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EESTI SUURSAMBLIKE PEREKONDADE MÄÄRAJA

 �. Tallus väike (koorikjas, kilejas, plakoidne, viltjas, soomusjas), pole võimalik 
substraadilt eemaldada ....................................................................................�

 – Tallus suurem (lehtjas või põõsasjas), substraadilt eemaldatav ......................�0

 �. Talluse moodustab õhuke limane kile, millest kasvavad välja valkjad nuiakujulised 
viljakehad. Kandsamblik. ................................................................ Multiclavula

 – Tallus ja viljakehad teistsugused .....................................................................�

 �. Tallus üleni koorikjas (teraline, kobruline või koosneb ainult üksikutest 
kühmukestest); juusjad harud, soomused või hõlmad puuduvad .....................4

 – Tallus pole koorikjas ja koosneb kas peenikestest juusjatest harudest (luup!) või 
väikestest soomustest või on keskosas koorikjas ja servades hõlmine...............5

 4. Kandsamblik, mille viljakeha sarnaneb väikesele (läbimõõduga kuni � cm) 
kübarseenele.  ...................................................................Omphalina (osa liike)

 – Kottsamblik, mille viljakehaks on matseedium – nööpnõelakujuline apoteetsium 
(peaosa läbimõõduga kuni � mm, jala kõrgus kuni 8 mm), milles eoskotid 
on varakult purunenud ning eosed paiknevad vabalt apoteetsiumi pinnal 
(mikroskoop!). .................................................................................................... 
 ...................... Selts Caliciales (pisisamblikud, mida käesolevas töös ei käsitleta)

 5. Tallus viltjas, pruunikasmust, koosneb peenikestest juusjatest harudest (luup!)  
 ........................................................................................................................6

 – Tallus teistsugune ...........................................................................................7

	6.	 Juusjad	harud	sisaldavad	niitjaid	vetikarakke,	mida	seenehüüfid	ümbritsevad	
ebakorrapäraselt, põimunult (mikroskoop!). ................. Cystocoleus (C. ebeneus)

	 –	 Niitjaid	vetikarakke	ümbritsevad	seenehüüfid	paiknevad	korrapäraselt,	omavahel	
ning vetikarakkudega paralleelselt. ................................. Racodium (R. rupestre)

 7. Tallus tõeliselt või näivalt plakoidne .................................................................8

 – Tallus soomusjas��

 8. Tallus kollane kuni oranž, K toimel värvub kirsipunaseks ................................9

 – Tallus teist värvi või kui kollaka varjundiga, siis ei värvu K toimel punaseks  .�0

 9. Eosed selgelt �- või �-rakulised. Lubjarikkal pinnasel või sammaldel. .Fulgensia

 – Eosed bipolaarsed. Kividel, harva puidul. ........ Caloplaca, sektsioon Gasparrinia

 �0. Tallus tõeliselt plakoidne – keskosas koorikjas, areoleeritud ja ainult servades 
hõlmine. .............................................................Lecanora, sektsioon Placodium

 – Tallus tõeliselt lehtjas, ent väike ja substraadile tugevasti liibuv, mistõttu tundub 
plakoidsena ...................................................................................................��

 ��. Tallus tume (pruunikas või tumehall). Hõlmad ümarad, kuni 0,5 mm laiad. 
Eosed pruunid, �-rakulised. ................................ Hyperphyscia (H. adglutinata)

 – Tallus hele (kollakas, valkjas või helehall). Hõlmad piklikud, üle � mm laiad. 
Eosed värvusetud, �-rakulised .......................................................................��

 ��. Tallus soreedidega, P–. ....................................................Parmeliopsis (osa liike)

 – Tallus isiididega, P+ oranžikas. ....................................... Imshaugia (I. aleurites)
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 ��. Tallus kollane ................................................................................................�4

 – Tallus teist värvi. ...........................................................................................�5

 �4. Tallus värvub K toimel kirsipunaseks. ................................ Xanthoria (osa liike)

 – Tallus K toimel ei värvu või muutub nõrgalt oranžiks. ....Candelaria (C. concolor)

 �5. Tallus (sageli esineb steriilsena) koosneb ümaratest rohelistest soomustest, mis 
keskosas liibuvad substraadlie ning servades on tõusvad. Kandsamblik, mille 
viljakeha sarnaneb väikesele (läbimiõõduga kuni � cm) kübarseenele. ...............
 ..........................................................................................Omphalina (osa liike)

 – Tallus teistsugune. Kottsamblikud, mille viljakehad ei sarnane kübarseentele ...
�6

 �6. Viljakehadeks periteetsiumid .........................................................................�7

 – Viljakehadeks apoteetsiumid või tallus steriilne .............................................�8

 �7. Eosed �-rakulised, värvusetud, eoskotis 8-kaupa. ........................ Catapyrenium

 – Eosed muraalsed, algul värvusetud, hiljem tumedad, eoskotis �-kaupa. ............ 
 ........................................................................................................Endocarpon

�8. Fotobiondiks tsüanobakter ............................................................................�9

 – Fotobiondiks rohevetikas ...............................................................................�6

 �9. Märgudes tallus puhetub ja muutub sültjaks .................................................�0

 – Märgudes tallus ei muutu sültjaks .................................................................��

 �0. Eosed üherakulised. Apoteetsiumid tavaliselt tallusesse süüvitunud, 
vähenähtavad. .............................................................................Lempholemma

 – Eosed 4- kuni paljurakulised. Apoteetsiumid tavaliselt talluse pinnal, hästi 
märgatavad ....................................................................................................��

 ��. Esineb ühest rakkude kihist koosnev paraplektenhüümne koorkiht 
(mikroskoop!). .....................................................................Leptogium (osa liike)

 – Koorkiht puudub. ..................................................................Collema (osa liike)

 ��. Apoteetsiumid tallusesse süüvitunud. Fotobiondiks niitjas tsüanobakter 
Scytonema .....................................................................................................��

 – Apoteetsiumid talluse pinnal. Fotobiondiks pärlikeetaoline tsüanobakter Nostoc  
 ......................................................................................................................�4

 ��. Soomused kinnituvad substraadile naba abil. Eoseid eoskotis arvukalt,  
alati üle 8. ............................................................................ Peltula (P. euploca)

 – Soomused kinnituvad substraadile alapoolega. Eoseid eoskotis 8. ...................... 
 .............................................................................................. Heppia (H. lutosa)

 �4. Apoteetsiumid lekanoraalsed. ..............................................................Pannaria

 – Apoteetsiumid biatoraalsed ............................................................................�5

 �5. Tallus koosneb väikestest soomustest (kuni �,5 mm laiad); isiididega. ............... 
 ................................................................................. Parmeliella (P. triptophylla)

 – Tallus suurem, enam-vähem lehtjas, kasvab rosettidena (kuni 5 cm läbimõõdus); 
isiidid puuduvad. ............................................................... Degelia (D. plumbea)

 �6. Apoteetsiumid lekanoraalsed. ......................................................... Squamarina

 – Apoteetsiumid letsideaalsed või tallus steriilne ...............................................�7
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 �7. Talluse soomused tõusvad, murujalt paiknevad; rohekad, hallikad, valkjad, 
harva pruunikad; steriilsed. ................................................. Cladonia (esitallus)

 – Talluse soomused substraadile liibuvad või tõusvate servadega ja katusekivijalt 
paiknevad; punakad, pruunikad või siis hallid ja tugeva kirmega; letsideaalsete 
apoteetsiumidega või ilma ..............................................................................�8

 �8. Soomused väikesed (läbimõõduga kuni � mm), substraadil katusekivijalt 
paiknevad. Puukoorel ja puidul. ..................................................Hypocenomyce

 – Soomused suuremad (läbimõõduga kuni 8 mm), substraadile liibuvad. 
Lubjarikkal pinnasel või samblal ....................................................................�9

 �9. Tallus punane või punakaspruun. ....................................... Psora (P. decipiens)

 – Tallus valkjas või hall, sageli tugeva kirmega. ........................................ Toninia

 �0. Tallus koosneb � osast: koorikjast või soomusjast esitallusest ning viimasest 
väljakasvavast püstisest põõsasjast teistallusest (podeetsiumidest või 
pseudopodeetsiumidest)  ................................................................................��

 – Tallus ühetaoline, lehtjas või põõsasjas ..........................................................�8

 ��. Esitallus kaob kiiresti ....................................................................................��

 – Esitallus püsiv ...............................................................................................��

 ��. Teistallus tugevasti harunev, põõsakesi meenutav, ilma koorkihita ja soreedide 
katteta, nii et paljastub laiguline vetikakiht ning ämblikuvõrkjas südamikukiht 
(luup!). ................................................................................... Cladina (osa liike)

 – Teistallus lihtne (pulkjas, karikjas) või harunev, kaetud koorkihi või 
soreedidega. ..........................................................................Cladonia (osa liike)

 ��. Podeetsiumid ei harune, koos viljakehaga sarnanevad väikestele seentele ......�4

 – Teistallus koos viljakehadega teistsugune  .....................................................�5

 �4. Apoteetsiumid roosad. .................................................... Diabes (D. baeomyces)

 – Apoteetsiumid pruunid. ................................................................... Baeomyces

 �5. Teistallus (podeetsiumid) seest õõnes .............................................................�6

 – Teistallus (pseudopodeetsiumid) pole seest õõnes ...........................................�7

 �6. Esitallus soomusjas. Teistallus lihtne (pulkjas, karikjas) või harunev, kaetud 
koorkihi või soreedidega. .......................................................Cladonia (osa liike)

 – Esitallus koorikjas. Teistallus pulkjas või nõrgalt harunev, koorkihi ja 
soreedideta. ................................................................ Pycnothelia (P. papillaria)

 �7. Pseudopodeetsiumid väikesed (kuni �0 mm kõrged), pulkjad, ilma sõrmjate 
väljakasvudeta (fülloklaadideta). .....................................Pilophorus (P. cereolus)

 – Pseudopodeetsiumid suuremad, enamasti harunevad ja kaetud 
fülloklaadidega. ..............................................................Stereocaulon (osa liike)

 �8. Tallus lehtjas, lamendunud (kuigi hõlmad võivad olla kohati tõusvad), 
dorsiventraalse ehitusega ...............................................................................57

 – Tallus põõsasjas, püstine või rippuv, radiaalsümmeetrilise või dorsiventraalse 
ehitusega .......................................................................................................�9
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 �9. Tallus habejas, koosneb peenikestest ümmargustest või kandilistest harudest...
 ......................................................................................................................40

 – Tallus teistsugune; kui väliskujult meenutab habejat tallust, siis on harud 
lintjad ............................................................................................................44

 40. Niitjate harude keskosas esineb valge elastne keskjuhe (muutub nähtavaks 
harude venitamisel nii, et pealmine koorkiht katkeb). .............................. Usnea

 – Valge keskjuhe puudub..................................................................................4�

 4�. Tallus hallikas, pruun või mustjas. Talluse harud niitjad. ...................... Bryoria

 – Tallus kollakas kuni rohekas. Talluse harud niitjad, kandilised või kohati 
lamendunud. .................................................................................................4�

 4�. Talluse harud kandilised või ebakorrapäraselt lamendunud, kaetud praolise või 
sügavalt pikivaolise pehme koorkihiga. ...................................Evernia (osa liike)

 – Talluse harud ümmargused või alusel ja harunemiskohtades lamendunud, 
kaetud sileda tugeva koorkihiga .....................................................................4�

 4�. Talluse harud alusel ja harunemiskohtades lamendunud. Harude tipud 
paksenenud ja konksjalt kõverdunud. ............................ Ramalina (R. thrausta)

 – Talluse harud ümmargused. Harude tipud niitjad, pole paksenenud ega 
kõverdunud. ................................................................Alectoria (A. sarmentosa)

 44. Tallus pisipõõsasjas (kuni �,5 cm kõrge), palja silmaga nähtav väikeste 
tumepruunide padjanditena samblal või maapinnal, luubiga on jälgitavad 
tugevasti harunenud koraljad harud. Fotobiondiks tsüanobakter. ......................
 ..................................................................................Polychidium (P. muscicola)

 – Tallus teistsugune, suurem. Fotobiondiks rohevetikas ...................................45

 45. Talluse harud pulkjad (võivad olla tugevasti harunenud), läbilõikes 
ümmargused .................................................................................................46

 – Talluse harud lintjad, selgelt või ebakorrapäraselt lamendunud, mõnikord renjalt 
kokku käändunud .........................................................................................5�

 46. Talluse harud seest õõnsad ............................................................................47

 – Talluse harud pole seest õõnsad ....................................................................48

 47. Tallus tugevasti harunenud, põõsakesi meenutav, ilma koorkihita ja soreedide 
katteta, nii et paljastuvad laiguline vetikakiht ning ämblikuvõrkjas südamikukiht 
(luup!). ................................................................................... Cladina (osa liike)

 – Tallus lihtne (pulkjas, karikjas) või harunenud, kaetud koorkihi või 
soreedidega. ..........................................................................Cladonia (osa liike)

 48. Tallus kollane. ...............................................................Vulpicida (V. tubulosus)

 – Tallus pole kollane .........................................................................................49

 49. Tallus tinahall, harud kaetud sõrmjate väljakasvudega (fülloklaadidega). ...........
 .......................................................................................Stereocaulon (osa liike)

 – Tallus pruunikates toonides, ilma fülloklaadideta ..........................................50
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 50. Tallus hallikaspruun, koraljalt harunevate harude tipud valkjad. Harud ümarad 
nende pind sile ilma lohkudeta ja harjadeta. Pseudotsüfellid puuduvad. Eestis 
väga haruldane. ......................................................Sphaerophorus (S. globosus)

 – Tallus hele- kuni tumepruun. Harud ümarad või harunemiskohtades 
lamendunud, harude pind lohklik. Esinevad pseudotsüfellid. Eestis tavaline. ....
 ..............................................................................................Cetraria (osa liike)

 5�. Tallus püstine, kasvab maapinnal ..................................................................5�

 – Tallus substraadil lamav või rippuv, kasvab puukoorel,puidul, kividel ...........5�

 5�. Tallus kollane. ...............................................................................Flavocetraria

 – Tallus pruun. ........................................................................................ Cetraria

 5�. Talluse üla- ja alapool ühte värvi ...................................................................54

 – Talluse üla- ja alapool eri värvi ......................................................................55

 54. Talluse harud selgelt lamendunud. Koorkiht jäik. ................Ramalina (osa liike)

 – Talluse harud ebaselgelt lamendunud, kohati kandilised. Koorkiht pehme, 
katkev. ...................................................................................Evernia (osa liike)

 55. Hõlmade servas pikad ripsmed. ........................................Anaptychia (osa liike)

 – Ripsmed puuduvad ........................................................................................56

 56. Talluse ülapool kollakas kuni rohekashall, alapool valkjas. Esinevad soraalid, 
mõnikord soreedid isiidistuvad. ........................................ Evernia (E. prunastri)

 – Talluse ülapool sinakas- kuni tumehall, alapool vähemalt keskosas must. 
Esinevad isiidid. ..................................................... Pseudevernia (P. furfuracea)

 57. Kinnitub substraadile keskse naba abil (peale naba võivad talluse alapoolel 
esineda ka ritsiinid) .......................................................................................58

 – Kinnitub substraadile ritsiinidega või talluse alapoolega, naba puudub ..........60

 58. Viljakehaks periteetsiumid. .........................................................Dermatocarpon

 – Viljakehaks apoteetsiumid või tallus steriilne .................................................59

 59. Talluse ülapoolel selgelt nähtavad põiekesed, millele alapoolel vastavad 
õõnsused. .........................................................................Lasallia (L. pustulata)

 – Tallus teistsugune, ilma nähtavate põiekeste ja õõnsusteta. ..............Umbilicaria

 60. Märgudes tallus puhetub ja muutub sültjaks .................................................6�

 – Märgudes tallus ei muutu sültjaks .................................................................6�

 6�. Esineb ühest rakkude kihist koosnev paraplektenhüümne koorkiht 
(mikroskoop!). .....................................................................Leptogium (osa liike)

 – Koorkiht puudub. ..................................................................Collema (osa liike)

 6�. Hõlmad rihmjad, pikad, kitsad ja tugevasti harunenud  .................................6�

 – Hõlmad lehtjad, enam-vähem sama pikad kui laiad; võivad olla küll jagunenud, 
kuid mitte harunenud ....................................................................................65

 6�. Hõlmade servas pikad ripsmed. ........................................Anaptychia (osa liike)

 – Ripsmed puuduvad ........................................................................................64
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 64. Talluse ülapool kollakas- kuni rohekashall, alapool valkjas. Esinevad soraalid, 
mõnikord soreedid isiidistuvad. ........................................ Evernia (E. prunastri)

 – Talluse ülapool sinakas- kuni tumehall, alapool vähemalt keskosas must. 
Esinevad isiidid. ..................................................... Pseudevernia (P. furfuracea)

 65. Tallus kollane või oranž, värvub K toimel kirsipunaseks. .....................Xanthoria

 – Tallus teist värvi või kui ka on kollane, siis ei värvu K toimel punaseks ..........66

 66. Alumine koorkiht puudub. Valdavalt maapinnal, aga ka sammaldunud kividel ja 
puude jalamil kasvavad samblikud  ...............................................................67

 – Alumine koorkiht on olemas. Mitmesugustel substraatidel kasvavad liigid .....68

 67. Viljakehad hõlmatippudes. Talluse alapool viltjas, ritsiinid paiknevad enamasti 
hästi eristatavatel tumedamatel soontel. ...............................................Peltigera

 – Viljakehad talluse pinnal, enamasti sellesse süüvitunult. Talluse alapoolel 
sooned puuduvad. ................................................................................ Solorina

 68. Talluse alapool üleni või laiguti viltjas ............................................................69

 – Talluse alapoolel viltjas kiht puudub ..............................................................70

 69. Tallus suur (kuni �0 cm läbimõõdus), sageli roideline. Viljakehad (esinevad 
harva) paiknevad talluse pinnal. ............................................................ Lobaria
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EESTI SUURSAMBLIKE PEREKONNAD JA LIIGID

Alljärgnevas suursamblike süstemaatilises käsitluses on perekonnad esitatud 
tähestikulises järjestuses, samuti ka liigid perekondades. Perekonna kuuluvus 
kõrgematesse taksonitesse (sugukonda, seltsi) selgub peatükist «Samblike süsteem». 
Iga perekonna kirjelduse lõpus on loetletud mõned lihhenoloogilised tööd, kust 
võib leida täiendavaid andmeid vastava perekonna liikide kohta. Kui liigi nime 
ees	olev	number	on	sulgudes,	 tähendab	see,	 et	 seda	 liiki	meie	flooras	 veel	 leitud	
ei ole, kuid tema esinemine on ootuspärane. Tärnike liigi nime ees näitab, et seda 
samblikuliiki	pole	pärast	1950.	a.	Eestis	kogutud	ning	ta	on	tõenäoliselt	meie	floorast	
hävinud. Perekondade ja liikide nomenklatuur on antud põhiliselt R. Santessoni 
järgi («The lichens and lichenicolous fungi of Sweden and Norway» Lund, �99�). 
Liikide nüüdisaegsete ladinakeelsete nimede vananenud sünonüümidest tuuakse 
vaid	 üksikud	 –	 peamiselt	 need,	 mille	 all	 liiki	 on	 kirjeldatud	 eesti	 lihhenofloorat	
käsitlevates töödes. Samblike eestikeelsed nimed on läbi arutatud ja vastu võetud 
Eesti lihhenoloogide päevadel (�98�. ja �985. a.). Nimede andmisel on arvestatud 
rahvapäraseid	nimesid	(mida	on	vähe),	liikide	spetsiifilisi	tunnuseid	või	ladinakeelse	
nime	tõlget.	Iga	liigi	kirjeldus	lõpeb	liigispetsiifiliste	tunnuste	(LST)	esiletoomisega.

Kokku esitatakse alljärgnevas �8� liigi kirjeldused. Neist 50 liiki seni veel Eestis 
leitud	ei	ole	(tõenäosed	liigid).	Seega	on	Eestis	meie	samblikefloora	uurimise	ajaloo	
vältel leitud ��� suursambliku liiki, millest 4� pole enam kogutud pärast �950. 
aastat (tõenäoliselt hävinud liigid). See näitab, et nüüdisaegses Eesti suursamblike 
flooras	tunneme	290	liiki.

Perekond ALECTORIA Ach. – tuustsamblik

Tallus põõsasjas, niitjate rippuvate või tõusvate harudega, kollakas, kollakasroheline 
või kollakashall. Silindrilised pea- ja külgharud kaetud koorkihiga. Keskjuhe puudub. 
Talluse harudel võivad esineda pseudotsüfellid ja soraalid. 

Apoteetsiumid lekanoraalsed. Eoskotis on �–4 eost, eosed �-rakulised, pruunikad, 
�0–45×��–�5 µm. 

Fotobiont: Trebouxia.

Kasvavad maapinnal, puude koorel, puidul, kividel.

Maailmas 8, Eestis � liik.
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Kuni �977. a. kuulus sellesse perekonda ka praegune narmassamblike (Bryoria) 
perekond.

 l. Tallus hallikas, hele- kuni tumepruun .................................... perekond Bryoria

 – Tallus kollakas kuni kollakasroheline ..............................................................�

 �. Pseudotsüfellid kühmjad (puhetunud), talluse harude tipud niitjad, soraale 
esineb harva. Koorkiht P–, K–, harva K+ punaseks, C–, KC+ kollaseks ............... 
 ..........................................................................................Alectoria sarmentosa

 – Pseudotsüfellid puuduvad, talluse harud alusel selgelt lamendunud, eriti 
harunemiskohtades. Harude niitjad tipud konksjalt paksenenud, peente, valgete 
soraalidega. Koorkiht P–, K–, C–, KC– .................................... Ramalina thrausta

�. * ALECTORIA SARMENTOSA (Ach.) Ach. – oksa-tuustsamblik

Tallus rippuv, lõtv, �0–�0 cm pikk, rohekashall kuni kollakasroheline. Harunemine 
isotoomne dihhotoomne. Harud läbi�õikes ümmargused, nende läbimõõt alusel 0,5–
2,5	mm.	Koorkiht	enam-vähem	sile,	tasane,	külgmised	fibrillid	puuduvad.	Esinevad	
piklikud, vahel veidi puhetunud pseudotsüfellid ja varieeruva kujuga köberjad 
soraalid.

