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EESTI LIHHENOFLOORA 
UURIMISE AJALUGU  I 

�  Ettevalmistav periood (kuni 1860) – kokku ≈ 100 
samblikuliiki praeguselt Eesti alalt 
●  1778  J. Fischer (Linné õpilane) – 25 liiki Liivimaalt 

(“kopsu rohhud”) 
●  1803  D. Grindel – 38 liiki Eesti-, Liivi- ja Kuramaalt 
●  1805  W. Friebe – 7 liigi kasutusvõimalused 
●  1823  I. Luce – 17 liiki Saaremaalt (“nömme samblid”) 
●  1845  – loodi Riia Loodusuurijate Selts 
●  1853  – loodi Tartu Loodusuurijate Selts 
●  1856  A. Dietrich – 84 liiki Põhja-Eestist 

“Blicke in die Cryptogamenwelt der Ostseeprovinzen” 



EESTI LIHHENOFLOORA 
UURIMISE AJALUGU  II 

�  Tartu periood (kuni 1900) 
●  Andreas Bruttan – gümnaasiumiõpetaja ja koolide 

inspektor Tartus, tundis huvi sammalde ja samblike 
vastu, oli tihedalt seotud Tartu LUS-ga 

●  neli ekspeditsiooni Eesti-, Liivi- ja Kuramaal (1862–
1865) 

●  1870 “Lichenen Est-, Liv- und Kurlands” 
●  1889  täiendav artikkel 
●  nimetas oma töödes 394 liiki (praeguse taksonoomia 

järgi ≈ 460 liiki)  
●  herbaaariumi säilitatakse TU-s ja RIG-s 



EESTI LIHHENOFLOORA 
UURIMISE AJALUGU  III 

�  Tallinna periood (kuni 1918) 
●  1907 Paul Wasmuth – 94 suursambliku liiki 

Tallinna ümbrusest, neist mitmed haruldased 
●  1909–1913 Konstantin Mereschkowski – mitmed 

artiklid Tallinna ümbruse samblikest 
●  1913 – kokkuvõte kõigist senistest töödest, u. 500 

liiki Baltimaadest, neist ≈ 350 Eesti alalt 



EESTI LIHHENOFLOORA 
UURIMISE AJALUGU  IV 

�  Ugri periood (kuni 1940) 
●  Eesti botaanikud hakkavad koguma samblikke 
●  soomlaste-rootslaste külaskäigud Eestisse 
●  1931  raamat “Die Flechten Estlands I” soome 

lihhenoloogilt Veli Räsänen (262  liiki) 
●  Esimene eestlasest samblike spetsialist Hilja 

Lippmaa (eestikeelne lühimääraja“Eesti põõsas- ja 
lehtsamblikke”, Eesti Loodus 1937, lk. 192–196) 



VELI RÄSÄNEN (1888–1953) 

 Maailmakuulus soome 
lihhenoloog, kirjeldas u. 
350 uut liiki ja 550 
liigisisest taksonit, sh. 
Usnea wasmuthii, Usnea 
esthonica 

Loe: Aino-Marja Räsänen-
Lemaitre 1983 “Minu isa 
Veli Räsänen” – Eesti 
Loodus 6:360–363. 



EESTI LIHHENOFLOORA 
UURIMISE AJALUGU  V 

�  H.Trassi ja õpilaste periood (kuni 1988) 
●  1958  Hans Trass “Eesti NSV kladooniate (põdra-

samblike) määraja” 
●  1967  (trükitud 1970) Hans Trass “Eesti lihhenofloora 

analüüs” vene keeles – 677  samblikuliiki 
●  1981 – kokku teada 711 liiki 
●  õpilased Jüri Martin, Eva Nilson, Taimi Piin, Siiri Liiv 

töötasid NSVL põhjaaladel, Kaug-Idas, 
lihhenoindikatsiooni alal, kuid mitte Eesti flooraga  



Hans Trass 
(1928–2017) 



EESTI LIHHENOFLOORA 
UURIMISE AJALUGU  VI 

�  Rahvusvahelise koostöö periood (al.  1989) 
●  1989 Rootsi lihhenoloogide esimesed välitööd 

Eestis – leidsid 74 Eestile uut liiki 
●  1994 raamat “Eesti suursamblikud” 
●  1999 uus Eesti samblike nimekiri (“Second 

Checklist of lichenized, lichenicolous and allied 
fungi”) 

●  2004 raamat “Eesti pisisamblikud” 



KIRJANDUST EESTI SAMBLIKEST 
�  Trass, H. & Randlane, T. (koost.) 

