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SAMBLIKE TÄHTSUS LOODUSES 

•   Mõjutavad ökosüsteemide aineringet 
•  Fotosünteesivad – suurendavad biomassi ja O2 hulka 
•  Võimelised siduma õhu N (tsüanobakteritega liigid) 

 
•    

Limasamblik (Collema)          Tähn-kilpsamblik (Peltigera aphthosa)  



SAMBLIKE TÄHTSUS LOODUSES 

•  Suurendavad bioloogilist mitmekesisust (eriti 
oluline ekstreemsetes tingimustes) 

•   Pioneerliigid – valmistavad keskkonda (pinda) 
ette teistele, nõudlikemale organismidele 
•  maapinnal, nt liivikutel ja loopealsetel 
•  kivide esmased koloniseerijad  

•   Seotud teiste organismidega – pakuvad elupaika 
selgrootutele loomadele (teod, lülijalgsed) ja teistele 
seentele; toiduks ja pesamaterjaliks mõnedele 
selgroogsetele loomadele 



SAMBLIKE KASUTAMINE  

Ravimid – sisaldavad antibiootilisi aineid: 
•  islandi käokõrv (Cetraria islandica) 
 → ravitee, imemistabletid “Islamint”, 
“Islamoos” 

→ köha, kurgu- ja kopsuhaiguste raviks 
 
•  habesamblikud (Usnea)  
→ usniinhape ja selle preparaadid 

(salvide või vedelate preparaatidena; 
rahvatarkus – mähised haavale) 

→ põletikuvastane 
→ vähivastase toimega 
→ antioksüdant 
 



SAMBLIKE 
KASUTAMINE  

Mürgid:  
väheseid samblikuliike (nt. 
Letharia vulpina) on Kesk- 
Euroopas ja Skandinaavias 
kasutatud metsloomad (huntide- 
rebaste) mürgitamiseks 



SAMBLIKE KASUTAMINE 

 Toit ja loomasööt – samblikud sisaldavad süsivesikuid 
(samblikutärklist e lihheniini, mis on töötlemata raskesti 
omastatav), seega samblikud on söödavad, kuid nende 
toiteväärtus on madal 

●  Põdrasamblikud (Cladina) – põhjapõtrade toit tundras 
●  Narmassamblikud (Bryoria) – kasutatud toiduna indiaanlaste 

poolt 
●  Islandi käokõrv (Cetraria islandica) – Skandinaavias lisati 

leivajahule 
●  Söödav kõrvsamblik (Umbilicaria esculenta) – kasutatud 

delikatessina Jaapanis 
●  Söödav mannasamblik (Aspicilia esculenta) – võimalik 

“taevamanna”, mida juudid sõid 40-aastase rännaku ajal Siinai 
kõrbes 



Söödav kõrvsamblik (Umbilicaria esculenta) 

Iwatake 
jaapani k. 



SAMBLIKE KASUTAMINE  
 Loomasööt 

 Põdrasamblikud (Cladina) ja porosamblikud (Cladonia) 
– oluline toiduallikas põhjapõtradele, eriti talviti  



SAMBLIKE KASUTAMINE 
Parfümeeriatööstuse tooraine 

Kollane lõhnasamblik (Evernia 
prunastri) ja hall karesamblik 
(Pseudevernia furfuracea) 
 



SAMBLIKE KASUTAMINE 
 Kaunistusmaterjal pärgades, kostüümides, 
makettidel – habesamblikud, narmassamblikud 
põdrasamblikud jt suursamblikud  



Värviallikad – kasutatakse looduslike värvainetena 
loomse materjali (vill, siid) värvimisel 



Värvimisel kasutatud samblikke: 

Vagu-lapiksamblik 
(Parmelia sulcata) 

Harilik seinakorp 
(Xanthoria parietina) 



SAMBLIKE KASUTAMINE  

 Lihhenomeetria – kasutatakse substraadi vanuse 
määramisel; teades samblike talluse kasvukiirust ja 
mõõtes kindlate samblikuliikide talluse läbimõõtu, on 
võimalik välja arvutada sambliku substraadi vähim 
vanus 

•   Substraat peab olema vähemalt sama vana kui tallus 
sellel 

•   Kasutatakse nt liustikumoreenide, aga ka vanade 
skulptuuride, monumentide jm vanuse määramiseks 



Harilik kaartsamblik 
(Rhizocarpon geographicum) 



INDIKATSIOON 

Indikatsioon – keskkonna raskesti hinnatavate omaduste 
või seisundite (nn. sihttunnuste) määramine mingi 
abivahendi  või organismi (nn. indikaatori) hõlpsasti 
tuvastatavate omaduste kaudu. 

