporus cyanescens Ohulähedane

Kübar kumer, valkjas kuni 
sinepikollane, topiline; torukestekiht 
noorel seenel valkjas, hiljem kirkalt 
kollane, vajutamisel värvub siniseks; 
jalg tihke, topiliste soomustega, 
kübaraga ühte värvi, vanemal seenel 
tekivad sees õõnsused. 

mets

Lehtpuusaludes, niisketes 
või kuivades palumetsades 
koos kase, sarapuu, kuuse 
või männiga. 

august - september
Vigastuskohad värvuvad kohe 
siniseks. 

Seened
harunev korallnarmik, 
korallnarmik

Hericium coralloides Ohulähedane

Viljakeha kerajas, korallitaoliselt 
harunev, valge, vanemalt valkjalt 
kollakaspruun; narmad pikad, 
peened, teravad, kammisarnaselt 
harude otstel.

mets, park Lehtmetsades ja parkides.
Lamapuidul ja seisvatel surnud puudel. 
Kasel, haaval ning harva teistel 
lehtpuudel. 

august - oktoober

Eelistab musta pässiku 
(Inonotus obliquus ) poolt 
esmalt mädandanud puid, 
ilmub puule alles pärast 
viimase hukkumist. 

Seened tökattiksik Holwaya mucida Ohulähedane
Seene viljakeha ᴓ 2-15 mm, üksikult 
või kobaras, kausikujulised, lühikese 
jalaga; välispind viltjas, must. 

muu Maha langenud pärna surnud tüvedel. august - oktoober

Crinula calyciiformis 
(anamorf) kasvab samas 
üksikult või kobaras,  jalg 2 - 5 
mm kõrge, silindrjas,  must, 
sültjas, peaosaga; peaosa 
hall, mis sisaldab koniide. 

Seened
pruun kübarnarmik, 
roostenarmik

Hydnellum ferrugineum Ohulähedane

Kübar vurrikujuline; ülapind noorelt 
sametjas,  valkjalt punakaspruun, 
hiljem tume roostepunane, eritab 
pohlamahla värvi pisaraid; alapind 
roostese varjundiga kreemikas, 
narmastega; jalg viltjalt karvane, 
tume roostepruun. 

mets Palumännikutes, kuivades 
kuusikutes. 

august - oktoober
Pecki kübarnarmik (Hydnellum 
peckii ) sihvakam ja väga kibeda 
maitsega.

Seened jalaka-tubaknahkis Hymenochaete ulmicola Ohulähedane

Kasvupinnale liibuv, ebakorrapärane, 
serv substraadilt eenduv kuni 1 cm; 
pind ebatassaselt sile, pruun kuni 
dattelpruun.

muu Vana puu (jalaka) krobeline koor. september - november

Seened juur-kollanutt Hypholoma radicosum Ohulähedane

Kübar noorelt kumer, hiljem 
lamendunud; ülapind algul valkjas, 
kuiv, sile, vanalt kollakaspruunika 
keskosaga; serv noorelt kiuliste 
loorijäänustega; eoslehed tihedad, 
määrdunud-valkjad, hiljem 
hallpruunid; jalg üleval valkjas, selle 
all soomus-vöödiline, alusel 
roostepruun, kuni 15 cm juurduv. 

mets Leht - ja okasmetsades.
Okaspuude juurtel ja kändudel, harva 
lehtuudel. 

august - september



Seened kevad-kännumampel Kuehneromyces lignicola Ohulähedane

Kübara ülapind alguses ühtlaselt 
kaneelpruun või kollakaspruun, 
varsti luitunud kollane; eoslehed 
kollakad, hiljem roostepruunid; jalg 
pleekinud tume hallpruun, alusel 
valge viltjas, kaduva rõngaga.

muu Kõdunevad okaspuude (enamasti 
kuuse) tüved ja kännud, puidujäänustel. 

mai - august

Seened luiterupik Laccaria maritima Ohulähedane

Kübar sile, pruunikapunane, serv 
nõrgalt triibuline; eoslehed 
pruunikaspunased; jalg kübaraga 
sama värvi. 

nõmm, rannik Liivaluidetel. august -oktoober

Seened harunev puiduharik Lentaria epichnoa Ohulähedane

Viljakeha valge, kuivana nahkpruun, 
korrapäraselt harunev, 1-4 cm lai; 
harud pikad, püstised, otsad teravad 
või nürid; jalg lühike.

mets Okas - ja segametsades. Pehkinud puudel, raiejäätmetel. august -oktoober

Seened siiljas murumuna Lycoperdon echinatum Ohulähedane

Viljakeha kerajas kuni pirnjas, 
välispind kaetud tihedalt kuni 5 mm 
pikkuste teravatipuliste hele- kuni 
tuhmpruunide ogadega;  peale 
ogade pudenemist tekib pinnale 
võrgumuster.

mets Laialehistes ja 
segametsades.

Kõdul. august - oktoober
Hallikas murumuna (Lycoperdon 
caudatum ) välispind lühemate 
ogadega (kuni 2 mm). 

Seened hallikas murumuna Lycoperdon caudatum Ohulähedane

Viljakeha munakujuline, ᴓ 3 - 4,5 cm; 
välispind kaetud kuni 2 mm pikkuste 
ogadega; vanemal viljakehal 
ülemises osas ogade ära langemisel 
jääb pinnale võrkjas struktuur, 
alumised ogad püsivad.  

muu Pinnasel või kõdunenud puidu. august - oktoober
Siiljas murumunal (Lycoperdon 
echinatum ) pruunid pikemad 
ogad (kuni 5 mm).  

