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EESTI  
TEADUSTE AKADEEMIA

Eestimaa suve ja sügise lahutamatu osa on seened ja seenelkäimine ning 
nendest suupoolise valmistamine. Enamasti suhestumegi seentega vaid 
nende söögikõlblikkust ja kulinaarseid omadusi hinnates. Ent kas me mõt-
leme pannil praetud kukeseeni ja puravikke või marineeritud männiriisi-
kaid süües sellele, et hammaste all krõmpsub üksnes seente sigimisorgan 
ning et suur osa selle omanikust on imepeenikese silmale nähtamatu niidis-
tikuna pinnases peidus? Ilmselt ei mõtle. Aga lugedes sellest ajakirjanumb-
rist intervjuud seeneteadlase Leho Tedersooga, selgub seente kohta hulk 
põnevaid ja mõtlemapanevaid tõsiasju. Näiteks asjaolu, et kaugelt olulisem 
kui seente tarvitus toiduks on nende tähtsus ravimite, eeskätt uute anti-
biootikumide valmistamisel.   
     Kuigi meile seostuvad seeneriigiga üksnes kõikvõimaliku suuruse, kuju 
ja värviga kübarseened, on see maailm palju-palju mitmekesisem. Ainuüksi 
grammis metsamullas võib leida kümneid silmale nähtamatuid seeni, olgu 
siis ühtekokku mitme kilomeetri pikkuse niidistiku või üherakuliste orga-
nismidena – läbisegi lagundajad ja haigustekitajad. Niisuguse varjatud 
mikroskoopilise elurikkuse kirjeldamine ongi üks praegusaja seeneteadlas-
te tähtsamaid töid nii siin- kui ka sealpool piiri. Meie teadlased kuuluvad 
sel alal maailma tippliigasse. 
     Pinnases peituva ja taimi juuripidi üheks siduvast niidistikust moodus-
tuva „kasuka“ tähtsust looduse aineringkäigus ja kogu elusüsteemis on 
võimatu alahinnata: seened pole sugugi pelgalt lagundajad, nagu üld-
teada, vaid loovad eelduse kõigele elavale. Peale selliste seoste uurimise 
pakub teadlastele suurt huvi seente tähtsus süsiniku- ja lämmastikuringes 
ning nende võimalik roll kliimamuutuste soodustaja või pidurdajana. 
     Hoopis teisest ooperist mõtlemisainet pakub Kaarel Piirimäe artikkel, 
kus ta vaatleb lähemalt, millistel kaalutlustel lasid USA ja Suurbritannia 
okupeerida Nõukogude Liidul Balti riigid. Kirjutise muudab äärmiselt 
aktuaalseks juba viiendat kuud Ukrainas podisev sõjakatel. Selle kontekstis 
on huvitav mõelda, millest küll räägivad omavahel praegu lääneriikide ja 
Venemaa vägevad ning millistest kaalutlustest lähtuvad eri pooled oma 
tegevuses või hoopis tegevusetuses, mis on tihitilugu isegi tegudest kõne-
kam. Tahes-tahtmata on selleski konfliktis tulnud ilmsiks märke, mis viita-
vad, et lääneriigid kipuvad jälle oma üllad põhimõtted ja väärtused reaal-
poliitilistel kaalutlustel jalge alla tallama. 
     Nagu tavapärane, saab sellestki Horisondist lugeda veel paljust muust 
huvitavast. Näiteks uurida lähemalt rohelise energeetika võtmelahendu-
seks peetava vesiniku värve ja käia taas külas põhjarahvastel. 
     Head lugemist ja ilusat suve!  
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