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FOTOSÜNTEES 
�  protsess, mille käigus toimub 

anorgaanilistest ühenditest 
(süsihappegaasist ja veest) orgaanilise aine 
(süsivesikute) moodustumine 

�  protsessiks vajalik valgusenergia 
�  toimub kloroplastides, mis sisaldavad 

valgusenergiat siduvaid fotosünteetilisi 
pigmente, nt klorofülli  

�  protsessi käigus vabaneb hapnik  



FOTOSÜNTEES SAMBLIKEL 
�  Fotosünteesiks vajalikku klorofülli sisaldab ainult 

fotobiont, kuid selle sisaldus samblikus suhteliselt väike 

�  Seetõttu fotosünteesi produktiivsus talluseühiku kohta 
väike  

�  (Suur) osa fotosünteesi produkte kandub üle mükobionti 

�  Fotosünteesi produktid erinevad, sõltuvalt sambliku 
fotobiondist: 
●  tsüanobakterite puhul – glükoos (sama ka taimedel) 

●  Trebouxia puhul – ribitool 

●  Trentepohlia puhul – erütritool 

          

keemiliselt suhkuralkoholid, 
sisaldavad vähem energiat kui 
glükoos 



FOTOSÜNTEES vers. 
HINGAMINE 

�  Fotosünteesi viib läbi ainult fotobiont, 
hingamises domineerib mükobiont 

�  Fotosüntees “toodab” energiat, hingamine 
“kulutab” 

�  Sambliku kasvuks vajalik, et fotosünteesi 
tase ületab hingamist 



SAMBLIKE FOTOSÜNTEESI 
MÕJUTAVAD TEGURID 

1.  Talluse veesisaldus 
2.   Välistemperatuur 
3.   Valgustingimused 
4.   CO2 konsentratsioon 



1. TALLUSE VEESISALDUS 

�  Samblikud on poikilohüdrilised e. 
kõiguniiskuselised organismid, st nad ei suuda oma 
kehas vett säilitada ja nende eluprotsessid sõltuvad 
õhuniiskusest 

�  Tallus võib korduvalt läbi kuivada, kuid see ei 
põhjusta sambliku surma, üksnes protsesside 
aeglustumist/ajutist peatumist 



 Iseärasused raku tasandil, mis soodustavad 
samblike kuivustaluvust 

•  Suhkrute kõrge kontsentratsioon tsütoplasmas, mis 
põhjustab  selle viskoossust ja nn klaasistumist –
tsütoplasma läbikuivamine jm kahjulikud reaktsioonid 
aeglustuvad  

•  Spetsiifilised valgud – dehüdriinid – tagavad 
rakustruktuuride stabiilsuse, toimides neis nagu ankrud 

• Tsütoplasmas tekivad suured gaasimullid, mis ei lase 
rakkudel kokku kukkuda ning hoiavad mükobiondi 
rakuseinu deformeerimise eest 



1. TALLUSE VEESISALDUS 
•   Õhkkuiv tallus sisaldab 15-30% vett; 22% talluse 

niiskuse juures fotosüntees ja hingamine on tasakaalus, 
alles suurema niiskusesisalduse juures fotosünteesi tase 
ületab hingamist 

•   Max fotosüntees 70-150% veesisalduse juures 
rohevetikaga samblikel ja tunduvalt suuremal 
veesisaldusel (300-600%) tsüanobakteriga samblikel 

•   Veel kõrgema veesisalduse puhul fotosünteesi tase 
langeb 



2. VÄLISTEMPERATUUR 
�  Samblikud võimelised elus püsima väga laias temp-i 

vahemikus 
●  Looduses erinevad liigid õhutemp-l +55° (kõrbes) kuni        –

60° (Antarktikas) 
●  Laboritingimustes taluvad palju äärmuslikemaid temp-e: 

päikese käes ajutiselt kuni +100°, külmutatuna mõni päev 
kuni –196°; –60° juures hoitud 3,5 aastat 

�  Külmastressi taluvus suurem kuivanud tallusel ja 
pimedas; süsivesikute kõrge kontsentratsioon 
rakumahlas takistab jääkristallide ja seega 
rakukahjustuste teket 