Seened Raveneli peniseen Mutinus ravenelii Ohulähedane

Viljakehad algul kreeka pähkli 
suurused, munajad, maa-alused, 
risomorfidega, valged või hallikad; 
kesta rebenedes kasvab 6-12 cm 
kõrgune viljakeha; ülaosa koonusjas, 
limane, karmiinpunane, ebameeldiva 
lõhnaga; jalg käsnjas, õõnes, 
roosakas. 

aed, park, asula
Aedades, parkides, 
inimtekkelistes paikades, 
prahipaikades.

august - oktoober
Tava-peniseen (Mutinus 
caninus ). 

Seened hõlmikmuna Mycenastrum corium Ohulähedane

Viljakeha kerajas, ᴓ 3-10 cm; 
väliskülg algul valge, hiljem 
määrdunud valge; väliskülg eraldub 
vanemal seenel munakoore moodi 
suurteks tükkideks ja paljastab 
sisekihi; sisekiht paks, lihakas, 
pruunikas, tähtjalt lagunev. 

mets Kuivades liivastes 
metsades. 

juuni - oktoober

Seened tuli-sammalnööp Neottiella hetieri Ohulähedane

Viljakeha tassikujuline, ᴓ 1-2 mm; 
sisepind oranžikaskollane; välispind 
oranžikaskollane, kaetud heledate 
karvadega.  

muu Kasvab põlenud pinnasel. august - september

Seened joontaelik Phellinus nigrolimitatus Ohulähedane

Viljakeha kübaraga või poolliibuv, 
töntsilt eenduv; ülapind ebatasane, 
hele-sigaripruun, noorena täis 
väikseid lõhesid ja süvendeid, 
vanana kaetud samblaga; serv 
alguses kuldpruun ja ümar, hiljem 
üsna terav; torukestepind kuld- või 
tumepruun, vettiv. 

mets Laane - ja salumetsades. Kuuse kõdunenud lamatüved. mai - november Põlismetsa indikaatorliik.

Seened kuldkülik Phyllotopsis nidulans Ohulähedane

Poolringjas, neerukujuline, enamasti 
külgmiselt substraadile kinnitunud; 
ülapind  vatjas-viltjas, oranžkollane; 
serv pikalt sisse rullunud; eoslehed 
oranžid kuni ookerpruunid.

mets, raiesmik Metsades, raiesmikel.
Peamiselt lehtpuukändudel, lamavatel 
tüvedel ja okstel. 

august - november
Sarnane liik Tapinella 
panuoides , kuid eelistab 
kasvada okaspuudel. 

Seened rõngasservik Pleurotus calyptratus Ohulähedane

Kübar neerukujuline, sile, veidi 
kleepuv, pruunikashall, serv noorelt 
sisse rullunud; eoslehed valkjad - 
kahvatukollased, alguses kaetud 
paksu kileja looriga, mis jääb kübara 
serva; jalg peaaegu puudu, keskne. 

muu
Haabade (Populus tremula, Populus 
alba ) surnud ja elavatel tüvedel, 
kändudel ja okstel. 

mai - oktoober



Seened
mugul-põdramokk, 
mõru narmik

Sarcodon glaucopus Ohulähedane

Viljakeha jalaga, ümara kübaraga, 
kumer; ülapind algul sile, kuid 
lõheneb kasvamise ajal 
korrapäratuks mosaiigiks, 
määrdunud helepruun, roosaka 
varjundiga; alapind narmastega, 
ookerpruun; jalg ülaosas roosaka 
varjundiga, alaosas pikalt 
sinakasroheliseks värvunud.

mets Nõmmemännikus koos 
samblikega. 

august - september
Jalg kauapüsiv valkjalt 
sinakashall või roheka 
varjundiga. 

Seened hambune sistotreem Sistotrema raduloides Ohulähedane

Kasvupinnale liibuv, pehme, habras; 
serv võrkjas, valge; pind algul 
madalate näsaliste narmastega, 
hiljem ookerpruunid, koonusjad, 
teravad. 

mets Ürgmetsades.
Kase ja haava pehkinud puidul, harvem 
kuusel. 

august - oktoober

Seened täht-peenpoorik Skeletocutis stellae Ohulähedane

Liibuv, kõva, murdub painutamisel, 
kuivalt puitkõva; serv vallitaoline, 
valge, servavall ümbritseb viljakehast 
läbi kasvavaid oksi; vana viljakeha 
puupinnaga piirnev serv 
mustjaspruun; torukestepind 
kreemikasvalge, nõrga lõhepunase 
varjundiga. 

mets, soo Palu -, laane-, salu- ja 
lodumetsades.

Kuuse kõdunenud lamatüvedel. august - oktoober Sitka korgik (Antrodia sitchensis ). 

Seened juurduv soverbiell Sowerbyella radiculata Ohulähedane

Viljakehad kausikujulised, 1-4 cm 
laiad; kausi sisepind sidrunkollane 
kuni ookerkollane; vanemalt 
välispind heledam, savija kirmega; 
serv sile; jalg kuni 4 cm pikk, 
käändunud, õrn, juurduva alusega, 
alus valge-karvane; seeneliha 
kreemkollakas. 

mets Okasmetsades. september - november
Kuldsoverbielli (Sowerbyella 
imperialis ) seeneliha valkjas. 