Apoteetsiume esineb sageli. 

Koorkiht K–, harva K+ punaseks, C–, harva C+ rohekasmustaks, KC+ kollaseks 
(alektoroonhape), P–; südamik K–, harva K+ kollaseks, C– või C+ aeglaselt kollaseks, 
KC– või KC+ punaseks, P–, harva P+ kollaseks. Sisaldab usniin- ja alektoroonhapet, 
harva tamnool- või barbaathapet.

Holarktiline epifüüt. Kasvab okas- ja lehtpuude okstel. Õhu saastumise ja 
kasvutingimuste muutuste suhtes väga tundlik. Eestis seni teada üks leid Tallinnast 
Rahumäelt	 (H.	 Lippmaa,	 1930.	 a.).	 Praeguseks	 tõenäoliselt	 Eesti	 lihhenofloorast	
kadunud.

Väga sarnane niitja rihmsamblikuga (Ramalina thrausta), viimasel on aga talluse 
harude otsad konksjad ning enamasti soreedistunud.

LST: tallus rippuv, lõtv, talluse harude tipud niitjad, pseudotsüfellid kühmjad.

Perekond ANAPTYCHIA Körb. – ripssamblik

Tallus lehtjas või madalpõõsasjas, sageli rosetjas, hõlmad enamasti veidi tõusvad, 
servades silmapaistvate hallide või pruunide ripsmetega või nendeta. Talluse ülapool 
hall, hallikaspruun või pruun, niiskena roheline, soreedideta ja isiidideta. Ülakoorkiht 
prosoplektenhüümne,	koosneb	ülapoolega	paralleelselt	asetunud	hüüfidest,	alapool	
samuti prosoplektenhüümse koorkihiga või selleta. Ritsiinid lihtsad, jagunemata, 
valged või tumepruunid; ei esine alati. 

Lekanoraalsed apoteetsiumid pindmised. Eoskotis 8 eost, need �-rakulised, 
hallikasrohelised või pruunikasmustad, võrkjalt või näsajalt ornamenteeritud 
pinnaga. Püknospoorid lühikesed, pulkjad. 

Fotobiont: Trebouxia. 

Samblikuaineteta, üksikutes liikides on veidi atranoriini, K–.

Kasvavad puude koorel, puidul, sammaldel, kividel. Maailmas �0, Eestis � liiki.
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 �. Hõlmaservad ripsmetega ..................................................................................�

 – Hõlmaservad ripsmeteta, mahasurutud, pruunid, katusekivijalt asetunud 
 ................................................................................................... �. A. runcinata

 �. Hõlmade ülapool hall, ripsmetega ühte värvi. Epifüüt. .....................�. A. ciliaris

 – Hõlmade ülapool hallikaspruun, tumepruunide või hallikaspruunide ripsmetega. 
Maritiimne epiliit ........................................................................�. A. mamillata

�. ANAPTYCHIA CILIARIS (L.) Körb. – harilik�ripssamblik

Tallus lehtjas, moodustab �(�)–�0 cm läbimõõduga rosette (viimased võivad liituda 
suuremateks laikudeks), nõrgalt substraadile kinnituv ja kohev, mistõttu näib 
madalpõõsasjas. Talluse ülapool soreedideta ja isiidideta, mitmesugustes toonides 
hall, niiskena roheline. Hõlmad pikad, dihhotoomselt harunenud, tippude suunas 
tõusvad, �–6 mm (harva rohkem) laiused, lamedad või nõrgalt kumerad, servades 
talluse ülapoolega ühte värvi ripsmed. Talluse alapool koorkihita, helehall (igal juhul 
heledam kui ülapool), nõrgalt sooneline, harunemata, lühikeste ritsiinidega.

Apoteetsiumid esinevad tihti, on pindmised, lühikesel jalakesel või istuvad, 
läbimõõt	2–6	mm,	serv	terve	või	hambuline,	sageli	lühikeste	fibrillidega,	ketas	pruun,	
sageli härmakihiga. Eosed pruunikasmustad �7–��×�8–4� µm. 

Fotobiont: Trebouxia. 

Samblikuaineid ei sisalda, kõik reaktsioonid negatiivsed.

Nemoraalne liik, kasvab eriti sageli lehtpuude tüvedel (harvem okaspuudel), 
puidul või sammaldunud kividel. Eestis sage; eelistab haaba, vahtrat, saart ja 
tamme. Kasvab parkides, hõredates laialehelistes metsades, segametsades. Oli veel 
kolmkümmend aastat tagasi sage Tallinnas, Tartus ja teistes linnades, praeguseks 
suuremates linnades harvemaks muutunud, kuigi on õhu saastumise suhtes 
keskmise tundlikkusega.

LST: tallus lehtjas, hall, tõusvatel hõlmaservadel hallide ripsmetega

�. ANAPTYCHIA MAMILLATA (Tayl.) D. Hawksw. – meri-ripssamblik
A. ciliaris var. melanosticta (Ach.) Boist.; A. melanosticta (Ach.) Trass

Tallus lehtjas, �–6 cm läbimõõdus, madalpõõsasjas, soreedideta ja isiidideta. 
Talluse ülapool hallikaspruun või määrdunudpruun, sageli madalate tumedate 
kõprudega. Hõlmad tippudes tõusvad, �–4 mm laiused, servades ülapoolega sama 
värvi ripsmetega. Teiste tunnuste poolest sarnane eelmise liigiga.

Subokeaaniline maritiimne epiliit. Kasvab mereäärsetel rändrahnudel ja kiviaedadel 
Saaremaal Kuressaare lähedal (V. Räsänen), Kaugatomal (H. Trass), Kihelkonnas 
(H. Trass), Vilsandil (V. Räsänen), Abrukal (H. Lippmaa), Kassaris (H. Lippmaa), 
Saarnaki laiul (T. Randlane), Vormsil (H. Trass), Osmussaarel (T. Randlane, I. 
Jüriado). Sajandi algul leitud ka Tallinnas Koplis (P. Wasmuth), kahekümnendatel 
aastatel Rannamõisas (K. Linkola).

LST: tallus lehtjas, hallikaspruun, tumedate ripsmetega tõusvatel 
hõlmaservadel
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�. ANAPTYCHIA RUNCINATA (With.) J. R. Laundon – tõmmu�ripssamblik
A. fusca (Huds.) Vain.; A. aquila (Ach.) A. Massal.

Tallus lehtjas, moodustab täiskasvanuna �–�0 cm läbimõõduga rosette, tihedalt 
substraadile liibunud, isiidideta ja soreedideta. Talluse ülapool pähkel- kuni 
tumepruun; alapool valkjaspruuni koorkihiga, keskosa suunas tumenev, 0,5–� mm 
pikkuste pruunide kuni mustade ritsiinidega. Hõlmad 0,5–� mm pikkused ja 0,4–0,5 
mm laiused, ligistikku asetsevad, talluse keskosas katusekivijalt; keskosas esinevad 
ka väiksemad sekundaarloobulid. 

Apoteetsiumid esinevad tihti, nende läbimõõt on �–� mm, serv täkiline, ketas 
mustjaspruun, härmakihita. Eosed �7–��×�5–48 µm. Pükniidid tallusesse 
süüvitunud, nähtavad mustade punktikestena, püknospoorid �×� µm. 

Kõik värvusreaktsioonid negatiivsed.

Subokeaaniline maritiimne epiliit. Esineb võrdlemisi tihti Soome lõuna- ja 
edelarannikul, Ahvenamaa saartel. Eestis leitud �99�. a. Osmussaarel (T. Randlane, 
I. Jüriado).

LST: tallus väikesehõlmine, pruun, tihedalt substraadile liibunud, reaktsioonid 
negatiivsed, kasvab mereäärsetel silikaatkividel.

Perekond ARCTOPARMELIA Hale – põhjasamblik

Tallus lehtjas, hõlmine, rosetja või ebakorrapärase kujuga, läbimõõduga kuni �5 
cm. Talluse ülapool kollakashall või -roheline või kahvatukollane, tuhm; alapool 
valkjas kuni kahvatupruun. Hõlmad kitsad kuni keskmise laiusega. Pseudotsüfellid 
puuduvad, kuid ülemist koorkihti kattev õhuke epikorteks on pooridega (tavalises 
valgusmikroskoobis pole nähtav). Võivad esineda soraalid. Ritsiinid alaküljel lihtsad, 
hajusad. 

Viljakehadeks lekanoraalsed apoteetsiumid. Eosed eoskotis 8-kaupa, �-rakulised, 
ellipsoidsed. Püknospoorid hantlikujulised. 

Fotobiont: Trebouxia. 

Koorkihis sisalduvad usniinhape ja atranoriin, südamikukihis alektoroonhape või 
ka rasvhapped.

Põhjapoolse levikuga samblikud, mis kasvavad kivil. Maailmas 5, Eestis � liiki.

Liikide määramistabel ja täiendav kirjandus vt. perekond Parmelia (s. lat.) 
kirjelduses.

�. ARCTOPARMELLA CENTRIFUGA (L.) Hale / Parmelia centrifuga (L.) 
Ach./ – sõõr-põhjasamblik 

Tallus lehtjas, rosetja kujuga, kuni �5 cm läbimõõdus. Hästi arenenud eksemplarid 
moodustavad ringikujulisi laike, mille keskosas tallus on surnud ning substraadilt 
eemaldunud. Talluse ülapool kahvatu-, hallikas- või rohekaskollane, tuhm; alapool 
valkjas või helepruun, pruunide või mustade ritsiinidega, mis asetsevad peamiselt 
talluse keskosas. Hõlmad, läbimõõduga kuni � mm, paiknevad radiaalselt ja on 
valdavalt dihholoomselt jagunenud. 

Apoteetsiumid esinevad sageli talluse keskosas. Ketas tumepruun, läbimõõduga 
kuni 8 mm, ümbritsetud kitsa, mõnikord lainelise, tallusega ühte värvi servaga. 
Eosed värvusetud �-rakulised, ellipsoidsed või munajad, 8–��×4–6 µm. 
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Koorkiht K+ kollaseks; südamikukiht K–, P–, C–, KC+ punaseks. Tallus sisaldab 
usniin- ja alektoroonhapet.

Hüpoarktomontaanne liik. Kasvab graniitkividel. Eestis üle kümne leiukoha, kõik 
läänesaartel või mandri põhja- ja läänerannikul.

Teistest kollaka värvusega lähedastest samblikest sarnaneb kõige enam kitsahõlmise 
koldsamblikuga (Xanthoparmelia somloënsis), millel samuti puuduvad isiidid ja 
soraalid, kuid nimetatud liigil on talluse alapool pruun ning hõlmad paiknevad 
ebakorrapäraselt.

LST: kollakas lehtjas tallus ilma isiidide ja soraalideta, talluse alapool valkjas, 
südamikukiht K–, P–.

�. ARCTOPARMELIA INCURVA (Pers.) Hale / Parmelia incurva (Pers.) Fr./ 
– pais-põhjasamblik 

Tallus lehtjas, rosetja või ebakorrapärase kujuga, kuni �0 cm läbimõõdus. Talluse 
ülapool tuhm, kollakashall või -roheline, vahel kahvatukollane. Talluse alapool 
helepruun, hajusate lihtsate ritsiinidega. Hõlmad kitsad, mitte üle �, enamasti aga 
kuni � mm laiad, pikad, kumerad, sageli looklevad. Ülapoolel esinevad suured, kuni 
5-mm läbimõõduga peajad soraalid, mis on tallusest enamasti heledamad. 

Apoteetsiumid (läbimõõduga kuni � mm) arenevad väga harva, ketas pruun 
kuni mustjas, ümbritsetud jämeda talluseservaga. Eosed värvusetud, �-rakulised, 
ellipsoidsed, 9–��×6–7 µm. Pükniidid esinevad ohtralt mustade punktikestena 
talluse keskosas. 

Koorkiht ja südamikukiht K–, P–, KC+ punaseks. Sisaldab usniin- ja 
alektoroonhapet.

Arktoalpiinne epiliit. Kasvab graniitkividel, harva ka puudel ja puidujäänustel. Eestis 
on kogutud 9 korral põhja- ja loodeosast ning läänesaartelt.

Erinevusi Mougeot’ koldsamblikust (Xanthoparmelia mougeotii) vt. viimase 
kirjelduses.

LST: kollakas lehtjas tallus, kitsad kumerad hõlmad, peajad soraalid, 
südamikukiht K–, P–.

Perekond BAEOMYCES Pers. – seensamblik

Tallus	koorikjas,	teraline,	soomusjas	või	servadest	lehtjas,	kinnitub	südamikuhüüfide	
abil. Viljakeha jalg (podeetsium) ümar või lame, sageli pikivaoline, vahel alusel 
koorkihi ja vetikakihiga kaetud, lihtne või ülaosas harunenud. Viljakeha koos jalaga 
sarnaneb väikese seenega, vahel jalg väga lühike või peaaegu puudub. 

Apoteetsiumid biatoraalsed, kerajad või kübarjad, kumerad või lamedad, vahel 
käärulised ning koosnevad mitmest osast, lihakarva, pruunid või punakaspruunid. 
Eoskotid silindrilised, parafüüsid peened, harunemata või tipust veidi harunenud. 
Eoseid 8, need on käävjad või ellipsoidsed, �- kuni 4-rakulised, värvusetud. Pükniidid 
süüvitunult talluse näsades, püknospoorid lühikesed, kepikesekujulised. 

Fotobiont: üherakuline rohevetikas.

Atsidofiilsed	maapinnasamblikud,	harvem	kasvavad	kividel	ja	puidul.
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Maailmas 45, Eestis � liiki.

 �. Apoteetsiumid roosad ............................................................Dibaes baeomyces

 – Apoteetsiumid pruunid, punakaspruunid ........................................................�

 �. Tallus K+ kollaseks või K–. .................................................................�. B. rufus

 – Tallus K+ kollaseks → punaseks. ...................................................�. B. carneus

�. BAEOMYCES CARNEUS Flörke – kahvatu seensamblik

Tallus koorikjas, kohati areoolide või soomustega, hall, kollakas või valkjas. Soomused 
lamedad või kumerad, liibuvad või tõusvad, enamasti huuljate soraalidega. 

Viljakeha jalg sageli sale, pikivaoline, paljas, apoteetsiumist heledam, �–� 
mm, harvem kuni 5 mm kõrge. Apoteetsiumid lamedad või sagedamini kumerad, 
heledamad või tumedamad punakaspruunid. Eosed käävjad, �- või �-rakulised, 
�–��×�–� µm. 

Tallus ja viljakehad K+ kollaseks → punaseks, P+ kollaseks → oranžiks. Tallus 
sisaldab norstikthapet.

Tsirkumboreaalne liik, levinud peamiselt parasvöötme okasmetsades ja tundrates. 
Kasvab liivastel ja savistel muldadel, harvem kividel. Eestis leitud sajandi algul 
Tallinnas Nõmmel (P. Wasmuth), see leiukoht on tõenäoliselt hävinud. Neli uuemat 
leidu on Kagu-Eestist: Põlvamaal Ahja jõe ääres devoni liivakivi kaljudel Kiidjärvel 
(R. Tenson), Võhandu jõe ääres Parasma kaljudel (R. Tenson) ja Verhuulitsa (H. 
Trass) ning Lutepä (I. Jüriado) külade ligidal maapinnal hõredas nõmmemännikus. 
Ka Lätis on seda liiki leitud liivakivipaljanditelt.

LST: apoteetsiumid punakaspruunid, tallus ja viljakehad K+ kollaseks → 
punaseks.

�. BAEOMYCES RUFUS (Huds.) Rebent. /Sphyridium byssoides L./ – pruun 
seensamblik

Tallus koorikjas, vahel kohati soreedide ja/või soomustega, rohekas, hall või valkjas. 
Soomused vahel osaliselt üksteist katvad, veidi tõusvad, huuljate soraalidega. 

Viljakeha jalg läbilõikes ümar või lame, peaaegu alati pikivaoline, alusel sageli 
kaetud koorkihi ja vetikakihiga, apoteetsiumidest heledam. Apoteetsiumid kumerad 
või lamedad, vahel kergelt nõgusad, heledamad või tumedamad punakaspruunid. 
Eosed elliptilised, sageli ebaselgelt �-rakulised, 8–��×�,5–4,5 µm. 

Tallus ja viljakehad K– või K+ kollaseks, P+ oranžiks. Sisaldab stikthapet, mõnikord 
norstikt- ja konstikthapet.

Tsirkumboreaalne liik, levinud peamiselt parasvöötme okasmetsades. Kasvab savistel 
ja liivastel muldadel, harvem kividel või kõduneval puidul niisketes varjulistes 
kohtades. Eestis hajusalt kogu territooriumil.

LST: apoteetsiumid punakaspruunid, tallus ja viljakehad K– või K + kollaseks.
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Perekond BRYORIA Brodo & D. Hawksw. – narmassamblik

Tallus põõsasjas või habejas, rippuvate, substraadile liibuvate või tõusvate niitjate 
harudega, hall või hele- kuni tumepruun. Silindrilised pea- ja külgharud kaetud 
koorkihiga. Südamikukiht kohev, keskjuhe puudub. Talluse harudel võivad esineda 
külgmised	fibrillid,	soraalid,	pseudotsüfellid.	

Apoteetsiume leidub harva, need on lekanoraalsed, tumeda kettaga. Eoskotis 8 
eost, eosed �-rakulised ja värvusetud, 4–5×�–7 µm. 

Fotobiont: Trebouxia.

Kasvavad puude koorel, puidul, kividel ja maapinnal. 

Maailmas 48, Eestis �� liiki.

Kuni viimase ajani käsitleti selle rühma liike perekonna Alectoria, veelgi varem 
Bryopogon liikmetena. �977. a. eraldasid I. Brodo ja D. Hawksworth iseseisva 
perekonna Bryoria.

 �. Tallus kollakas kuni kollakasroheline ..............................................................�

 – Tallus hallikas või hele- kuni tumepruun .........................................................�

 �. Pseudotsüfellid puuduvad, talluse harud alusel lamendunud (eriti selgelt 
harunemiskohtades). Pea- ja külgharud paksenenud, konksjalt kõverdunud 
tipud peente valgete soraalidega. Koorkiht K–, KC– ............... Ramalina thrausta

 – Pseudotsüfellid kühmjad (puhetunud), talluse harud pole lamendunud, harude 
tipud niitjad, soraale esineb harva. Koorkiht K–, harva K+ punaseks, KC+ 
kollaseks. ..........................................................................Alectoria sarmentosa

 �. Tallus hallikas (hele), vaid alusel vahel tume . ..................................................4

 – Tallus hele- kuni tumepruun ...........................................................................8

 4. Koorkiht P+ punaseks (värvus ilmub ruttu), K–. ..........................�5. B. subcana

 – Koorkiht P+ kollaseks, K+ kollaseks või K–. ......................................................5

 5. Koorkiht K–. ..................................................................................��. B. osteola

 – Koorkiht K+ kollaseks ......................................................................................6

	6.	 Tallus	alusel	hallikasmust	või	must,	talluse	harudel	esinevad	fibrillid	(mõnikord	
vähesed). .............................................................................9. B. nadvornikiana

	 –	 Tallus	alusel	hele,	fibrillid	puuduvad ...............................................................7

 7. Pea- ja külgharud peened, 0,�–0,�(0,5) mm läbimõõdus, ühtlased, lohkudeta, 
tallus pehme. ...............................................................................�. B. capillaris

 – Peaharud enamasti jämedad, 0,5–�,0 mm läbimõõdus, harilikult lamendunud 
või lohklikud, tallus jäik. ............................................................. ��. B. setacea

	8.	 Koorkiht	P+	kollaseks	(filterpaber!) ...................................................................9

 – Koorkiht P– või P+ punaseks . ........................................................................�0

 9. Koorkiht K+ oranžiks/punaseks	(filterpaber!)	soraalid	P+	punaseks. ..................
 .................................................................................... ��. B. pseudofuscescens

 – Koorkiht K–, soraalid P+ kollaseks. ................................................6. B. implexa

 �0. Koorkiht P–  ...................................................................................................��

 – Koorkiht P+ punaseks  ...................................................................................�0
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 ��. Koorkiht KC+ roosaks/punaseks (värvus kaob ruttu). .............. �6. B. vrangiana

 – Koorkiht KC–  ................................................................................................��

 ��. Soraalid puuduvad  .......................................................................................��

 – Soraalid esinevad ...........................................................................................�5

 ��. Tallus rippuv, oliivpruun, nõrgalt läikiv, südamik P–; harud ümarad, 0,4–�,5 
mm läbimõõdus, vahel väändunud ja lapikud (lamendunud). Pseudotsüfellid 
puuduvad või on kriipsjad, värvuselt valged kuni pruunikad...... (4.) B. fremontii

 – Tallus püstine, südamikukiht P+ punaseks  ...................................................�4

 �4. Tallus alusel tumepruun või pruunikas, ülaosas tunduvalt heledam, esineb 
palju	külgmisi	fibrille. ......................................................................�. B. bicolor

	 –	 Tallus	ühevärviline,	kastanpruun	kuni	must,	külgmisi	fibrille	vähe. .................. 
 .................................................................................................. (�0.) B. nitidula

 �5. Soraalid P–.....................................................................................................�6

 – Soraalid kühmjad (tuberkulaarsed), kollased  ................................................�7

	16.	Soraalid	 praokujulised	 (fissuraalsed),	 valged	 kuni	 tumepruunid	 või	
rohekasmustad. ........................................................................ �4. B. simplicior

 – Soraalid kühmjad (tuberkulaarsed), kollased. ............................ (4.) B. fremontii

 �7. Tallus pseudotsüfellidega, soraalid praokujulised. ........................ 7. B intricans

 – Pseudotsüfellid puuduvad, soraalid praokujulised või kühmjad  ....................�8

 �8. Pea- ja külgharud peened, kuni 0,� mm läbimõõdus (mitte alusel). Soraalid tihti 
mustade soreedidega, isidioossed väljakasvud puuduvad. ...........(8.) B. lanestris

 – Pea- ja külgharud üle 0,� mm läbimõõdus. Soraalid valged või pruunikad, mitte 
mustad, tihti isidioossete väljakasvudega .......................................................�9

 �9. Peaharud üle 0,5 mm läbimõõdus, tallus enamasti oliivpruun kuni must, 
tavaliselt läikiv, soraalid kühmjad. .......................................�. B. chalybeiformis

 – Peaharud kuni 0,5 mm läbimõõdus, tallus hele- kuni tumepruun, tavaliselt 
alusel hele, soraalid kühmjad ja praokujulised.......................... 5. B. fuscescens

 �0. Koorkiht P+ punaseks (värvus ilmub ruttu), talluse harud helepruunid, tavaliselt 
pseudotsüfellidega ja kühmjate soraalidega. ...............................�5. B. subcana

 – Koorkiht P+ punaseks (värvus ilmub aeglaselt), talluse harud hele- kuni 
tumepruunid, pseudotsüfellid puuduvad, soraalid kühmjad ja praokujulised.....
 .......................................................................................................................... 
 ................................................................................................. 5. B. fuscescens

�.* BRYORIA BICOLOR (Ehrh.) Brodo & D. Hawksw. /Alectoria bicolor 
(Ehrh.) Nyl./ – kahevärviline narmassamblik

Tallus püstine (tõusev), �–�,5 (4) cm pikk, dihhotoomselt harunenud. Talluse harud 
0,�–0,� (0,5) mm läbimõõdus, läbilõikes ümmargused, harkjalt harunenud, siledad, 
matid, alusel mustjaspruunid, ülaosas tunduvalt heledamad, arvukate külgmiste 
fibrillidega.	Pseudotsüfelle	harva.	Soraalid	puuduvad.	