�  Kohastumused kõrgetele temp-dele sarnased 
kuivustaluvuse kohastumustega 



2. VÄLISTEMPERATUUR 
�  Max fotosüntees erinevatel liikidel erineva temp-i 

juures, keskmiselt vahemikus 5-20°C (Antarctica 
liikidel 0-10°C) 

�  Temperatuurioptimum sõltub ka valgus- 
tingimustest – valguse suurenedes see tõuseb 

�  Samblikud võimelised fotosünteesima miinustemp- 
de juures 
●  -5°C kõrgemal mõnedel liikidel sobiva valgustatuse korral 

fotosünteesi tase ületab hingamist 
●  NB! Kuigi õhutemp miinustes, ei tarvitse seda olla tallus 

(soodsamas olukorras tumedad tallused tumedal substraadil) 



3. VALGUS 
§  Samblikud üldiselt valguselembesed organismid; 

valguse piirav mõju fotosünteesi tasemele ilmneb 
kõige sagedamini pilves ilmaga ja talvel 

§   Samblikel oluline iseärasus – fotobiont asub koorkihi 
(tavaliselt värvunud) all, fotobiondini jõuab valgust 
tunduvalt vähem kui talluse pinnal mõõdetud 

●  Kuival tallusel 50–80% vähem, märjal 25–50% 
vähem 

§   Koorkihi mõju kahetine: 

●  Vähendab fotosünteesi taset 

●  Kaitseb fotobionti liigse valguse eest 



KASV 
§   Kuigi kasv on 3-mõõtmeline protsess, väljendatakse 

seda tavaliselt lineaarse funktsioonina (mm/aastas) 
§   Erineva tallusevormiga samblikel erinev: 

•  põõsasamblikud 1,5-5 mm/aastas 
•  lehtsamblikud 0,5-4 mm/aastas 
•  kooriksamblikud 0,5-2 mm/aastas 

§   Arktilised ja kõrbete  liigid väga aeglase kasvuga, 
seevastu mitmed suure lehtja tallusega liigid (nt 
Peltigera) kasvavad 20–30 mm /aastas 

§   Samblikud võivad olla väga pikaealised – mõnedel 
liikidel arvatakse ühe isendi (talluse) elueaks 1000 või 
enam aastat  



LIHHENOMEETRIA  

•   Samblike praktiline kasutusviis, mille puhul samblike 
talluse kasvukiirust kasutatakse substraadi vanuse 
määramisel 

•   Mõõtes (tavaliselt kivil) kasvava eksemplari talluse 
läbimõõdu ja teades selle liigi keskmist kasvukiirust, on 
võimalik arvutada konkreetse eksemplari ligikaudse 
vanuse 

•   Järeldus – substraat peab olema vähemalt sama vana 
•   Kasutatakse nt liustikumoreenide, aga ka vanade 

skulptuuride, monumentide jm vanuse määramiseks 



Harilik kaartsamblik 
(Rhizocarpon geographicum) 



SAMBLIKE FOTOSÜNTEESI 
ISEÄRASUSED 

�   Samblike fotosünteesi (ja kasvu) kõige piiravamaks 
teguriks on niiskuse olemasolu 

�  Teiseks fotosünteesi (ja kasvu) piiravaks teguriks on 
valgustatuse tase 

�  Fotosüntees max keskmiselt vahemikus 5-20°C, kuid 
võimalik väga laias temp-ide vahemikus 



KOKKUVÕTTEKS 
�  Tulenevalt samblike olemusest (2 komponenti) ja 

siseehitusest (vetikakiht moodustab vaid väikese osa 
samblikutallusest), on liitorganism tervikuna küll 
võimeline toituma autotroofselt, kui fotosünteesi 
efektiivsus on väike 

�  Samblikud kasvavad aeglaselt ja seetõttu ei suuda 
soodsates keskkonnatingimustes konkureerida kiirelt 
kasvavate kõrgemate taimedega 

�  Tänu mitmetele füsioloogilistele iseärasustele (tallus 
võib korduvalt läbi kuivada, püsivad elus väga laias 
temp-i vahemikus; fotosüntees võimalik –temp-il) on 
samblikud võimelised asustama äärmuslike 
tingimustega alasid   