  V. Masing “Ökoloogialeksikon” 1992 
 
[Indico (lad. k.) – näitama, osutama, avalikustama]  



SAMBLIKE KASUTAMINE 

 Lihhenoindikatsioon – samblike liigilise koosseisu 
ja ökoloogiliste näitajate alusel saadakse täiendavat infot 
keskkonna nö varjatud omaduste kohta, nt: 

 
●  õhu, vee või pinnase saastatuse kohta linnades või 

tööstuspiirkondades 

●  metsade põlisuse, üldise liigirikkuse, kaitsevajaduse 
jms  kohta loodusmaastikel 



LIHHENOINDIKATSIOON 
LOODUSMAASTIKEL 

•  Indikaatorliigid (tunnusliigid, siganaal-liigid) 
vääriselupaikade äratundmiseks metsas; 
vääriselupaik (VEP) – metsaosa, kus suure 
tõenäosusega võivad esineda haruldased, 
ohustatud või kaitsealused liigid 

•  Indikaatorliigid metsade põlisuse 
määramiseks – näitavad metsakoosluse 
katkematut püsimist ühes kohas 



Vääriselupaiga indikaatorid 

� Vanades okasmetsades näiteks 
  

Opegrapha rufescens, VEP 

Sclerophora coniophaea, 
VEP, LK II 

Menegazzia terebrata, 
VEP, LK III 

Lobaria pulmonaria, 
VEP, LK III 

VEPi indikaatorliike 





VANADE METSADE SAMBLIKUD 

•  Vanadel metsaaladel on üldiselt rohkem 
samblikuliike kui noortel 
 - metsa ökoloogiline järjepidevus 
 - spetsiifilised mikrokasvukohad (nt. lamatüved) 

•  Mõned liigid eelistavad kasvada vanades 
majandamata metsades 

•  Mõned liigid eelistavad kasvada vanadel puudel 
 

Kuidas neil vahet teha?? 
 



VANADE METSADE SAMBLIKUD 
 Uurimus Eesti ja Fennoskandia okasmetsades 
(Marmor et al. 2011): 

•  Proovipunktid Eesti okasmetsades (info ajaloolistelt 
kaartidelt): 
 1) esimese põlvkonna majandamata metsad 
 2) sadu aastaid samas kohas kasvanud vanad metsad 

  
•  Võrdluspunktid Soomes, Rootsis ja Norras 

 suurtel vana metsa aladel 
  
Igas punktis valiti viis juhuslikku samaliigilist puud (kuusk & 

mänd), millel määrati kõik samblikud ja mõõdeti puu 
vanus 

 



Vana metsa näide Järvseljalt 



“Noore” metsa näide Tündrelt 



VANADE METSADE SAMBLIKUD  
Eesti noorte ja vanade metsade võrdlus  

Samblikuliikide arv proovipunktides 

Metsa	vanus	



VANADE METSADE SAMBLIKUD  
Eesti noorte ja vanade metsade võrdlus 

•  Metsa järjepidevus mõjutas nii sambliku liikide arvu kui liigilist 
koosseisu proovipunktides – liigirikkus on vanas metsas suurem 
kui noores metsas 

•  Puu max vanus proovipunktis mõjutas samblike liigilist 
koosseisu – mõned liigid eelistavad kasvada vanematel puudel 
•  → ilmselt seotud paljude liikide kehva levikuvõimega, mistõttu 

nad ei ole veel noortesse metsadesse (<100 a) ja noortele 
puudele jõudnud 

•  Eesti vanades metsades on sambliku liikide arv tunduvalt 
väiksem kui Fennoskandia suurtel vana metsa aladel 
•  → seotud Eesti vanade metsade väikese pindala ja 

fragmenteeritusega!?    

 



Näiteid liikidest 

 Arthonia leucopellaea (valkjas tähnsamblik) ja Lecanactis 
abietina (kuuse-nublusamblik) kasvasid Eestis umbes pooltes 
vana metsa kuuse punktides. Noortes metsades ei leitud neid 
kordagi. Liigid on edukalt kasutusel VEPi indikaatoritena. 



Näiteid liikidest 
Alectoria sarmentosa (oksa-
tuustsamblik) on tavaline kuuskedel 
vanades metsades Fennoskandias. Eestis 
on liik haruldane isegi vanades 
metsades. 

Calicium viride (roheline 
jalgsamblik) on praegu Eestis 
tavaline. Ometi leiti liiki ainult 
vanades kuuse punktides, kus ta 
eelistas vanemaid puid. 