Koorkiht K–, C–, KC–, P+ punaseks või P–; südamikukiht K–, C–, KC–, P+ punaseks, 
harva P–. Sisaldab fumaarprototsetraarhapet.
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Subokeaaniline liik. Epifüüt. Kasvab peamiselt okaspuude okstel ja tüvedel, harvem 
kaljudel. Inimtegevuse suhtes väga tundlik liik. Eestis leidis seda liiki möödunud 
sajandil A. Bruttan Tallinnast Kadakalt. See leiukoht on hävinud, teisi pole teada. 
Liigi taasleidmine Eestis on siiski võimalik (esineb Lätis ja Skandinaaviamaades).

LST: talluse harud alusel tumedad, ülaosas heledad, südamikukiht P+ 
punaseks.

�. BRYORIA CAPILLARIS (Ach.) Brodo & D. Hawksw. /Alectoria capillaris 
(Ach.) Cromb./ – peen narmassamblik 

Tallus rippuv, �0–�5(�0) cm pikkune. Talluse harude läbimõõt 0,�–0,�(0,5) mm. 
Harunemine ebakorrapäraselt isotoomne kuni anisotoomselt dihhotoomne. Harud 
peaaegu ümmargused, ühtlase paksusega, asuvad paralleelselt. Tallus pehme, 
hallikas kuni kahvatu-pruunikashall, alusel harva tumenenud, enamiku harude 
tipud	mustjad,	harvem	sama	värvi	kui	ülejäänud	tallus.	Külgmised	fibrillid	puuduvad.	
Pseudotsüfellid väikesed, valged. Soraalid esinevad küllalt sageli, on praokujulised, 
valged, isidioossed väljakasvud puuduvad. 

Koorkiht, südamik ja soraalid K+ kollaseks, C+ roosaks või C–, KC+ roosaks 
või punakaks, P+ kollaseks. Sisaldab alektoroon- ja barbaathapet, soraalides 
fumaarprototsetraarhapet.

Boreaalne liik. Kasvab sageli puude okstel ja tüvedel (eelistab okaspuid), harvem 
puidul. Leiukohti hajusalt kogu Eestis. Tundlik õhu saastumise suhtes.

Väliselt sarnane lohk-narmassamblikuga (B. setacea); viimasele on iseloomulikud 
jämedamad peaharud, jäigem tallus ja lamendunud harunemiskohad.

LST: tallus rippuv, talluse harud peened, ühtlased, vähe harunenud, hallid.

�. BRYORIA CHALYBEIFORMIS (L.) Brodo & D. Hawksw. /Alectoria 
chalybeiformis (L.) S. F. Gray/ – pundar-narmassamblik

Tallus substraadil lamav, läbipõimunud harudega, 8–�5(�0) cm pikk. Peaharud 
paksud, (0,�)0,5–�,0(�,0) mm läbimõõdus. Talluse alumine osa harunenud 
isotoomselt dihhotoomselt, ülejäänud osas anisotoomselt dihhotoomselt. Talluse 
harud ümmargused, peaharud lamendunud, sageli lohklikud. Tallus läikiv, 
ühevärviline,	 oliivpruun	 või	 peaaegu	 must.	 Külgmised	 fibrillid	 ja	 pseudotsüfellid	
puuduvad. Esinevad valged kühmjad või väga harva praokujulised soraalid, vahel 
soraalid isidioossete väljakasvudega. 

Koorkiht K–, C–, KC–, P–; südamik K–, C–, KC–, P– või harva P+ punaseks; soraalid 
K– C–, KC–, P+ punaseks. Sisaldab fumaarprototsetraarhapet.

Arktoalpiinne liik. Eestis üks leiukoht Aegna saarel (H. Trass). Tõenäoliselt esineb 
sagedamini. Kasvab rändrahnudel, kividel.

Sarnaneb lamava narmassamblikuga (B. intricans). Viimasel ahenevad külgharud 
sujuvalt ja on ülaosas väändunud, peaharude läbimõõt ei ületa 0,5 mm, esinevad 
pikad praokujulised pseudotsüfellid, soraalid �õhejad (üksikud kühmjad).

LST: talluse peaharud lamendunud, kühmjad valged soraalid, pseudotsüfellid 
puuduvad; rändrahnudel, kividel.
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(4.) BRYORIA FREMONTII (Tuck.) Brodo & D. Hawksw. /Alectoria fremontii 
Tuck./ – Fremonti narmassamblik

Tallus rippuv, 45(90) cm pikk. Harude läbimõõt (0,�)0,4–�,5(4,0) mm, alusel peamiselt 
anisotoomselt dihhotoomselt, sageli ka submonopodiaalselt harunenud. Harud 
läbilõikes ümmargused, peaharud painduvad, väändunud, harunemiskohtades sageli 
lohklikud ja lamendunud. Tallus läikiv, harva tuhm, kollakas- kuni punakaspruun või 
tumepruun	(värvus	varieerub	sageli).	Külgmised	fibrillid	puuduvad.	Pseudotsüfellid	
tavaliselt puuduvad, kui esinevad, siis on piklikud, valged või pruunikad. Soraalid 
tavaliselt puuduvad, kui esinevad, siis on kühmjad, hele- kuni rohekaskollased. 
Isidioossed väljakasvud puuduvad. 

Apoteetsiumid esinevad harva, on kollased ja kirmega kaetud. 

Koorkiht, südamikukiht, apoteetsiumid ja soraalid K–, C–, KC–, P–. Sisaldab 
soraalides ja apoteetsiumides vulpiinhapet.

Boreaalne liik levikutsentriga põhjataigas, levila ulatub metsatundrani. Kasvab 
peamiselt okaspuude okstel ja tüvedel. Eestis pole leitud. Esineb Rootsis, Karjalas, 
Koola poolsaarel.

LST: tallus rippuv, talluse harud harunemiskohtades lamendunud, lohklikud, 
soraalid ja apoteetsiumid kollased.

5. BRYORIA FUSCESCENS (Gyeln.) Brodo & D. Hawksw. /Alectoria 
fuscescens Gyeln./ – pruunikas narmassamblik 

Tallus rippuv, habejas, 5–�5 (�0) cm pikk, alusel anisotoomselt või isotoomselt 
dihhotoomselt, ülejäänud osas anisotoomselt dihhotoomselt harunenud. Harud 
(0,�)0,�–0,4 (0,6) mm läbimõõdus, alaosas veidi laienenud, ümarad, siledad, 
peaharud jämedad (peaaegu 0,5 mm), lamendunud ja veidi lohklikud. Tallus matt, 
värvus varieerub talluse eri osades kahvatupruunist tumepruuni ja mustani, alusel 
tavaliselt	heledam.	Külgmised	fibrillid	ja	pseudotsüfellid	puuduvad	(noored	soreedid	
võivad meenutada pseudotsüfelle). Alati leidub kühmjaid ja praokujulisi soraale, 
viimased valged, vahel isidioossete väljakasvudega. 

Koorkiht K–, C–, KC–, P+ punaseks või P–; südamikukiht K–, C–, KC–. P+ punaseks 
või P–; soraalid K–, C–, KC–, P+ punaseks. Sisaldab fumaarprototsetraar- ja 
prototsetraarhapet.

Boreaalne liik. Kasvab mitmesuguste puuliikide okstel ja tüvedel ning puidul, vahel 
ka maapinnal ja kaljudel (kividel). Leiukohti hajusalt kogu Eestis. Tundlik õhu 
saastumise suhtes.

Väga lähedane hallile narmassamblikule (B. subcana), vt. selle liigi kirjeldust.

LST: peaharude läbimõõt kuni 0,5 mm, alati esineb nii praokujulisi kui ka 
kühmjaid soraale, tallus erinevates värvitoonides.

6. BRYORIA IMPLEXA (Hoffm.) Brodo & D. Hawksw. /Alectoria implexa 
(Hoffm.) Nyl./ – tuhm narmassamblik

Tallus rippuv, 6–�5 cm pikk, ebaregulaarselt isotoomselt dihhotoomselt harunenud. 
Harud alusel 0,�–0,� mm läbimõõdus, enamasti ebaühtlaselt väändunud. Tallus 
matt,	pruunikashall	kuni	tumepruun.	Külgmised	fibrillid	puuduvad.	Pseudotsüfellid	
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on väikesed ja valged. Soraalid esinevad sageli, on praokujulised, valged või 
kahvatupruunid, isidioossed väljakasvud puuduvad. 

Koorkiht K–, C–, KC–, P+ kollaseks või P–; soraalid K–, C–, KC–, P+ kollaseks. Sisaldab 
psoroomhapet.

Boreaalne liik. Kasvab okaspuude tüvedel ja okstel. Eestis leitud kahes kohas: 
Läänemaal Nõval (H. Lippmaa) ja Harjumaal Kuusalus (A.-L. Sõmermaa). Õhu 
saastumise suhtes tundlik liik.

Vanemates herbaariumides sageli selleks liigiks määratud eksemplarid kuuluvad 
nüüdisaegse taksonoomia järgi liikide peen, hall või lohk-narmassamblik (B. 
capillaris, B. subcana, B. setacea) alla.

LST: praokujulised soraalid, P+ kollaseks.

7. BRYORIA INTRICANS (Vain.) Brodo & D. Hawksw. /Alectoria 
chalybeiformis f. intricans Vain.; A. intricans (Vain.) Mot./ – lamav�
narmassamblik

Tallus tõusev või substraadile lamanduv, 4–6(��) cm pikk, ebakorrapäraselt 
anisotoomselt dihhotoomselt harunenud. Peaharud alusel laienenud, 0,�–0,� mm 
läbimõõdus. Harude pind on ebaühtlane, külgharud ahenevad sujuvalt, tipmised osad 
väänduvad. Tallus matt, ühevärviline, tumepruun kuni peaaegu must. Külgmised 
fibrillid	puuduvad.	Esinevad	pikad	praokujulised	pseudotsüfellid.	Soraale	on	vähe,	
need on praokujulised, üksikud, kühmjad. 

Koorkiht ja südamikukiht K–, C–, KC–, P–; soraalid K–, C–, KC–, P+ oranžiks või 
punakaks. Sisaldab fumaarprototsetraarhapet.

Boreaalne põhjataiga liik. Kasvab kividel, harvem maapinnal ja puidul. Leitud 
hajusalt kogu Eestis.

Sarnaneb pundar-narmassamblikuga (B. chalybeiformis), vt. selle liigi kirjeldust.

LST: talluse külgharud ahenevad sujuvalt, tipmised osad väänduvad, 
praokujulised pseudotsüfellid.

(8.) BRYORIA LANESTRIS (Ach.) Brodo & D. Hawksw. /Alectoria lanestris 
(Aeh.) Gyeln./ – rabe�narmassamblik

Tallus rippuv, 5–�0 (�5) cm pikk, ebakorrapäraselt isotoomselt dihhotoomselt kuni 
anisotoomselt dihhotoomselt harunenud. Harud väga peened, peaharude läbimõõt 
(mitte alusel) 0,�–0,�5 mm; mõnikord alusel lamendunud, värvuselt tumepruunid 
kuni tume-oliivrohelised või mustad, tuhmid, väga harva läikivad, väga haprad ning 
kipuvad	kogutuna	ja	kuivatatuna	pudenema.	Külgmised	fibrillid	ja	pseudotsüfellid	
puuduvad. Soraalid esinevad harva, on praokujulised, väga harva kühmjad, valgete 
või mustade soreedidega. 

Koorkiht ja südamikukiht K–, C–, KC–, P–; soraalid K–, C–, KC–, P+ punaseks. 
Sisaldab fumaarprototsetraarhapet.

Boreaalne liik. Kasvab peamiselt okaspuude okstel ja tüvedel, väga harva maapinnal 
ja kaljudel. Eestis pole leitud. Lähedastest aladest võrdlemisi sage Rootsis. Tundlik 
õhu saastumise suhtes.
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LST: talluse harud väga haprad, soraalid praokujulised, mustade soreedidega, 
koorkiht P–.

9. BRYORIA NADVORNIKIANA (Gyeln.) Brodo & D. Hawksw. /Alectoria 
nadvornikiana Gyeln.; Bryopogon altaicus Gyeln.; Alectoria karelica 
Räsänen/ – Nadvorniki�narmassamblik 

Tallus püstine või lamanduv, 4–7(9) cm pikk, aiusel isotoomselt dihhotoomselt, 
ülejäänud osas anisotoomselt dihhotoomselt harunenud. Talluse harud (0,�)0.�–
0,�(0.4) mm läbimõõdus, kõverdunud, läbilõikes ümmargused. Tallus hele, hallikasi 
või	 kahvatupruun,	 alusel	 hallikasmust	 või	 must.	 Külgmised	 fibrillid	 enamasti	
kõverdunud, kinnituvad harudele peaaegu täisnurga all. Pseudotsüfellid puuduvad 
või on vähemärgatavad, valged. Soraale esineb sageli, need on praokujulised või 
kühmjad, värvuselt valged, isidioossed väljakasvud puuduvad. 

Koorkiht, südamikukiht ja soraalid K+ intensiivselt kollaseks, C– või C+ roosaks, 
KC+ roosaks → punaseks, P+ intensiivselt kollaseks või oranžiks. Sisaldab barbaat-, 
alektoroon- ja fumaarprototsetraarhapet, kloroatranoriini ja atranoriini.

Boreaalne liik. Kasvab erinevate puuliikide okstel ja tüvedel, maapinnal, harva 
puidul. Võrdlemisi tundlik õhu saastumise suhtes.

Levinud hajusalt Lääne- ja Lõuna-Eestis.

LST:	 tallus	 alusel	 hallikasmust:	 talluse	 harud	 fibrillidega,	 koorkiht	 K+	
kollaseks.

(�0.) BRYORIA NITIDULA (Th. Fr.) Brodo & D. Hawksw. /Alectoria nitidula 
Th. Fr./ – tutt-narmassamblik

Tallus püstine või tõusev, 5–8 cm kõrge, moodustab kompaktseid tutte; aluse pool 
isotoomselt dihhotoomselt, tipu pool anisotoomselt dihhotoomselt harunenud. Harud 
ühtlase jämedusega, 0,5–0,6 (0,8) mm läbimõõdus, hirvepruunid kuni tumepruunid 
või	 mustad.	 Külgmisi	 fibrille	 on	 vähe,	 need	 alusel	 väändunud	 ja	 tõusvad	 ning	
kinnituvad harudele enamasti teravnurga all. Tavaliselt esineb tumepruune kuni 
musti pseudotsüfelle. Soraalid puuduvad. 

Koorkihi sisemine osa ja südamikukiht K–, C–, KC–, P+ punaseks (vähemasti 
osaliselt). Sisaldab fumaarprototsetraarhapet.

Boreaalne epiliit. Kasvab maapinnal ja lubjarikastel kividel. Eestis pole leitud. 
Lähedastest aladest teada Rootsis ja Norras.

LST:	 tallus	 püstine,	 ühevärviline,	 tumedad	 pseudotsüfellid,	 fibrille	 vähe,	
südamik P+ punaseks.

��. BRYORIA OSTEOLA (Gyeln.) Brodo & D. Hawksw. /Alectotoria osteola 
Gyeln./ – jäik�narmassamblik

Tallus rippuv, �0–�5(�0) cm pikk, isotoomselt dihhotoomselt harunenud. Harud kuni 
0,� mm läbimõõdus, läbilõikes ümmargused, ühtlase paksusega, alusel luu värvi, 
tipus	hallika	tooniga.	Külgmised	fibrillid	puuduvad,	Pseudotsüfellid	värtnakujulised,	
valged. Soraalid kühmjad, isidioossed väljakasvud puuduvad. 
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Koorkiht K–, C–, KC–, P+ intensiivselt kollaseks; südamikukiht K–, C–, KC–, P–; 
soraalid K–, C–, KC–, P+ punakaks. Sisaldab psoroomhapet.

Boreaalne epifüüt. Kasvab vanade leht- ja okaspuude tüvedel. Väga tundlik õhu 
saastumise suhtes. Eestis teada üks leiukoht Valgamaal Koiva jõe lammil tamme 
tüvel (H. Trass).

LST: talluse harud ühtlased, alusel luu värvi, koorkiht K–, P+ intensiivselt 
kollaseks.

��. BRYORIA PSEUDOFUSCESCENS (Gyeln.) Brodo & D. Hawksw. /
Alectoria pseudofuscescens Gyeln.; A. norstictica Mot.; Bryopogon subtilis 
(Mot.) Bystr./ – sasis�narmassamblik

Tallus rippuv, 5–�0(�5) cm pikk, isotoomselt dihhotoomselt harunenud. Harud alusel 
0,�0–0,�5 mm läbimõõdus, ebaühtlase paksusega, üksteisest läbi põimunud, vahel 
pealispinnalt	 läikivad,	 tumepruunid	 kuni	 mustad.	 Külgmised	 fibrillid	 puuduvad.	
Pseudotsüfellid väikesed ja valged. Soraalid esinevad harva, on praokujulised ja 
kühmjad, valged, üksikute isidioossete väljakasvudega. 

Koorkiht ja südamikukiht K+ oranžiks	 kuni	 punaseks	 (filterpaber!),	 C–,	 KC–,	 P+	
kollaseks; soraalid K–, C–, KC–, P+ kollaseks kuni punaseks. Sisaldab norstikt- ja 
fumaarprototsetraarhapet.

Laia levikuga boreaalne liik, kuid mitte sage. Kasvab peamiselt okaspuude tüvedel. 
Õhu saastumise suhtes keskmise tundlikkusega liik. Eestis teada kaks leiukohta: 
Vormsi saarel (H. Trass) ja Tallinnas Nõmmel (L. Martin).

LST: talluse harud ebaühtlase paksusega, koorkiht K+ oranžiks kuni 
punaseks.

��. BRYORIA SETACEA (Ach.) Brodo & D. Hawksw. /Alectoria jubata var. 
setacea Ach.; A. setacea (Ach.) Mot./ – lohk-narmassamblik 

Tallus rippuv, laialilaotunud, �0–�5 cm pikkune, teravnurkselt isotoomselt kuni 
anisotoomselt dihhotoomselt harunenud. Peaharud 0,5–�,0 mm läbimõõdus, matid, 
jäigad, läbilõikes ümmargused, harunemiskohtades lamendunud, lohklikud või 
auklikud; külgharud ahenevad juuspeeneks. Tallus hele, hallikas või tuhakarva, 
kohati beežikas, herbaariumis muutub tihti kollakaks või roosakaks. Külgmised 
fibrillid	puuduvad.	Pseudotsüfellid	väikesed,	kriipsukujulised.	Soraalid	vähearvukad,	
praokujulised, valged, isidioossed väljakasvud puuduvad. 

Koorkiht, südamikukiht ja soraalid K+ kollaseks, C+ roosaks või C– KC+ roosaks või 
punaseks, P+ intensiivselt kollaseks. Sisaldab barbaat- ja alektoroonhapet.

Laia levikuga boreaalne liik. Kasvab puude okstel ja tüvedel, puidul, liivakivil, 
kaljudel, harvem kividel. Õhu saastumise suhtes keskmise tundlikkusega. Eestis 
sage kogu territooriumil.

Sarnane peene narmassamblikuga (E. subcana), vt. selle liigi kirjeldust.