SAMBLIKELE SOODSAD ELUPAIGAD 

�  Elupaigad, kus vee kättesaadavus kehv või muutlik –
kuivade piirkondade maapind, kivid-kaljud, puude 
tüved-oksad 
●  Alad, kus vesi saadaval mitte vihma, vaid pigem uduna või 

kõrge niiskusesisaldusena õhus – samblikud suudavad 
omastada vett ka õhust 

�  Piirkonnad,  kus aasta keskmine temperatuur väga 
madal – kõrgmäed, polaaralad 

 
Soodsad on piirkonnad ja elupaigad, kus samblikud ei 

pea konkureerima kõrgemate taimedega! 



SUBSTRAAT 
 Enamik samblikke kasvab kindlal substraadil: 
�  epifüüdid – puukoorel 

●  neutrofiilid – lehtpuude koorel (pH 5-7, subneutraalne) 
●  atsidofiilid – okaspuude koorel (pH 3-5, happeline)   

�  epiksüülid – puidul 
●  kui känd või tüügas kooreta, siis pole enam olulist erinevust, 

kas substraadiks lehtpuu või okaspuu puit 
�  epiliidid – kivil 

●  kaltsifiilid – lubjakivil 
●  graniitkivil 
●  liivakivil 

�  epigeiidid – maapinnal 
�  epibrüiidid – samblal 



SAMBLIKUD EESTI 
ERINEVATES 

KASVUKOHTADES 

�  Metsas 

�  Puisniitudel 

�  Loopealsetel 



KASVUKOHT 
Eesti taimkatte kasvukohatüüpide klassifikatsiooni järgi 

�  Metsad – lihhenobioota väga liigirikas, intensiivselt 
uurimisel 

�  Niidud – osa tüüpe väga liigirikkad, uurimisel 
�  Sood – vähe liigirikkad, pole uuritud 
�  Kaljud – liigirikkad, vähe uuritud 
�  Luited ja liivikud – liigirikkad, osaliselt uurimisel 
�  Veekogud (veekogudes olevad kivid) – vähe 

liigirikkad, uurimisel 
�  Kultuuristatud alad (pargid) – keskmise 

liigirikkusega, uurimisel 

METSASAMBLIKUD 

•  Enam kui 50% Eesti territooriumist kaetud 
metsaga 

•  Metsades kasvab ≈ pool Eesti samblikest 
(ca 500 liiki), enamik neist on epifüüdid 

•  Eestis suhteliselt palju uuritud 
 



Piret Lõhmus 

Inga Jüriado 



METSASAMBLIKUD 

�  Lehtmetsad on  liigirikkamad kui okaspuumetsad 
●  Puude liigiline koosseis mitmekesisem – nii laialehised puud 

(saar, vaher, pärn, jalakas) kui teised (kask, lepp, haab) 

Puuliik % tagavarast Eestis 
Mänd 30,3 
Kuusk 23,4 
Kask 22,9 
Haab 7,4 
Sanglepp 4,9 
Saar 1,0 
Paju 1,0 

●  Lehtpuude koor subneutraalne 
(v.a. kask) 

●  Koore (korba) struktuur loob 
erinevaid mikrokasvukohti 

●  Lehtpuude tagavara Eestis 
väiksem kui okaspuudel 

 



METSASAMBLIKUD 
�  Vanad haavad – kõige soodsam substraat 

epifüütsetele metsasamblikele 
●  registreeritud 195 samblikuliiki 
●  neist 30 liiki kasvab ainult/peamiselt haabadel 
●  haabade jalam – liigirikkam (110 liiki) kui 

teistel puuliikidel 
●  soodsaim substraat tsüanobakteritega 

samblikele 
●  raiesmikel soovitav jätta säilikpuudeks vanu 

haabu 
●  haab on hea asendussubstraat liikidele, mis 

eelistavad laialehiseid puid 



METSASAMBLIKUD 
Lammimetsade näitel 

�  Saare samblike elustik kõige erinevam  
●  registreeritud ca 70 samblikuliiki 
●  kõige rohkem (34) teada PR ohukategooriate liike 
●  koore pH keskmiselt 5  
●  pH tõustes hakkab samblike katvus vähenema 
  