Seened Rheini soverbiell Aleuria rhenana Ohulähedane

Viljakehad tassikujulised, 1-2 cm 
laiad; tassi sisepind ereoranž kuni 
kollakasoranž; noorena välispind 
valkjas - ebemeline, vanemana 
oranž, sile; jalg 1-3 cm pikk, kaetud 
silmapaistvalt valkja müütseeliga

mets Okasmetsades. august - oktoober

Seened lehterüdik Guepinia helvelloides Ohulähedane

Noorelt keelekujulised, hiljem 
lehterjad, ühepoolselt lõigatud, 
oranž - kuni lõheroosa; sisepind 
matt, sile, mõnikord kerge kirmega; 
välispind vanalt kurruline - sooneline. 

mets, joonobjektid  Okasmetsades, 
metsateedel.

Pinnasesse mattunud puidul (kuusk). juuli - oktoober Seeneliha sültjas, elastne. 

Seened hiline luiteseen Tulostoma brumale Ohulähedane

Viljakeha kerajas, ᴓ 6 - 15 mm, hele-
ookerpruun kuni valkjas; kühm 
kergelt välja ulatuva avaga, mis on 
ümbritsetud kollase kuni pruuni 
ringikujuline vööndiga;  jalg pikk, 
sitke, ookerjas, alusel pruun, mugulja 
alusega.

nõmm, rannik, karjäär, niit
Luidetel, liivakarjäärides, 
kuivadel rohumaadel, 
poolkuivadel niitudel. 

juuli - oktoober
Vanu viljakehi leiab veel 
järgmisel kevadel. 

Seened
sõrmkübarseen, 
sõrmkübar-verpel

Verpa digitaliformis Ohulähedane

Kübar  2-3 cm,  sõrmkübarjas, ooker-
pruun, serv ei kinnitu jalale; jalg väga 
habras, õõnes, ebemeline, 
kahvatuookerjas. 

mets, niit Lehtmetsades, niitudel, 
niisketel aladel. 

mai - juuni

Sarnane harilik sõrmkübaraseen 
(Verpa conica ), tema välispind 
on pruun või oliivpruun, jalg 
valge. 

Seened kirmesamblik Verrucaria maculiformis Ohulähedane

Tallus must, läikiv, niiskelt sültjas, 
moodustab väikseid plaate; sulgeosla  
 0,2-0,3 mm toru, poolenisti talluses, 
must. 

muu Maapinnal olevatel väikestel kividel. juuni - september

Seened puidu-tupplehik Volvariella bombycina Ohulähedane

Kübar elevandiluu-kollakas , munajas 
või kellukjas, pealt peenviltjas- kuni 
peenesoomuseline, kuiv; eoslehed 
roosad; jalg valkja kuni pruunika 
kotja tupega, rõngata, peenviltjas. 

aed, park Aedades, parkides.
Kõdunenud lehtpuupuidul, elusatel 
lehtpuudel.

mai - september

Sarnane suur tupplehik 
(Volvariella gloiocephala ) 
kasvab rohtunud kohtades, 
prahipaikadel. 



Seened harjas-ebakõrges Xerula pudens Ohulähedane

Kübar lamendunud, nõrgalt 
kühmuga; ülapind matt, sametjas, 
punakaspruun kuni mustpruun, serv 
heledam; eoslehed kreemikas-
valged, erineva pikkusega; jalg sitke, 
kübaraga sama värvi, tipp 
oranžpruun, alus paksenenud, 
keerdunud, juurduv. 

mets Lehtmetsades. juuli - oktoober

Seened ebardtorik Abortiporus biennis Ohustatud

Viljakeha valkjas kuni kahvatupruun; 
ülaosa pehme, kiuline; allpool 
tihekorkjas; keskse või külgmise 
jalaga. 

muu Lehtpuude maasse peitunud juurtele. august - oktoober

Seened kollane lambaseenik Albatrellus citrinus Ohustatud

Kübar kiilukujuline, sileda pinnaga, 
keskelt ja katsumiskohad nõrgalt 
kollaka varjundiga; torukesed valged, 
vananedes ja katsudes muutuvad 
kollakaks; jalg sageli harunev, pind 
pehme, sametine, valge, kollaste 
täppidega. 

mets Kuuse-segametsades koos 
sarapuudega.

august - september
Harilik lambaseenik (Albatrellus 
ovinus ) puhtamalt valge, 
pehmem. 

Seened loor-kärbseseen Amanita strobiliformis Ohustatud

Kübar noorelt poolkerajas, hiljem 
kumer, hallikas-vatjas, 
looriebemetega; serv 
loorijäänustega; eoslehed valged 
kuni kreemjad; jalg valge, jahujas-
ebemeline; kaduva rõngaga, ülakülg 
triibuline, rippuv; jala alus 
paksenenud, soomuskeerdudega 
mugul. 

mets, park Lehtmetsades, parkides 
lubjarikastel muldadel. 

juuni - september
Amanita solitaria eoslehed 
valkjaskreemjad rohelise tooniga. 