LST: tallus hallikas, talluse harud harunemiskohtades lamendunud, lohklikud, 
koorkiht K+ kollaseks.
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�4. BRYORIA SIMPLICIOR (Vain.) Brodo & D. Hawksw. /Alectoria nidulifera 
f. simplicior Vain.; A. simplicior (Vain.) Lynge/ – puhmik-narmassamblik 

Tallus lamandunud kuni püstine, �–4 (5) cm pikkune, isotoomselt dihhotoomselt 
harunenud. Harud 0,�–0,4 mm läbimõõdus, ristlõikes ümmargused, üksteisega läbi 
põimunud,	kergelt	läikiva	pinnaga,	pruunid	kuni	tumepruunid.	Külgmised	fibrillid	
ja pseudotsüfellid puuduvad. Soraalid praokujulised, peaaegu ümmargused, valged 
kuni tumepruunid või rohekasmustad; isidioossed väljakasvud puuduvad. 

Koorkiht, südamikukiht ja soraalid K–, C–, KC–, P–. Samblikuained puuduvad.

Boreaalne liik levikutsentriga põhjataigas ja metsatundras. Kasvab okaspuudel (eriti 
okstel) ja kaljudel. Väga tundlik õhu saastumise suhtes. Eestis üks leid Põlvamaal 
Taevaskojas, kus kasvab liivakivikaljul (J. Martin).

LST: soraalid praokujulised, peaaegu ümmargused, rohekasmustade 
soreedidega.

�5. BRYORIA SUBCANA (Nyl. ex Stizenb.) Brodo & D. Hawksw. /Alectoria 
prolixa var. subcana Nyl.; A. subcana (Nyl.) Gyeln./ – hall�narmassamblik 

Tallus hele, hallikat kuni kahvatupruunikas-hallikat värvi alusel harva tumenenud, 
isotoomselt dihhotoomselt harunenud. Harud 0,�5–0,� mm läbimõõdus, väändunud. 
Külgmised	 fibrillid	 puuduvad.	 Pseudotsüfellid	 väikesed,	 vahel	 isidioossete	
väljakasvudega. Soraalid kühmjad ja praokujulised. 

Koorkiht P+ punaseks (värvus ilmub ruttu).

Submontaanse levikuga liik. Kasvab mitmete puuliikide okstel, tüvedel ning puidul, 
vahel ka maapinnal. Tundlik õhu saastumise suhtes. Levinud peamiselt Põhja- ja 
Lääne-Eestis.

LST: tallus hall, talluse harud väändunud, koorkiht P+ punaseks (värvus ilmub 
ruttu).

�6.* BRYORIA VRANGIANA (Gyeln.) Brodo & D. Hawksw. /Alectoria 
vrangiana Gyeln./ – Vrangi�narmassamblik

Tallus rippuv, kuni �0(��) cm pikk, alusel isotoomselt dihhotoomselt, ülejäänud 
osas anisotoomselt dihhotoomselt harunenud. Peaharude läbimõõt (0,�)0,5–
�,0 mm. Harud tihti keerdunud, süvendite (lohkudega), ebaühtlase paksusega, 
oliivpruunid	kuni	mustad.	Sageli	esineb	külgmisi	fibrille.	Pseudotsüfellid	puuduvad	
või on väikesed ja kriipsukujulised. Soraalid on vähearvukad, kühmjad, valged kuni 
pruunikad, isidioossed väljakasvud puuduvad. 

Koorkiht K–, C+ roosakaks või C–, KC+ roosakaks või punakaks (värvus kaob 
ruttu), P–; südamikukiht K–, C–, KC–, P–; soraalid K–, C+ või C–, KC+ roosakaks või 
punaseks. Sisaldab gürofoor- ja fumaarprototsetraarhapet.

Montaanse levikuga liik. Kasvab okaspuude tüvedel. Eestis leitud üks kord �9. 
sajandil Tallinnast Valdekult (A. Bruttan). Tundlikkuse tõttu õhu saastumise suhtes 
on sellest kasvukohast hävinud.
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LST: tallus oliivpruun kuni must, talluse harud ebaühtlase paksusega, koorkiht 
KC+ roosaks või punaseks (värvus kaob ruttu).

Perekond CALOPLACA Th. Fr. sektsioon GASPARRINIA (Tornab.) Th. 
Fr. /Gasparrinia Tornab./ – kuldsamblik

Tallus plakoidne, valdavalt rosetjas, kuni 5 cm läbimõõdus, keskosas koorikjas, 
köbruline või teraline, servas selgelt väljakujunenud hõlmadega (harva on ka servmised 
hõlmad taandarenenud köbrukesteks ning rosetjas tallus siis ei moodustu); kollane 
kuni oranž või helepruun, sageli kaetud valkja härmakihiga. Tallusel võivad esineda 
isiidid ja soraalid. Talluse alapool valge, alumine koorkiht ning ritsiinid puuduvad, 
mis on oluliseks erinevuseks lähedasest perekonnast Xanthoria. 

Sageli paiknevad talluse keskosas lekanoraalsed apoteetsiumid läbimõõduga kuni 
� mm. Ketas tumekollane, oranž või hiljem pruunikas, lame või kumer, ümbritsetud 
tallusega sama värvi talluseservaga. Eosed eoskotis 8-kaupa, värvusetud, bipolaarsed, 
ellipsoidsed või sidrunikujulised. 

Fotobiont: Trebouxia. 

Talluses ja viljakeha epiteetsiumis sisaldub antrakinoon parietiin, mille tõttu 
koorkiht ning apoteetsiumid värvuvad K toimel kirsipunaseks.

Eestis leiduvad perekonna Caloplaca sektsiooni Gasparrinia liigid kasvavad lubja- 
või graniitkividel, harva puidul. Mitmed liigid levivad ainult rannikualadel.

Maailmas umbes �0, Eestis 9 liiki.

Perekonna Caloplaca sektsiooni Gasparrinia liike iseloomustab poollehtjas servmiste 
hõlmadega tallus, mis on sektsiooni põhiline eristustunnus sama perekonna teistest 
liikidest. Viimased on hõlmitud pisisamblikud ja neid selles raamatus ei käsitleta.

 �. Tallus isiidide või soraalidega ...........................................................................�

 – Isiidid ja soraalid puuduvad .............................................................................5

 �. Esinevad näsajad isiidid, mis paiknevad talluse keskosas. ....��. C. verruculifera

 – Esinevad soraalid .............................................................................................�

 �. Kasvab graniidil. Tallus pole rosetjas, koosneb väikestest (pikkusega kuni �,5 
mm) hõlmakestest, millel paiknevad sidrunkollased soraalid. ....(7.) C. obliterans

 – Kasvab lubjakivil. Tallus rosetjas .....................................................................4

 4. Esinevad huul- või peasoraalid. Tallus kollane kuni kollakasoranž, soreedid 
tallusega ühte värvi. ................................................................... �. C. decipiens

 – Esinevad laiksoraalid, mõnel juhul võib talluse keskosa üleni soreedistuda. 
Tallus kollakasoranž, soreedid tallusest heledamad, sidrunkollased. ..................
  ................................................................................................(�.) C. cirrochroa

 5. Tallus rosetjas. Nii sisemaal kui mererannikul kasvavad liigid .........................6

 – Tallus pole rosetjas, vaid koosneb üksikutest hõlmakestest ja terakestest. 
Mariinsed liigid ..............................................................................................�0

 6. Eosed sidrunikujulised, keskosas jämenenud (6–�� µm)  .................................7

 – Eosed ellipsoidsed, keskosas 4–7 µm ...............................................................8
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 7. Tallus kollakas- või pruunikasoranž, hõlmaservades kaetud valkja härmakihiga. 
Kasvab lubjakividel nii sisemaal kui rannikul. ...........................4. C. flavescens

 – Tallus ereoranž, härmakiht puudub. Kasvab mereäärsetel lubja- või 
graniitkividel. ........................................................................... �0. C. thallincola

 8. Tallus väike (läbimõõduga kuni � cm), kollane kuni kollakasoranž, alati ilma 
härmakihita. Kasvab ainult mereäärsetel graniitkividel. ............. 9. C. scopularis

 – Tallus erineva suurusega, oranži või pruuni varjundiga (mitte aga puhas kollane), 
sageli kaetud valkja härmakihiga. Kasvab valdavalt lubjakivil, harvem graniidil, 
üksikjuhtudel puidul. ......................................................................................9

 9. Eosed 4–7 µm laiused, rakuvahesein paks (enam kui �/� eose pikkusest). 
Väliskujult väga varieeruv. Servmised hõlmad suhteliselt lühikesed ja laiad. ......
 ..................................................................................................... 8. C. saxicola

 – Eosed 5–9 µm laiused, rakuvahesein peenike (kuni _ eose pikkusest). Servmised 
hõlmad suhteliselt pikad ja kitsad. ............................................... �. C. biatorina

 �0. Tallus kollakas- kuni tumeoranž (kollane ainult varjus kasvades), koosneb 
köbrukestest ja väikestest kumeratest hõlmakestest, mis võivad paikneda 
hajusalt või lähestikku. ...................................................................5. C. marina

 – Tallus kollane. Tavaliselt on väikesed kumerad hõlmakesed taandarenenud 
terakesteks, mille hulgas leiduvad üksikud hajusalt paiknevad hõlmakesed. .....
 ..............................................................................................6. C. microthallina

�. CALOPLACA BIATORINA (A. Massal.) J. steiner /C. baumgartneri 
Zahlbr./ – lõuna-kuldsamblik

Tallus plakoidne, rosetjas, läbimõõduga kuni �,5 cm, punakasoranž või pruuni 
varjundiga, mõnikord kaetud valkja härmakihiga. Talluse keskosa koorikjas, 
servmised hõlmad on suhteliselt pikad, kitsad (u. �–�×0,5 mm) ning kumerad. 

Lekanoraalsed apoteetsiumid talluse keskosas arvukad (läbimõõt 0,5–�,0 mm), 
algul lameda, hiljem kumera kettaga, mis on tallusega ühte värvi või tumedam – 
oranž, punane kuni pruun. Talluseserv terve, võib hiljem kaduda. Eosed värvusetud, 
bipolaarsed,ellipsoidsed 9–�6×5–9 µm, suhteliselt peenikese rakuvaheseinaga (�–�,5 
µm), mis moodustab kuni �/4 eose pikkusest. 

Tallus ja apoteetsiumid K+ punaseks.

Lõunapoolse levikuga liik. Kasvab peamiselt lubjakivikaljudel, kuid Skandinaaviast 
on teada ka graniidil. Eestist � leid Läänemaal Kirblas (R. Moberg, �99�) – mis on 
selle liigi kõige põhjapoolsem teadaolev leiukoht Euroopas.

Välimuselt mõnevõrra sarnane müüri-kuldsamblikule (C. saxicola), kuid erineb 
sellest pikemate, kitsamate ja kumeramate hõlmade ning eoste kitsa vaheseina 
poolest.

LST: plakoidne rosetjas ereoranž kuni pruun tallus, eosed ellipsoidsed kitsa 
vaheseinaga, epiliit.
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(�.) CALOPLACA CIRROCHROA (Ach.) Th. Fr. /Gasparrinia cirrochroa 
(Ach.) B. Stein/ – täpp-kuldsamblik

Tallus plakoidne, rosetjas, läbimõõduga kuni � cm, kollakasoranž. Talluse keskosa 
koorikjas, köbruline, mõnikord üleni soreedistuv, sageli tumenev, servades 
paiknevad hõlmad on 0,�–0,5 mm laiad ning 0,5–�,0 mm pikad, kumerad, lihtsad 
või harunevad. Hõlmadel asetsevad soraalid on ümmargused, värvuselt tallusest 
heledamad – sidrunkollased. 

Apoteetsiumid (läbimõõduga kuni 0,5 mm) esinevad väga harva. Lamedat 
kollakasoranži ketast ümbritseb kitsas terve talluseserv. Eosed värvusetud, 
bipolaarsed, ellipsoidsed, �0–�8×4–7 µm. 

Tallus, soreedid ja apoteetsiumid K+ punaseks.

Multiregionaalsesse elementi kuuluv liik. Kasvab lubjakividel. Eestis pole leitud. 
Põhja-Euroopas esineb harva – Norras 5 ja Rootsis � provintsis, sealhulgas ka 
Gotlandi saarel. Meil võimalik leidumine läänesaartel.

LST: plakoidne rosetjas kollakasoranž tallus sidrunkollaste laiksoraalidega, 
epiliit lubjakivil.

�. CALOPLACA DECIPIENS (Arnold) Blomb. & Forss. /Gasparrinia 
decipiens (Arnold) Sydow; Placodium tegulare (Ehrh.) Vain./ – köber-
kuldsamblik 

Tallus plakoidne, rosetjas, läbimõõduga kuni � cm, kollane kuni kollakasoranž, 
enamasti kaetud valkja härmakihiga. Talluse keskosa sageli tumenenud, kortsuline, 
servades paiknevad selgelt eristatavad kumerad hõlmad, mis on 0,�–0,5 mm laiad 
ja kuni 4 mm pikad ning enamasti harunenud. Huul- või peasoraalid tallusega ühte 
värvi soreedidega, arenevad tavaliselt talluse keskosas, kuid mõnikord võivad olla 
ka hõlmadel. 

Apoteetsiumid (läbimõõduga 0,�–�,0 mm) esinevad harva. Apoteetsiumi ketas 
on oranž, nõgus või lame, ümbritsetud paksu sakilise, mõnikord soredioosse 
talluseservaga. Eosed värvusetud, bipolaarsed, ellipsoidsed, ��–�6×7–9 µm, paksu 
vaheseinaga (viimane moodustab umbes poole eose pikkusest). 

Tallus, soreedid ja apoteetsiumid K+ punaseks.

Laia levikuga holarktiline liik. Kasvab lubjakividel, telliskivi- ja betoonseintel, mördil 
jms. inimtekkelisel substraadil. Lämmastikulembene ja õhu saastumist taluv 
samblik, mis sageli kasvab linnades (leitud näiteks Tallinnas, Tartus, Võrus). Eestis 
esinevatest selle sektsiooni samblikest kõige laiema levikuga liik (üle �5 leiukoha).

LST: plakoidne rosetjas kollakas tallus valkja härmakihi ja huuljate või peajate 
soraalidega, epiliit lubjakivil.

4. CALOPLACA FLAVESCENS (Huds.) J. R. Laundon /C. aurantia var. 
heppiana (Müll. Arg.) Poelt; C. heppiana (Müll. Arg.) Zahlbr.; Gasparrinia 
heppiana (Müll. Arg.) Vers./ kollakas�kuldsamblik 

Tallus plakoidne, rosetjas, läbimõõduga kuni 5 cm, kollakas- või pruunikasoranž, 
enamasti härmakihiga, mõnikord ka ilma. Talluse keskosa areoleeritud, näsaline 
või väikeste hõlmakestega, enamasti kaetud ohtrate apoteetsiumidega. Servmised 
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hõlmad �–5 mm pikad, kitsad (0,5–0,8 mm), lihtsad või harunenud, kumerad, vaid 
otstes veidi lamendunud. 

Apoteetsiume (läbimõõduga 0,5–�,0 mm) on arvukalt. Lame või hiljem kumerduv 
pruunikas ketas ümbritsetud terve või sakilise talluseservaga, mis vanadel 
apoteetsiumidel võib kaduda. Eosed värvusetud, bipolaarsed, sidrunikujulised, 8–
�5×5–�0 µm, paksu vaheseinaga, mis moodustab ligi poole eose pikkusest. 

Tallus ja apoteetsiumid K+ punaseks.

Submediterraanne liik, mis levib oma areaali keskmest Vahemeremaadel ka Kesk- 
ja Põhja-Euroopasse. Kasvab lubjakividel. Eestis on kogutud kahel korral: Pirital 
Kabelimäe varemetelt (J. Seim) ning Hanikatsi laiul lubjakivilt (E. Sander).

Morfoloogiliselt sarnane eredale (C. thallincola) ja müüri-kuldsamblikule (C. saxicola). 
Esimene erineb vaadeldavast samblikust ereoranži värvuse ja härmakihi puudumise 
poolest, ka kasvab see liik ainult mereäärsetel kividel. Müüri-kuldsambliku 
eristamistunnuseks on ellipsoidsed eosed, mitte aga keskosas jämenenud 
sidrunikujulised eosed nagu kollakal kuldsamblikul. 

LST: plakoidne rosetjas kollakas tallus sageli valkja härmakihiga hõlmadel ja 
ohtrate apoteetsiumidega keskosas, eosed sidrunikujulised, epiliit lubjakivil.

5. CALOPLACA MARINA (Wedd.) Zahlbr. in Du Rietz /C. lobulata auct., 
Gasparrinia marina (Wedd.) Hav./ – meri-kuldsamblik 

Tallus peaaegu koorikjas, koosneb köbrukestest ja väikestest kumeratest 
hõlmakestest, mis paiknevad ligistikku või hajusalt; mõnikord moodustub ka 
ümmargune tallus läbimõõduga 0,5–�,5 cm, kuid sel juhul pole radiaalsed hõlmad 
välja kujunenud. Talluse ülapool kollakasoranž kuni tumeoranž, varjus kasvades 
kollane. Võib esineda valge protallus. 

Lekanoraalsed apoteetsiumid (läbimõõduga 0,5–�,0 mm) esinevad kohati. Lame 
või kumer tumeoranž ketas on ümbritsetud terve või sakilise talluseservaga, mis 
hiljem võib kaduda. Eosed värvusetud, bipolaarsed, ellipsoidsed, �0–�6×4–7 µm, 
vahesein moodustab �/� eose pikkusest. 

Tallus ja apoteetsiumid K+ punaseks.

Subokeaaniline samblik, kasvab mereäärsetel graniit- ja lubjakividel litoraalses 
tsoonis, sageli koos liikidega Verrucaria maura, Caloplaca thallincola ja C. 
microthallina. Eestis paiknevad kõik leiukohad läänesaartel (Saaremaal, Abrukal, 
Vilsandil, Vaika saartel). Välimuselt ja ökoloogiliselt nõudluselt väga sarnane 
pisikuldsamblikuga, viimasel on aga tallus heledam (kollane) ning veelgi enam 
taandarenenud koorikjaks, koosnedes vaid terakestest ja üksikutest hajusalt 
paiknevatest hõlmakestest.

LST: peaaegu koorikjas oranž tallus (koosneb köbrukestest ja kumeratest 
hõlmakestest), epiliit litoraalses tsoonis.
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6. CALOPLACA MICROTHALLINA (Wedd.) Zahlbr. /Gasparrinia 
microthallina (Wedd.) Mereschk./ – pisi-kuldsamblik

Tallus kollane, peaaegu koorikjas, väga väike (läbimõõt �–� mm), koosneb hajusatest 
või lähestikku paiknevatest kumeratest hõlmakestest, mis sageli taandarenevad 
terakesteks, eriti talluse keskosas. 

Apoteetsiumid (läbimõõduga 0,5–0,8 mm) esinevad harva. Lame või kumer 
kollane kuni heleoranž ketas on ümbritsetud terve või sakilise talluseservaga. Eosed 
värvusetud, bipolaarsed, piklik-ellipsoidsed, ��–�8×5–8 µm, vahesein moodustab 
umbes �/� eose pikkusest. 

Tallus ja apoteetsiumid K+ punaseks.

Subokeaaniline samblik, mis kasvab mereäärsetel graniit- ja lubjakividel litoraalses 
tsoonis, sagedasti koos eelmise liigiga. Eestis leitud Vilsandil (V. Räsänen, E. Häyren, 
T. Randlane).

Erinevusi lähedasest meri-kuldsamblikust (C. marina) vt. nimetatud liigi 
kirjeldusest.

LST: peaaegu koorikjas kollane tallus (koosneb terakestest ja üksikutest 
hõlmakestest), epiliit litoraalses tsoonis.

(7.) CALOPLACA OBLITERANS (Nyl.) Blomb. & Forss. /Gasparrinia 
obliterans (Nyl.) DT. & Sarnth./ – mägi-kuldsamblik
Tallus plakoidne või peaaegu koorikjas, koosneb ebakorrapäraselt paiknevatest 
helekollastest hõlmadest. Hõlmad on kumerad, ümmargused või piklikud, 
mõõtmetega kuni 0.�×�,5 mm, sageli ümbritsetud kollase või valkja protallusega. 
Hõlmadel paiknevad soraalid on enamasti punktikujulised või ümmargused, harvem 
ebamäärase kujuga, helekollased kuni oranžid. 

Samblik on tavaliselt steriilne. Kirjanduses esitatud andmed apoteetsiumi ehituse 
ja eoste suuruse kohta on puudulikud. 

Tallus ja soreedid K+ punaseks.

Submontaanne liik. Kasvab silikaatkividel.

V. Räsäneni (�9��) teade selle liigi leidmise kohta Kundast on ekslik (Nordin, �97�). 
Kasvab Lõuna-Rootsis, ka Eestis on tema leidumine võimalik.

LST: plakoidne kollane tallus (koosneb ebakorrapäraselt paiknevatest 
hõlmadest) punktjate või ümmarguste soraalidega, epiliit graniitkividel.

8. CALOPLACA SAXICOLA (Hoffm.) Nordin /C. murorum (Hoffm.) Th. Fr.; 
C. pusilla (A. Massal.) Zahlbr.; Gasparrinia saxicola Tornab./ – müüri-
kuldsamblik 

Tallus plakoidne, rosetjas, läbimõõduga kuni 5 cm, kollakas, oranž või pruunikas, 
tavaliselt tugeva valkja härmakihiga. Talluse keskosa koorikjas, areoleeritud, tumenev, 
kaetud ohtrate apoteetsiumidega. Servmised hõlmad on suhteliselt lühikesed ja 
laiad (0,�–0,5×0,�–�,5 mm), nõrgalt kumerad, lihtsad või väheharunenud. Mõnikord 
(silikaatkividel kasvavatel eksemplaridel) võib esineda kollakas protallus. 
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Lekanoraalsed apoteetsiumid on arvukad (läbimõõt kuni � cm), algul lameda, 
hiljem kumera kettaga, mis on tallusest tumedam – oranž või pruunikad. Talluseserv 
kitsas, terve. Eosed värvusetud, bipolaarsed, ellipsoidsed, 9–�6×4–7 µm, paksu 
vaheseinaga, mis moodustab �/�–�/� eose pikkusest. 