1994. Eesti suursamblikud. 
Tartu. 399 lk. 
●  Määramistabelid + 382 suur- 

sambliku liigi kirjeldused, neist 332 
leitud Eestist 

 

�  Randlane, T. & Saag, A. (koost.) 
2004. Eesti pisisamblikud. Tartu. 
582 lk. 
●  Määramistabelid + 647 pisi- 

sambliku ja lihhenikoolse seene liigi 
kirjeldused, kõik leitud Eestist 



VEEL 
KIRJANDUST 

u  Kalda, A., Randlane, T., Paal, 
T., Saag, A. 2004. Väike 
sammalde ja samblike raamat. 
224 lk. 

u  Triloogia suursamblikest: 
Eesti puudel kasvavad suur-
samblikud, 2011, 326 lk;  

u Eesti kividel kasvavad suur-
samblikud, 2015, 304 lk;  

u Eesti maapinna suursamblikud, 
2019, 319 lk. 



 
�  Randlane, T. & Saag, A. 

(eds) 1999. Second 
checklist of lichenized, 
lichenicolous and allied 
fungi of Estonia. – Folia 
Cryptogamica Estonica 35: 
1–132.  



“SECOND CHECKLIST...” 
�  Esitab andmed 851 liigi ja 12 liigisisese 

taksoni kohta 200 perekonnast; neist: 
●  790 liiki lihheniseerunud = samblikud 
●  39 liiki lihhenikoolsed (#) 
●  22 liiki saprotroofsed või fakultatiivselt lihhen (+) 
●  54 liiki kirjnduse põhjal (?) 
●  40 liiki pole leitud peale 1950 (*)  

�  Jooksvalt täiendatav võrguversioon 
     http://www.eseis.ut.ee 



“SECOND CHECKLIST...” 
�  Esitab iga taksoni kohta järgmised 

andmed: 
●  taksoni korrektne nimi ladina ja eesti keeles, 

autorite nimede lühendid 
●  olulisemad sünonüümid 
●  Eestis leidumise tõestusallikas (kas herbaariumid, 

kus esindatud, või viide kirjandusele)  
●  substraat jm. ökoloogilised eelistused 
●  levik Eesti 5 regioonis 
●  sagedusklass 



“SECOND CHECKLIST...” 
regioonid (NW, NE, SW, SE, WIs) 



“SECOND CHECKLIST...” 
sagedusklassid (6) 

rr – väga haruldane (rarissime), 1–2 leiukohta 
r – haruldane (rare), 3–5 leiukohta 
st r – üsna haruldane (sat rare), 5–10 leiukohta  
st fq – üsna sage (sat frequenter), 11–20 leiuk.  
fq – sage (frequenter), 21–50 leiukohta 
fqq – väga sage (frequentissime) – 51 või enam 

leiukohta 



EESTI LIHHENOFLOORA 
ÜLDISELOOMUSTUS  I 

�  Liikide arv 2018: 1179 liiki ja 13 liigisisest 
ühikut 
●  955 liiki lihheniseerunud seeni (= samblikke) 

•  neist üle 300 suursambliku ja alla 600 pisisambliku 
●  193 liiki lihhenikoolseid seeni 
●  31 liiki saprotroofseid / fakultatiivseid seeni  



Liikide arv 1999 
(2nd  Checklist) 

Liikide arv 2018 
(eSEIS) 

Samblikud 790 955 
Lihhenikoolsed seened (#) 39 193 

Saprotroofsed 
/ fakultatiivsed seened (+) 