Seened sile purpurkoorik Amaurodon mustialaensis Ohustatud

Viljakeha liibuv, habras, kergelt 
substraadist eemaldatav; serv 
valkjas, õhuke, kuni 2 mm lai, sageli 
ebaselge; pind luitunud oliivkollane, 
kollakasroheline kuni hele 
oliivroheline;  peenenäsaline. 

muu Kasvab nulu, kuuse, männi, elupuu ja 
tamme lamapuidul. 

august - september

Seened suurepooriline korgik Antrodia mellita Ohustatud

Liibuv või kasvab trepjalt, nahkjalt 
tugev, kuivanult rabe; ebakübarate 
ülapind tuhm-õlgpruun, vett imav; 
liibunud osa serv torukestest 
heledam; torukestepind noorelt 
kollakasvalge, vanalt meevaha värvi, 
vigastus kohtades merevaigu värvi; 
poorid laiad, labürintjad.  

mets Põlislaanemetsades, 
lammihaavikutes. 

Haava kõdunenud lamatüvedel. august - oktoober

Lähedane liik labürintjas korgik 
(Antrodia heteromorpha ) 
moodustab kübaraid, ülapind 
valge või hall, kasvab kuusel. 

Seened kuldpoorik Aureoboletus gentilis Ohustatud

Kübar kumer, kleepuv, 
punakaspruun, roosa kuni peaaegu 
punane; torukesed ja poorid 
kuldkollased, lõpuks oliivse 
varjundiga; jalg ülaosas kollane, 
allosas rooste laiguline või pruun. 

mets Lehtmetsades koos tamme 
ja pöögiga.

juuli - august

Seened Boletus luridiformis var. luridiformis Ohustatud

Kübar lihakas, kumer; ülapind 
tumepruun, kastanpruun, oliivikarva 
varjundiga, kaetud peente 
udemetega; torukesekiht kollane 
rohekaskollane, poorid veripunased, 
vajutamisel värvuvad kohe siniseks; 
jalg kollane, kogu pikkuses kaetud 
tihedate punakate soomustega. 

mets

Laialehistes metsades, 
lehtpuudega 
palumetsades, 
parkmetsades, 
metsaservades. 

juuli - september
Härjapuraviku (Boletus queletii ) 
jalg peaaegu sile, ilma punaste 
soomusteta. 

Härjapuraviku pole veel 
Eestist leitud. 

Seened õrn narmnahkis Dentipellis fragilis Ohustatud
Liibuv, pehme ja valge, hõlpsasti 
irdub substraadilt; narmad teravad, 
väga pehmed, tihedad.

mets Lehtmetsades, 
segametsades.

Haabade, kaskede, sangleppade 
lamapuidul, aga ka teistel lehtpuudel. 

august - oktoober
Paremad tundemärgid on 
puhasvalge värv ja pehme 
tekstuur.

Seened
karvane pruuntagel, 
karvane kõbjas

Funalia trogii Ohustatud

Riiulikujuline, kübarjas, tugev-
korkjas; ülapind karvane, algul 
kreemid ja hiljem pruunide 
tippudega; serv terav ja karvane; 
alapind algul kreem, hiljem 
pruunikas.

raiesmik, joonobjektid Raiesmikel ja teeäärsetel 
jäänud pakkudel.

Lehtpuu lamatüvedel (haab, jalakas, 
kask, vaher).

juuni - oktoober
Villtagel (Trametus hirsuta ) on 
sarnane, kuid tema seeneliha ja 
karvakihti eristab selge piirjoon. 



Seened harjasnarmik Gloiodon strigosus Ohustatud

Tömbiservalise kübaraga, sitke, 
harva kasvupinnale liibuv; ülapind 
helepruun, vanemal mustjaspruun, 
karvane; alapind helepruun, hiljem 
tuhkhall, narmad nõelteravad. 

mets Segametsades.
Haava lamapuidul, elava puu 
vigastatud kohtades või õõnsustes. 

august - oktoober
Määramist hõlbustab seene 
tume ja karvane ülapind. 

Seened täkiline ebamampel Hemistropharia albocrenulata Ohustatud

Kübar tumepruun, niiskena kleepuv, 
kaetud väikeste valkjate kiuliste 
soomustega; eoslehed kahvatuhallid, 
hiljem muutuvad tume hallikas-
pruuniks, kuid püsivalt valge servaga; 
noorelt eolehe serv eritab valged 
tilkasid; jalg ülaosas kahvatu; rõngast 
allapool tumedam ja soomuseline. 

mets Leht - ja segametsades.
Eriti haava elusatel tüvedel, aga ka 
teistel lehtpuudel või kuusel. 

august - september

Seened porgand-kübarnarmik Hydnellum auratile Ohustatud

Kübar korrapäraselt lehterjas; 
ülapind matt, üsna sile, 
oranžikaspunane, vanemal 
telliskivipunane; alapind narmastega, 
alusel pruunid ja tipus heleoranžid; 
jalg oranžikapruun, matt.

mets Kuusemetsades lubjarikkal 
pinnasel.

august - september

Meenuta kuld-kübarnarmikut 
(Hydnellum aurantiacum), 
kübara ülapind noorena 
kreemikasvalge ja 
korrapärasema kujuga. 

