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Bioindikatsioonilised uuringud oma ajaloolises järjepidevuses võimaldavad uurida 

pikemajaliste keskkonnamuutuste mõju organismidele. Viimane lihhenoindikatsiooniline 

töö Tartu linna õhukvaliteedi hindamiseks tehti 18 aastat tagasi, sellepärast on antud teema 

Tartu linna jaoks taaskord aktuaalne. Käesoleva bakalaureusetöö eesmärgiks oli: 

kirjanduse põhjal väljavalitud samblike indikaatorliikide leviku kaardistamine Tartu 

linnas, samblike indikaatorliikide levikumustrite võrdlemine varasemate 

lihhenoindikatsiooni uuringutega Tartu linnas ning õhu seisundi hindamine Tartu linnas 

indikaatorliikide levikukaartide põhjal. Töö metoodika põhines 2001. aastal Tiiu Tõrra 

poolt Tartus tehtud ja 2004. aastal koostatud lihhenoindikatsioonilisel uuringul. Käesoleva 

bakalaureusetöö välitööd teostati ajavahemikul 7.10. – 23.10. 2019. Uurimistöö käigus 

koguti andmeid 59-lt proovialalt, uuriti kokku 479 puud: 151 vahtrat, 183 pärna ja 145 

tamme. Hinnati uuritud indikaatorliikide eelistusi substraadiks valitud pärna ja vahtra 

suhtes.  Andmete põhjal koostati kaardid, mis näitavad indikaatorsamblike levikut Tartu 

linnas ja liikide esinemisesageduste tabelid, mida võrreldi uurimustega varasematest 

töödest. Uuringus leiti, et  happeline saastus pole Tartu linnast kadunud ning piirab 

jätkuvalt sellele tundlikumate liikide linna naasmist. Samblike esinemissagedused on selle 

aja jooksul suurenenud ja erinevate indikaatorliikide levik on enam-vähem ühtlustunud. 

Samblikukõrbeid ei leitud ning see viitab, et õhuseisund Tartus on paranenud. 
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Vitality and distribution of indicator species of known tolerance or quantitative characteristics of 

lichen communities has been used to estimate the effects of long-term environmental changes on 

organisms. The latest lichen indicator work on the air quality assessment of Tartu was done 18 years 

ago, so this topic is again relevant for the city of Tartu.  The aim of this work was to determine the 

distribution of lichen indicator species in Tartu by the method of mapping, to compare the 

distribution of lichen indicator species with previous researches, and to assess the state of the air in 

Tartu based on distribution maps of species-indicators. The results were compared with earlier 

papers on the same subject. The methodology of the work was based on the study of lichens in 2001 

by Tiiu Tõrra in Tartu and compiled in 2004. The fieldwork of current study took place during 7.10. 

- 23.10. 2019. The data were collected from 59 monitoring sites and from 479 trees: 151 maples, 

183 limes and 145 oaks. The preferences of the indicator species studied in relation to tree species 

were assessed. On the bases of these data, maps showing the distribution of indicator lichens in 

Tartu and tables of occurrence frequencies of species were compiled and compared with previous 

studies. Results show, that acid pollution has not disappeared from the city of Tartu and continues 

to restrict the return of more sensitive species to the city. Nevertheless, the frequency of occurrence 

of studied lichens has increased, and the distribution of various indicator species has increased in 

the city almost evenly. Lichen deserts were also not found, and this indicates that the air condition 

in Tartu has improved. 
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SISSEJUHATUS 

 

Samblike on õhusaaste seires kasutatud aastakümneid ning paljudes eri maailma riikides, sest 

samblikud on väga tundlikud erinevate õhusaaste tüüpide suhtes. Uurimistöö teema valik tugines 

asjaolul, et viimane lihhenoindikatsiooniline töö Tartu linnas tehti päris ammu, 18 aastat tagasi enne 

käesoleva töö läbiviimist. Oma töö metoodika valikul võtsin aluseks viimati Tartus tehtud 

lihhenoloogilise uuringu, milles koostas Tiiu Tõrra 2004. aastal. Antud teema on Tartu linna jaoks 

aktuaalne, kuna samblike kasutamine bioindikatsioonis võimaldab ennustada õhusaaste taset, jälgida 

keskkonna kvaliteedi dünaamikat ja kaardistada eri saasteainete piirkondi.  

Käesoleva bakalaureusetöö eesmärkideks on: 

1) kirjanduse põhjal väljavalitud samblike indikaatorliikide leviku kaardistamine Tartu linnas;  

2) samblike indikaatorliikide levikumustrite võrdlemine varasemate lihhenoindikatsiooni 

uuringutega Tartu linnas; 

3) õhu seisundi hindamine Tartu linnas indikaatorliikide levikukaartide põhjal. 

Töö hüpoteesiks on, et Tartu linna välisõhu kvaliteet on lihhenoindikatsiooni analüüsi järgi muutunud 

paremaks. 

Bakalaureuse töö sisuline osa koosneb neljast peatükist, milleks on kirjanduse ülevaade, material ja 

metoodika, tulemused ning arutelu. Esimeses peatükist antakse üldine ülevaade samblikest nende 

kasutusest bioindikatsioonis ja lihhenoindikatsioonilistest töödest, mis on varem Tartu linnas tehtud. 

Teises peatükis kirjeldatakse uurimisala ja välitöö protsessi, seletatakse lahti indikaatorliikide ja 

proovialade valikut. Kolmandas peatükis analüüsitakse ja võrreldakse vaatlustel saadud tulemusi. 

Viimases peatükis võrreldakse tulemusi varem tehtud töödega ja antakse hinnang Tartu õhu kvaliteedi 

ja selle muutuste kohta. 

Selle töö tulemustel võiks olla praktiline rakendus. Tartu linna lihhenoindikaatsioonilise töö tulemusi 

saab kasutada keskkonnakvaliteedi ja rahvatervise eest vastutavate spetsialistide töös, inimtekkeliste 

häirete mõju hindamisel looduslikele kooslustele ning tulevikus ka täpsema biomonitooringu 

tegemisel (TLPA 2008; Aaben et al. 2017). Linnaökosüsteemide lihhenoindikatsioon avab koos teiste 
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(füüsikaliste ja keemiliste) meetodite abil uusi võimalusi õhukvaliteedi hindamiseks, linnaarengu 

kavandamisel vajalike meetmete väljatöötamiseks.  

Sooviksin avaldada oma tänu juhendajatele Polina Degtjarenko'le ja Kristiina Mark'ile lõputöö 

valmimis-protsessi abistamise, kannatlikkuse ja töö käigus tehtud korrektuuride eest. Tänan ka Polina 

Degtjarenkot, kes juhatas kätte tee ja tõi näiteid analüüsi tegemiseks programmiga PC-ORD. 
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1. TEOREETILINE ÜLEVAADE 

 

1.1. Teoreetiline tagapõhi 

 

Õhusaaste on globaalne oht, millel on tõsised tagajärjed inimeste tervisele ja ökosüsteemidele 

(Euroopa Keskkonnaamet 2019). Peamised keskkonna ja atmosfääri reostuse allikad on inimtekkelise 

päritoluga: transport, tööstus, põllumajandus, raiumine, kaevandamine ja karjäärid (Andreev et al. 

