
Mis on samblik? 

Videos selgitatakse, mis on samblik ja kuidas ta erineb samblast. Millised on sambliku 

funktsioonid ja kuidas saab seda enda heaks ära kasutada. 

Kattuvus õppekavaga: samblik 

Katse kirjeldus 

“Islandi samblikuga lõnga värvimine”. 

Kas tuleb lahendada üksi, tiimis?  

Katset võib teha nii üksi kui ka tiimis. 

 

Kas läbiviidav toas või õues?  

Katse on läbiviidav toas, aga võib ka õppekäigul elava tule peal keeta. 

Vahendite nimekiri  

Nimi Kogus 

Pott 1 tk (mitut erinevat samblikku 

kasutades rohkem) 

islandi samblik 1–2 pakki (rohkem samblikku lisades 

saab intensiivsema värvi ja kiirema 

tulemuse) 

Vesi potitäis 

Pliit 1 tk  

villane lõng nii palju kui soovi on 

Kuidas katset läbi viia? 

1. Õpetaja selgitab klassis sambla ja sambliku erinevust ning samblike kasulikkust 

inimestele. Võib vaadata ka videot, kus seda selgitatakse. 

2. Õpetaja avab põdrasambliku paki ja lapsed saavad kuivatatud põdrasamblikku uurida 

ja selle üle arutleda. 

3. Võetakse suur pott, täidetakse veega. 

4. Lapsed asetavad potti lõnga (oma kaasa võetud või õpetaja poolt ostetud ühine). Osa 

lõngast jätta alles, et hiljem tulemust võrrelda. 

5. Põdrasambliku puru võib lisada potti niisama, kuid parem on teha marlist või muust 

riidest väike tomp, kuhu puru sisse panna. 



6. Asetage pott koos lõnga ja samblikuga pliidile ja laske tasasel temperatuuril 1–3 tundi 

keeda (selle sammu võib teha õpetaja ka ilma lasteta ja päeva lõpus lastele lõpptulemust 

näidata). 

7. Lõpuks võrreldakse algset lõnga ja värvitud lõnga. 

Lisa: kui proovida erinevat värvi lõngu saada, siis võib õppekäigul korjata või osta järgmisi 

samblikke: 

● kivi-lapiksamblik (Parmelia saxatilis) - tugev kollakaspruun värv. 

● puudel kasvav habesamblik (Usnea barbata) - punakaskollane värv. 

● narmassamblik (Alectoria sarmentosa) -  kollane värv. 

● harilik korpsamblik (Xanthoria parietina) - kirsipunane toon. 

Tähelepanu! Ettevaatust vee keetmisel. 

Katse tausta selgitus 

Kuigi samblikel ja sammaldel on sarnane nimetus ja ka välimuselt on nad üsna sarnased, on 

tegemist erinevate organismidega. Samblad kuuluvad taimeriiki ja on väikesekasvulised 

taimed, samblikud on aga hoopis seened, kes elavad koos mikroskoopiliste vetikatega. 

Sammaldel on lehed ja vars, samblikel ei ole. Samblikel on ainult keha, mille nimi on tallus. 

Kuna seened ei ole võimelised endale ise orgaanilisi aineid tootma, on vajaliku toidu hankimine 

nende ellujäämise võtmeküsimus. Samblike moodustavad seened lahendasid olukorra, 

sulgedes enda sisse fotosünteesiva vetika, et saada suhkruid nii-öelda otse tootjalt. 

Seene tulu on ilmne – tema saab hädavajalikud toitained. Vetikale pakub partnerlus seenega 

eelkõige kaitset karmide keskkonnatingimuste eest ning paremat varustatust vee ja 

mineraalainetega. Sümbioosis elades laiendavad nii vetikad kui seened oluliselt oma leviala. 

Kõige aeglasema kasvuga on kooriksamblikud: nende keskmine kasvukiirus jääb vahemikku 

0,5–2 millimeetrit aastas. Samblikud võivad elada sadu ja isegi tuhandeid aastaid vanaks. 

Kuna samblikud kasvavad aeglaselt, aga on pikaealised, saab nende abil hinnata kasvupinna 

vanust. Mõõtes samblikutalluse läbimõõdu ning teades liigi keskmist kasvu kiirust, on võimalik 

välja arvutada sambliku ligikaudne vanus. Pind, mille peal samblik kasvab, peab olema 

vähemalt sama vana. Seda meetodit nimetatakse lihhenomeetriaks. Sel viisil on määratud nii 

liustikusetete kui ka vanade monumentide, näiteks Lihavõttesaare kivikujude, vanust. 

Samblikel on metsaökosüsteemides mitu olulist rolli. Nad on elupaigaks putukatele ja teistele 

selgrootutele ning linnud kasutavad neid sageli pesamaterjalina. 

Kahe Eestis tavalise sambliku, kollase lõhnasambliku ja halli karesambliku, töötlemisel saadud 

ekstrakte on juba mitme sajandi vältel kasutatud parfüümide valmistamiseks. Maalähedase 

aroomiga samblikuekstrakti kasutatakse lõhnaõlidele baasnootide andmiseks ning lõhna 

püsivuse pikendamiseks nahal. Samblike töötlemisel saadavate värvitoonide spekter ulatub 



hallist violetseni, mistõttu kasutati samblikke villa ja siidi värvimiseks juba antiikajal. 

Värvimiseks on läbi aja kasutatud umbes viitkümmet samblikuliiki. Samblikke kasutatakse 

palju arhitektide loodavates makettides näiteks puude kujutamiseks. Lisaks on samblikud 

leidnud kasutust kunstilistes kompositsioonides, pärgades, sisekujunduselementides ja mujal.  

Paljudes kultuurides üle kogu maailma on inimesed samblikke toiduks kasutanud. Mõned 

rahvad on samblikku pidanud hõrgutiseks, sagedamini on neid tarvitatud ellujäämiseks nälja 

korral. Samblikke on kasutatud leiva küpsetamisest suhkru tootmiseni. Paljusid samblikke on 

kasutatud traditsioonilises meditsiinis üle kogu maailma ja see jätkub tänapäevalgi. Samblikega 

on ravitud mitmesuguseid tõbesid: artriiti, neeruhaigusi, seedeprobleeme, 

hingamisteedehaigusi, maohaavandeid, maksavaevusi, köha jpm 

 