Seened pilvik-limanutt Hygrophorus russula Ohustatud

Kübar noorelt poolkerajas, hiljem 
kumer; ülapind määrdunud - 
purpurpunasel põhjal sama värvi 
peenesoomuseline; serv valge, pikalt 
alla käändunud; eoslehed algul 
valged, varsti veinipunaste 
täppidega; jalg valge, purpupunaste 
laikudega. 

mets Leht- ja segametsades, 
lubjalembene.

september - oktoober

Punetav limanutt  (Hygrophorus 
erubescens ) viljakehad vanemalt 
kõigis osades punase- ja 
kollaselaigulised. 

Seened rohekas kaviinia Kavinia alboviridis Ohustatud

Kasvupinnale liibuv, väga õhuke ja 
habras, pehme; serv valge, servas 
näha lehvikjalt peeneid seenevääte; 
narmad pehmed, õhukesed ja väga 
teravad, valged, hiljem oliivrohelised.

mets Okas- ja lehtpuumetsades.
Väga pehkinud okas - ja lehtpuudel ja 
nende õõnsustes. 

august - oktoober

Määramist hõlbustab peened 
rohelised ogad, mis 
painduvad seene kuivades 
lokkis kiharateks. 

Seened lilla nööbik Marasmius wynneae Ohustatud

Kübar algul poolkerajas, varsti 
lamendunud; ülapind paljas, valkjas 
kuni kahvatupruunikas, enamasti 
violetse tooniga; eoslehed valkjad, 
kreemjad kuni hall-lillad; jalg elastne, 
õõnes, ülaosa kreem, allpool 
punakaspruun. 

mets Lehtmetsades. Lehekõdul ja kõduneval puidul. juuni - november

Seened kabja-keratiiniseen Onygena equina Ohustatud
Viljakeha nööpnõeljas, lubjakarva või 
valkajspruun, näsaline; jalg valge, 
soomuseline. 

muu Kõdunevatel loomasarvedel ja luudel. aastaringselt
Loomakarvadel, sulgedel ja villal 
kasvab sarnane liik sule - 
keratiinseen (Onygena corvina ).

Seened valge püsipoorik Perenniporia medulla-panis Ohustatud

Liibuv, juustutaoliselt murenev, 
moodustab kaldpindadel madalaid 
astmelisi ebakübaraid, siledad, 
küljelt õlgkollased; torukesekihid 
eristuvad üksteisest, noorelt valge.

mets Salu- ja lodumetsades. Tamme kändudel ja lamatüvedel. juuli - oktoober Põlismetsade indikaatorliik.

Seened punav lodupoorik Physisporinus sanguinolentus Ohustatud

Liibuv, veidi sitke, elastne; värskelt 
valge, katsumiskohad värvuvad 
minutiga veripunaseks, ca 2 tunni 
jooksul mustjaspruuniks; poorid viltu 
kasvades veidi hambulised.

mets Kuuse-põlismetsades.
Kuuse kõdunenud lamapuidul ja 
kändudel, erandina ka männil.

september - oktoober

Seened tahmpuravik Porphyrellus porphyrosporus Ohustatud

Kübara ülapind peensametjas, matt, 
hiljem paljas, hallpruun kuni tume 
oliivhall, kuivades lõhenenud; 
torukesed määrdunud 
hallikaspruunid kuni hallikasroosad; 
jalg sametjas, kübaraga sama värvi, 
ilma võrguta, jalaalusel valkjas.

mets Leht - ja okasmetsades, 
happelisel pinnasel. 

juuni - oktoober

Seened tõmmu värdkoorik Pseudotomentella nigra Ohustatud

Viljakeha liibuv, kergesti 
kasvupinnalt irduv, kuni 1 mm paks; 
pind pehme, näsaline, erkpruun kuni 
helepruun, oliivhall, hall või must. 

muu Okas- ja lehtpuudel (kuusk, mänd, 
pöök). 

september - oktoober



Seened niitharik Pterula subulata Ohustatud

Viljakehad põõsjad, mitmest tüvest 
harunenud, valkjad, kahvatuhallid 
kuni lillakaspruunid, ilma korraliku 
jalata; harud harkjalt haruneneud, 
teravate valkjate tippudega.

muu Okaspuukõdul. september - oktoober
Surnud taimejuurtel märksa 
väiksem sarnane liik on  Pterula 
gracilis. 

Seened pehmepoorik Sarcoporia polyspora Ohustatud

Liibuv, elastselt pehme ja limane, 
valge või nõrga punaka varjundiga, 
katsumiskohad muutuvad rooste- või 
tellispunaseks; serv vallitaoline, 
ebemeline, selgelt piiritletud. 

mets Salu - ja palumetsades. Kuuse ja männi lamatüvedel. september - oktoober

Liibuva viljakehaga võivad olla 
tumenev tümak (Oligoporus 
fragilis ), pruunjas tümak 
(Oligoporus lateritius ) ja karune 
tümak (Postia leucomallella ), 
aga nende seeneliha on habras.

Parimaks määramistunnuseks 
on limaselt veniv struktuur ja 
värvuse muutumine 
roosteseks. 