2014). Inimtegevuse kasvav mõju looduslikele ökosüsteemidele nõuab keskkonnaseisundi põhjalikku 

ja igapäevast analüüsi (Euroopa Keskkonnaamet 2019). Ametlikel andmetel on ajavahemikul 2000. – 

2017. aastatel õhku paisatavad heitekogused paljudes maailma osades suurenenud. Euroopas on 

õhukvaliteet paljudes piirkondades endiselt halb, hoolimata saasteainete kontsentratsioonide 

vähenemisest keskkonnas (Euroopa Keskkonnaaamet 2019). Üldiselt on Eesti keskkonnaseisund 

teiste Euroopa riikidega võrreldes Euroopa normide piires (Euroopa Keskkonnaamet 2019). Samas 

on õhusaaste Eestis aktuaalseks keskkonnaprobleemiks, kuna on täheldatud suurlinnades kevaditi 

suurenevaid tolmusaaste tasemeid, mis ületavad lubatud piirväärtusi (Link et al. 2014). Enamus Eestis 

tekkivast õhusaastest pärineb suurtest linnadest, nagu Tallinn, aga ka Kirde-Eesti tööstuspiirkonnast, 

näiteks Kohtla-Järve piirkond (Link et al. 2014). Õhusaaste mõjub metsadele ja teistele 

ökosüsteemidele erinevatel tasemetel, mõjutades liikide füsioloogiat ja morfoloogiat (Set, Kundu 

2016) ning põhjudes liikide arvu vähenemist ja koosluste muutumist (Degtjarenko et al. 2016).  

Samblikud koosnevad kahest sümbiootilises suhtes olevast komponendist: heterotroofsest seenest ja 

autotroofsest rohevetikast ja/või tsüanobaakterist (Suija 2007). Sambliku peakomponentideiks on 

seen – mükobiont, sest seenehüüfid moodustavad põhiosa sambliku kehast ehk tallusest. Vetikat ja/või 

tsüanobakterit nimetatakse fotobiondiks.  Eestis on teada ligi tuhat sellist seeneliiki, mis moodustavad 

samblikke. Suurem osa neist kuulub kottseente (Ascomycota) hõimkonda, üksikjuhtudel kandseente 

(Basidiomycota) hõimkonda (Randlane et al. 2019). Osaleva seene liigi järgi määratakse ka sambliku 

liigilist kuuluvust. Samblikud võivad väliselt olla üsna erinevad. Suursamblikel tuntakse kolme 

peamist talluse kasvuvormi: 
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• põõsasjad – kinnituvad kasvapinnale ehk substraadile ainult alusel, tugevasti harunevad, 

põõsakest meenutavad tallused, võivad olla ka rippuvad, habet meenutavad; 

• lehtjad – kinnituvad alaküljega substraadile, võivad olla lameda, lapiku, puulehte või rosetti 

meenutav tallusega (Randlane et al. 2015); 

• koorikjad – tallus on substraadiga kokku kasvanud, pole sellelt tervikuna eemaldatav 

(Randlane et al. 2019).  

Bioloogiline monitooring – monitooringu liik, ökosüsteemi muutumise vaatlus ja hindamissüsteem 

antropogeensetes tingimustes, kus hindamiseks kasutatakse elusorganismide – bioindikaatorite 

elumust, levikut ja rohkust. Bioindikatsiooni aluseks on elusorganismide võime reageerida keskkonna 

parameetrite muutustele (Žukova, Mastickij 2014). Bioindikatsioon võib anda mõõteriistadest 

põhjalikumat teavet, sest nad ühendavad informatsiooni meie maailma bioloogiliste, füüsikaliste ja 

keemiliste komponentide koosmõjust (Baumgertner 2019). Bioindikatsiooni meetodil on nii eeliseid, 

kui ka puudusi. Üks bioindikaatorite kasutamise eeliseid on nende kasutamine erinevatel skaaladel, 

alates rakulisest kuni ökosüsteemi tasemeni. Kuid mõnel juhul on raske eristada looduslikku 

muutlikkust inimtekkelisest mõjust, mis piirab bioindikaatorite rakendatavust heterogeenses 

keskkonnas. Lisaks, indikaatorliike võivad mõjutada ka bioloogiliste tegurite poolt põhjustatud 

häirimine või stress (haigus, parasitism, konkurents, röövloomad) (Holt, Miller 2011). 

Samblikud on head bioindikaatorid ja neid kasutatakse mitmesuguste õhusaasteainete sisalduse 

määramiseks (Malyškin 2018). Näiteks, bioindikatsiooni uuringus, mille koostas M. V. Baumgertner 

2019. aastal Kemerovo oblastis uuriti rahvusparke, kaitsealasid ja looduskaitsealasid samblike 

koosluste seisundi hindamiseks. Saadud andmeid võrreldi andmetega antropogeensete mõjudega 

piirkondadest (linnad) (Baumgertner 2019). A. Pungina töös kasutati samblike Kaliningradi linna õhu 

monitooringu tarbeks (Pungin 2018).  

Samblike kõrge tundlikkuse põhjused õhusaastele: 

1) juurestiku ja kaitsekatete puudumise tõttu toimub samblikes elementide vahetus kogu talluse 

pinnal (Tarasova et al. 2012); 

2) suur osa samblike fotobionte kuulub rohevetikate perekonda Trebouxia (fotobiont 80% 

samblikuliikidest), mis on aga kõige tundlikusega ning kahjustab või sureb kergesti saaste 

tingimustes (Tarasova et al. 2012); 
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3) samblikud on tundlikud substraadi happesuse suhtes, mille muutus võib põhjustada nende 

surma (Kermit, Gauslaa 2001). 

Bioindikatsiooni eriliik on lihhenoindikatsioon – meetodite kogum, mis võimaldab samblike 

kasutamist atmosfääri ja pinnase peamiste saasteainete üldise taseme määramiseks (Česnokova 1999). 

Samblike koosluste struktuuri muutuste uurimisel põhinevad indikatsiooni meetodid võib jagada 

järgmistesse rühmadesse: 

• ajalooliste andmete analüüs, mis põhineb samblike liigilise koosseisu praeguste vaatluste ja 

samas kohas tehtud varasemate vaatluste võrdlusel (Malyševa 1996); 

• territooriumi tsoneerimine, mis põhineb arvukuse muutuste ja reostuse all kannatavate liikide 

koguarvu kindlaksmääramisel (Golubkova, Malyševa 1978); 

• indikaatorliikide ja nende omaduste kaardistamine; 

• indeksite kasutamine keskkonna saastatuse määramiseks (nt IAP – õhu puhtuse indeks, mida 

suurem on samblike projektiivne kate ja mida rohkem liike antud piirkonnas asuvad, seda 

kõrgem on IAP ja vastavalt puhtam on elupaikade õhk; või PI – poleotolerantsi indeks, mis 

võtab arvesse samblike liigilist koosseisu) (Trass 1987; Bogoljubov, Kravčenko 2001). 

Kaardistamine on üks lihtsamatest ja levinumatest meetoditest lihhenoindikatsioonis (Bargagli 2016).  

Metoodika põhinõudeks on kogu territooriumi ühtlane uurimine (Tarasova et al. 2012). Reeglina 

esitatakse tulemused kaartidena, mis näitavad üksikute indikaatorliikide arvukust ja levikut (Tarasova 

et al. 2012).  

Samblike väljasuremist saastunud aladelt märgati juba 19. sajandil. 1866. aastal kirjeldas Soome 

lihhenoloog W. Nylander esmakordselt Pariisi samblike floorat (Seaward 1991) ning osutas selle 

liigilisele vaesusele. Üldised seaduspärasused, mis on avastatud lihhenoindikatsioonilistes uuringutes, 

on järgmised:  

1) Mida rohkem on linn industrialiseeritud ja selle õhk saastatum, seda vähem leidub samblikke, seda 

väiksema ala nad puutüvedel hõivavad ja seda madalam on nende elujõulisus (Trass 1968); 

2) Õhusaaste astme suurenemisega kaovad reeglina kõigepealt põõsasjad samblikud, seejärel lehtjad 

ja viimasena koorikjad (Trass 1968).  