�  Tamme ja pärna samblike elustikud suhteliselt sarnased  
●  registreeritud liike ca 50 
●  tammel 30, pärnal 20 PR ohukategooriate liike 
●  koore pH pisut madalam kui saarel – keskmiselt 4,5 
●  pH tõustes hakkab samblike liikide arv ja katvus tõusma 





Eesti epifüütsete ohustatud samblike 
substraadieelistuste analüüs 

PUULIIK OHUSTATUD 
SAMBLIKE ARV 

PUULIIGI TAGAVARA 
METSAMAAL % (2013) 

Saar 34 1,0 
Tamm 30 0,5 
Kask (aru- ja sookask) 27 22,9 
Haab 27 7,4 
Kuusk 26 23,4 
Vaher 26 0,2 
Sanglepp 20 4,9 
Pärn 20 0,2 
Jalakas ja künnapuu 20 0,1 
Mänd 17 30,3 



Sarnasused ohustatud samblike liigilises koosseisus puuliigiti 
(NMS analüüs; nool on jämeda joonega, kui võrreldavatel puudel 
on üle 10 ühise samblikuliigi)  
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Eesti epifüütsete ohustatud samblike 
substraadieelistuste analüüs – tulemused 

•  Laialehised lehtpuud pakuvad elupaika küll 
paljudele ohustatud samblikele, kuid nende puude 
tagavara metsamaal on kokku alla 2% 

•  Parim asenduspuu neile samblikele on haab 
•  Lisaks laialehiste puude epifüütidele leidub hulk 

samblikke (peamiselt tsüanobakteritega liike), mis 
eelistavadki substraadina haaba ➜ haavikud 
väärivad LK seisukohast erilist tähelepanu 

•  Okaspuudest on kuusk asustatud rohkemate 
ohustatud samblike poolt (26) kui mänd (17) 





EPIFÜÜTSETE	SAMBLIKE	KOOSLUSI	MÕJUTAVAD:	

	Puuliik	
	Puu	vanus	
	Kasvukoha	järjepidevus	
	Mikrokliima		
	Valgus8ngimused	
	Õhu	saastatus	
	Koore	struktuur	
	Koore	pH 
………...........................	
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SAMBLIKE	TÄIELIK	
LIIGIRIKKUS	PUU	JALAMIST	

LADVANI	

Metoodika:	
•  3	proovipunk8	okasmetsades	
•  igas	punk8s	uuri8	5	kuuske	ja	

5	mändi	
•  igal	puul	registreeri8	kõik	

samblikuliigid	jalamist	
ladvani	4	m	kõrgusvahemike	
kaupa	(erandina	esimene	
vahemik	2m)		



Metoodika:	
• Uurimus	viidi	läbi	aladel,	
kus	oli	metskondade	poolt	
eelnevalt	planeeritud	
raielangid	



Liikide	arv	männi	tüvel	väheneb	kõrgusega,	okstel	aga	suureneb	



Liikide	arv	kuuse	tüvel	ei	muutu	oluliselt	kõrgusega.	Okstel	on	
liigirikkus	suurim	võra	keskosas.	



SAMBLIKULIIKIDE	ARV	MÄNDIDEL	JA	KUUSKEDEL	ALUMISEL	
2	MEETRIL	(A)	JA	KOGU	PUUL	(B)	

≈	1/3	samblikuliikidest	nii	mändidel	kui	kuuskedel	kasvab	esimesel	
2	mm	
Seega	≈	2/3	liikidest	jäävad	vaid	alumist	osa	uurides	tähelepanuta 



UUTE	SAMBLIKULIIKIDE	ARV,	MIS	IGAS	KÕRGUSVAHEMIKUS	
VÕRRELDES	EELMISTEGA	LISANDUVAD	

Uusi	liike	lisandub	kõrgusega	kuni	puu	ladvani	välja	



SAMBLIKULIIKIDE	KÕRGUSEELISTUSED	MÄNNIL	(A)	JA	KUUSEL	(B)		