Seened jalaka-oganahkis Steccherinum robustius Ohustatud

Kasvupinnale liibuv; serv noorelt 
kollane, 1-5 mm lai, kiuline, 
seeneväätidega; narmad punakas-
oranžid, piklik koonilised; servas 
mõnikord narmad lamedad.  

mets Leht - ja segametsades. Jalaka lamatüvedel. september - oktoober

Seened nõmmenahkis Stereopsis vitellina Ohustatud

Viljakeha keeljas või lusikjas, kübar 
tipu suunas lainev, jalaga, pehme; 
ülapind hele sidrunkollane või valge, 
matt, sile; alapind valkjalt võikollane, 
sile; jalg valge, kinnituskohal 
ümaram, ja vatja alusplaadiga.

muu
Maapinnal varjulistes kohtades, peidus 
igivanade tuule murtud mändide 
juurestiku all. 

juuni - september

Seened roosa tatik Suillus collinitus Ohustatud

Kübara ülapind helepruun kuni 
kastanpruun, noorelt ja niiskelt 
limane-rasvane; torukesed kollased; 
jalg rõngata, kollakas, pruunikate 
soomustega, jalaalusel roosa.

mets, nõmm, niit
Metsaservades, 
nõmmedel, looduslikel 
niitudel mändide all. 

august - november
Lambatatikul (Suillus 
granulatus ) jalaalus ei ole roosa. 

Seened piik-sametkoorik Tomentella atroarenicolor Ohustatud

Viljakeha 0,5 mm paks, meenutab 
ämblikuvõrku, helepruun, oliivja 
varjundiga; pind sile, hiljem osaliselt 
kühmuline.

mets

Vanades lopsaka 
taimestikuga looduslikes 
metsakooslustes, kus 
ohtralt pehkinuid puid. 

Kõdunenud tüvede jäänustel (kuusk, 
haab).

september - oktoober

Seened kühmtagel Trametes gibbosa Ohustatud

Viljakeha kübarjas kuni 
poolringikujuliselt liudjas; ülapind 
laineline, substraadile kinnitunud 
küljel paksu kühmuga, 
sametjasviltjas, valkjas kuni 
kollakaspruun, tihti vetikatest 
roheline; torukesed valged kuni 
kreemid.

muu Lehtpuude kändudel ja tüvedel 
(pappel, vaher, saar, pöök).

juuli - november

Seened trihholomell  Tricholomella constricta Ohustatud

Kübar valge kuni kahvatu pruunikas, 
sageli oliivja kuni kollaka varjundiga, 
väheke kleepuv; eoslehed valged; 
jalg valge, sile, mõnikord juurdunud.

mets, niit Leht - ja segametsades, 
karjamaadel, heinamaadel.

juuli - september

Seened narmastaelik Asterodon ferruginosus
Äärmiselt 
ohustatud

Liibuv, hele kaneelpruun, uus 
viljakeha võib kasvada eelmise aasta 
surnud viljakeha peale; serv vatjalt 
pehme, servas lõngasarnased 
hüüfiväädid; narmad pruunid, 
pehmed, terava tipuga.

mets, soo Soostunud metsades.
Jämedal ja tugeval lamapuidul (kuusk, 
kask, mänd, haab).

aprill - oktoober

Seened Massee põdranahkis Asterostroma cervicolor
Äärmiselt 
ohustatud

Viljakeha liibuv, valkjas kuni 
helekollane, ebakorrapärane, 
substraadile õrnalt kinnitunud, sile 
või õrnalt köbrulise pinnaga, 
peenekiuline, moodustab väikeseid 
mütseelivääte. 

muu Ehituspuidul, harva mujal puidul. august - oktoober

Seened kuld-kivipuravik Boletus appendiculatus
Äärmiselt 
ohustatud

Kübara üleminepind ookerpruun - 
kastanpruun, peenviltjas, vanalt 
laguunideks pragunenud; torukesed 
kroomkollased; poorid muljumisel 
muutuvad siniseks; jalg sidrunkollane 
- kuldkollane, ülaosas kollaka 
võrguga. 

mets, park Lehtmetsades, parkides, 
lubjarikal pinnasel. 

juuni - oktoober



Seened mõhk-kivipuravik Boletus calopus
Äärmiselt 
ohustatud

Kübara ülapind kergelt viltjas, 
kahvatu-hallpruun, hallikaskollane, 
praguneb soomusjateks plaatideks; 
torukesed intensiivselt kollased; 
poorid muljumisel värvuvad kohe 
sinakasroheliseks; jalg kergelt alt 
paksenenud või puhetunud, ülalpool 
kollane, allpool karmiinpunane, 
kaetud heleda võrguga, muljumisel 
muutub siniseks. 

mets Leht- ja okasmetsades juuni - oktoober
Saatana kivipuravikul (Boletus 
santana ) on punased poorid ja 
heledam kübar. 

Seened taiga-võrkpoorik Ceriporia tarda
Äärmiselt 
ohustatud

Liibuv, värskelt vahajas ja puult lahti 
rebitav, kuivalt viltjas; noorelt serv 
valge, kiuline, õhuke; torukestepind 
algul kahvatu-lillakasvalge, vanemal 
erelilla kuni lillakasvioletne.

mets Kuusemetsades. Kuuse lamatüvedel. august - oktoober

Lilla peenpoorikul (Skeletocutis 
lilacina ) on violetne toon, 
viljakeha kübarja servaga ja 
kasvab lehtpuul. 

Noore taiga-võrkpooriku 
määramistunnuseks on 
mõrkjas lõhn (tugev musta 
sõstra lõhn).