Samuti on teada, et ökoloogilistest rühmadest on lihhenoindikatsiooniks kõige sobivamad epifüütsed 

ehk puudel kasvavad suursamblikud (Randlane et al. 2011). Puutüved on avatud tugevamale 
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õhuringlusele kui maapind (Tarasova et al. 2012). Epifüütseid suursamblikke arvatakse Eestis olevat 

120 liiki (Randlane et al. 2011). Epifüütsete samblike jaoks avaldab keemilistest teguritest väga olulist 

mõju puukoore pH-väärtus. Erinevatel samblikuliikidel on erinev nõudlus substraadi pH-väärtuse 

suhtes (Lensment 2001). Kõrge õhusaastega linnades muutub puukoor happelisemaks, kuna seal on 

rohkesti happelisi saasteaineid: vääveldioksiidi, lämmastikoksiidi ja süsihappegaasi. Näiteks, 

looduslikult happelisel puukoorel (nt erinevad okaspuud) võib õhu juba madal happeliste saasteainete 

sisaldus viia sambliku surmani. Pärna, vahtra või tamme koor on looduslikult subneutraalne, seepärast 

peavad neil puudel samblikud saastatud õhus kauem vastu (Liiv 2000). 

Samblike linnataluvus sõltub saaste iseloomust ja piirkonna kliimatingimustest (Liiv 1989). Üldjuhul, 

suurtes linnades saasteainete sisaldus õhus väheneb kesklinnast äärelinna poole. Mida lähemal linna 

saastatud keskosale samblik kasvab, seda taluvam ta on (Liiv 1989). Samblikubiota liigilise koosseisu 

järgi saab teada, millised saastajad õhus on – kas happelised või aluselised (Liiv 2000). 

Poleotolerantsed sambliku liigid – need, mis kasvavad linnade liigivaestes kooslustes, on teistest 

linnakeskkonnale vastupidavamad (Lensment 2001). Linnakartlike samblike, mis kasvavad 

liigirikastes kooslustes nii linnades kui ka väljaspool linnu, nimetatakse poleofoobseteks (Liiv 1989). 

Eri riikides ja linnades on loodud samblike linnataluvuse hinnanguid, kus samblikuliigid on reastatud 

vastavalt nende poleotolerantsusele (Trass 1968). 

Lihhenoindikatsiooni on laialdaselt kasutatud Eestis õhu seisundi uurimisel (Lensment 2001). 

Esimesed lihhenoindikatsioonilised tööd tehti 60-te lõpus Tartus (Randlane 2001). Hiljem on 

samblikel põhinevat bioindikatsiooni uuringuid tehtud mitmes Eestis linnas: Haapsalus, Kohtla-

Järvel, Võrus, Paides, Türis, Valgas ja Kuressaares. Rohkem, kui ühel korral ja põhjalikult on uuritud 

lihhenofloorat Tallinnas, Tartus, Viljandis ja Pärnus (Tõrra 2004).  

 

 

1.2. Lihhenoindikatsioonilised uuringud Tartus 

 

Esimene lihhenoindikatsiooni uuring Tartus pärineb aastast 1968. H. Trassilt (Randlane 2004). Selle 

uuringu meetodil saadi andmed õhu saastatuse kohta ja anti üldhinnang samblikufloorale Tartu linnas. 

Lihhenoindikatsiooniliste välitööde põhjal on koostatud õhu saasteseisundit hindav saamblikukaart 

Tartus juba 6 korda: aastatel 1968, 1973, 1987, 1991, 2001 ja 2004 (Liiv 2000; Tõrra 2004). 
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Esimese Tartu lihhenoindikatsioonilise uuringu käigus (1968. a.) tehti peamine järeldus, et Tartus nn. 

samblikukõrb puudub. Uuringu käigus leiti ühte kõige vastupidavaimat liiki - harilikku seinakorpi 

(Xanthoria parietina) tööstusettevõtete ümbruses ja tiheda liiklusega tänavate äärsetel puudel (Trass 

1968). Oma uurimisel eraldas H. Trass linnas kolm vööndit (Joonis 1). Esimene oli võitlusvöönd, mis 

asus kesklinna parkides ja puisteedel. Selles vööndis leiti 5–10 samblikuliiki, kusjuures kõige 

poleotolerantsemate kõrval ka kiduraid poleofoobseid liike. Teine vöönd oli segavöönd, mis asus linna 

servaalade parkides, kalmistutel, puiesteedel ja aedlinnades. Sealt leiti nii erinevaid poleotolerantseid 

nitrofiilseid sambliku liike kui ka paljusid loodusmaastike liike. Kolmas, normaalvöönd, asus linna 

ümbritsevates metsades ja hõlmas ka üksikuid puid linna servaaladel. Selles vööndis poleotolerantseid 

sambliku liike polnud ning sambliku kooslus koosnes ainult poleofoobsetest või loodusmaastike 

liikidest (Tõrra 2004). 

 

Joonis 1. Samblike võitlusvöönd Tartu linnas (piiritletud katkendjoontega) (Trass 1968). Numbritega 

on tähistatud vaatluspunktide asukohad. 
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Teine ja detailsem uurimus Tartu linnas koostati S. Liivi poolt 1973. aastal. Selle uurimustöö käigus 

valiti 47 kohta Tartu linnas ja tehti analüüs  443 uuritud puu põhjal kasutades PI ja IAP indeksite abi 

(Liiv 1973). Samblikufloora analüüside jaoks valiti palju erinevaid puuliike (12 liiki), nende hulgas 

ka lehtpuud harilik pärn ja tamm. Analüüsimiseks valiti peamiselt vanemad puud ning mõõdeti nende 

tüve ümbermõõt 1,3 m kõrgusel (Liiv 2000). Samblike hinnati puu tüve mõlemal poolel: saasteallika 

poolsel küljel ja vastasküljel. Analüüs tehti rinnakõrgusel ja jalamil prooviruudus mõõtmetega 20 x 

60 cm. Prooviruutudest märgiti üles kõik samblikuliigid ja hinnati iga liigi katvust ruudus ja 

üldkatvust. Uurimustöö käigus leiti 70 erinevat samblikuliiki ning taaskord, „samblikukõrbe“ ei 

esinenud (Tõrra 2004). 

Kolmanda urimistöö koostas ka S. Liiv 1987. aastal. Töö käigus uuriti Lõuna-Eesti linnade õhu 

saastatuse astmeid. Taaskord kasutati kaardistamist ning PI ja IAP indekseid (Liiv 1987).  Välitööd 

indikaatorliikide kaardistamiseks toimusid 1981. – 1984. aastatel ning analüüsiti 440 

samblikukooslust (Liiv 2000). Indeksite leidmiseks substraadina arvestati 12 puuliiki, sh harilik vaher, 

pärn ja tamm. Indeksid arvutati puutüvel 1,3 m kõrguselt, kus mõõdeti ka tüve ümbermõõt ja jalamil, 

kasutades prooviruutu mõõtmetega 20 x 20 cm. Puud valiti kõik sarnase diameetriga 40 – 50 cm. 

Kaartide koostamisel jaotati linn 500 x 500 m ruutudeks ning igas ruudus kirjeldati 10 puud. 

Indikaatorliikide kaardistamisel arvestati substraadina pärnasid. Märkmisväärne on, et selle uuringu 

käigus fikseeriti esimest korda nn. samblikukõrbeid Tartu linna keskosas. Kõige saastatuma õhuga 

piirkonnad leiti Vaksali linnaosas, Kesklinnas, Puistee tänava ääres (Raadi-Kruusamäe ja Ülejõe 

linnaosade vahel) ja Tähtveres.   

Neljandaks viis S. Liiv 1991. aastal läbi järjekordse Tartu õhu saastatuse hindamise (Liiv 2000). 

Meetodika oli sama varasemate töödega, aga erinevus seisnes substraadis – selle uurimuse 

substraadiks valiti vaher. Indikaatorsamblikena kasutati 24 liiki. Saadud andmete põhjal eraldati kaks 

õhu saastatuse vööndit: I – tugeva happelise saaste vöönd, kus leiti ka sambliketa puid ning II – 

mõõduka happelise saaste vöönd (suurem osa linnast) (Liiv 2000). Kolmandat, III – nõrga happelise 

saaste vööndit polnud võimalik hästi eristada madala liikide leviku põhjal (Joonis 2) (Tõrra 2004). 
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Joonis 2. Lihhenoindikatsiooniline Tartu õhusaaste kaart 1991. aastal. Mustade värviga märgitud 

tugeva happelise saaste vöönd. Valge – mõõduka happelise saaste vöönd. Musta täpidega märgitud 

proovipuud (Liiv 2000). 