Paljud	liigid	kasvavad	eelkõige	mingites	kindlates	kõrgusvahemikes	



 PUISNIITUDE SAMBLIKUD 
 Puisniite Eestis arvel ca 2000 ha, neist vaid 1000 ha 
niidetavaid; kuni II maailmasõjani katsid puisniidud Eesti 
alast kuni ≈ 20%, ca 850 000 ha; on asendunud põldude või  
võsaga 



 PUISNIITUDE SAMBLIKUD 
�  Puisniitudelt seni registreeritud ≈ 170 epifüütset liiki 
�  Puisniidud suhteliselt liigirikkamad kui metsad 

●  Sarnane lehtmetsade samblike elustikule, kuid puuduvad 
põlismetsade liigid 

●  Leidub ka spetsiifilisi liike, mida metsast pole leitud 

�  Tammed – kõige soodsam substraat samblikele 
puisniitudel 

�  Mõjuvad tegurid: 
●  Võra tihedus mõjutab negatiivselt 
●  Eri puuliikide olemasolu 
●  Puu diameeter 



 PUISNIITUDE SAMBLIKUD 
Samblike liigirikkus väheneb võra tiheduse kasvades 

Kõik liigid Nn ‘väärtuslikud liigid’ 



LOOPEALSETE SAMBLIKUD 
�  Loopealseid Eestis u 15 000 ha (1930-tel ≈ 50 000 ha) 



LOOPEALSETE SAMBLIKUD 
�  Loopealsetelt seni registreeritud üle 260 liigi, neist 

epiliidid lubjakivil (üle 100) ja graniidil (ligi 90); 
maapinnal ja taimejäänustel üle 120 liigi 

�  Palju on liike, mida muudest kasvukohatüüpidest pole 
leitud, peamiselt kaltsifiilid 

�  Palju on liike, mis pärit teistest taimkattevöönditest, nt 
●  tundra- või kõrgmägede liigid (Flavocetraria cucullata – 

harilik tundrasamblik, Sphaerophorus globosus – kerajas 
korallsamblik) 

●  stepiliigid (Fulgensia bracteata - harilik särasamblik, Psora 
decipiens – stepi-naastsamblik) 



LOOPEALSETE SAMBLIKUD 
 
�  Uuriti maapinnasamblikke võrdlevalt 

kruusakarjäärides ja loopealsete erinevates  tüüpides 

�  Leiti, et mahajäetud kruusakärjäärid, endised sõjaväe 
käsutuses olnud alad jms võivad olla ajutiseks asendus-
kasvukohaks mitmetele loopealsete 
maapinnasamblikele, sh kaitseväärtusega liikidele 



PÄRANDKOOSLUSTE (puisniidud & loopealsed) 
MAJANDAMISE SOOVITUSED   

�  Nii puisniitude kui loopealsete haruldased samblikud 
eelistavad avatud kasvukohti 

�  Loopealsete haruldased maapinnasamblikud eelistavad 
alasid, kus rohttaimedel on madal produktiivsus 

�  Puisniitudel: 
●  Säilita puiniite Eesti eri regioonides 
●  Puude-põõsaste valikuline raie, et säilitada puisniitude pool-

avatus ja mosaiiksus 
●  Säilita puisniitudel eri liike ja eri vanuses puid 

�  Loopealsetel: 
●   Mõõdukas karjatamine ja kadakate raie 
●  Kohati soovitatav taimestiku ja maapinna kunstlik häiring  



LOOPEALSETE SAMBLIKUD 
kadakal 

�  Uuriti epifüütseid samblikke 126 kadakal 17 loopealsel 
�  Kokku leiti 140 samblikuliiki 

�  Liigirikkust mõjutasid kadaka tunnused – vanematel ja 
oksarikkamatel kadakatel oli liike rohkem 

�  Keskmiselt oli plaatloode kadakatel liike rohkem kui 
rähkloopealsete kadakatel 

�  Loopealsete hooldamisel (kadakate raiel) tuleks siiski 
alles jätta mõned vanemad kadakad 



Ede Oja (Leppik) 