Seened ametüst-klavuliina Clavulina amethystina
Äärmiselt 
ohustatud

Viljakehad pikikurrulised, aluselt 
koraljalt ülespoole tõusvad; tipud 
nürid, ei ole kahveljad; okste ülapind 
violetne, alusel kahvatum. 

niit, mets Karjamaadel, lehtmetsades. september - november

Hall klavulina (Clavulina cinerea ) 
viljakehadel on  okste ülapind 
helehall - tumehall, noorelt lilla 
tooniga, tipud natuke 
heledamad. 

Seened seeder-võlvnutt Hygrocybe russocoriacea
Äärmiselt 
ohustatud

Kübar valkjas - kuni kahvatukollane, 
nõrga oliivja varjundiga, sile, märjalt 
limane ja läikiv; kuivalt kreem, 
läbikumava triibulise servaga; 
eoslehed valged kuni kreemid; jalg 
sile, matt, valkjas kuni 
kreemikasvalge, alusel ahanev, roosa 
varjundiga.

niit, joonobjektid Rohumaadel, teeservades, 
teetammidel.

september - oktoober

Seened lõhepoorik Erastia salmonicolor
Äärmiselt 
ohustatud

Liibuv, vahajalt lihakas; noorelt valge, 
kahvatulilla varjundiga, vanemalt 
külm-lõhepunane; serv viltjas, hele-
nahkpruun; seeneliha ookerkollane; 
torukesed suudmeosas viltjad, 
lihapunased; seeneliha ja 
torukesekihi värvierinevus selge. 

mets Männimetsades. Männi lamatüvedel. juuli - oktoober

Lõhetümak (Rhodonia placenta ) 
ja lillatümak (Leptoporus mollis ) 
sama värvi, neil ei ole seenliha ja 
torukesekihi värvuse 
kontrastsust. 

Seened Berkeley maatäht Geastrum berkeleyi
Äärmiselt 
ohustatud

Viljakeha kerakujuline, ᴓ 1 - 5 cm,  
hiljem jaguneb 5 - 9 hõlmaks; 
välimine kiht ooker kuni 
punakaspruun, rabe, kiuline kuni 
jämeteraline; eoskera veidi lapik, 
pruun kuni hallpruun; suue viirulise 
terava nokaga, pruun. 

mets, asula
Laialehistes metsades 
(saar, jalakas), harva 
muruplatsidel. 

august - september

Seened naba-maatäht Geastrum elegans
Äärmiselt 
ohustatud

Viljakeha munakujuline ᴓ 1 - 2 cm, 
hiljem jaguneb 5 - 7 hõlmaks; 
välimine kiht tuhmkollane kuni 
pruun; eoskera ümmargune, pealt 
peeneteraline, algul valkjas, hiljem 
pruunikas kuni kahvatu pruun; suue 
viirulise terava nokaga; nokk 
ümbritsetud pruuni rõngaga. 

mets Leht- ja okasmetsades 
liivasel pinnasel. 

august - oktoober

Seened rohe-maakeel Geoglossum atrovirens
Äärmiselt 
ohustatud

Viljakeha keeljas, 3-8 cm kõrge; 
üleminek jalale ebamäärane; 
eoslavaga kaetud osa tumeroheline. 

mets, niit Lehtmetsades, 
karjakoplites. 

august - september

Seened valkjas tardservik Hohenbuehelia petaloides
Äärmiselt 
ohustatud

Kübar lehtri- kuni lehvikukujuline, 
beežikas kuni hallikaspruun või 
kollakaspruun; eoslehed valkjad, 
pikalt jalale laskuvad; jalg ülaosas 
pruunikas, alusel valge ja ebemeline. 

mets Leht ja segametsades. 
Maapinnal okkakõdul, saepurul või 
puidu tükkidel. 

juuli - oktoober

Aniislentinell (Lentinellus 
cochleatus ) on väga sarnane, 
aga ta kasvab puidul ja 
eoslehekeste serv on 
saehambuline. 

Seened hüatsint-limanutt Hygrophorus hyacinthinus
Äärmiselt 
ohustatud

Kübara ülapind niiskelt rasvane, 
valge, hallikas-valge, kühmuga; serv 
alla käändunud; eoslehed valged; 
jalg kõverdunud, valkjas, kiuline, 
soomustega. 

mets Okasmetsades. august - oktoober

Lõhnav limanuti  (Hygrophorus 
agathosmus ) jalg on silinderjas, 
valkjas kuni kahvatuhall, tipus 
peenikeste valgete soomustega. 

Hüatsint-limanutil lõhn 
hüatsinti või puuviljakomme 
meenutav, lõhnav limanutil 
mõrumandli. 



Seened vaskriisikas Lactarius hysginus
Äärmiselt 
ohustatud

Kübar ülapind punakaspruun, 
purpuse varjundiga, ebaselgete 
kontsentriliste vöötidega, kergelt 
radiaalkurruline; eoslehed 
kahvatukollased, hiljem säravad 
ookerkollased; jalg kahvatu-
punakaspruunikas, tumedate 
lamedate koobaslaikudega, noorelt 
vesiste tilkadega. 

mets Leht- ja okasmetsades. juuli - oktoober

Seened rohe-harisirmik Lepiota grangei
Äärmiselt 
ohustatud

Kübara ülapind helepruun, kaetud 
tihedate sinakasroheliste 
soomustega; eoslehed valged; jalg 
ülaosas sile ja valge, rõngast allpool 
kollakaspunane, kaetud 
sinakasroheliste soomustega; rõngas 
ebamäärane.

mets, joonobjektid Lehtmetsades, 
metsateedel.

august - september

Seened ogaeoseline ebapoorik Lindtneria trachyspora
Äärmiselt 
ohustatud

Liibuv, habras, pehme; serv 
kasvusubstraadi pragusid järgivalt 
lainjas; torukestepind munakollane 
või oranž, kuivalt tuhmpruun, poorid 
labürintjad.

muu Tamme ja kadaka lamapuidul. juuli - september Põlismetsade indikaatorliik.