Viiendas lihhenoindikatsioonilise uuringu Tartu linnas koostasid 2001. aastal kooliõpilased koos oma 

juhendaja, õpetaja Urve Lehestikuga (Randlane 2001). Selle töö jaoks valiti 12 samblikuliiki, mis 

jagati nelja indikaatorgruppi. Substraadina arvestati ainult kahte lehtpuuliiki: hariliku pärna ja vahtrat, 

erandiga, et kui pärna ei leitud, asendati see tammega (sarnaste koore omaduste tõttu). Analüüs tehti 

24 kohas. Puud valiti 100 – 130 cm tüveümbermõõduga ja igal puul registreeriti indikaatorliigid 0,5 
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– 2 m kõrgusel (Liiv 2000). Koostati tabel, kus oli välja toodud liikide esinemine kõikides 

vaatluspunktides indikaatorrühmade kaupa ja ka kaartid, kus märgiti ka 1991. a. 

lihhenoindikatsiooniliste uuringute tulemusel eraldatud tugeva happelise saaste vöönd (Joonis 3). 

Selles töös märgati kooliõpilaste poolt, et õhukeskkonna seisund Tartus on paranenud võrreldes 1991. 

aastaga (Tõrra 2004). 

 

Joonis 3. Tugeva happelise saaste vöönd Tartus 1991. aastal. Liivi (2000) järgi – kaardil märgitud 

roosa laiguga – ning 2001. aastal. Tartu Loodusmaja poolt läbiviidud lihhenoindikatsioonilise uuringu 

vaatluspaigad ringdiagrammidena (Tõrra 2004). 

Märkused: 

1) Punane – tugevat happelist saastust taluvad liigid; 

2) Sinine – mõõdukat happelist saastust taluvad liigid; 

3) Kollane – nii happelist saastust kui tolmu taluvad liigid; 

4) Roheline – tolmu taluvad, kuid happelise saastuse suhtes tundlikud liigid; 
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5) Vaatluspaika tähistavate ketaste suurus on võrdelises sõltuvuses antud paigast leitud indikaatorliikide 

koguarvuga. 

Viimane, kuues, lihhenoindikatsiooniline uuring koostati Tiiu Tõrra poolt 2004. aastal. Välitööd 

toimusid ajavahemikul 29.08 - 24.10. 2001. aastal. Töö teostati, et täpsustada ning täiendada eelnevat 

Tartu linnas tehtud töid (Tõrra 2004). Valiti 12 sambliku liiki ning jagati need nelja indikaatorrühma. 

Samuti valiti substraadina pärn (või tamm) ning vaher nagu 2001. aastal Urve Lehestigu juhendatud 

töös (Tabel 1) (Tõrra 2004). Analüüs tehti 59 paigas. Analüüsideks vaadeldi pärnasid ja vahtraid tüve 

ümbermõõduga üle 100 cm ning indikaatorliike vaadeldi maapinnast 0,5 – 2 m kõrgusel. Igas 

analüüsikohas valiti 3 – 5 puud. Andmete põhjal koostati  9 kaarti, kus näidati samblike rühmade ja 

liikide levikut. Koostati ka tabelid, mis näitasid indikaatorliikide esinemissagedust erinevatel 

substraatidel ja samblikuliikide eelistusi substraadi puuliigi suhtes. Substraadi eelistust hinnati kolmel 

samblikuliigil: harilikul hallsamblikul, nui-pruunsamblikul ja hägu-tõmmusamblikul. Töös suudeti 

Tartu linn analüüsikohtadega enam-vähem ühtlaselt katta, aga sobivate alade puudumise tõttu ei olnud 

lihhenoindikatsiooni alusel võimalik hinnata õhu saastust Ihaste piirkonnas, Annelinnas ja Ropka 

linnaosas. Töö tulemuseks saadud kaartide põhjal järeldati, et happelise saaste tegevuse tase Tartu 

kesklinnas on vähenenud, aga jätkuvalt leiti ka sambliketa puid (1,2 %). Töö käigus fikseeriti, et 

tolmusaastet esineb rohkem linna ääreosades (Raadil, Ropkas, Tammelinnas ja Veerikul) (Tõrra 

2004). 
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2. MATERIAL JA METOODIKA 

 

2.1.  Uurimisala kirjeldus 

 

Tartu esmamainimise aastaks peetakse 1030 aastat. XI sajandil püstitati muinasvene linn Jurjevi 

nimega, kus varem oli puust linnus (Piliptšuk 2016). Tänapäevane Tartu linn jaguneb 17-ks 

linnaosaks, millest 12 asub Emajõe paremal kaldal ja viis – vasakul. Alates 2017. aastast on Tartu linn 

ja Tähtvere vald ühinenud, mille tulemusena Tartu üldpindala suurenes 115 km2 võrra. Linna 

üldpindala on praegu 153,99 km2, enne aastat 2017 oli 38,8 km2 (Aint et al. 2017). Tartu linna 

peetakse 96 974 inimesega (koos endise Tähtvere vallaga 01.01.2019 seisuga) suuruselt Eesti teiseks 

linnaks (Eesti statistika 2019). Suurim rahvastiku tiheduse ja elanike arvuga linnaosa on Annelinn. 

Annelinna linnaosas elab ligikaudu 25%  Tartu linna elanikest. Linna äärealadel on asustus hõre 

(Kaasik et al. 2019). Tartu üldpindalast on pea pool kaetud erineva loodusliku taimkattega ning 

tänavahaljastuse kogupikkus ulatub ligi 60 kilomeetrini. 2017. aasta andmete põhjal moodustab 

parkide, parkmetsade ja teiste haljasalade pindala kokku 3,62 km2 ja kalmistuste maa – 0,44 km2 linna 

üldpindalast (Statistiline ülevaade 2017). 

Tartu linna õhukvaliteedi hindamist teostatakse alates 1996. aastast OÜ Tartu Keskkonnauuringute 

keskuse poolt (Tartu Linnavalitsus 2003). 2008. aastal lisati Tartusse üks kuuest automaatsest 

linnaõhu mõõtejaamast Eestis. Asukohad, kus asuvad mõõtejaamad on valitud nii, et jaama kõrval 

puuduksid suured tööstuslikud saasteallikad. Karlova linnaosas asuv automaatseirejaam kogub õhust 

järgnevate ainete kontsentratsioone: lämmastikoksiidid (NO ja NO2), vääveldioksiid (SO2), 

süsinikoksiid (CO), osoon (O3), peened osakesed (PM10) ja eriti peened osakesed (PM2.5). Eraldi 

kogutakse andmeid järgmiste raskmetallide kohta: plii (Pb), kaadmium (Cd), arseen (As), nikkel (Ni), 

polütsüklilised aromaatsed süsivesikud (PAH) ja benso(a)püreen (C20H12) (Teinemaa et al. 2010). 

Seirejaama andmed sõltuvad suuremalt jaolt mootorsõidukitest heitgaaside kogustest (Kesanurm 

2006). 2019. aastal mõõdetud vääveldioksiidi (SO2) tase oli normi piirides, kuid osooni (O3) 

kontsentratsioon oli kõrgem kevadel ja suvel ületades piirnormi (120 μg/m3). Süsinikdioksiidi (CO2) 

kontsentratsioon oli normi keskel- ja ei ületanud piirnormi 10 μg/m3. Peenete osakeste (PM10) 
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piirnorm (40 μg/m3) oli mitmekordselt lubatust kõrgem. Peenete osakeste kontsentratsioon oli kõrge 

märtsis, aprillis, septembris, oktoobris ja novembris ning ulatus 74,5 μg/m3 kuni 175,9 μg/m3. 