ÕHU SAASTATUSE LIHHENO-
INDIKATSIOON 

Erinevused linna ja loodusmaastike samblike 
elustikes (täheldas juba W. Nylander 1866) 

●  Vähem liike – kiiresti kaovad suursamblikud, 
pisisamblikud vastupidavamad  

●  Samblike väiksem katvus ja vitaalsus – võivad 
tundmatuseni moonduda 

●  Substraadi muutus – laskuvad puu okstelt ja tüvelt 
jalamile, epiliidid võivad asustada puukoort, 
okaspuude liigid lehtpuid jne  



  Harilik 
rihmsamblik 
(Ramalina 
farinacea), 
kogutud 1911 
(suur isend)  ja 
1974 (väikesed) 
Tallinnas, 
Kadrioru pargis 



ÕHU SAASTATUSE LIHHENO-
INDIKATSIOON 

Erinevuste põhjused linna ja 
loodusmaastike samblike elustike vahel 

●  Substraatide ja ökoloogiliste niššide vähesus 
●  Linna mikroklimaatilised tingimused  
●  Saasteained 



ÕHU SAASTATUSE LIHHENO-
INDIKATSIOON 

Samblike tundlikkuse põhjused e miks 
samblikud on head saastuse indikaatorid? 

●  Aeglane metabolism 
●  läbitungimatu välise kihi puudumine 
●  sademetevee vahetu adsorbtsioon talluse 

pinnalt 
●  samblike “igihaljus”  ja talluse väga pikk iga 
●  eri liikidel erinev tundlikkus saasteainete 

suhtes 



ÕHU SAASTATUSE LIHHENO-
INDIKATSIOON  Saastajad 

 Esmased saastajad 
●  Transport ➞ C-ühendid (CO, CO2, süsihapped) ja 

N-oksiidid (NOx) 
●  Tööstus, elektrijaamad (fossiilsete kütuste 

põletamine) ➞ S-ühendid (SO2, SO3) – samblikele 
eriti kahjulikud, indikaatoriteks happelist saastust 
taluvad liigid 

●  Loomakasvatus (karjakasvatus, orgaaniline 
väetamine) ➞ N-ühendid (NH3), põhjustavad 
eutrofeerumist; indikaatoriteks nitrofiilid (ühtlasi ka 
tolmutaluvad) 



ÕHU SAASTATUSE LIHHENO-
INDIKATSIOON  Saastajad 

Teisesed saastajad – tekivad esmaste saastainete (CO, CO2, 
SO2, SO3, NOx, NH3) ja õhus normaalselt leiduvate 
ühendite reageerimisel 
●  happeline saastus ➞ oksiidid annavad õhu kõrge niiskuse-

sisalduse puhul happeid, mis võivad oluliselt muuta substraatide 
pH – lehtpuude subneutraalne koor hapestub, seda asustavad 
okaspuude liigid, liigirikkus väheneb, valdavad atsidofiilid 

●  happeline tolmu- ja tuhasaastus (eutrofeerumine, NH4
+ ja NO3

- 

koosmõju) – happelise koorega puude liigirikkus võib suureneda; 
atsidofiilid taanduvad, flooras valdavad nitrofiilid  

●  aluseline tolmusaastus (nt. Kundas) – kaltsifiilsed epiliidid 
asustavad puid 



ÕHU SAASTATUSE LIHHENO-
INDIKATSIOON  Metoodika 

•   Liikide ja koosluste vaatlus, liigilise 
mitmekesisuse määramine 

•   Indeksite kasutamine (analüüsiruutudes 
määratakse sünuuside üldkatvus ja iga liigi 
katvus eraldi, vaja teada liigi tundlikkuse tase) 

•   Indikaatorliikide kaardistamine 
•   Talluse transplantatsioon 
•   Keemiliste elementide (raskemetallide) 

sisalduse mõõtmine 



Metoodika 

•  Meetodid põhinevad erinevate liikide 
erineval tundlikkusel saasteainetele 

•  Õhusaaste mõjutab samblikke nii 
otseselt (füsiol. protsesside kaudu) 
kui ka substraadi muutumise kaudu 

•  Epifüütsete samblike jaoks on 
peamiseks substraadi kaudu 
avalduvaks mõjuks puukoore pH 
muutumine 

•  Paljud samblikuliigid eelistavad 
kindla pH tasemega puukoort 

•  Seetõttu kaasnevad puukoore pH 
muutumisega enamasti muutused 
samblike liigirikkuses ja liigilises 
kooseisus Habesamblikke peetakse puhta õhu 

indikaatoriteks 

Foto: Dave Greten 



ÕHU SAASTATUSE LIHHENO-
INDIKATSIOON  Metoodika 

1. Õhu puhtuse indeks IAP (index of air purity) – 
DeSloover & LeBlanc  1968 

2. Poleotolerantsuse indeks IP – Trass 1968 

Indeksid – analüüsiruutudes määratakse 
samblike üldkatvus ja iga liigi katvus eraldi, 
vaja teada liigi tundlikkuse tase. Näited: 
 