Seened Lindtneri tardnahkis Phlebia tremelloidea
Äärmiselt 
ohustatud

Viljakeha kasvupinnale liibuv, 
tarretjas, kasvab ümarate laikudena, 
mis hiljem ühte liituvad; ülapind 
kortsuline, servast radiaalselt kiuline 
kuni ripsmeline, meekollane või 
kahvatukreem, halli kuni helepruuni 
varjundiga. 

muu
Kasvab maas lamavatel koorega ja ilma 
kooreta surnud puidul (kuusk, lepp, 
haab, tamm). 

august - september

Seened nabatorik, põõsastorik Polyporus umbellatus
Äärmiselt 
ohustatud

Viljakeha põõsjas, kuini 50 cm; 
nööpjad kübarad kümnete kaupa 
ühisest jalaalusest algavate harude 
tippudes; kübara pind kreem või 
hiirhall, keskel nabataolise 
süvendiga; torukestepind valge või 
kreem; jala pind valge. 

mets Leht - ja segametsades.
Lehtpuujuurtel ja -kändudel, tihti 
näivalt maapinnal. 

juuli - august

Paljukübaralise 
viljakehakogumiku moodustab 
ka leht-kobartorik (Grifola 
frondosa), aga tema kübarad on 
külgmise jalaga.

Seened keskmine ebavesinutt Hygrocybe intermedia
Äärmiselt 
ohustatud

Kübar koonusjas, seejärel lamenev, 
erepunane, vanal oranž kuni 
oranžkollane; eoslehed valkjad kuni 
kahvatu kollased või oranžid; jalg 
punane kuni oranžkollane, valkjas-
pikikiuline. 

niit Rohumaadel. juuli - september

Seened lõunanahkis Punctularia strigosozonata
Äärmiselt 
ohustatud

Kübaraga või pooleldi kasvupinnale 
liibuv, pehme; ülapind kaetud 
pehmete ebemetega, sigaripruun või 
veidi purpurja varjundiga; serv 
noorel viljakehal erk oranžkollane; 
alapind tume šokolaadipruun, sile. 

mets Kuuse ülekaaluga 
segametsades. 

Lamapuidu latvades, harva okka- ja 
oksavarisel. 

juuni - oktoober
Amylostereum chailletii  on sama 
värvi, aga väga jäik ning kasvab 
ainult kuusel. 

Seened punalatv-harik Ramaria botrytis
Äärmiselt 
ohustatud

Viljakeha ümar, noorena lillkapsa 
sarnane, hiljem koraljas, tihedalt 
harunenud, harud valged; haru otsad 
tömbid, roosakas- või 
purpurpunased; jalg valge, paks.

mets Leht- ja segametsades. august - september

Seened mustuv punaheinik Clitocella mundula
Äärmiselt 
ohustatud

Ülapind kuiv, matt, noorelt valkjas, 
hiljem hallikas kuni hallpruunikas 
tumedamate laikudega; serv noorelt 
sisse rullunud, vanalt lainjas; 
eoslehed tuhkhallid, muljumisel 
muutuvad tumedalaiguliseks; jalg 
hallpruunikas.

mets Leht - ja okasmetsades. juuli - november

Seened soomuspuravik Strobilomyces strobilaceus
Äärmiselt 
ohustatud

Kübara ülapind hall, paksude, natuke 
väljaulatuvate pruunikas- mustjate 
soomustega; serv narmaline; 
torukesed algul valkjashallid, hiljem 
tumehallid; poorid muljumisel 
lähevad algul pruuniks, hiljem 
mustaks; jalg kõver, määrdunudhall-
pruun. 

mets Leht - ja okasmetsades. juuli - oktoober



Seened pajutagel Trametes suaveolens
Äärmiselt 
ohustatud

Viljakeha kübarjas või kühmjas; 
ülapind matt, valge - hallikasvalg; 
serv tüse; torukestepind 
kreemikasvalge; kogu alapind 
muutub hilissügisel tuhkhalliks.

muu
Vanadel elusatel või surnud 
hõbepajudel, erandina raagremmelgal, 
arukasel, haaval.

mai - jaanuar

Lõhnav puunäätsu (Haploporus 
odorus ) viljakeha ülapind on 
kreemikasvalge kuni 
kollakaspruun, kogu alapind ei 
muutu tuhkhalliks. Kasvab 
raagremmelga vanadel 
nõrgestunud eluspuudel.

Seened tahmnöpsik, tard-
pigipaun

Bulgaria inquinans Ohulähedane

Tünni- kuni kettakujuline viljakeha, 
läbimõõduga 1-4 cm, ülapind 
(eoslava) on must, läikiv; välispind 
mustjaspruun, peenekirmeliselt 
ebemeline, nõgise pinnaga. 

mets leht-, segametsades kogumikena koorega kaetud lehtpuu 
okstel ja tüvedel, meelsasti tammedel

august - oktoober