Kõrgemad tasemed olid fikseeritud aprillist maini ja septembrist novembrini. PM2.5 tasemed, mille - 

piirnorm on 25 μg/m3, olid ületanud peaaegu terve aasta väitel. PM2.5 oli normi piires ainult kahes 

kuus – märtsis ja augustis. Jaanuaris, septembris ja oktoobris olid PM2.5 normid tugevasti ületatud, 

mõnikord ulatudes 60,6 μg/m3 kõrgusmärgini (EKUK 2019).  

Lämmastikdioksiidi (NO2) kontsentratsioone mõõdetakse difusioontorudega Tartu linna erinevates 

piirkondades. Eestis on lämmastikdioksiidi heitetasemed võrreldes Euroopa suurlinnadega suhteliselt 

madalad (Saare et al. 2015). Detailne lämmastikdioksiidi analüüs, „Lämmastikdioksiidi mõõtmine 

Tartu koolide ümbruses“, tehti üleeuroopalise õhukvaliteedi teemalise projekti raames 2019. aastal 

juunist kuni novembrini. Tartu koolide ümbruses mõõdetud lämmastikdioksiidi väärtused jäid samale 

tasemele seirejaama aasta keskmiste kontsentratsioonidega. Enamus selle uuringu käigus saadud 

tulemusi on jäi alla saastetaluvuse piirmäära ning ei ületanud 40 μg/m3 (Heintalu 2019). 

 

 

2.2.  Indikaatorliikide valik 

 

Indikaatorliikidena kasutati liike, mis olid kirjanduse põhjal juba välja valitud ja kasutatud viimastes 

Tartus tehtud lihhenoindikatsioonilisets uurimustes – 12 samblikuliiki, mis olid kasutusel Tõrra  2004 

avaldatud uuringus (Tabel 1). Tõrra 2004 järgi paigutati liigid samuti nelja rühma, kus iga rühm 

näitab, milliseid tingimusi taluvad sellesse kuuluvad indikatorliigid (Tõrra 2004; Randlane 2001). 

Tabel 2 loendab kasutatud liigid koos illustreeriva fotomaterjaliga (fotode autor A. Saag, v.a. kibe 

lumisamblik, mille autor K. Filippova). 
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Tabel 1. Valitud indikaatorliikide jaotumine gruppidesse Tõrra (2004) järgi 

Grupi 

nr. 

Grupi iseloomustus Liiginimed 

I Taluvad tugevat 

happelist saastust 

Harilik hallsamblik (Hypogymnia physodes) 

Kibe lumisamblik (Pertusaria amara) 

Harilik jahusamblik (Phlyctis argena) 

II Taluvad mõõdukat 

happelist saastust 

Kollane lõhnasamblik (Evernia prunastri) 

Harilik rihmsamblik (Ramalina farinacea) 

Nui-pruunsamblik (Melanohalea exasperatula) 

III Taluvad nii tolmu 

kui happelist 

saastust 

Hägu-tõmmusamblik (Phaeophyscia orbicularis) 

Kollane härmasamblik (Physconia enteroxantha) 

Harilik seinakorp (Xanthoria parietina) 

IV Taluvad tolmu, ei 

talu happelist 

saastust 

Harilik ripssamblik (Anaptychia ciliaris) 

Harilik härmasamblik (Physconia distorta) 

Saare-rihmsamblik (Ramalina fraxinea) 

 

Tabel 2. Töös kasutatud indikaatorliikide nimistu fotodega ja kuuluvus indikaatorgruppi 

Grupi 

nr. 

Liiginimed Foto 

I Harilik hallsamblik 

(Hypogymnia physodes) 

 

 

I Kibe lumisamblik 

(Pertusaria amara) 
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I Harilik jahusamblik 

(Phlyctis argena) 

 

II Kollane lõhnasamblik 

(Evernia prunastri) 

 

 

II Harilik rihmsamblik 

(Ramalina farinacea) 

 

 

II Nui-pruunsamblik 

(Melanohalea 

exasperatula) 

 

III Hägu-tõmmusamblik 

(Phaeophyscia orbicularis) 
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III Kollane härmasamblik 

(Physconia enteroxantha) 

 

 

III Harilik seinakorp 

(Xanthoria parietina) 

 

 

IV Harilik ripssamblik 

(Anaptychia ciliaris) 

 

 

IV Harilik härmasamblik 

(Physconia distorta) 

 

 

IV Saare-rihmsamblik 

(Ramalina fraxinea) 
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2.3. Välitööd ja proovialade valik 

 

Proovialad asuvad Tartu linna, kõikides linna piirkondades. Välitööd teostati ajavahemikul 7.10. – 

23.10. 2019. aastal. Lihhenoindikatsiooniliste andmete kogumine toimus Tartu linna parkides, 

haljasaladel ja surnuaedades. Uurimistöö käigus koguti andmeid 59 proovialalt (Joonis 4). Uuriti 

kokku 479 puud: 151 vahtrat, 183 pärna ja 145 tamme. Analüüsikohad jaotusid üle 14-ne Tartu 

linnaosa. Proovialade ja välitööde metoodika valikul oli aluseks võetud Tartu linnas tehtud viimase 

lihhenoindikatsiooni uurimustöö metoodika (Tõrra 2004). Proovialad kattuvad Tõrra 2004 

analüüsitud aladega. Analüüsikohad asusid peamiselt surnuaedades, parkides ning muudel rohelistel 

aladel. Uuritavate samblike substraadiks valiti harilik pärn ja harilik vaher. Piisava arvu pärnade 

puudumisel asendadi puuduolevad hariliku tammega. Hariliku vahtra ja hariliku pärna koor on 

subneutraalne (pH 4,9–7,5) puhta õhu tsoonides. Valiti puud, mille tüve ümbermõõt oli suurem kui 

100 cm. Vahemaa analüüsitud kohas puude vahel ei ületanud 50 meetrit. Igal proovialal valiti 6 kuni 

10 heas seisundis puud: 3 kuni 5 pärna/tamme ning 3 kuni 5 vahtrat. Halvas seisundis või 

inimtekkeliste kahjustustega puid ei vaadatud. Igal proovialal registreeriti indikaatorsamblike 

esinemine puutüvel 0,5 – 2 m kõrgusel. 

 

 

2.4. Andmeanalüüs 

 

Hinnati valitud indikaatorliikide eelistusi substraadiks valitud pärna ja vahtra suhtes indikaatorliikide 

analüüsi abil PC-ORD programmis (McCune ja Mefford 1999). Iga sambliku liigile arvutati 

indikatsiooniline väärtus puuliigi suhtes. Monte Carlo testi abil hinnati indikatsioonilise väärtuse 

statistilist olulisust. 

Töös kasutatud aluskardina Maa-ameti portaalist võtnud kaart (Maa-amet 2019). Kaartid koostatud 

Paint 3D programmiga. Proovipunktide täpsed asukohad koos nende koordinaatidega on toodud lisas 

(Lisa 1). 
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Joonis 4. Analüüsikohtade paiknemine Tartu linnas (59 kohta) (Maa-aamet 2020). 
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3. TULEMUSED 

 

3.1. Indikaatorliikide esinemisesagedused 

 

Vaadeldud samblikuliikidest olid kõige sagedasemad (83% kõigist vaadeldud puudest) liigid, mis 

talusid nii tolmu kui ka happelist saastust (III grupp) (Tabel 3). Sellesse rühma kuulub ka kõige 

sagedamini leitud sambliku liik, kollane härmasamblik – ta esines praktiliselt kõikidel vaadeldud 

puudel (85,6%). Peale kollast härmasambliku järgnesid sageduses hägu-tõmmusamblik ja harilik 

seinakorp, mis esinesid vastavalt – 83% ja 81,3% puudel (Tabel 4).  

Mõõdukalt happelist saastet taluvad liigid, mis kuuluvad II gruppi, esinesid suhteliselt keskmise 

sagedusega (52,2% puudel) (Tabel 3). Selles grupis olevaid indikaatorliike leiti järgnevate 

sagedustega: nui-pruunsamblik (57,6%), harilik rihmsamblik (54,2%) ja kollane lõhnasamblik 

(44,9%) (Tabel 4). 

