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Hea lugeja
Sellesse, järjekorras teise grandiprojektide tulemuste
kogumikku on koondatud 45 Eesti Teadusagentuuri
(ETAg) rahastatud ja 2019. aastal lõppenud
uurimisprojekti aruande põhjal koostatud postrit.
Nende eesmärk on lühidalt, arusaadavalt ja piltlikult
selgitada, mis oli uurimistöö eesmärk, mis olid
olulisemad tulemused ja miks need tulemused on
olulised.
Küsimus teaduse ühiskondlikust, kultuurilisest ja/
või majanduslikust olulisusest ja mõjust on väga
kompleksne. Teadusvaldkondadel on erinevad
uurimisobjektid ja rõhuasetused, millest mõni võib
olla omas ajas väga aktuaalne, teise olulisus võib
ilmneda aga alles aastate või isegi aastakümnete
pärast. Uurimistöö eesmärgid võivad samuti olla
erinevad. Alusuuringute ülesanne on midagi
teada saada, rakendusuuringute eesmärk on
selgitada välja teadmiste rakendamise võimalusi
ja eksperimentaalarenduse käigus testitakse
rakendamisvõimaluste realistlikkust. Kõik need kolm
teaduse alussammast on võrdväärselt tähtsad ja
vajalikud ning neist ühe „kasulikumaks“ hindamine
teistest oleks ohtlikult lühinägelik. Samamoodi on
eri teadusvaldkonnad vajalikud ka üksteisele. Ilma
alusuuringuteta matemaatikas ei saanuks edeneda
arvutiteadus, ilma keeleteaduseta ei saaks areneda
keeletehnoloogia, ilma keemiata poleks võimalik
ravimiarendus jne. Seega võib ühe teadussuuna
eelistamine tunduda omas ajas küll põhjendatud, kuid
kaasa tuua hoopis selle sama teadusharu kängumise
tulevikus. Omaette küsimus on nn pehmete teaduste –
sotsiaalteaduste ning humanitaarteaduste ja kunstide
valdkonna „väärtus“. Siinkohal tuleb ikka ja jälle
rõhutada, et teaduse „tulu“ ei ole ainult rahaline ega
majanduslik. Kui ühiskonna hing on haige või keel
kängub, kui õpetamine koolis ja ülikoolis ei käi ajaga
kaasas või kui ühiskond ei suuda hakkama saada

vaenamise ja võõravihaga, on materiaalsest jõukusest
ja äririkkusest vähe kasu. Teadmuspõhises ühiskonnas
on kujunemas teadmiste puudumisest suuremaks
probleemiks teadmiste paljusus, mõtestamine ja
nutikas rakendamine. Sotsiaal- ja humanitaarteaduste
olulisim roll ja väljakutse ongi aidata ühiskonnal
tervikuna ja igal üksikisikul uut mõtestada ja
muutustega kohaneda.. Teaduse mitmekesisus on mitte
ainult teaduse rikkus, vaid ka säästliku ja kestliku
innovatsiooni võti.
Seepärast on meie kõigi – teaduspoliitika kujundajate,
teaduse rahastajate, teadustulemuste rakendajate
ja kasutajate ning – või eelkõige – teadlaste kohus
teaduse ühiskondlikku mõju teadvustada, tutvustada ja
selgitada.
Enamik siia kogumikku koondatud postritest on
valminud Eesti Teadusagentuuri ja uurimisprojektide
juhtide koostöös. Kogumikku on koondatud
kaugeltki mitte kõik 2019. aastal lõppenud ETAg-i
uurimistoetusega projektid. Täielik info on saadaval
ETISes: www.etis.ee.
Postrid on esitatud nelja valdkonna kaupa
(loodusteadused ja tehnika, bio- ja keskkonnateadused,
terviseuuringud, ühiskonnateadused ja kultuur),
iga valdkond on eristatud vastava tunnusvärviga.
QR-koodide taga on peidus ka palju täiendavat lugemist
vastava projektiga seotud meediakajastustest.
Loodetavasti leidub tulemuste seas nii mõndagi,
mis äratab erilist huvi. Kindlasti väärivad projektide
tulemused tutvumist ka selle pilguga, kas üks või
teine neist sobiks üle võtta tootearendusse või muul
moel praktikas rakendada. Igal postril on ka teadlase
e-posti aadress, et soovi korral saaks otse tema poole
pöörduda.
Huvitavat lugemist ja põnevaid ahhaa-elamusi!
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Projekti eesmärk
Uurida samblike liigirikkuse mustreid Eesti metsades, et edaspidi hinnata koosluste täielikkust ja selle säilimise
võimalikkust. Hinnata ühe tavalise ja laialt levinud metsasambliku, vars-habesambliku populatsioonide
geneetilist mitmekesisust meie okasmetsades.

Samblik – liitorganism, mis koosneb kahest osapoolest, seenest ja fotosünteesivast komponendist
(vetikast ja/või tsüanobakterist).
Populatsioon – piiratud alal elavad sama liigi isendid, kes kõik võivad potentsiaalselt omavahel ristuda.

Projekti olulisemad tulemused
z Samblike liigilist koosseisu mõjutasid maastikuga

seotud näitajad, nt uurimisala kaugus lähimast
tänapäevasest metsast ja metsade pindala
uurimisala läheduses 1930ndatel aastatel. Need
tulemused näitavad metsade kui samblike leviste
allika olulisust ja mõju kestvust.

Ühised genotüübid varshabesambliku Põhja-Eesti
(N), Lääne-Eesti (W) ja KaguEesti (SE) populatsioonides
(joone paksus kahe populatsiooni vahel peegeldab
neis populatsioonides leitud
ühiste genotüüpide arvu)

z Pikaajalise aluselise tolmusaaste mõjul männi-

metsas esineb nihkeid samblike koosluste liigilises
koosseisus ja ka ühe uuritud liigi, vars-habesambliku populatsioonide geneetilises struktuuris.
z Vars-habesambliku vegetatiivsed, sümbiootilised

levised võivad jõuda kaugemale kui varem arvatud.

Joonis: Andres Saag

Miks on need tulemused olulised?
z Projekti tulemused aitavad mõista mehhanisme, mis mõjutavad samblike liigilist mitmekesisust metsas.
z Teades tegureid, mis aitavad kaasa liigirikkuse kujunemisele, saame teadlikult välja töötada meetodeid

loodusliku elurikkuse säilimiseks või suurendamiseks.
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