Tallus ja apoteetsiumid K+ punaseks.

Laia levikuga multiregionaalne liik. Kasvab peamiselt lubjarikkal substraadil: 
lubjakividel, betoon- ja telliskiviseintel, mördil jne., harva graniitkividel ning 
üksikjuhtudel puidul, seega on kuldsamblikest kõige vähenõudlikum substraadi 
suhtes. Eestis teatakse praeguseks üle �0 leiukoha, tõenäoliselt on aga tunduvalt 
laiema levikuga.

Morfoloogiliselt väga varieeruv liik. Tüüpilisel kujul on hästi äratuntav rosetja talluse, 
tugeva valkja härmakihi ning ohtrate apoteetsiumide tõttu. Mõnikord võib aga tallus 
peaaegu täielikult puududa või esineda ainult üksikute kumerate hõlmakestena, 
samuti varieerub oluliselt talluse värvus ning härmakihi tugevus.

LST: plakoidne rosetjas kollakas kuni pruunikas tallus tugeva valkja härmakihi 
ja arvukate apoteetsiumidega, eosed ellipsoidsed paksu vaheseinaga, kasvab 
peamiselt lubjakivil, kuid võib leiduda ka teistel substraatidel.

9. CALOPLACA SCOPULARIS (Nyl.) Lett. /Gasparrinia scopularis (Nyl.) 
Hav./ – rand-kuldsamblik 

Tallus plakoidne, väikerosetjas, läbimõõduga kuni �,5 cm, tumekollane või oranž, 
härmakihita. Talluse keskosa areoleeritud ja kaetud apoteetsiumidega. Servades 
paiknevad hõlmad on kitsad ja lühikesed (0,�–0,�×0,5–�,0 mm), enamasti harunenud 
ja otstes laienenud. 

Lekanoraalsed apoteetsiumid (läbimõõduga 0,5–0,8 mm) paiknevad talluse 
keskosas ning ei ole eriti arvukad. Lamedat või hiljem kumerat oranži ketast 
ümbritseb heledam talluseserv, mis noortel apoteetsiumidel on lai ja terve. Eosed 
värvusetud, bipolaarsed, ellipsoidsed, ��–�6×5–8 µm, vahesein moodustab ligi �/� 
eose pikkusest. 

Tallus ja apoteetsiumid K+ punaseks.

Subokeaaniline liik. Kasvab peamiselt mereäärsetel graniitkividel. Eestis üle �0 
leiukoha läänesaartel ja mandri põhjarannikul.

LST: plakoidne väikerosetjas tumekollane või oranž tallus, härmakiht puudub, 
talluse keskosas apoteetsiumid, epiliit mereäärsetel graniitkividel.

�0. CALOPLACA THALLINCOLA (Wedd.) Du Rietz – ere�kuldsamblik

Tallus plakoidne, rosetjas, läbimõõduga kuni 5 cm, erkoranž, kohati läikiv, alati 
ilma härmakihita. Talluse keskosa areoleeritud või väikeste hõlmakestega, enamasti 
ohtrate apoteetsiumidega. Hõlmad pikad (�–7 mm) ja kitsad (0,5–0,7 mm), kumerad, 
lihtsad või sagedamini harunenud, veidi laienevate ja lamenduvate otstega. 

Apoteetsiumid (läbimõõduga kuni 0,8 mm) on arvukad, paiknevad peamiselt 
talluse keskosas. Ketas tumeoranž, lame või hiljem kumerduv, ümbritsetud terve 
või sakilise talluseservaga, mis hiljem võib kaduda. Eosed värvusetud, bipolaarsed, 
sidrunikujulised, �0–�5×6–�0 µm, paksu vaheseinaga, mis moodustab ligi poole 
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eose pikkusest. Sageli võivad eosed olla nõrgalt arenenud, mille põhjuseks peetakse 
merevee pritsmete mõju samblikule. 

Tallus ja apoteetsiumid K+ punaseks.

Põhja- ja Lääne-Euroopa rannikualadel esinev subokeaaniline liik. Kasvab silikaat- 
ja lubjakividel, enamasti litoraalses tsoonis koos teiste mereranniku samblikega 
(Verrucaria maura, Caloplaca marina, C. microthallina). Eestis on leitud Vilsandi 
Looduskaitseala mitmetelt saartelt (V, Räsänen, E. Häyren, T. Randlane).

Morfoloogiliselt ja süstemaatiliselt lähedane kollakale kuldsamblikule (C. flavescens). 
Viimane erineb vaadeldavast liigist tugeva valkja härmakihi poolest ning kasvab ka 
sisemaal.

LST: plakoidne rosetjas ereoranž tallus alati ilma härmakihita, arvukad 
apoteetsiumid talluse keskosas, eosed sidrunikujulised, epiliit litoraalses 
tsoonis.

��. CALOPLACA VERRUCULIFERA (Vain.) Zahlbr. – näsakuldsamblik 

Tallus plakoidne, rosetjas, läbimõõduga kuni � cm; sageli üksikud tallused liituvad 
ning katavad ühtlaselt kuni �0 cm läbimõõduga pinna. Talluse ülapool rohekas kuni 
kollane. Talluse keskosa kaetud näsajate isiididega, servades pikad (�–5 mm) ja veidi 
kumerad, selgelt eristunud, lihtsad või harunenud hõlmad. 

Apoteetsiumid (läbimõõduga �,5–�,0 mm) esinevad harva. Apoteetsiumi ketas 
punakaspruun, lame, ümbritsetud paksu sakilise või jämedateralise talluseservaga, 
mis on tallusest heledam. Eosed värvusetud, bipolaarsed, ellipsoidsed, �0–�6×5–8 
µm. 

Tallus ja apoteetsiumid K+ punaseks.

Põhjapoolse	 levikuga	subokeaaniline	 liik.	Tugevasti	ornitokoprofiilne	samblik,	mis	
eriti põhjapoolsetel aladel kasvab mereäärsetel graniitkaljudel (harvem lubjakivil), 
kus linnud arvukalt pesitsevad. Eestis teada � leidu Vilsandi Looduskaitsealal – 
Vilsandi ja Vesiloo saarelt (T. Randlane) – ning � leid Pedassaarelt Harjumaal (T. 
Randlane).

LST: plakoidne rosetjas rohekas kuni kollane tallus näsajate isiididega talluse 
keskosas, epiliit mereäärsetel kividel.

Perekond CANDELARIA A. Massal. – leeksamblik

Tallus väikelehtjas või peaaegu soomusjas, koosneb terveservalistest kuni tugevasti 
liigestunud hõlmadest, erekollane, oranžikas-, rohekas- või hallikaskollane. Talluse 
ülapoolel võivad esineda soreedid, mis mõnikord katavad suurema osa tallusest, 
alapoolel on välja kujunenud helepruun või valkjas alumine koorkiht. Tallus kinnitub 
substraadile ritsiinide abil, sageli on hõlmade servad tõusvad. 

Fotobiont: Pleurococcus. 
Viljakehad lekanoraalsed apoteetsiumid (läbimõõduga kuni �,5 mm) paiknevad 

talluse pinnal, peamiselt selle keskosas. Apoteetsiumi ketas on rohekas, kollane 
või pruunikas, hiljem tumenev, nõgus või lame, ümbritsetud tallusega ühte värvi 
talluseservaga. Eosed värvusetud, �-rakulised või hiljem muutunud �-rakulisteks, 
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ellipsoidsed või munajad, paiknevad eoskotis �6–��-kaupa. Parafüüsid enamasti 
lihtsad, harunemata. 

Sisaldavad kalütsiini ja pulviinhappe anhüdriidi; parietiin puudub ning seetõttu K–, 
mis on oluline eristustunnus perekondadest Caloplaca ja Xanthoria.

Peamiselt epifüüdid, harvem epiliidid.

Maailmas 7, Eestis � liik.

�. CANDELARIA CONCOLOR (Dicks.) B. Stein – harilik�leeksamblik 

Tallus kollane, koosneb väikestest, kuni � mm pikkustest ja 0,5 mm laiustest lehtjatest, 
tugevasti liigestunud servaga soomustest, mis sageli paiknevad katusekivijalt ning 
on ühest otsast tõusvad. Soreedid, kuigi valdavalt servmised, võivad levida ka talluse 
keskossa ning vahel on peaaegu kogu tallus soreedistunud. Talluse alapoolel on 
valkjas koorkiht heledate lihtsate ritsiinidega. 

Apoteetsiumid (läbimõõduga kuni � mm) esinevad harva. Ketas kollane, nõgus või 
lame, ümbritsetud sileda või teralise talluseservaga, mis hiljem võib kaduda. Eosed 
värvusetud, �-rakulised, 6–��×4–6 µm. 

Tallus, soreedid ja apoteetsiumid K–. Sisaldab kalütsiini ja pulviinhappe 
anhüdriidi.

Laia levikuga multiregionaalne liik. Kasvab enamasti leht-, harvem okaspuude koorel 
ja	puidul,	mõnikord	ka	kividel.	Nitrofiilne	samblik,	mis	talub	õhu	saastumist	ning	on	
levinud ka linnade haljasaladel. Eestis sage kogu alal.

LST: kollane soomusjas tallus, ohtrad servmised soreedid, K–.

Perekond CATAPYRENIUM Flot. – rähksamblik
Tallus soomusjas, harva kuni koorikjas, areoleeritud, substraadile liibuv, kinnitub 

südamikukihi	 hüüfide,	 protalluse	 või	 ritsiinide	 abil.	 Kaetud	 paraplektenhüümse	
koorkihiga mõlemalt või ainult ülaküljelt. 

Viljakehadeks periteetsiumid, mis on täielikult või osaliselt tallusesse süüvitunud. 
Ekstsiipulum hele, harva tume, terve, munajas või peaaegu ümmargune. Perifüüsid 
nähtavad noore periteetsiumi ava läheduses, kaovad varakult ning pole küpses 
periteetsiumis nähtavad. �-rakulisi värvusetuid piklikke ellipsoidseid kuni peaaegu 
kerajaid eoseid eoskotis 8. Pükniidid tallusesse süüvitunud, ümmargused või 
pudelikujulised. Püknospoorid sirged, piklikud. 

Fotobiont: Protococcus või Myrmecia.

Kasvavad lubjakivil, pinnasel, taimejäänustel.

Maailmas �0, Eestis � liiki.

 �. Tallus tume – tumepruun, pruunikasmust, kollakaspruun. ........�. C. lachneum

 – Tallus hele – määrdunudvalge, hall, sinkjashall, harva pruunikas  ..................�

 �. Soomused väikesed, 0,�–�,5 mm laiad, noored soomused kaetud sinkjashalli või 
valge härmakihiga, vanemad peaaegu paljad. ..................................................... 
 ....................................................................................................�. C. cinereum 

 – Soomused suuremad, �–7 (�0) mm laiad, paljad, harva kaetud õhukese valge 
härmakihiga . ..................................................................................................�



�4

 �. Soomused substraadile nõrgalt kinnitunud, sageli tõusvad, alati ilma 
härmakihita. Noorte soomuste servades esinevad värvitud karvakesed. .............. 
 .................................................................................................. 4. C. pilosellum

 – Soomused substraadile liibuvad, moodustades sageli rosetjaid kogumikke, 
harva kaetud õhukese valge härmakihiga. Värvitud karvakesed soomuste servas 
puuduvad. ..............................................................................(�.) C. daedaleum

�. CATAPYRENIUM CINEREUM (Pers.) Kõrb. /Dermatocarpon cinereum 
(Pers.) Th. Fr./ – hall�rähksamblik

Tallus soomusjas kuni koorikjas, areoleeritud, õhuke, substraadile liibuv. Soomused 
väikesed, 0,�–�,5 mm laiad, matid. määrdunudvalged kuni hallikaspruunid, mõnikord 
kitsa tumeda servaga, algul kaetud paksu sinakashalli või valge härmakihiga, hiljem 
peaaegu paljad, alaküljelt mustad. 

Periteetsiumid ümmargused või ovaalsed, 0,�5–0,�5 mm läbimõõdus, arvukad, 
paiknevad süüvitunult soomuste keskel, nähtavad mustade või pruunide 
punktidena, hiljem väikeste tumedate näsakestena. Eosed ellipsoidsed, ��–��×(4)6–
8 µm. Eoskotid kotjad, 50–60×�4–�6 µm. Ekstsiipulum ülaosas tumepruun, pruun 
või ruuge, alaosas värvusetu, mõnikord pruunikate täppidega. 

Hümeenium I+ roosakasoranžiks või violetseks, mõnikord alusel sinakaks; tallus I–, 
C–.

Multiregionaalse levikuga liik. Kasvab huumus- ja lubjarikkal pinnasel, kivilõhedesse 
kogunenud tolmul, taimejäänustel. Eestis leitud Saaremaalt: �9�5. a. Kuressaare 
lähedalt (E. Hayren) ning Sõrve poolsaarelt (A. Bruttan, T. Randlane).

LST: tallus hele, enamasti hallika tooniga, soomused 0,�–�,5 mm laiad.

(�.) CATAPYRENIUM DAEDALEUM (Kremp.) B. Stein /Dermatocarpon 
daedaleum (Kremp.) Th. Fr./ – lubi-rähksamblik

Tallus soomusjas, substraadile liibunud või servast veidi tõusev. Soomused �–4(�0) 
mm laiad, ümarate, peaaegu kokkukasvanud servadega, sageli rosetjaid kogumikke 
moodustavad, hallikaspruunid kuni sinkjashallid, matid, enamasti paljad, harva 
kaetud õhukese härmakihiga, alakülg tume või servast heledam. 

Periteetsiumid rohkearvulised, tallusesse süüvitunud, nähtavad talluse pinnal 
mustade näsakestena. Ekstsiipulum ligikaudu 0,� mm paks, valkjas või kollakashall, 
ava lähedalt ruuge kuni pruunikas. Perifüüsid kuni �0 µm pikad ja � µm paksud. 
Eoskotid kotjad. Eosed ellipsoidsed, ��–�7×6–7 µm. 

Hümeenium I+ määrdunudroosaks.

Submontaanne submediterraanne liik, levinud peamiselt mägedes. Kasvab 
lubjakividel, harvem sammaldel ja lubjarikkal pinnasel. Eestis pole leitud. Lähedastelt 
aladelt leitud Ölandi ja Gotlandi saarel ning Karjalas.

LST: tallus hele, enamasti hallika tooniga, soomused �–7 mm laiad, substraadile 
liibuvad, moodustades rosetjaid kogumikke.
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�. CATAPYRENIUM LACHNEUM (Ach.) R. Sant. in D. Hawksw. P. James & 
Coppins /Dermatocarpon lachneum (Ach.) A. L. Sm.; D. rufescens auct. non 
(Ach.) Th. Fr./ punakas�rähksamblik 

Tallus soomusjas. Soomused �–5 mm laiad ja 0,�–0,4 mm paksud, katavad sageli 
üksteist katusekivijalt, tihedalt substraadile liibuvad, kahkjad, tavaliselt matid, 
kollakas- või punakaspruunid kuni pruunikasmustad, sügavalt �õhestunud, siledad, 
mõnikord puhetunud, vananedes lainjad. Soomuste servad algul enam-vähem 
ümarad ja terved, hiljem (ebaühtlase kasvu tulemusena) nurgelised või lainelised, 
tihti allapoole käändunud. Protallus must. Ülemine koorkiht paraplektenhüümne. 

Periteetsiumid väikesed, üleni tallusesse süüvitunud. Ekstsiipulum hele, ava 
ümbruses tume. Perifüüsid õrnad, rohkearvulised, kuni �5 µm. Eoskotid enam-
vähem silindrilised, 70–95×8–�4 µm. Eosed piklikud kuni ellipsoidsed, ��–�6×5–8 
µm, ümarate otstega. 

Hümeenium I+ punakaks; tallus K–, C–.

Multiregionaalse kserokontinentaalse levikuga liik. Kasvab lubjakividel ja lubjarikkal 
pinnasel. Eestis leitud �965. a. Saaremaalt Lõo ja Asva loopealsetelt (H. Trass).

LST: tallus tume, enamasti pruunika tooniga, soomused �–5 mm laiad.

4. CATAPYRENIUM PILOSELLUM Breuss – karvane�rähksamblik

Tallus soomusjas, substraadile nõrgalt kinnitunud, tõusvate servadega. Soomused 
suhteliselt suured, kuni 6 mm läbimõõdus, õhukesed, hele- kuni punakaspruunid, 
alati ilma härmakihita. Noorte soomuste servades esinevad värvitud juusjad 
karvakesed. 

Periteetsiumid tallusesse süüvitunud. Ekstsiipulum hele, v. a. ava ümbruses. 
Eoskotid silindrilised; eosed ellipsoidsed, ��–�7×5–8 µm.

Kasvab huumus- või lubjarikkal pinnasel, sageli sambla sees. Eestis kogutud ühel 
korral – Muhus, Üügu pangal (R. Moberg, �99�), mis on selle liigi kõige idapoolsem 
leiukoht Põhja-Euroopas.

LST: tallus hele, enamasti pruunika tooniga, soomused läbimõõdus kuni 6 
mm, tõusvate servadega ja värvitute juusjate karvakestega.

Perekond CETRARIA Ach. – käosamblik,�käokõrv

Tallus põõsasjas, püstine, radiaalsümmeetriliste (ristlõikes ümmarguste) või 
lamedate hõlmadega, viimasel juhul võivad hõlmad olla renjalt kuni peaaegu torujalt 
kokku käändunud; pruun, alusel sageli punane. Ülemine koorkiht kahekihiline, 
koosnedes välimisest paraplektenhüümsest osast ja selle all paiknevast õhukesest 
prosoplektenhüümsest osast. Samasuguse ehitusega on ka alumine koorkiht. 
Südamikukiht valge. Isiidid ja soreedid tavaliselt puuduvad, talluse alaküljel leidub 
aga servmiselt või pindmiselt paiknevaid valgeid pseudotsüfelle ning hõlmade 
servades ripsmeid. 

Apoteetsiumid tipmised, lekanoraalsed, pruuni ketta ja kitsa talluseservaga, 
arenevad enamusel liikidel harva. Eosed eoskotis 8-kaupa, �-rakulised, värvusetud, 
ellipsoidsed, 5–�0×�,5–5 µm. Eoskottide tipu ehituses võib täheldada iseloomulikku 
ringikujulist struktuuri, mida peetakse selle perekonna oluliseks anatoomiliseks 



�6

tunnuseks. Pükniidid asetsevad hõlmade servades, enamasti väljaulatuvatel 
pükniidikandjatel. Püknospoorid piklikud, sidrunikujulised, 4–7×0,5–�,5 µm. 

Fotobiont: Trebouxia. 

Sisaldavad südamikukihis rasvhappeid (lihhesteriin- ja protolihhesteriinhapet) ning 
fumaarprototsetraarhapet.

Maapinnal kasvavad laia levikuga samblikud, mis kõige arvukamalt on esindatud 
põhjapoolkera tundra- ja okasmetsade vööndis.

Viimastel aastakümnetel on väga liigirikkast käokõrva: perekonnast eraldatud 
terve rida väiksemaid, kitsalt piiritletud perekondi – helksamblikud (Cetrelia), 
tundrasamblikud (Flavocetraria), hõlmasamblikud (Platismatia), oksasamblikud 
(Tuckermannopsis), rebasesamblikud (Vulpicida) jmt. Samas on viljakehade 
anatoomiliste tunnuste ning samblikuainete sisalduse põhjal käokõrvadega liidetud 
endine sarvsamblike (Coelocaulon) perekond. Nn. tsetrarioidsete samblikuliikide 
(kokku maailmas üle ��0) evolutsiooniliselt põhjendatud asend samblike süsteemis 
on kaasaja lihhenoloogia üks aktuaalsemaid küsimusi.

Kitsalt piiritletud käokõrvade perekond (Cetraria s. str.), kuhu koondatakse ainult 
pruuni põõsasja tallusega maapinnasamblikud, sisaldab �6 liiki, Eestis on neist 
teada 4.

Alljärgnevasse määramistabelisse on sisse võetud ka käokõrvadele lähedased, kuid 
praegu teistesse perekondadesse kuuluvad tsetrarioidsed liigid.