22 31 

Ainult kirjanduse põhjal (?) 54 35 

Pole leitud peale 1950 (*) 40 55 
 

Kokku liike 851 1179 

Eesti lihhenofloora üldiseloomustus:  
viimase ≈ 20 a võrdlus  



Eesti samblike 
infosüsteem 
eSEIS 
 http:// 
www.eseis.ut.ee 

INTERNETIS 







FLOORADE VÕRRELDAVUS 
�  Kuidas hinnata liigirikkust? Kas liike on 

palju või vähe? – Liikide koguarvu võrdlus 
erinevatel aladel 

�  Absoluutarvude võrdlus – mõistlik siis, kui 
ületatud on elementaarfloora pindala (100 km2) 
 Elementaarfloora – mingi minimaalse suurusega ala taimestik, kus 
esinevad kõik sellele piirkonnale iseloomulikud kasvukohad 
sellises hulgas, et oleksid esindatud kõik neile vastavad 
taimekooslusd; nt: 
 Vormsi saar Eestis (93 km2)  – 304 liiki samblikke 
 Vega saar Norras (116 km2)  – 668 liiki 



 

ALA (RIIK) PINDALA 
(K(M2) 

LIIKIDE 
ARV 

Sloveenia 20 000 850 
Holland 42 000 787 
Taani 43 000 915 
Eesti 45 000 1176* 
Slovakkia 49 000 1628* 
Läti 65 000 690* 
Leedu 65 000 ≈ 600* 
Tšehhi 79 000 1577* 
Itaalia 301 000 ≈ 2328* 
Poola 313 000 1619 
Norra 324 000 1985* 
Soome 338 000 1832* 
Rootsi 450 000 2410* 
 

* – lihhenikoolsed seened kaasa arvatud 



EESTI LIHHENOFLOORA 
ÜLDISELOOMUSTUS 

�  Liigirikkus – kuidas hinnata? 
●  liikide arv võrdlemisi suur, arvestades ala väiksust 

ja horisontaalse-vertikaalse tsonaalsuse puudumist 
●  Eesti asend – põhja- ja lõunapoolsete liikide leviku 

piiril  
●  looduslike tingimuste suur mitmekesisus 
●  inimtegevuse mõju mitte väga ulatuslik  
●  suhteliselt hea uurituse tase 



 Eesti asub põhjapoolsete liikide leviku lõuna-
piiril, nt. hariliku tundrasambliku (Flavocetraria 
cucullata) levik Euroopas ja Baltimaades 



 Eesti asub lõunapoolsete liikide leviku põhja-
piiril, nt. hariliku kitsesambliku (Flavoparmelia 
caperata) levik Euroopas ja Baltimaades 



EESTI LIHHENOFLOORA 
ÜLDISELOOMUSTUS – looduslike 

tingimuste suur mitmekesisus 

�  Pealiskorra kivimite erinevus Põhja- ja 
Lõuna-Eestis  (põhjaosas ordoviitsiumi ja 
siluri ladestud, lõunaosas devoni ladestud) 

�  Taimestiku erinevus Ida- ja Lääne-Eestis 
(Eestit läbib põhja-lõuna suunas oluline 
taimegeograafiline piir) 

�   Pikk rannajoon, mere lähedus, palju saari  



Eestit läbib põhja-lõuna suunas 
oluline taime-geograafiline piir 

1. Lippmaa 1935 
2. Laasimer 1958 
3. Ahti et al. 1968 

1. 2. 

3. 



EESTI LIHHENOFLOORA 
ÜLDISELOOMUSTUS  

 – liikide levik erinevates regioonides 

52% ida- ja 
läänepoolsetes 
regioonides, 
41% ainult   
läänepoolsetes, 
7% ainult 
idapoolsetes 



EESTI LIHHENOFLOORA 
ÜLDISELOOMUSTUS  

 – haruldaste liikide suur osakaal 

     Haruldased :  
64% samblikest, 
      aga 
45% sammaldest, 
36% taimedest 



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, uurimisel 
§   Veekogud (veekogudes olevad kivid) – vähe 

liigirikkad, uurimisel 
§   Kultuuristatud alad (pargid) – keskmise 

liigirikkusega, uurimisel 



LIIGIRIKKAIMAD 
PEREKONNAD EESTIS 

1.  POROSAMBLIK* (Cladonia)   68 
2.  Liudsamblik (Lecanora)    56 
3.  Tähnsamblik (Arthonia)    28 
4.  Kirmesamblik (Verrucaria)   25 
5-6.  KILPSAMBLIK (Peltigera)   24 
5-6.  Kruupsamblik (Micarea)   24 
7-8.  Kaartsamblik (Rhizocarpon)   19 
7-8.  Mõhnsamblik (Bacidia)    19 
9.  Piprasamblik (Rinodina)    18 
10.  Näsasamblik (Lecidea)    17 
 