Samblikuliigid, mis kuulusid I gruppi leiti 38,4% uuritud substraatidelt (Tabel 3). I grupp, kuhu 

kuuluvad samblikud, mis taluvad tugevat happelist saastust, on omapärane, sest selles grupis on väga 

erinevate sagedustega liigid. Väga madala esinemissagedusega on kibe lumisamblik (5,9%), kuid siia 

kuulub ka harilik jahusamblik, mis oli üsna kõrge esinemissagedusega (74,5%) (Tabel 4).  

IV grupi esinemissagedus oli madalaim (22,3%) (Tabel 3). IV grupp koosneb liikidest, mis taluvad 

tolmu, kuid ei talu happelist saastust. Neist oli harilik ripssamblik esinemissagedusega 8,5% (kõige 

väiksema sagedusega liik selles grupis), harilik härmasamblik – 12,7% ja saare rihmsamblik 45,7% 

(Tabel 4). 

Sambliketa puid ei registreeritud. 
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Tabel 3. Indikaatorliikide esinemisesagedused kogu uuritud puude kohta samblike taluvusgrupide 

kaupa. Võrdluses Tõrra (2004) ja käesoleva töö andmed 12 liigi kohta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 4. Indikaatorliikide esinemissagedus kõikidel uuritud substraatidel ning pärnal (või tammel) 

ja vahtral eraldi 

Grupp 

№ 

Samblikuliigid Keskmine 

esinemissagedus 

(kõikidel 

substraatidel; %) 

Esinemissagedus 

pärnal (või 

tammel; %) 

Esinemissagedus 

vahtral (%) 

I Harilik hallsamblik 33,9 52,5 15,3 

I Kibe lumisamblik 5,9 6,8 5,1 

I Harilik jahusamblik 75,4 89,8 61 

II Kollane lõhnasamblik 44,9 61 28,8 

II Harilik rihmsamblik 54,2 67,8 40,7 

II Nui-pruunsamblik 57,6 74,6 40,7 

III Hägu-tõmmusamblik 83 91,5 74,6 

III Kollane härmasamblik 85,6 96,6 74,6 

III Harilik seinakorp 81,3 93,2 69,5 

IV Harilik ripssamblik 8,5 11,9 5,1 

IV Harilik härmasamblik 12,7 16,9 8,5 

IV Saare rihmsamblik 45,7 52,5 39 

 

Sambliku grupp № I  

Taluvad 

tugevat 

happelist 

saastust 

II 

Taluvad 

mõõdukat 

happelist 

saastust 

III 

Taluvad 

nii tolmu 

kui 

happelist 

saastust 

IV 

Taluvad 

tolmu, ei 

talu 

happelist 

saastust 

Indikaatorliikide 

keskmine 

esinemissagedus (%; 

Tõrra, 2004 andmed) 

21,8 26,1 70,3 8,0 

Indikaatorliikide 

keskmine 

esinemissagedus (%; 

2019) 

38,4 52,2 83,3 22,3 
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3.2. Indikaatorliikide esinemissageduste võrdlus 

 

Võrdlesin oma töö tulemusi Tiiu Tõrra 2004. lõputöö andmetega. Võrreldavad andmed on 18 aastase 

vahega (välitööd tehtud 2001. a. Tõrra ja 2019. a. käesolevas töös) (Lisa 2). 

Kahe andmestiku võrdlusest täheldasin mõned üldised seaduspärasused: 1) indikaatorliikide keskmine 

esinemisagedus on 18 aasta jooksul tõusnud kõigis sambliku gruppides, 2) samblike sagedusjärjekord 

rühmade kaupa on jäänud samaks. Kõige sagedasema III sambliku grupi esinemisagedus tõusis 

16,6%, II sambliku grupi esinemisagedus tõusis kaks korda, I indikaatorrühma esinemisagedus tõusis 

13% ja IV rühma esinemissagedus on tõusnud 18 aastaga 2,8 korda. 2001. aastal leidis Tõrra 

sambliketa puid 1,2% (6 puud), aga 2019. aastal ei fikseeritud sambliketa puid. 

Kibe lumisamblik, mis kuulub I gruppi, leiti 2019. aastal 5,9% puudest (Tabel 5), aga 2001. aastal 

välitööde käigus ei leitud üldse, kuid mõlemal aastal oli ta kõige haruldasem kõigist vaadeldud 

liikidest. I grupis oli kõige sagedasem harilik jahusamblik 75,4% Tõrra 2004 andmete põhjal, antud 

töös leiti teda 41,9% puudest. Harilikku jahusamblikku leiti 2019. aastal 1,8 korda rohkem. On 

tähelepanuväärne, et teatud tüüpi samblike puhul suurenes sagedusprotsent rohkem kui 2 korda. 

Kollast lõhnasamblikku ja harilikku rihmsamblikku kohati 2019. aastal 2,7 korda sagedamini. III 

indikaatorliikide rühmas kõige tavalisem liik, nii oma grupis kui kõigist vaadatud liikidest, oli kollane 

härmasamblik vastavalt 87,6% (2001. aastal) ja 85,6% (2019. aastal). Hägu tõmmsamblikku, mis 

kuulub III rühma, kohati 1,3 korda rohkem 2019. aastal. Harilik ripssamblik, IV grupi liik, oli üks 

harvematest liikidest 2004. aastal (0,5%), aga 2019. aastal oli tema esinemissagedus tõusnud 8,5 

protsendini. Harilikku ripssamblikku leiti 17 korda enam 2019. aastal. Samasse gruppi kuuluva saare 

rihmsambliku esinemissagedus tõusis 3,6 korda. 2004. aastal tema esinemissagedus oli 12,7%, aga 

2019. aastal 45,7%.  Kõige haruldasem sambliku liik IV grupis mõlemal aastal oli harilik ripssamblik 

vastavalt 8,5% (2019. aastal) (Tabel 4; Lisa 2) ja 0,5% Tõrra uuringus. 
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3.3.  Indikaatorliikide levik 

 

Indikaatorliikide leviku kaardid Tartu linnas koostati kolme sambliku grupi jaoks: I, II ja IV (Joonised 

5, 6 ja 7). III grupi liigid esinesid igas uuritud proovipunktis ning selle tõttu ei peetud vajalikuks 

koostada sellele grupile eraldi kaarti. 

I grupi liigid, mis taluvad tugevat happelist saastust, leiti 58-st analüüsikohast ja puudusid vaid ühes 

kohas (19. proovipunktis) (Joonis 5). II grupi sambliku liigid, mis taluvad mõõdukat happelist saastust 

(Joonis 6) on gruppidest kõige kitsama levikuga Tartu linnas. Grupi II liike leiti 50-s kohas, puududes 

üheksas analüüsikohas. III grupp – indikaatorliigid, mis taluvad nii happelist kui ka tolmu saastet – 

on kõige laiema levikuga Tartus, esinedes kõikides 59-s analüüsikohas. IV grupi sambliku liigid, mis 

taluvad tolmu, kuid ei talu happelist saastust (Joonis 7), polnud neljas analüüsikohas (6., 11., 19. ja 

47.-ndas proovipunktis), kuid esines 55-s ülejäänud proovipunktis.  

Viis indikaatorliiki – harilik hallsamblik, kollane lõhnasamblik, harilik rihmsamblik, harilik 

härmasamblik ja saare rihmsamblik, mis olid eraldi kaardistatud Tiiu Tõrra (2004) töös, kaardista ka 

selles töös autori poolt (Joonised 8 – 12).  Lisaks, valis autor  kaks oma grupis vähem levinud 

indikaatorliig, mille esinemissagedus on võrreldes 2001. aastaga märkimisväärselt suurenenud ning 

koostas kaks kaarti: kibe lumisamblik I-st grupist, ja harilik ripssamblik IV-st grupist) (vastavalt 

joonis 13 ja joonis 14). 