 �. Tallus pruun või hall .......................................................................................�

 – Tallus kahvaturohekas- või valkjaskollane kuni erekollane  ...........................��

 �. Kasvab maas, tallus põõsasjas .........................................................................�

 – Kasvab puude koorel, puidul või kividel, tallus lehtjas  ....................................7

 �. Harud ümarad kuni ebakorrapäraselt lamendunud või nurgelised  ..................4

 – Talluse harud selgelt lamendunud, võivad olla rohkem või vähem renjalt kokku 
käändunud  .....................................................................................................5

 4. Harud kuni 0,5 mm läbimõõdus, ümarad või kohati veidi lamendunud, 
enam-vähem sileda pinnaga. Pseudotsüfellid vähearvukad, väikesed, 
vähemärgatavad........................................................................... 4. C. muricata

 – Harud kuni � mm läbimõõdus, ümarad või nurgelised, sageli pikisuunaliste 
vagude ja lohkudega. Pseudotsüfellid arvukad, hästinähtavad, enamasti tugevalt 
nõgusad. .......................................................................................�. C. aculeata

 5. Tallus väike, kuni � cm kõrge; harud peenikesed, kuni � mm laiad, mitmekordselt 
harunenud, peenikeste talluse väljakasvetega harude servas. ............................
 ..................................................................................................(5.) C. odontella

 – Tallus suur, kuni 6(�0) cm kõrge; harud �–�0(�5) mm laiad, harunevad, 
ripsmetaoliste pükniidikandjatega, kuid ilma talluse väljakasveteta harude 
servas ..............................................................................................................6

 6. Hõlmad laiad (4–�0, mõnikord kuni �5 mm), lamedad või nõrgalt renjad; 
pseudotsüfellid alapoolel nii pindmised kui servmised. Südamikukiht P+ oranžiks 
(tavaliselt), harva P–. ....................................................................�. C. islandica

 – Hõlmad kitsad (�–� mm), tugevasti renjad kuni peaaegu torujad; pseudotsüfellid 
alapoolel ainult servmised. Südamikukiht alati P–..............................................
 ..................................................................................................�. C. ericetorum
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 7. Kasvab puude koorel või puidul  ......................................................................8

 – Kasvab kividel  ...............................................................................................��

 8. Tallus mõlemalt poolelt pruun või rohekaspruun  ............................................9

 – Tallus hall, alapool must ................................................................................�0

 9. Tallus servasoraalidega. Apoteetsiumid arenevad väga harva. ............................
 ............................................................................Tuckermannopsis chlorophylla

 – Soreedid puuduvad. Tallus alati arvukate apoteetsiumidega. .............................
 ................................................................................Tuckermannopsis sepincola

 �0. Tallus ebakorrapäraselt lõhestunud hõlmadega, servasoraalidega ning terajate 
kuni koraljate isiididega; pseudotsüfellid puuduvad. ..............Platismatia glauca

 – Tallus enam-vähem ümardunud hõlmadega, servasoraalidega, kuid ilma 
isiidideta; ülapoolel valged pseudotsüfellid .....................................................��

 ��. Südamikukiht C+ punaseks. ................................................. Cetrelia olivetorum

 – Südamikukiht C–. ............................................................... Cetrelia cetrarioides

 ��. Talluse alapool helepruun. Südamikukiht K–, P–. ................Melanelia commixta

 – Talluse alapool must. Südamikukiht K+ kollaseks, P+ kollaseks → punaseks. ....
 ........................................................................................... Melanelia hepatizon

 ��. Tallus kahvaturohekas- või valkjaskollane, südamikukiht valge .....................�4

 – Tallus ere- või sidrunkollane, südamikukiht kollane ......................................�5

 �4. Hõlmatipud kandilised, talluse pind võrkja mustriga, hõlmad lamedad, nende 
alaosa kuldkollane. ............................................................. Flavocetraria nivalis

 – Hõlmatipud ja servad lainjad, talluse pind sile, hõlmad renjalt kokku käändunud, 
nende alaosa purpurpunane. .......................................... Flavocetraria cucullata

 �5. Tallus sidrunkollaste servasoraalidega; apoteetsiumid ja pükniidid arenevad 
väga harva. ............................................................................. Vulpicida pinastri

 – Soraalid puuduvad; mustade näsajate pükniidide ja sageli ka apoteetsiumidega 
 ......................................................................................................................�6

 �6. Tallus alati dorsiventraalne, hõlmad lamedad, õhukese hõlmaservaga. Sageli 
areneb arvukalt apoteetsiume. Valdavalt puukoorel, harva loopealsetel maas. ....
 ..........................................................................................Vulpicida juniperinus

 – Tallus kas radiaalsümmeetriline ja läbilõikes ümmarguste hõlmadega või siis 
dorsiventraalne, lamedate hõlmadega ja jämeda hõlmaservaga. Apoteetsiumid 
arenevad harva. Valdavalt loopealsetel maas, võib samas kasvukohas levida ka 
puukoorele. .........................................................................Vulpicida tubulosus

�. CETRARIA ACULEATA (Schreb.) Fr. /Coelocaulon aculeatum (Schreb.) 
Link; Cornicularia aculeata (Schreb.) Ach./ – sarv-käosamblik,�sarv-käokõrv�

Tallus põõsasjas, jäik, kuni �0 cm kõrge. Sarvi meenutavad harud püstised, 
läbimõõdus kuni � mm, hele- kuni tumepruunid, enamasti läikivad. Samal tallusel 
esinevad kõrvuti hele- ja tumepruunid osad. Harud ümarad või nurgelised ja 
ebakorraparaselt lamendunud (peamiselt harunemiskohtades), harude pind sageli 
pikisuunaliste vagude ja lohkudega. Vanemad harud õõnsad. südamikukiht puudub. 
Pseudotsüfellid hästi silmatorkavad, asetsevad enamasti talluse harude alaküljel, 
sageli tugevalt nõgusad. 
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Apoteetsiumid ja soraalid Eestist kogutud materjalil puuduvad. 

Südamikukiht P–, K–, C–, KC–. Sisaldab protolihhesteriinhapet.

Boreaalne liik. Kasvab kuivadel liivmuldadel liivikutel, luidetel, nõmmedel, 
nõmmemännikutes; harvem loodudel ja rabades. Eestis võrdlemisi sage.

Väga varieeruv liik. Eksemplarid erinevad üksteisest värvitooni ning talluse harude 
jämeduse ja kuju poolest. Väga sarnane põõsasja käosamblikuga (C. muricatum), 
viimase tüüpilised eksemplarid on lühemad ja ümaramate ning peenemate talluse 
harudega, külgharud paiknevad tihedamalt, pseudotsüfellid pole nii silmatorkavad.

LST: tallus põõsasjas, pruun; harud ümmargused või ebakorrapäraselt 
lamendunud, pseudotsüfellid hästi silmatorkavate augukestena.

�. CETRARIA ERICETORUM Opiz /C. crispa (Ach.) Nyl.; C. tenuifolia Vain./ 
– kitsas�käosamblik,�kitsas�käokõrv 

Tallus põõsasjas, �–5(8) cm kõrge, dihhotoomselt harunev. Hõlmad (0,5)�–�(�0) mm 
laiad, tugevasti renjalt kuni peaaegu torujalt kokku käändunud. Talluse alapool 
hele- või tumepruun, harilikult väga sile ja läikiv, pseudotsüfellidega. Servmised 
pseudotsüfellid väga kitsad, kuid kergesti eristatavad, moodustavad hõlmade tipmises 
osas pideva joone, kesk- ja alaosas vähem märgatavad. Pindmised pseudotsüfellid 
harilikult puuduvad. Talluse ülapool sile ja läikiv, alapoolega ühte värvi või pisut 
tumedam, alaosa tuhmpunane või kahvatulilla. 

Apoteetsiumid laienenud hõlmatippudes, �–5(�0) mm laiad, pruunid, tallusega 
ühte värvi servaga, esinevad suhteliselt harva. Pükniidid kandjate tippudes, 
tumepruunid. Pükniidikandjad servmised, arvukad, 0,�–0,5(�) mm pikad. 

Südamikukiht ja koorkiht K–, C–, KC–, P–. Sisaldab lihhesteriin- ja 
protolihhesteriinhapet.

Boreaalne liik. Kasvab maapinnal nõmmemetsades, nõmmedel, liivikutel. Eestis 
sobivates kasvukohtades tavaline, kuid esineb harvem kui islandi käosamblik 
(Cetraria islandica).

Vahel võib tekitada raskusi kitsa käosambliku eristamine islandi käosamblikust. 
Esimesel on tugevasti renjad või peaaegu torujad hõlmad, sile läikiv tallusepind ja 
kitsad servmised pseudotsüfellid, mis moodustavad hõlmade tipmises osas pideva 
joone. Islandi käosambliku hõlmad võivad olla renjad ja mõnikord suhteliselt kitsad, 
kuid nende pind pole kunagi täiesti sile, servmised pseudotsüfellid on vähem 
arenenud, alati esinevad ka pindmised pseudotsüfellid, mis kitsal käosamblikul 
puuduvad. Kitsal käosamblikul ei värvu südamikukiht kunagi P mõjul, islandi 
käosamblikul aga värvub Südamik enamikul juhtudel P mõjul oranžiks.

LST: põõsasjas pruun tallus; renjad või torujad kitsad hõlmad, alapoolel joonjad 
servmised pseudotsüfellid.

�. CETRARIA ISLANDICA (L.) Ach. – islandi�käosamblik,�islandi�käokõrv,�islandi�
samblik 

Tallus põõsasjas, �–6(��) cm kõrge, dihhotoomselt harunev või peaaegu harunemata 
(eriti väga laiade hõlmade korral). Hõlmad (�)4–�0(45) mm laiad, nõrgalt renjad kuni 
lamedad. Talluse alapool tume- kuni helepruun, alaosas punakas, enam-vähem sile 
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või kergelt kurruline, pseudotsüfellidega. Servmised pseudotsüfellid moodustavad 
hõlmade ülaosas katkendliku joone; mõnikord puuduvad. Pindmised pseudotsüfellid 
mitmesuguse suuruse ja kujuga, laikjad. Talluse ülapool alapoolega ühte värvi või 
pisut tumedam, sile või kergelt kurruline, tavaliselt läikiv. 

Apoteetsiumid paiknevad laienenud hõlmatippudes, �–�0 mm läbimõõdus, 
tumepruunid, tallusega ühte värvi servaga. Pükniidikandjad servmised, arvukad, 
0,�–� mm pikad, mõnikord harunenud, ääristades enamasti hõlmade servi väikeste 
mustade väljakasvetena. Pükniidid kandjate tippudes, tumepruunid. 

Südamikukiht K+ kollakaks või K–, P+ oranžiks või erepunaseks, harvade� juhtudel 
P–. Harilikult sisaldab fumaarprototsetraarhapet, kuid üksikud isendid ja kohati ka 
terved populatsioonid seda ainet ei sisalda ning sel juhul südamik P–. Peale selle 
sisaldab lihhesteriin – ja protolihhesteriinhapet.

Multiregionaalse levikuga epigeiid. Kasvab maapinnal nõmmemetsades, nõmmedel, 
liivikutel, tihti koos Cladina liikidega. Kogu Eestis tavaline. 

Islandi käosamblik sisaldab kuni 70% süsivesikuid (peamiselt polüsahhariid 
lihheniini, mida nimetatakse ka samblikutärkliseks). Soomes ja Skandinaaviamaades 
on teda näljaaegadel lisatud leivajahule. Samblikuained (fumaarprototsetraar- ja 
protolihhesteriinhape, sisaldus kokku �–5%) annavad islandi sambliku teele mõru 
maitse ja antibiootilise toime, mistõttu teda on rahvameditsiinis tarvitatud köha, 
nohu, kurguhaiguste ja kopsutuberkuloosi ravimiseks. Islandi sambliku toimeainetel 
on omadus katta limaskesti, seepärast kasutatakse teda sooletegevuse häirete, 
kõhulahtisuse, maolihaste lõtvuse, kroonilise kõhukinnisuse ja isutuse puhul 
keedisena, süldina või teena. Islandi käosamblikku võib korjata kogu suve jooksul. 
Samblik puhastatakse mullast ja prügist ning kuivatatakse. Kogumisel tuleb jälgida, 
et liiki antud kasvukohal ei hävitataks.

Islandi käosamblik on väga varieeruv liik. Eristatakse nelja alamliiki, millest Eestis 
leidub kaks. C. islandica ssp. islandica (millele vastab ülaltoodud kirjeldus) piires on 
kirjeldatud suur arv alamliigisiseseid taksoneid, mida eristatakse üksteisest hõlmade 
laiuse ja kuju, pükniidikandjate esinemise või puudumise, pseudotsüfellide kuju, 
värvuse jm. tunnuste alusel. C. islandica ssp. crispiformis erineb eelmisest alamliigist 
kitsamate (�5 mm) ja tugevasti renjate kuni torujate hõlmade poolest ning kitsast 
käosamblikust servmiste pseudotsüfellide täieliku puudumise ning südamikukihi 
P reaktsiooni poolest (kitsal kaosamblikul Südamikukiht P–; islandi käosambliku 
alamliigil crispiformis enamasti südamikukiht P+ oranžiks, kuigi ka sellel leidub 
isendeid P– reaktsiooniga).

LST: nõrgalt renjad või lamedad Hõlmad, alapoolel pindmised pseudotsüfellid

4. CETRARIA MURICATA (Aeh.) Eckfeldt /Coelocaulon muricatum (Ach.) 
J. R. Laundon; Cornicularia muricata (Aeh.) Ach./ – põõsasjas�käosamblik,�
põõsasjas�käokõrv 

Tallus väikepõõsasjas, jäik, kuni 5 cm kõrge. Sarvi meenutavad harud püstised, 
läbimõõdus kuni 0,5 mm, hele- kuni tumepruunid, enamasti läikivad. Samal 
tallusel esinevad kõrvuti hele- ja tumepruunid osad. Harud ümarad või kohati veidi 
lamendunud, harude pind enam-vähem sile või väikeste kumeruste ja lohkudega. 
Külgharud asetsevad tihedalt, harude Südamikukiht kohev. Pseudotsüfellid 
väikesed, vähemärgatavad. 

Apoteetsiume ja soraale Eestis kogutud materjalil pole leitud. 



40

Südamikukiht P–, K–, C–, KC–. Sisaldab protolihhesteriinhapet.

Submontaanne liik. Kasvab liivmuldadel luidetel, liivikutel, nõmmedel, vahel ka 
sammaldunud rändrahnudel. Eestis levinud hajusalt.

Varieeruv liik. Väga sarnane sarv-käosamblikuga (C. aculeata), erinevusi vt. selle liigi 
kirjelduses.

LST: tallus põõsasjas, pruun; harud ümmargused, pseudotsüfellid 
vähemärgatavad

(5.) CETRARIA ODONTELLA (Aeh.) Ach. /Coelocaulon odontellum (Ach.) R. 
Howe; Cornicularia odontella (Ach.) Westend./ – kääbus-käosamblik,�kääbus-
käokõrv

 Tallus väikepõõsasjas, kuni � cm kõrgune, moodustab substraadil tiheda 
polstri. Talluse harud peenikesed, kuni � mm laiad, enamasti (vähemalt vanemas 
talluse osas) lamendunud; tumepruunid, valdavalt läiketa. Harud mitmekordselt 
lehvikjalt harunenud ning nende servades ja tippudes leidub püstisi isiiditaolisi 
väljakasve,	mis	muudavad	sambliku	välisilme	peenelt	filigraanseks.	Pseudotsüfellid	
ülapoolel väikesed, lamedad, vähenähtavate valkjate täpikestena. 

Apoteetsiumid arenevad väga harva, ketas punakaspruun, läbimõõdus 0,�–0,8 
mm, ümbritsetud talluseservaga, millel esinevad väikesed väljakasvud. Pükniidid 
harude servas pükniidikandjatel. 

Südamikukiht P–, K–, C–, KC–. Sisaldab lihhesteriin- ja protolihhesteriinhapet.

Hüpoarktomontaanse levikuga liik, mis kasvab happelistel muldadel ja kaljustel 
pindadel okasmetsades. Arvukalt kogutud Rootsi ida- ja Soome lõunapiirkondadest, 
Eestis pole seni leitud.

LST: väikepõõsasjas (kuni � cm kõrge) pruun tallus; hõlmad lamendunud ja 
korduvalt harunevad, pseudotsüfellid vähemärgatavad.

Perekond CETRELIA W. L. Culb. & C. F. Culb. – helksamblik

Tallus lehtjas, (5)7–�4(�6) cm läbimõõdus, nõrgalt substraadile kinnitunud, tõusvate 
hõlmadega, hõlmad 0,5–�,0(�,5) cm laiad. Talluse ülapool valkjas- või rohekashall, 
alati täpjate või laikjate valgete pseudotsüfellidega, sageli isiidide või soreedidega. 
Talluse alapool must, väheste ritsiinidega ja harvade väikeste pseudotsüfellidega. 

Apoteetsiumid pindmised või servmised, sageli perforeerunud, (0,�)0,5–�,0(4,�) 
cm läbimõõdus, lekanoraalsed, Euroopa liikidel esinevad väga harva. Eosed eoskotis 
8-kaupa, �-rakulised, värvusetud, ellipsoidsed, ��–��(�5)×6-�� µm. Pükniidid 
servmised, mustad. 

Fotobiont: Trebouxia. 

Koorkiht sisaldab atranoriini ning südamikukiht mitmesuguseid depsiide ja 
depsidoone (alektoroon-, kollatool-, olivetoor-, imbrikaar-, perlatoolhapet jt.).

Kasvavad puude koorel, harvem sammaldunud kividel või maapinnal. Suurem osa 
liike on levinud Aasia ida- ja kaguosas; Euroopas ja Põhja-Ameerikas esinevad ainult 
soreedidega mestid.

Maailmas �7, Euroopas 4, Eestis � liiki.
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 �. Südamikukiht C–, KC–. ............................................................�. C. cetrarioides

 – Südamikukiht C+ punaseks, KC+ punaseks. .............................�. C. olivetorum

�.* CETRELIA CETRARIOIDES (Del. ex Duby) W. L. Culb. & C. F. Culb. 
/Parmelia cetrarioides (Del. ex Duby) W. L. Culb. & C. F. Culb./ – harilik�
helksamblik

Tallus lehtjas, läbimõõt 7–�6 cm. Hõlmad kuni �,5 cm laiad, ümardunud tõusvate ja 
mõnevõrra laineliste servadega. Talluse ülapool rohekashall, rohkete punktikujuliste 
(läbimõõdus alla 0,5 mm) pindmiste pseudotsüfellidega ja rikkalike valkjate 
servasoraalidega. Talluse alapool must, pruunide servadega, keskosas väheste 
mustade ritsiinidega. 

Apoteetsiumid arenevad väga harva, istuvad või lühikesel jalal, läbimõõduga 0,�–
0,7 cm, pruuni ketta ja kitsa servaga. 

Koorkiht K+ kollaseks; südamikukiht K–, P–, C–, KC, I–. Sisaldab atranoriini ning 
südamikukihis põhiainena perlatoolhapet, väiksemates kogustes imbrikaar-, 
glomelliifer-, antsiahapet jt. lähedasi deposiide.

Nemoraalse levikuga samblikuliik. Kasvab lehtpuude ja kuuse koorel. Väga tundlik 
õhu saastumise suhtes. Eestis leitud ühel korral möödunud sajandi lõpus Tartu 
lähedalt (A. Bruttan), kasvukoht tõenäoliselt hävinud. Lähemast ümbrusest on 
teada üksikud leiukohad Lätis, Pihkva oblastis ja Peterburi lähedal.

LST: rikkalikud valkjad servasoraalid, ülapoolel punktikujulised valged 
pseudotsüfellid, südamikukiht C–.

�.* CETRELIA OLIVETORUM (Nyl.) W. L. Culb. & C. F. Culb. /Parmelia 
olivetorum Nyl./ – oliiv-helksamblik

Talluse morfoloogilised ja anatoomilised tunnused samasugused kui eelmisel 
liigil, kuid samblikuainete sisaldus südamikukihis on erinev: sisaldab põhiainena 
olivetoorhapet ning väiksemas koguses antsiahapet; koorkihis esineb, nagu kõigil 
selle perekonna liikidel, atranoriin. Koorkiht K+ kollaseks; südamikukiht K–, P–, C+ 
punaseks KC+ punaseks (mõlemad reaktsioonid kaovad kiiresti!), I–.

Nii levik kui ökoloogilised nõudlused on sarnased eelmise liigi vastavatele tunnustele. 
Ka leiuandmed Eestis on samad – A. Bruttani Tartu ümbruse herbaarmaterjal 
sisaldab mõlema helksambliku näidiseid.

Paljud autorid käsitlevadki harilikku ja oliiv-helksamblikku ühe liigina, kuid 
teoreetilised uurimused viitavad siiski nende erinevale päritolule.

LST: rikkalikud valkjad servasoraalid, ülapoolel punktikujulised valged 
pseudotsüfellid, südamikukiht C+ punaseks.

Perekond CLADINA Nyl. (Cladonia Hill ex P. Browne alamperekond 
Cladina Nyl.) – põdrasamblik

Esitallus vaevumärgatav terajas või köberjas koorik, mis sambliku kasvades kaob. 
Teistallus põõsasjas, moodustab kuni �0 (vahel kuni �0) cm kõrgusi kuppeljaid 
põõsakesi või murusid. Üksiktallused võivad liitudes moodustada mitme ruutmeetri 
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suurusi laike. Podeetsiumid heledad, valkjashallid või kollakad, alaosas surevad, 
tipuosas edasi kasvavad, silinderjad, tipus karikjate laiendusteta. Tipuharud 
püstised, igas või ühes suunas pööratud või alla surutud. Harunemine isotoomne 
(peaharu puudub või on vähemärgatav) või anisotoomne (peaharu märgatav peaaegu 
kõikidel podeetsiumidel), peamised harunemistüübid dihhotoomne või polütoomne, 
trihhotoomne või tetrahhotoomne. Podeetsiumide kaenlad mulgustunud või terved, 
fülloklaadideta, soreedideta. Tõeline koorkiht puudub, podeetsiume katab väline 
ämblikuvõrkjas südamikukiht – ebakoorkiht, milles esinevad liitunud või hajusad 
köbrud fotobiondi rakkudega. Sisemine südamikukiht kõhrjas. 

Apoteetsiumid esinevad harva, on biatoraalsed, pruunid, asuvad tipuharudel. 
Eosed eoskotis 8-kaupa, värvusetud, �4-rakulised. Pükniidid tumedad, kerajad või 
silinderjad, esinevad tihti tipuharudel. 

Fotobiont: Trebouxia. 

Tallus sisaldab usniin-, fumaarprototsetraar- ja perlatoolhapet, atranoriini jt. 
samblikuaineid. Kasvavad maapinnal nõmmedel, nõmme- ja palumetsades, 
liivikutel, loopealsetel, rabades, harvem puidul (kõdunenud kändudel, vanade 
küünide katustel jne.).

Maailmas ��, Eestis 7 liiki.