ÕHU SAASTATUSE LIHHENO-
INDIKATSIOON  Metoodika 

 Poleotolerantsuse indeks IP: 

               IP = ∑ ai x ci  

                              
n=i

   Ci 
 n = liikide arv analüüsiruudus (20 x20 cm) 
 ai = liigi poleotolerantsuse aste (saame 10-

palliliselt varem koostatud skaalalt) 
 ci = liigi katvus 10-pallilises skaalas 
 Ci = kõikide liikide üldkatvus 

 



ÕHU SAASTATUSE LIHHENO-
INDIKATSIOON Metoodika 4 

Poleotolerantsuse indeks IP (Trass 1968): 
   mida väiksem IP väärtus, seda väiksem SO2 
konsentratsioon õhus, seda puhtam õhk 

●  kui IP < 4, siis normaalvöönd (SO2 kuni 0,03 mg/m3 õhus)  

●  kui IP = 5–7, siis segavöönd (SO2 0,03–0,08 mg/m3 õhus)  

●  kui IP > 7, siis võitlusvöönd (SO2 kuni 0,3 mg/m3 õhus)  

●  kui IP = 0, siis samblikukõrb (SO2 kuni 0,3 mg/m3 õhus)  



ÕHU SAASTATUSE LIHHENO-
INDIKATSIOON  Indikaatorliigid 

●  Tugevat happelist saastust taluvad: 
•  harilik hallsamblik (Hypogymnia physodes) 
•  jahu-löövesamblik (Lepraria incana) 
•  harilik jahusamblik (Phlyctis argena) 

●  Mõõdukat happelist saastust taluvad: 
•  hall hõlmasamblik (Platismatia glauca) 
•  hall karesamblik (Pseudevernia furfuracea) 

●  Tugevat tolmusaastust ja happesaastust taluvad: 
•  hägu-tõmmusamblik (Phaeophyscia orbicularis) 
•  harilik seinakorp (Xanthoria parietina) 

●  Aluselist tolmu taluvad, kuid tundlikud happele: 
•  harilik ripssamblik (Anaptychia ciliaris) 
•  saare-rihmsamblik (Ramalina fraxinea) 



TARTU LIHHENOINDIKATSIOONILINE KAART 
indikaatorliike kasutades (järgmine slaid) 

Legend 
§  roosa laik – tugeva happelise saaste vöönd 1991. a-l (Liiv 

2000 järgi) 
§  värvilised kettad – 2001. a kooliõpilaste uuringu vaatlus-

paigad; ketaste suurus on võrdelises sõltuvuses antud paigast 
leitud indikaatorliikide koguarvuga 

§  samblikuliikide indikaatorrühmad:  
• punane – tugevat happelist saastust taluvad liigid, 
•  sinine – mõõdukat happelist saastust taluvad liigid, 
• kollane – nii happelist saastust kui tolmu taluvad liigid, 
•  roheline – tolmu taluvad, kuid happelise saastuse suhtes 

tundlikud liigid   
 





ÕHU SAASTATUSE LIHHENO-
INDIKATSIOON  Aluseline õhusaaste 
•  Subneutraalse koorega puud (laialehised): 

  → koore pH muutub veelgi kõrgemaks 
  → püsima jäävad vaid neutrofiilsed ja aluselise saaste suhtes 
tolerantsed samblikud 
  → samblike liigirikkus väheneb 

 
•  Happelise koorega puud (okaspuud): 

  → puhverdusvõime aluselisele saastele on suurem 
  → aluselise saaste suhtes tundlikumad atsidofiilsed liigid 
kaovad, lisanduvad neutrofiilsed liigid 
  → samblike liigiline koosseis muutub, kuid liigirikkus ei 
tarvitse väheneda 



Puukoore pH mõju samblikuliikide esinemisele 
 

Näide 1: pruunikas narmassamblik eelistab männil kasvades 
madalamat pH taset 

Allikas: Marmor & Randlane 2007 



Puukoore pH mõju samblikuliikide esinemisele 
 

Näide 2: harilik korpsamblik eelistab kõrgemat pH taset 

Allikas: Marmor & Randlane 2007 



    Mändidega proovipunktid Tallinnas 



            Pärnadega proovipunktid Tallinnas 