Esimene liik – harilik hallsamblik, mis kuulub I gruppi, leiti üsna tihti, 32-s analüüsikohas ja puudus 

27-s punktis (Joonis 8). Harilik hallsamblik oli ühtlaselt jaotunud Emajõe mõlemal poolel ja levib 11-

s Tartu linnaosas. Kollane lõhnasamblik (II grupp) oli levinud 42-kohas, mis vastab 71,2% kõikidest 

uuritud proovikohtadest (Joonis 9). Ta levib ühtlaselt kogu Tartu piirkonnas. Harilikku rihmsamblikku 

(II grupp) leiti 44-s punktis (Joonis 10). Harilikku härmasamblikku (IV grupp) leiti harvem ja 45-s 

kohtas teda polnud (Joonis 11). Saare rihmsamblik (IV grupp) leiti 39-s proovipunktis, mis vastab 

66% proovipunktide koguarvust (Joonis 12). Vaadeldud samblike oli kõikides uuritud linnaosades (14 

erinevat linnaosa), erinevaid liike oli rohkeim Tammelinna, Ropka ja Raadi-Kruusamäe linnaosades. 
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Kibe lumisamblikku (I grupp) leiti Tartus ainult 7-s proovipunktis. Kibe lumisamblik asus Kesklinna, 

Raadi-Kruusamäe, Supilinna ja Ülejõe linnaosades (Joonis 13). Hall karesamblik on enam levinud 

linna põhja- ja edelaosas (Joonis 14). Harilik ripssamblik  on Tartus levinud väga hõredalt, peamiselt 

põhja ja edelaosas (Joonis 14). Teda leiti Maarjamõisa, Tammelinna, Ropka, Raadi-Kruusamäe, 

Ülejõe ja Jaamamõisa Tartu osades. 

 

 

3.4.  Indikaatorliikide eelistused valitud substraatide suhtes 

 

Indikaatorliikide substraadi eelistuse analüüs teostati selleks, et hinnata valitud indikaatorliikide 

eelistusi pärna, tamme või vahtra suhtes. Iga samblikuliigi jaoks leiti indikaatorväärtus valitud 

eelistatuima puuliigi suhtes ning arvutati selle olulistõenäosus. Statistilise olulise nivoo oli 0,05. Leiti, 

et ühelgi indikaatorliigil ei ole statistiliselt olulist eelistust vaadeldud puuliikide suhtes (pärna, tamme 

või vahtra suhtes) (Tabel 5). 

Tabel 5. Sambliku liikide substraadieelistused puuliikide suhtes ja indikaatorväärtused 

olulisustõenäosusega 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ Samblikuliik Eelistatuim puuliik Indikaatorväärtus Olulisustõenäosus 

1 Harilik hallsamblik  Tamm 14,9 0,26 

2 Kibe lumisamblik  Vaher 2,2 1 

3 Harilik jahusamblik  Pärn 22,2 0,94 

4 Kollane lõhnasamblik  Tamm 14,2 0,82 

5 Harilik rihmsamblik  Tamm 17,5 0,67 

6 Nui-pruunsamblik  Tamm 18,4 0,74 

7 Hägu-tõmmusamblik  Vaher 27,3 0,35 

8 Kollane härmasamblik  Vaher 26 0,72 

9 Harilik seinakorp  Pärn 24,7 0,88 

10 Harilik ripssamblik  Tamm 4,2 0,61 

11 Harilik härmasamblik  Tamm 4,1 0,94 

12 Saare rihmsamblik  Vaher 14 0,89 
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Joonis 5. Tugevat happelist saastust taluvate liikide (I grupp) levik proovikohtades Tartu linnas (58 

kohas). Numbrid markeerivad proovipunkte. Punase värviga märgitud kohad, kus leiti I grupi liike, 

musta värviga – kus ei olnud (Maa-aamet 2020 
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Joonis 6. Mõõdukat happelist saastust taluvate liikide (II grupp) levik proovikohtades Tartu linnas 

(50 kohas). Roheliste värviga märgitud asukohad, kus leiti II grupi liike, musta värviga – kus ei 

leitud (Maa-aamet 2020). 
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Joonis 7. Tolmu taluvate, kuid happelist saastust mitte taluvate liikide (IV grupp) levik 

proovikohtades Tartu linnas (55 kohas). Tumesinise värviga märgitud kohad, kus leiti IV grupi liike, 

musta värviga – kus ei leitud (Maa-aamet 2020). 
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Joonis 8. Harilik hallsamblik (I grupp) proovipunktides Tartu linnas (32 kohas) (Maa-aamet 2020). 
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Joonis 9. Kollane lõhnasambliku (II grupp) levik proovipunktides Tartu linnas (42 kohas) (Maa-

aamet 2020). 
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Joonis 10. Harilik rihmsambliku (II grupp) levik proovipunktides Tartu linnas (44 kohas) (Maa-

aamet 2020). 
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Joonis 11. Harilik härmasambliku (IV grupp) levik proovipunktides Tartu linnas (14 kohas) (Maa-

aamet 2020). 
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Joonis 12. Saare rihmsambliku (IV) levik proovipunktides Tartu linnas (39 kohas) (Maa-aamet 

2020).  
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Joonis 13. Kibe lumisambliku levik (I grupp) proovipunktides Tartus linnas (7 kohas) (Maa-aamet 

2020). 
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Joonis 14. Hall karesambliku (II grupp) levik proovipunktides Tartu linnas (21 kohas) (Maa-aamet 

2020). 
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4. ARUTELU 

 

Lihhenhenoindikatsiooniliste kaartide võrdlus varasemate Tartus (alates 1968. aastast) tehtud töödega 

ei ole korrektne, kuna kaardid olid koostatud erinevate meetodite abil. Tähelepanuväärne on see, et 

1968. aastal terve Tartu linna ulatuses ainult 15 analüüsikohta. 1987. ja 1991. aastatel kaartide 

koostamise meetodid olid sarnased, aga kasutati erinevaid puuliike substraadina (1987.a. – ainult 

pärna, 1991.a. – ainult vahtrat). Tõrra 2004 (välitööd 2001. aastal) ja käesoleva töö (2019. aasta 

välitööd) lihhenoindikatsioonilised meetodid olid identsed ning seetõttu võrreldavad.  

1968. aastal kõige saastatum linnaosa oli kesklinn, kuid siiski ka kesklinnas leiti mitmed kiduraid 

loodusmaastike like (Trass 1968). Tolle aja Tartu linna parkides ja haljastuses leidus üsna palju 

erinevaid nitrofiilseid samblikke, aga linna kaugemates osades (Raadi kalmistu) ja metsa ümbruses 

(Tähtvere ja Vasula) koosnes sambliku biota ainult loodusmaastiku liikidest. Kõige saastatum Tartu 

linna osa 1973. aastal oli samuti kesklinn, aga kõige puhtama õhuga oli Raadi-Kruusamäe, nende 

vahele jäid keskmise saastusega Tammelinn, Tähtvere ja Ropka. 1987. aastal märgati, et õhk Tartu 

suurima liiklusega keskosas oli tugevasti saastunud ning hakkas kujunema suurlinnadele iseloomulik 

nn. samblikukõrb ja ilma sambliketa oli 23% uuritud puudest (Liiv 1987). Tartu linnas varem tehtud 

lihhenoindikatsioonilistes töödes (1968. ja 1973. aastatel) samblikekõrbe ei leitud. 1991. aastal 

määratud I tsoon – tugeva happelise saaste vöönd oli Kesklinnas, Tähtveres, Ülejões, Puiestee tänava 

ääres ja Vaksalis. Mõõduka happelise saaste vööndisse jäi ülejäänud suurem osa Tartu linnast ning 

nõrgalt happelise saaste vööndit ei suudetud linnas eristada. Õhukeskonna seisund Tartus 2001. 

aastaks mõnevõrra paranenes, võrreldes 1991. aastaga: tugeva happelise saaste vöönd kesklinnas 

kahanes, kuid tolmusaaste alad levisid laiemalt (Randlane 2001). 2001. aasta samblikukõrbe protsent 

oli tunduvalt madalam 2,1% analüüsitud puudest. Tiiu Tõrra töös (2004) oli sambliketa 1,2% kõikidest 

puudest ning happelise saaste tugevuse tase kesklinnas oli vähenenud, kuid tolmusaastet tuvastati 

rohkem Raadi, Ropka, Tammelinna ja Veeriku linnaosades. 