Pikka aega kuulus see rühm kõige tuntumaid samblikke sektsioonina või 
alamperekonnana perekonda Cladonia, mis on kandnud eestikeelset perekonnanime 
«põdrasamblikud». Nüüdisajal on osade lihhenoloogide poolt heaks kiidetud Cladina-
liikide eraldamine omaette perekonda. Seoses sellega kerkis küsimus rühma 
perekonnanimest. Arvestades asjaolu, et rahva hulgas tuntakse põdrasamblikena 
(«põdrasammaldena») just Cladina liike, olemegi neile andnud nimeks põdrasamblikud, 
Cladonia liigid aga nimetanud porosamblikeks.

 �. Tallus P– ..........................................................................................................�

 – Tallus P+ kollaseks või punaseks .....................................................................4

 �. Tallus moodustab kuppeljaid põõsakesi, tipuharud tähtjalt asetuvad. ................ 
 ......................................................................................................6. C. stellaris

 – Tallus ei moodusta selgelt kuppeljaid põõsakesi, tipuharud ühesuunaliselt alla 
surutud või igasuunalised, kuid mitte tähtjalt asetunud  .................................�

 �. Tipuharud ühepoolselt alla surutud, külgharud �–4-kaupa kaenlamulkude 
ümber, ebakoorkiht suhteliselt tihe ja ka niiskena läbipaistmatu, podeetsiumid 
hallikas- kuni kollakasrohelised. ........................................................ �. C. mitis

 – Tipuharud igakülgselt asetunud, külgharud �-kaupa ümber kaenlamulkude, 
ebakoorkiht hõre, niiskena läbipaistev, podeetsiumid hallikasrohelised, 
hallikaskollased, helehallid. .......................................................4. C. portentosa

 4. Podeetsiumid K+ kollaseks ...............................................................................7

 – Podeetsiumid K–, kollakad, valkjashallid, tuhkjashallid ...................................5

 5. Külgharud 4-kaupa kaenlamulkude ümber (harunemine enamasti 
tetrahhotoomne, harva trihhotoomne), podeetsiumid tugevad, paksud. .............. 
 ...................................................................................................�. C. arbuscula

 – Külgharud �–�-kaupa kaenlamulkude ümber (harunemine enamasti 
dihhotoomne, harvem trihhotoomne), podeetsiumid õrnad, peened ..................6
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 6. Podeetsiumid KC– (usniinhappeta), tuhkhallid, sinakashallid, valkjashallid. ...... 
 .......................................................................................................(�.) C. ciliata

 – Podeetsiumid KC+ (usniinhape), kollakasrohekad, hallikasrohelised. .................
 ........................................................................................................ 8. C. tenuis

 7. Podeetsiumide alaosa must, valgete täppidega, pükniidide sisaldis punane. .......
 ........................................................................................................ 7. C. stygia

 – Podeetsiumide alaosa hall või tumehall rohekate täppidega, pükniidide sisaldis 
värvusetu. ................................................................................5. C. rangiferina

�. CLADINA ARBUSCULA (Wallr.) Hale & W. L. Culb. /Cladonia arbuscula 
(Wallr.) Flot.; Cladonia sylvatica (Ach.) Rabenh.; Cladina sylvatica (Ach.) 
Cromb./ – mets-põdrasamblik 

Esitallus koosneb kahvatukollastest teradest, mis talluse kasvades kiiresti 
kaovad. Podeetsiumid 5–�5 cm kõrgused, valkjasrohekad, sinakashallid, vahel 
kollaka tooniga, moodustavad ülaosas tihedalt harunevaid (kuid mitte kuppeljaid) 
põõsakesi, mis seisavad eraldi või koonduvad tihedaks muruks. Tipuharud enam-
vähem ühesuunaliselt alla surutud, pruunikad. Harunemine tetrahhotoomne, 
harvem trihho- või dihhotoomne, peaharu selgesti eristatav, 0,5–� mm läbimõõdus, 
harunemiskohad enamasti mulgustunud. Ebakoorkiht kompaktne, enam-vähem 
sile või veidi köbruline, südamikukihiga ühepaksune. 

Apoteetsiumid esinevad harva, on väikesed, biatoraalsed. Pükniidid värvusetu 
sisaldisega. 

Fotobiont: Trebouxia. 

Tallus P+ punaseks, K–, KC+ kollaseks, sisaldab usniinhapet ja 
fumaarprototsetraarhapet, vahel ursoolhapet.

Laia levikuga holarktiline liik. Epigeiid, kasvab kuivades palu- ja nõmmemetsades, 
rabadel, nõmmedel, loodudel, vahel ka epiksüülina kändudel, vanade küünide 
katustel jm. Eestis sage kogu alal.

Lähedane liik mahedale põdrasamblikule (C. mitis), erineb sellest reaktsiooni poolest 
P–ga ning kõrgemate ja tihedamalt harunevate podeetsiumidega, veidi jämedama 
peaharuga ning selgemini ühes suunas alla surutud tipuharudega. Erinevusi on ka 
ökoloogias: mahe põdrasamblik on valguslembesem ning eelistab avatud kasvukohti, 
mets-põdrasamblik on varjutaluvam.

LST: tallus moodustab põõsakesi, harunemine valdavalt tetrahhotoomne, 
tipuharud enam-vähem ühesuunaliselt alla surutud, sisaldab usniin- ja 
fumaarprototsetraarhapet, P+ punaseks, K–, KC+ kollaseks.

(�.) CLADINA CILIATA (Stirt.) Trass /Cladonia ciliata Stirt.; C. leucophaea 
des Abb.; Cladina leucophaea (des Abb.) Hale & W. L. Culb./ – rips-
põdrasamblik

Esitallus vaevu märgatav, talluse kasvades kaob kiiresti. Podeetsiumid kuni �0(�5) cm 
pikkused, sinakas-, tuhk- kuni pruunikashallid, moodustavad kohevaid põõsakesi. 
Tipuharud ühesuunaliselt alla surutud, tumepruunid. Harunemine dihhotoomne. 
Ebakoorkiht enam-vähem sile, kergelt ämblikuvõrkjas. 

Apoteetsiumid esinevad harva, on tumepruunid, biatoraalsed. Pükniidid punase 
sisaldisega. 
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Fotobiont: Trebouxia. 

Tallus P+ punaseks, K–, KC–, sisaldab fumaarprototsetraarhapet.

Subokeaaniline liik, kasvab avatud kasvukohtades nõmmedel, rabadel, kaljudel 
sammalde keskel, hõredates palu- ja nõmmemetsades. Teatud tõenäosusega võib 
esineda Eesti lääne- või põhjaosas, lähimad teadaolevad leiukohad asuvad Lõuna-
Rootsis ja Poolas.

Lähedane liik peenele põdrasamblikule (C. tenuis), vt. Selle liigi kirjeldust.

LST: podeetsiumid mitmesugustes toonides hallikad või pruunid, tipud 
ühesuunaliselt alla surutud, sisaldab fumaarprototsetraarhapet, P+ punaseks, 
K–, KC–.

�. CLADINA MITIS (Sandst.) Hustich /Cladonia mitis Sandst., Cladonia 
arbuscula ssp. mitis (Sandst.) Ruoss/ – mahe�põdrasamblik

Esitallus kiiresti kaduv vähemärgatav terade kogum. Podeetsiumid 5–�0 cm 
pikkused, hallikasvalged, sinakas- või kollakashallid, moodustavad põõsakesi 
või padjandeid. Tipuharud püstised, mitmes suunas või osalt ühesuunaliselt alla 
surutud, helepruunid või ülejäänud tallusega ühte värvi. Harunemine trihho- või 
tetrahhotoomne, vahel dihhotoomne, kaenlad augustunud. Peaharu selge, 0,5–0,8 
mm läbimõõdus. Ebakoorkiht kaunis tihe, vanematel eksemplaridel veidi konarlik. 

Apoteetsiumid esinevad harva, on väikesed, pruunid, biatoraalsed. Pükniidid 
värvusetu sisaldisega. 

Fotobiont: Trebouxia. 

Tallus P–, K–, KC+ kollaseks, sisaldab usniinhapet, paiguti (juhuslikult) ka rangiform 
ja psoroomhapet.

Laia levikuga multiregionaalne liik, epigeiid, kasvab mitmesugustes kasvukohtades 
luidetel, liivikutel, nõmmedel, rabadel, nõmme- ja palumetsades. Eestis harilik kogu 
territooriumil.

LST: podeetsiumide tipuharud mitme- või osalt ühesuunaliselt alla surutud, 
sisaldab usniinhapet, P–, K–, KC+ kollaseks.

4. CLADINA PORTENTOSA (Dufour) Follmann /Cladonia portentosa 
(Dufour) Coem.; Cladonia impexa Harm./ – sagris�põdrasamblik

Esitallus koosneb vähemärgatavatest, vaid talluse arengu noorjärkudes jälgitavatest 
väikestest rohekaskollastest terakestest. Podeetsiumid 5–�0 cm pikkused, 
hallikasrohelised või -kollased, helehallid, moodustavad üksikuid põõsakesi, mis 
mõnikord meenutavad alpi põdrasambliku omi, või suuri (liibimõõduga kuni mitu 
meetrit) laike. Tipuharud peened, teravad, püstised või igasuunaliselt paindunud, 
ühte värvi sambliku muude osadega või avatud kasvukohtades pruunikad; 
harunemine valdavalt trihhotoomne. Ebakoorkiht kohev, köbruline, õhuke, niiskena 
läbipaistev. 

Apoteetsiumid esinevad harva, on pruunid, biatoraalsed. Pükniidid tipuharudel, 
sisaldis värvusetu. 

Fotobiont: Trebouxia. 

Tallus K–, P–, KC+ kollaseks, sisaldab usniin- ja perlatoolhapet.
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Subokeaaniline liik. Kasvab maapinnal avatud kohtades nagu luidetel, rabadel, 
nõmmedel, loo-, nõmme- ja palumännikutes. Eestis levinud läänesaartel (eriti 
Saaremaal, näiteks Kareda-Koigi rabal rabamätastel), mandriosas haruldane.

LST: peened tipuharud püstised või igasuunaliselt paindunud, sisaldab 
usniinhapet, P–, K–, KC+ kollaseks.

5. CLADINA RANGIFERINA (L.) Nyl. /Cladonia rangiferina. (L.) Weber ex F. 
H. Wigg./ – harilik�põdrasamblik 

Esitallus, mis koosneb väikestest tuhkhallidest terakestest, on nähtav vaid noortel 
eksemplaridel (hiljem kaob). Podeetsiumid 5–�5(�0) cm pikkused, tuhk-, sinakas- 
või pruunikashallid, alaosas tumehallid. Tipuharud pruunid, ühes suunas alla 
surutud. Harunemine tetrahhotoomne, harvem dihho- ja trihhotoomne, kaenlad 
augustunud. Peaharu selge, 0,5–� mm läbimõõdus. Ebakoorkiht ämblikuvõrkjas-
viltjas, alaosas köbruline, rohekate täppidega. 

Apoteetsiumid esinevad tihti, on väikesed, tumepruunid, biatoraalsed. Pükniidid 
värvusetu sisaldisega. 

Fotobiont: Trebouxia. 

Tallus K+ kahvatukollaseks, P+ punaseks, KC–, sisaldab fumaarproto-tsetraarhapet, 
atranoriini ja prototsetraarhapet.

Laia levikuga multiregionaalne liik. Epigeiid, kasvab nõmme-, palu- ja 
rabamännikutes, loometsades, loodudel, rabanõmmedel, rabadel, sammaldunud 
kaljudel. Võrreldes teiste põdrasamblikega varjutaluvam ja niiskuselembesem liik. 
Mõnikord võib epiksüülina kasvada ka kändudel ja vanade küünide katustel. Eestis 
tavaline kogu territooriumil.

LST: podeetsiumid hallid, alaosas tumehallid ja rohekate täppidega, 
pruunid tipuharud ühesuunaliselt alla surutud, sisaldab atranoriini ja 
fumaarprototsetraarhapet, K+ kollaseks, P+ punaseks, KC–.

6. CLADINA STELLARIS (Opiz) Brodo /Cladonia stellaris (Opiz) Pouzar & 
Vezda; Cladonia alpestris auct. non (L.) Rabenh.; Cladina alpestris auct. 
non (L.) Nyl./ – alpi�põdrasamblik 

Esitallus koorikja kihina, mis kiiresti kaob. Podeetsiumid 5–�5(�0, isegi �0) cm 
kõrgused, valkjas- kuni kollakashallid, vahel helekollakad, alaosas tumenevad 
ja tuhminevad, tihedalt harunevad, tavaliselt peaharuta (mõnikord võib rabades 
kasvavatel vormidel eristada ka peaharu), moodustavad kuppeljaid põõsakesi. 
Tipuharud lühikesed, paksud, ei tumene, tallusega ühte värvi, tähtjalt asetuvad. 
Harunemine tihe, polütoomne (harva dihhotoomne), kaenlad augustunud. 
Ebakoorkiht matt, ämblikuvõrkjas või kergelt viltjas. 

Apoteetsiumid esinevad harva, on tumepruunid, biatoraalsed. Pükniidid punase 
sisaldisega, asuvad tipuharude otstel. 

Fotobiont: Trebouxia. 

Tallus K–, P–, KC+ kollaseks, sisaldab usniinhapet, mõnikord ka perlatoolhapet ja 
pseudorangiformhapet.

Tsirkumboreaalne liik. Epigeiid, kasvab nõmme- ja palumännikutes, nõmmedel, 
rabades. Eestis sage. Kasutatakse niiskust imava ja dekoratiivse liigina 
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sisekujunduses, asetatakse akende vahele jne. Bioaktiivse usniinhappe sisalduse 
tõttu (kuni �%) on kasutatud toorainena mõnede antibiootikumide valmistamisel 
(«Usno», usnomütsiin).

LST: tallus moodustab kuppeljaid põõsakesi, kollakas, tipuharud tähtjalt 
asetunud, sisaldab usniinhapet, K–, P–, KC+ kollaseks.

7. CLADINA STYGIA (Fr.) Ahti /Cladonia stygia (Fr.) Ruoss; Cladonia 
rangiferina f. stygia Fr./ – raba-põdrasamblik

Esitallus hall, terajas, kaob kiiresti. Podeetsiumid 5–�5(�0) cm pikkused, asuvad 
suures osas turbakihi sees; maapealsed osad tuhkhallid kuni (märjana) roheka 
varjundiga oliivhallid, alumised osad mustad, mille taustal paistavad selgelt silma 
heledamad (valkjad) fotobiondi köbrud. Harunemine tetrahhotoomne ja trihhotoomne, 
harvem dihhotoomne. Peaharu selgesti eristatav, �,�–� cm läbimõõdus, alumised 
harunemisvahed 0,8–�,� cm. Tipuharud pruunid, ühesuunaliselt alla surutud. 
Noorte podeetsiumide pind viltjas, vahel kare kuni näsajas (eriti alaosas). 

Apoteetsiumid esinevad tihti, on biatoraalsed, asuvad tipuharudel, 0,5–0,8 mm 
läbimõõdus, pruuni kettaga. Tumepruunid kuni mustad pükniidid esinevad tihti, 
nende limajas sisaldis punane. 

Fotobiont: Trebouxia. 

Tallus P+ punaseks, K+ kahvatukollaseks, KC–, sisaldab fumaarprototsetraarhapet, 
atranoriini ja prototsetraarhapet.

Levikult tsirkumboreaalne liik. Kasvab rabamätastel, -peenardel, älveste servades. 
Eestis tõenäoliselt võrdlemisi tavaline liik, kuid kogutud harva.

Sarnane hariliku põdrasamblikuga (C. rangiferina, sellel aga pükniidide sisaldis 
värvusetu, podeetsiumide alaosa pole must valgete täppidega) ja rips-põdrasamblikuga 
(C. ciliata, mille podeetsitimid on palju saledamad, kaetud kompaktsema ülakihiga, 
ei sisalda atranoriini).

LST: podeetsiumid oliivhallid, alaosas mustad valgete täppidega, sisaldab 
atranoriini ja fumaarprototsetraarhapet, P+ punaseks, K+ kollaseks, KC–.

8. CLADINA TENUIS (Flörke) de Lesd. /Cladonia tenuis (Flörke) Harm.; 
Cladonia ciliata var. tenuis (Flörke) Ahti/ – peen�põdrasamblik 

Esitallus vähemärgatav, teraline, kaob kiiresti. Podeetsiumid �–�0 cm pikkused, 
rohekas- kuni valkjashallid, moodustavad kohevaid põõsakesi või väikesi 
padjandeid. Tipuharud tugevalt ühes suunas alla surutud, pruunid. Harunemine 
valdavalt dihhotoomne, harunemiskohad (kaenlad) enamasti augustunud, peaharu 
selgesti eristatav, väheharunev, peen (läbimõõduga 0,5–� mm). Ebakoorkiht õhuke, 
ämblikuvõrkjas, väheste rohekate kõprudega. 

Apoteetsiumid esinevad harva, on tumepruunid, väikesed, biatoraalsed. Pükniidid 
tipmised, punase sisaldisega. 

Fotobiont: Trebouxia. 

Tallus P+ punaseks, K–, KC+ kollaseks, sisaldab fumaarprototsetraarhapet ja 
usniinhapet, harva ursoolhapet.
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Subokeaaniline liik, epigeiid, kasvab mereäärsetel kinnistuvatel luidetel, nõmmedel, 
loodudel, rabadel, sammaldunud kaljudel. Eestis esineb võrdlemisi tihti lääneosas, 
eriti Saaremaal, Hiiumaal, Vilsandil. Lähedane liik rips-põdrasamblikule (C. ciliata), 
erineb sellest heledama värvuse, usniinhappe sisalduse ja reaktsiooni (KC+) 
poolest.

LST: podeetsiumid peened, pruunid tipuharud tugevalt ühesuunaliselt alla 
surutud, sisaldab usniinhapet ja fumaarprototsetraarhapet, P+ punaseks, K–, 
KC+ kollaseks.

Perekond CLADONIA Hill ex P. Browne – porosamblik

Tallus koosneb horisontaalsest esitallusest (substraadil asuvatest soomustest) 
ja vertikaalsest, soomustest väljakasvavast teistallusest (podeetsiumidest), millel 
asuvad apoteetsiumid, pükniidid ja vegetatiivse paljunemise vahendid (soreedid, 
isiidid).

Esitalluse soomused on tavaliselt 5–�0 mm läbimõõdus, ümardunud, piklikud, 
lehtjad,	terved	või	lõigustunud,	terve	või	täkilise	servaga,	vahel	servades	fibrillidega;	
ülapool koorkihiga, alapool koorkihita, vetikate ja südamikukihiga, vahel soreedidega, 
moodustavad kohevaid või tihedaid kogumikke; püsivad kaua või kaovad ruttu, nii 
et täiskasvanud podeetsiumide all on raske leida soomuseid. Mõned liigid esinevad 
sageli vaid esitallusena, podeetsiume ei moodusta. 

Podeetsiumid silinderjad, lihtsad või harunevad, sageli põõsasjad, tipud 
naaskeljad, sarvjad, nürid, sageli karikja laiendusega, mille põhi võib olla terve või 
mulgustunud; karikate servadelt või keskelt võivad välja kasvada uued podeetsiumid 
(prolifikatsioonid).	 Seest	 õõnsad	 podeetsiumid	 on	 kaetud	 sileda,	 köbrulise	 või	
areoleeritud koorkihiga (mõnikord areneb see ainult alaosas), pisiplaatsoomustega 
(harilikult ümmarguste, keskelt podeetsiumile kinnituvate tasaste või kumerate 
koorkihiga kaetud moodustistega), harilike soomustega (fülloklaadidega, ühest 
servast podeetsiumile kinnituvatega), soreedidega, harvem isiididega; koorkihile 
järgneb kohev fotobiondirakkudega väline südamikukiht ja tihedam kõhrjas sisemine 
südamikukiht. 

Apoteetsiumid biatoraalsed, asuvad podeetsiumide tippudes, karikate servades, 
harva esitalluse soomustel või podeetsiumide seintel; on punased, hele- või 
tumepruunid, vahakollased. Ekstsiipulum hele või tume, moodustunud radiaalselt 
asetunud	 tihedalt	 ühendunud	 hüüfidest.	 Hüpoteetsium	 helepruun	 või	 punakas.	
Hümeniaalkiht õhuke. Parafüüsid harunemata või nõrgalt harunenud. Eoskotid 
silinderjad, sisaldavad 8 eost. Eosed värvusetud, �-rakulised, harva �–4-rakulised, 
munajad, piklikud kuni värtenjad. Pükniidid asuvad esitalluse soomustel, 
podeetsiumide tipuharudel, karikate servadel või podeetsiumide seintel. 

Fotobiont: Trebouxia. 

Selle perekonna liigid sisaldavad mitukümmend erinevat samblikuainet, nende 
hulgas sagedamini atranoriini, usniin-, fumaarprototsetraar-, prototsetraar-, 
skvamaat-, tamnool-, barbaat-, didüüm-, psoroom-, perlatoolhapet jt.

Kunagisest suurest perekonnast Cladonia on nüüdisaegses süstemaatikas omaette 
perekonnana eraldatud endised sektsioonid või alamperekonnad Cladina ja 
Pycnothelia (vt.).

Maailmas �80, Eestis 5� liiki.
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Porosamblike liigirohkuse tõttu esitatakse nende määramistabelid viie (I–V) 
osatabelina.