 

* suurte tähtedega suursamblike perekonnad, väikeste tähtedega pisisamblikud 



GEOELEMENDID 
•  Geoelement elustikus (flooras või faunas) – 

rühm liike, mille kaasaegne levila enam-
vähem kattub 

•  Tsonaalne geoelement – liikide kaasaegne 
levila enam-vähem paikneb (või vähemalt 
nende kaasaegse leviku kese asub) mõnes 
konkreetses taimkattevööndis 

•  Regionaalne geoelement – liikide kaasaegne 
levila enam-vähem paikneb (või vähemalt 
nende kaasaegse leviku kese asub) mõnes 
konkreetses piirkonnas                                            



GEOELEMENDID 
                                              Samblikud   Taimed 
1. Arktoalpiinne element  6%  – 
2. Hüpoarktomontaanne el.  7%  2% 
3. Boreaalne el.  22%  32% 
4. Nemoraalne el.  14%  24% 
5. Kserokontinentaalne el.  3%  3% 
6. Submediterraanne el.  2%  1% 
7. Montaanne el.  7%  1% 
8. Subokeaaniline el.  5%  2% 
9. Multitsonaalne el.  30%  31% 



PUNANE RAAMAT  
 Eesti punane raamat (1998) – raamatuna 

u  sisaldab 110 liiki samblikke 
u  ainult suursamblikud 
u  vananenud      Mitte enam kasutada!  

 Eesti punane nimestik (2008) – andmebaas 
u  Kategooriad ja nendesse jaotamine rahvuvaheliste reeglite järgi 
u  1019 liigist (nii suur- kui pisisamblikud) 45% hinnatud 
u  Ohukategooriates 113 samblikuliiki 

Eesti punane nimestik (2018-19) – samuti andmebaas 
u  Samad rahvusvahelised kategooriad-kriteeriumid 
u  Hinnati 229 liiki, st ligi 20% teadaolevatest (vähe aega ja raha...)  
u  Ohukategooriates 181 liiki 



PUNANE RAAMAT  
Eesti punane nimestik (2008) – andmeid 
vt artiklist Randlane et al. 2008. Lichens in 
the new Red List of Estonia. Folia 
Cryptogamica Estonica 44, pp. 113–120. 
  
Eesti punane nimestik (2018-19) – 
andmeid vt artiklist Lõhmus et al. 2019. 
Red List of Estonian lichens: revision in 
2019. Folia Cryptogamica Estonica 56, pp. 
63–76.  



PUNANE RAAMAT  
KATEGOORIA LIIKIDE ARV 2008 LIIKIDE ARV 2019 
RE – Eestis hävinud 29 22 
CR – äärmiselt ohustatud 13 64 
EN – ohustatud 32 74 
VU – ohualtid 68 43 
NT – ohulähedased 42 20 
DD – puuduliku 
andmestikuga 

29 6 

LC – ohuvälised 251 0 
NE – hindamata 555 950 
KOKKU LIIKE 1019 1179 



SAMBLIKUD   
RIIKLIKU KAITSE ALL 

[valitsuse määrus nr. 195, 20. mai 2004] 

 51 liiki, mis jagunevad 3 kategooria vahel: 
●  1. kat. ➔ 1 liik, harilik tundrasamblik 
●  2. kat. ➔ 32 liiki 
●  3. kat.  ➔ 18 liiki 



ÜLDISED  PÕHIMÕTTED 
�  Nimekirja lülitati nii suur- kui pisisamblikud 
�  KAS haruldased ja ohustatud, kusjuures võimalik on 

määratleda ohutegur 
�  VÕI sagedased, aga juhul kui ilmne tendents nende 

arvukuse vähenemisele ja võimalik määratleda neid 
ohustav tegur 

�  on kogutud või registreeritud looduses viimastel 
aastatel (1990. a-l või hiljem) 