Käesolevas uuringus ei leitud samblikekõrbeid. Samuti täheldati, et indikaatorliikide sagedused on 

võrreldes Tõrra (2004) tulemustega tõusnud kõigis sambliku gruppides. Enim laienes happelist saastet 

mitte taluvate (grupp IV) liikide leiuala – neid leiti 1,8 korda rohkematest kohtades (25 uut prooviala). 
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Ülejäänud gruppide jaoks nende asukohad eriti ei suurenenud. I grupi liike leiti lisaks 10-s 

proovikohas, II grupi liike lisaks 6-l alal ning III-le rühmale lisandus 3 uut kohta. Analüüsikohtade 

arv, kus 2019. aastal leiti samblikke kasvas 2,2% 2001. aasta välitöödega võrreldes. Täheldati ka 

haruldasemate indikaatorliikide leviku laienemist. Kibe lumisamblikut ei leitud mitte üheski 

analüüsikohas 18 aastat tagasi, aga 2019. aastal juba 7 kohas. Hariliku ripssambliku kohta kaarti ei 

koostatud 2004. aastal, kuna teda leiti toona vaid kolmest kohast, kuid eelmise aasta välitööde käigus 

tuvastati see liik 10-s kohas. Kõigist piirkondadest leiti I rühma nii 2019. aastal kui ka 2004. aastal. 

II. grupp ei kohtunud 2019. aastal Veeriku ja Supilinna linnaosades, kui 15 aastat tagasi oli see rühm 

üldlevinud. Selle uuringu IV. rühma leiti kõigist linnaosadest, kuid seda ei leitud Vaksalis, Kesklinnas, 

Karlovas ja Supilinna linnaosades Tiiu Tõrra töös (2004). 

Indikaatorliikide substraadieelistuse analüüs näitas, et valitud indikaatorliikidel ei ole substraadi 

eelistust. See võib viidata sellele, et indikaatorliigid reageerivad peamiselt ümbritsevale keskkonna 

seisundile, mis omakorda on indikaatorliikide hea tunnus. Tõrra (2004) töös leiti kolmel liigil 

statistiliselt oluline substraadieelistus: harilik hallsamblik ja nui-pruunsamblik eelistasid substraadina 

tamme (vastavalt p < 0,0192 ja p <0,0001) ning hägu-tõmmusamblik eelistas vahtrat (p < 0.0003) 

(Tõrra 2004).  

Antud töös liigirühmade esinemise erinevused Tartu linnas olid väikesed: kõiki rühmi leiti vähemalt 

50-s proovikohas või enam. Kaartide põhjal võib siiski näha, et enim on levinud tugevat happelist 

saastust (rühm I) ja happelist saastust ning tolmusaastust (rühm III) taluvad liigid ning mõõdukat 

happelist saastet (rühm II) ning happelist saastet mitte taluvad, kuid tolmusaastet taluvad (rühm IV) 

liigid on osadest piirkondadest puudu. Sellest võib järeldada, et happeline saastus pole Tartu linnast 

kadunud ning piirab jätkuvalt sellele tundlikumate liikide linna naasmist. Erinevate saasteainete leviku 

piiritlemine võib osutuda üsna keerukaks, sest tolmu saaste suhtes tolerantsete ning mitmesuguse 

tasemega happelise saaste suhtes tolerantsete liikide levikut kõrvutades ja analüüsides tekkivad 

saastetsoonid paiknevad haljali ja on tugevalt liigendatud piirjoontega. Käesolevas uuringus leiti, et 

õhusaaste indikaatorsamblike esinemissagedused suurenesid ja nende levik on ena-vähem ühtlustunud 

terve linna ulatuses. Samas on paremaks muutunud üldine õhuseisund, sest samblikukõrbeid enam ei 

leitud. Linna õhu kvaliteedi parandamiseks võiks kasutusele võtta erinevaid meetmeid, nt kasutada 

veelgi rohkem keskkonnasõbralikumat transporti ja ahjukütte mõistlik kasutamine. 
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KOKKUVÕTE 

 

Töö eesmärgiks oli hinnata samblike õhusaaste indikaatorliikide levikut Tartu linnas ja võrrelda 

saadud tulemusi varasemate töödega. Töös metoodika valikul arvestati erinevate puuliikide koore 

omadustega, seetõttu valiti substraat puudeks pärn, vahter või tamm, sest need on looduslikult 

subneutraalse happesusega ning sellistel puudel peavad samblikud saastatud õhus kauem vastu. 

Analüüsikohad (59) katsid kogu uuritav ala (Tartu linna) ning need valiti samad, mis kasutati viimases 

Tartu lihhenoindikatsioonilises töös. Välitööd toimusid ajavahemikus 7.10. – 23.10. 2019. aastal ja 

selle käigus koguti andmeid 479-lt puult. 

Käesoleva töö indikaatorliikide substraadieelistuse analüüs ei tuvastanud uuritud samblikuliikidel ühe 

puuliigi eelistamist. Samuti analüüsi käigus täheldasin üldised seaduspärasused, et indikaatorliikide 

keskmine esinemisagedus on tõusnud kõigis sambliku gruppides (võrraldega 2004. a) ning samblike 

sagedusjärjekord rühmade kaupa on jäänud samaks. Suurima esinemissagedusega olid III grupi 

sambliku liigid (83,3% puudest), mis taluvad nii tolmu kui ka happelist saastust. Sellest grupist kõige 

sagedasem oli kollane härmasamblik, järgnesid hägu-tõmmusamblik ja harilik seinakorp. Uuringus 

leiti, et happeline saastust Tartu linna õhus on jätkuvat oluline samblike koosluste mõjutaja – happelist 

saastet mõõdukalt või vähem taluvad liigid rühmadest II ja IV olid osadest proovipunktidest puudu, 

samas kui happelist saastet hästi taluvad liigid (rühmad I ja III) olid olemas praktiliselt kõigis 

proovipunktides üle linna. 

Tulevaste lihhenoloindikatsiooniliste uuringute jaoks võib lisada uusi indikaatorliike, et uurida kas ja 

kuidas uute liikide lisamine annaks täiendavat infot. Kuna Tartu linnaõhu seisund tundub olevat 

paranenud võrreldes vahepealsete aegadega, siis on võimalik et saaste suhtes vähemtolerantsete liikide 

levikute hindamine linnades annaks täpsemat infot saastetasemete ja piirkondade kohta.  
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Lisa 1. Proovipunktide asukohad ja koordinaadid Tartu linnas 
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Lisa 2. Tiiu Tõrra indikaatorliikide esinemissageduse tabel 

 

Tõrra (2004) uuringus leitud indikaatorliikide esinemissagedused kõigil uuritud substraatidel ning 

eraldi pärnal (või tammel) ja vahtral. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grupp 

№ 

Samblikuliigid Keskmine 

esinemissagedus 

(kõigil 

substraatidel) 

Esinemissagedus 

pärnal (või 

tammel) (%) 

Esinemissagedus 

vahtral (%) 

I Harilik hallsamblik 21,4 23,9 18,9 

I Kibe lumisamblik 0 0 0 

I Harilik jahusamblik 41,9 41,5 42,2 

II Kollane lõhnasamblik 16,8 17,9 15,7 

II Harilik Rihmsamblik 19,9 21,4 18,4 

II Nui-pruunsamblik 35,0 39,1 32,0 

III Hägu-tõmmusamblik 64,9 58,4 71,3 

III Kollane härmasamblik 87,6 85,0 90,2 

III Harilik seinakorp 69,9 67,6 72,1 

IV Harilik ripssamblik 0,5 0,6 0,4 

IV Harilik härmasamblik 10,9 11,0 10,7 

IV Saare rihmsamblik 12,7 12,6 12,7 
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