KATEGOORIATESSE 
JAOTAMISE PÕHIMÕTTED 

 I KAITSEKATEGOORIA 
�  sisaldab 1 suursambliku liiki – harilik tundrasamblik 

(Flavocetraria cucullata) 
�  väga haruldane, 1 leiukoht Vormsi saarel 
�  arktoalpiinne liik, Eestis on oma tasandikualade 

levila lõunapiiril 
�  kasvab ainsal leiukohal üsna suure populatsioonina 
�  ohutegurid: 

●  avatud koosluse kinnikasvamine 
●  ülemäärane tallamine või kamara lõhkumine 



Harilik tundrasamblik 
(Flavocetraria cucullata) 
 I kat. – kasvab lubja-
rikkal pinnal loopealsetel  



II KAITSEKATEGOORIA – 32 liiki 
•  Nii pisi- kui suursamblikke, ka vähemärgatavaid 
•  Erinevate elupaikate liigid, sh vääriselupaikade 

liigid ja kitsa elupaiganõudlusega ”spetsialistid” 
•  Kõik liigid haruldased, seega ohustatud juba 

üksnes oma madala levikusageduse poolest 
•  Püsielupaiku on võetud kaitse alla 

•  Ohutegurid erinevad, sõltuvalt kasvukohast, nt: 
•  epifüüte ohustab metsamajanduslik tegevus 
•  epiliite ohustab ehitustegevus ja raske transport 

väljaspool teid 
•  loopealsete liike ohustab koosluse kinnikasvamine 



 Loo-rebasesamblik (Vulpicida tubulosus), II kat.  – 
kasvab lubjarikkal mullal loopealsetel. Levib mandri 
loodeosas ja läänesaartel; üsna haruldane.  



 Jalaka-kauss-samblik (Gyalecta ulmi) – kasvab 
lubjarikkal mullal, sammaldel ja vanade laialehiste  
lehtpuude (jalaka, saare) korbal. Levib mandri loodeosas ja 
läänesaartel; üsna haruldane.  



III KAITSEKATEGOORIA – 18 liiki 
•  Nii pisi- kui suursamblikke, mitmed iseloomuliku 

väliskujuga ja kergesti äratuntavad 
•  Kõik liigid üsna sagedased, kuid kõigi puhul on 

viimasel aastakümnel ilmnenud tendents 
esinemissageduse langusele 

•  Ohutegurid samad, mis eelmistes kategooriates – 
sõltuvad kasvukohast 
•  suure lehtja või pika rippuva tallusega võib ohustada ka 

atraktiivsest välimusest tingitud kogumine-korjamine 

•  Püsielupaiku pole siiani loodud 



 Harilik kopsusamblik (Lobaria pulmonaria), III kat.  – 
kasvab lehtpuude koorel leht- ja segametsades, puisniitudel, 
parkides. Levib hajusalt üle kogu Eesti; teada mitusada 
leiukohta.  



 Stepi naastsamblik (Psora decipiens) , III kat.  – kasvab 
lubjarikkal mullal loopealsetel. Levib läänesaartel ja mandri 
loodeosas; üsna sage, teada ligi 20 leiukohta.  



 Harilik koobassamblik (Thelotrema lepadinum) , III kat.  
– kasvab lehtpuude koorel vanades niisketes metsades. 
Levib hajusalt üle Eesti; üsna sage, ligi 20 leiukohta.  



DIGITAALSEID MATERJALE 
SAMBLIKEST 

 1.  Projekt “Vähetuntud elurikkus” 
2.  eSEIS (Eesti samblike elektrooniline infosüsteem) 

a)  Eesti samblike nimekiri 
b)  Eesti samblike levikukaardid 
c)  samblike joonistused 
d)  samblike fotod 
e)  määrajad 
f)  ajakiri “Folia Cryptogamica Estonica” 



Projekt “Vähetuntud 
elurikkus – 
sammalde, samblike ja 
soontaimede kaitse-
alused, ohustatud ja 
tunnusliigid” 
 
2013–2016 koostati 
226 samblikuliigi 
digitaalsed liigilehed 









INTERNETI  LK-D 





INTERNETI  LK-D 