 �. Tallus koosneb kahest osast – substraadil lasuvast soomusjast esitallusest ja 
sellest väljakasvavatest enam-vähem püstistest podeetsiumidest; üksikutel 
liikidel võib esitallus samblike kasvades kiiresti kaduda ning siis koosneb see 
ainult podeetsiumidest .....................................................................................�

 – Tallus koosneb ainult esitalluse soomustest, podeetsiumid puuduvad. ..............
 ..................................................................................................... OSATABEL V

 �. Podeetsiumid karikjate laiendustega . ..............................................................�

 – Podeetsiumid karikjate laiendusteta .................................................................4

 �. Podeetsiumid paljad, soreedideta ja isiidideta, mõnikord esinevad soomused. ....
 ...................................................................................................... OSATABEL I

 – Podeetsiumidel soreedid või/ja isiidid. .......................................... OSATABEL II

 4. Podeetsiumid paljad, vahel soomustega, kuid soreedideta ja isiidideta. ..............
 .................................................................................................... OSATABEL III

 – Podeetsiumidel soreedid või/ja isiidid. ......................................... OSATABEL IV

OSATABEL I
Podeetsiumid karikatega, soreedideta

 �. Apoteetsiumid ja pükniidid punased ................................................................�

 – Apoteetsiumid ja pükniidid mitmesugustes toonides pruunid ..........................4

 �. Karikad laienevad järsult, karikate seinad (eriti seestpoolt) mustenevad; tallus 
sisaldab usniin- ja didüümhapet. ...................................... �9. C. metacorallifera

 – Karikad laienevad aeglaselt, podeetsiumide seinad ei mustene .........................�

 �. Koorkiht tugevasti areoleeritud, pisiplaatsoomused karikate väliskülgedel kogu 
ulatuses; tallus sisaldab usniinhapet ja tseoriini. ........................�4. C. coccifera

 – Koorkiht sile või nõrgalt areoleeritud, pisiplaatsoomused karikate väliskülgedel 
ainult ülaosas; tallus sisaldab usniin- ja barbaathapet. .................5. C. borealis

 4. Podeetsiume vähe, need sageli ebamäärased ja kõverdunud, seevastu esitallus 
suuresoomuseline, moodustab tihti tihedaid «murusid» ....................................5

 – Podeetsiumid hästiarenenud, soomused väikesed või keskmised (alla � cm) ...��

 5. Podeetsiumid pikad (�–8 cm), puhetunud, soornused 5–�5 mm. ...6�. C. turgida

 – Podeetsiumid lühemad (alati alla � cm) ............................................................6

	6.	 Karikate	keskelt	kasvavad	välja	prolifikatsioonid ..............................................7

	 –	 Karikad	prolifikatsioonideta	või	need	karikate	servadel	 ...................................8

 7. Esitalluse soomused alt sinakashallid, tallus sisaldab fumaarprototsetraarhapet 
ja atranoriini. ................................................................... (55.) C. subcervicornis

 – Esitalluse soomused alt valged, tallus sisaldab fumaarprototsetraarhapet. .........
 ..............................................................................................(��.) C. cervicornis

 8. Karikad korrapärased ja laiad, esitalluse soomused substraadile liibuvad. ......... 
 ................................................................................................... 45. C. pocillum

 – Karikad kitsad ja ebamäärased, esitalluse soomused substraadil kohevalt .......9
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 9. Esitalluse soomused alt valged, valkjashallid, pükniide kandvad. ....................... 
 ........................................................................................... 60. C. symphycarpa

 – Esitalluse soomused alt kollakasvalged ..........................................................�0

 �0. Esitalluse soomused sügavalt �õhestunud, ülapool kollakasroheline. ................
 ....................................................................................................�7. C. foliacea

 – Esitalluse soomused lehtjad, vähelõhestunud, ülapool pronksjas. ......................
 .......................................................................................................................... 
 ................................................................................................. �6. C. convoluta

 ��. Podeetsiumid õlg- või rohekaskollased (sisaldavad usniinhapet), karikad kitsad, 
hambulise ja ogaja servaga. .................................................(�.) C. amaurocraea

 – Podeetsiumid valkjad, hallid, pruunid, ei sisalda usniinhapet ........................��

 ��. Karikate põhjad avatud, mulgustatud, tallus sisaldab skvamaathapet (P–). ........
 ................................................................................................... �8. C. crispata

 – Karikate põhjad suletud, tallus sisaldab fumaarprototsetraarhapet (P+ 
punaseks) ......................................................................................................��

 ��. Podeetsiumid alati korrapäraste karikatega, mis keskelt mitmekordselt 
prolifitseeruvad. .......................................................................6�. C. verticillata

 – Podeetsiumid korrapäraste või ebamääraste karikatega, kui kannavad 
prolifikatsioone,	siis	need	asuvad	servadel	 ....................................................�4

 �4. Podeetsiumide jalam valgetäpiline . ................................................................�5

 – Podeetsiumide jalam valgete täppideta . .........................................................�6

 �5. Podeetsiumid läbipaistmatu koorkihiga, suhteliselt pikad (kuni 8 cm), tallus 
sisaldab ainult fumaarprototsetraarhapet. .............................4�. C. phyllophora

 – Podeetsiumid eriti jalamil koorkihita ja läbipaistvad, lühemad (�–� cm), 
peale fumaarprototsetraarhappe võib tallus sisaldada ka atranoriini ja 
homosekikahapet. ....................................................................(49.) C. ramulosa

 �6. �–4 cm pikkused podeetsiumid alati korrapäraste laiade karikatega, pruun 
koorkiht ülaosas köbruline, konarlik, karikate sees näsajas-teraline. ................. 
 .................................................................................................. 48. C. pyxidata

 – Podeetsiumid pikemad (kuni �� cm), osa podeetsiume sageli karikateta, karikad 
seest siledad või areoleeritud  ........................................................................�7

 �7. Podeetsiumid kahvatuhallid, rohekashallid, jalam hele  .................................�8

 – Podeetsiumid mitmesugustes toonides pruunid, jalam tumepruun, mustjas . �9

 �8. Podeetsiumid hallikad, jalam kollakas, koorkiht peene pruinaga (härmakihiga), 
tallus sisaldab atranoriini. ......................................................(�4.) C. ecmocyna

 – Podeetsiumid rohekad, jalam niiskena kahvatukollakas, kuivana valkjas, 
koorkiht sile, ebaselgelt areoleeritud, ei sisalda atranoriini. ........(�7.) C. maxima

 �9. Podeetsiumide alaosa pikalt (kuni �0 cm) must, sisaldab fumaarprototsetraarhapet, 
kohati atranoriini. ......................................................................(40.) C. nigripes

 – Podeetsiumide tume alaosa lühem (kuni � cm) ...............................................�0
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 �0. Podeetsiumid pikad (kuni �5 cm), naaskeljad, lõpevad harva karikatega, 
enamasti �–� haruks jagunevad, tallus sisaldab fumaarprototsetraarhapet ja 
vahel atranoriini; loopealsete liik. ........................................... �5. C. macroceras

 – Podeetsiumid lühemad, lõpevad enamasti karikatega, tallus sisaldab ainult 
fumaarprototsetraarhapet; palu- ja nõmmemetsade, liivikute ja nõmmede liik. ..
 .....................................................................................................�0. C. gracilis

OSATABEL II
Podeetsiumid karikatega, soreedidega

 �. Apoteetsiumid ja pükniidid punased ................................................................�

 – Apoteetsiumid ja pükniidid pruunid .................................................................6

 �. Esitalluse soomused suured (üle � cm), alapooled soreedidega. .... ��. C. digitata

 – Esitalluse soomused väiksemad (alla � cm), alapoolel soreedideta  ...................�

 �. Soreedid jämedad, terajad, esinevad peamiselt karikate sees ja podeetsiumide 
ülaosas. ...................................................................................... 44. C. pleurota

 – Soreedid peeneteralised, katavad peaaegu kogu podeetsiumide pinna ..............4

 4. Podeetsiumid madalad (kuni �,5 cm), soreedid hallikasvalged, terajad, P+ 
punaseks (tamnoolhape). ....................................................... 47. C. polydactyla

 – Podeetsiumid kõrgemad (üle � cm), kaetud väävelkollaste soreedidega, P– 
(usniinhape) .....................................................................................................5

 5. Karikad korrapärased, seinad terved, trompetjad, seest hallid, sisaldab peale 
usniinhappe tseoriini. .................................................................��. C. deformis

 – Karikad ebaselged või puuduvad (sel juhul tipud nürid ja tumenenud), seinad 
kärisenud, seest kollakad, tallus sisaldab peale usniinhappe skvamaathapet. .... 
 ............................................................................................... 59. C. sulphurina

 6. Karikate põhjad selgelt avatud, mulgustatud ...................................................7

 – Karikate põhjad suletud  ..................................................................................8

 7. Podeetsiumid kaetud isiididega või väikeste lõigustunud soomustega. ................ 
 ................................................................................................ 5�. C. squamosa

 – Podeetsiumid soreedidega, karikate servad iseloomulikult sissepoole pöördunud 
servadega. ................................................................................... ��. C. cenotea

 8. Hallid soreedid vaid podeetsiumide ülaosas ja karikate külgedel, mujal pruun 
koorkiht. ............................................................................ (��.) C. groenlandica

 – Peamiselt valkjad soreedid ka mujal podeetsiumidel.........................................9

 9. Podeetsiumid hallikaskollakad (sisaldavad usniinhapet), terajate või jahujate 
soreedidega, apoteetsiumid vahakarva helepruunid. ...................�0. C. carneola

 – Podeetsiumid valkjad, hallid, määrdunudpruunid (ei sisalda usniinhapet), 
apoteetsiumid pruunid ..................................................................................�0

 �0. Podeetsiumid jalamil valgetäpilised, kohati koorkihita ja soreedideta ning 
läbipaistvad. ............................................................................(49.) C. ramulosa

 – Podeetsiumid jalamil enamasti koorkihiga, pole läbipaistvad  .........................��

 ��. Podeetsiumidel terajad soreedid .....................................................................��

 – Podeetsiume katavad (vahel v. a. jalam) jahujad soreedid  ..............................�5
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 ��. Tallus sisaldab ainult fumaarprototsetraarhapet (P+ punaseks, K–, KC–, C–), 
podeetsiumid hallikasrohelised, mõnikord pruunikad. .......... ��. C. chlorophaea

 – Tallus ei sisalda fumaarprototsetraarhapet (P–) või sisaldab peale selle ka teisi 
samblikuaineid ..............................................................................................��

 ��. Tallus sisaldab graiaanhapet ja vahel fumaarprototsetraarhapet (P– või P+ 
punaseks, K–, KC–), podeetsiumid pruunikad. .................................��. C. grayi

 – Tallus teistsuguse samblikuainete koostisega ja reaktsioonidega ...................�4

 �4. Tallus sisaldab krüptoklorofeahapet, vahel ka fumaarprototsetraarhapet (P– või 
P+ punsaeks, K+ kollakaspunaseks, KC+ punaseks), podeetsiumid rohekad, 
rohekaspruunid. ..........................................................�9. C. cryptochlorophaea

 – Tallus sisaldab meroklorofeahapet, vahel ka novoklorofeahapet ja 
fumaarprototsetraarhapet (P– või P+ punaseks, K+ veinpunaseks, KC+ punaseks), 
podeetsiumid sokolaadipruunid, vahel pruunikasmustad. .................................
 ......................................................................................�8. C. merochlorophaea

 �5. Tallus K–, P– (homosekikahape), soreedid hallid määrdunudpruuni varjundiga, 
podeetsiumid tavaliselt silinderjad, harva kitsaste karikatega. .............5�. C. rei

 – Tallus K–, P+ punaseks (fumaarprototsetraarhape)  .......................................�6

 �6. Podeetsiumid kõrged (5–�0 cm), ülaosas harunevad, tipud naaskeljad või osa 
neist	kitsaste	prolifikatsioone	kandvate	karikatega..................... 58. C. subulata

 – Podeetsiumid madalamad (�–5, enamasti �–� cm) ..........................................�7

 �7. Podeetsiumid alati sügavate laiade ja korrapäraste karikatega, üleni (v. a. jalam) 
valkjate soreedidega. ..................................................................�5. C. fimbriata

 – Podeetsiumid enamasti naaskeljad, tömbid, harva kitsaste karikatega ...........�8

 �8. �–� cm kõrgused podeetsiumid koorkihita (või see väga kitsa vööna jalamil) ......
 ................................................................................................�5. C. coniocraea

 – �–5 cm kõrgused podeetsiumid alaosas, tipmiste apoteetsiumide all ja karikate 
sees koorkihiga. ..................................................................... 4�. C. ochrochlora

OSATABEL III
Podeetsiumid karikateta ja soreedideta

 �. Podeetsiumid lühikesed (alla � cm), sageli kõverdunud  ...................................�

 – Podeetsiumid pikemad, alati üle � cm, enamasti �–5 cm ja rohkem ..................5

 �. Apoteetsiumid punased. ...........................................................��. C. incrassata

 – Apoteetsiumid vahakarva või tumepruunid . ....................................................�

 �. Apoteetsiumid heledad, vahakarva, podeetsiumid ülaosas ühekõrgusteks 
harudeks jagunenud, K–, P– (usniin- ja barbaathape). .................. 6. C. botrytes

 – Apoteetsiumid pruunid, enamasti lihtsad, P+ kollaseks või punaseks ...............4

 4. Tallus P+ kollaseks (psoroomhape), podeetsiumid läbipaistmatud, esitalluse 
soomused hõredalt........................................................................... 7. C. brevis

 – Tallus P+ punaseks (fumaarprototsetraarhape), podeetsiumid niiskena 
läbipaistvad, esitalluse soomused asuvad üksteisel katusekivijalt ja moodustavad 
väikseid padjakesi. .....................................................................8. C. caespiticia
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 5. Esitalluse soomused silmapaistvalt suured (üle � cm)  .....................................6

 – Esitalluse soomused keskmised või väikesed (alla � cm)  ................................��

 6. Podeetsiumid pikad (�–8 cm), puhetunud, tallus K+ kollaseks, P+ punaseks 
(fumaarprototsetraarhape ja atranoriin). .......................................6�. C. turgida

 – Podeetsiumid lühemad, pole puhetunud, keemiline koostis teistsugune ...........7

 7. Esitalluse soomused alt kollakasvalged . ..........................................................8

 – Esitalluse soomused alt valged .........................................................................9

 8. Esitalluse soomused sügavalt lõhestunud, ülapool kollakasroheline. .................
 ....................................................................................................�7. C. foliacea

 – Esitalluse soomused lehtjad, ülapool pronksjas. ....................... �6. C. convoluta

 9. Podeetsiumide koorkiht praoline, tallus P+ kollaseks, K–, C– (psoroomhape). .....
 ............................................................................................. �6. C. macrophylla

 – Podeetsiumide koorkiht terve, värvusreaktsioonid teistsugused  .....................�0

 �0. Tallus C+ roheliseks, K–, P+ kollaseks (bäomütseethape ja strepsiliin). ...............
 ................................................................................................ (54.) C. strepsilis

 – Tallus C–, K+ kollaseks → punaseks, P+ oranžiks (atranoriin, norstikthape). ......
 ........................................................................................... 60. C. symphycarpa

 ��. Podeetsiumid kollakad (usniinhape) ...............................................................��

 – Podeetsiumid sinakashallid, hallid või mitmesugustes toonides pruunid ........��

 ��. Podeetsiumid silinderjad, saledad, dihhotoomselt harunevad, pükniidide sisaldis 
värvusetu. ...........................................................................(�.) C. amaurocraea

 – Podeetsiumid puhetunud, dihho-, trihho- või tetrahhotoomselt harunenud, 
tipuharud asetuvad sageli tähtjalt, pükniidide sisaldis punane. ...6�. C. uncialis

 ��. Podeetsiumid tihedalt harunevad moodustades põõsakesi  .............................�4

 – Podeetsiumid lihtsad (ei harune) või väheharunevad, ei moodusta põõsakesi .�8

 �4. Podeetsiumide jalamil heledad täpid või näsad ...............................................�5

 – Podeetsiumide jalam täppideta ja näsadeta ....................................................�6

 �5. Podeetsiumide tumenev alaosa heledate rohekate täppidega, tallus sisaldab 
skvamaathapet (K–, P–). ........................................................ (56.) C. subfurcata

 – Podeetsiumide alaosa köbrulise koorkihiga, näsaline, nende purunedes paljastub 
valge südamikukiht, tallus sisaldab fumaarprototsetraarhapet ja atranoriini (K.+ 
kollaseks, P+ punaseks). ...................................................57. C. subrangiformis

 �6. Podeetsiumid sinakashallid (usniin-, skvamaat- ja destriktiinhape, K–, P–), 
lamavad või tõusvad, haprad, kergesti murduvad...........................(64.) C. zopfii

 – Podeetsiumid mitmesugustes toonides pruunid, enamasti püstised või tõusvad, 
tugevad ..........................................................................................................�7

 �7. Tallus sisaldab fumaarprototsetraarhapet (P+ punaseks, K– või K+ 
määrdunudpruuniks). ..................................................................�8. C. furcata

 – Tallus sisaldab atranoriini ja rangiformhapet (P–, K+ sidrunkollaseks). ..............
 .............................................................................................. 50. C. rangiformis

 �8. Podeetsiumide jalam valgetäpiline ..................................................................�9

 – Podeetsiumide jalam valgete täppideta . .........................................................�0
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 �9. Podeetsiumid suhteliselt pikad (kuni 8 cm), tallus sisaldab ainult 
fumaarprototsetraarhapet. .....................................................4�. C. phyllophora

 – Podeetsiumid �–� cm, peale fumaarprototsetraarhappe võib tallus sisaldada ka 
atranoriini ja homosekikahapet. ...............................................(49.) C. ramulosa

 �0. Podeetsiumid �–� cm pikkused, hallikasrohelised, sinakashallid, hallid  ........��

 – Podeetsiumid pikemad (üle � cm, sageli 5–�5 cm), pruunitoonilised  ..............��

 ��. Tallus P– või harva P+ kollaseks, K+ kollaseks (atranoriin), koorkiht enamasti 
praoline, vaoline. ............................................................................9. C. cariosa

 – Tallus P+ kollaseks ja siis oranžiks, K+ kollaseks ja siis punaseks (atranoriin ja 
norstikthape), koorkiht enamasti terve, köbruline. ............ (46.) C. polycarpoides

 ��. Tallus sisaldab skvamaathapet (P–), podeetsiumide harunemiskohad (kaenlad) 
avatud, mulgustatud. ................................................................. �8. C. crispata

 – Tallus sisaldab fumaarprototsetraarhapet (P+ punaseks) ja vahel atranoriini, 
podeetsiumide harunemiskohad suletud ........................................................��

 ��. Tallus mitmesugustes toonides hall, podeetsiumide jalam hele ......................�4

 – Tallus mitmesugustes toonides pruun, podeetsiumide jalam tumepruun, 
mustjas .........................................................................................................�5

 �4. Podeetsiumid hallikad, jalam kollakas, koorkiht pruinaga, tallus sisaldab 
atranoriini. .............................................................................(�4.) C. ecmocyna

 – Podeetsiumid rohekad, jalam valkjas, koorkiht pruinata, tallus ei sisalda 
atranoriini. ................................................................................(�7.) C. maxima

 �5. Podeetsiumide alaosa pikalt (kuni �0 cm) must. .........................(40.) C. nigripes

 – Podeetsiumide tume alaosa lühem (kuni � cm)  ..............................................�6

 �6. Podeetsiumid pikad (kuni �5 cm), harvadel juhtudel karikatega, enamasti 
ülaosas �–� haruks jagunevad, tallus sisaldab fumaarprototsetraarhapet ja 
vahel atranoriini; loopealsetel. ................................................ �5. C. macroceras

 – Podeetsiumid lühemad, enamasti lõpevad karikatega, kuid esineb ka karikjate 
laiendusteta podeetsiume, tallus sisaldab ainult fumaarprototsetraarhapet; 
palu- ja nõmmemetsade liik. .........................................................�0. C. gracilis

OSATABEL IV
Podeetsiumid karikateta, soreedidega

 �. Apoteetsiumid punased ....................................................................................�

 – Apoteetsiumid pruunid ....................................................................................8

 �. Podeetsiumid väga madalad (kuni 0,5 cm, harva kuni � cm), esitalluse soomused 
väikesed (0,5–� mm), sageli soreedistuvad................................��. C. incrassata

 – Podeetsiumid kõrgemad, esitalluse soomused suuremad  .................................�

 �. Esitalluse soomused silmapaistvalt suured (tihti üle l cm), alapoolel soreedid. ... 
 .................................................................................................... ��. C. digitata

 – Esitalluse soomused keskmise suurusega (igal juhul alla � cm), alapool 
soreedideta ......................................................................................................4

 4. Podeetsiumid väävelkollased, seinad praolised. ....................... 59. C. sulphurina

 – Podeetsiumid hallikasvalged . ..........................................................................5
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 5. Tallus P– (barbaathape) ...................................................................................6

 – Tallus P+ ....................................................................... kollaseks või punaseks 
(tamnoolhape) ..................................................................................................7

 6. Podeetsiumid lihtsad või väheharunenud, kaetud üleni jahujate soreedidega. ....
 ....................................................................................................�. C. bacillaris

 – Podeetsiumide ülaosa iseloomulikult kännasjalt harunenud, väheste terajate 
soreedidega. ............................................................................ �6. C. floerkeana

 7. Podeetsiumid �,5–5 cm kõrgused, kaetud peamiselt jahujate soreedidega. .........
 .................................................................................................�4. C. macilenta

 – Podeetsiumid 0,�–�,5 cm kõrgused, peamiselt terajate soreedidega. ................... 
 .............................................................................................. 47. C. polydactyla

 8. Tallus P– (ei sisalda fumaarprototsetraarhapet) ................................................9

 – Tallus P+ punaseks (fumaarprototsetraarhape) ..............................................�4

 9. Soreedid hallikas- või õlgkollased. ..................................................................�0

 – Soreedid valged või hallikad ...........................................................................��

 �0. Podeetsiumid lühikesed (kuni � cm), harunemata, soreedide kiht paks. ............. 
 ............................................................................................... 4. C. bacilliformis

 – Podeetsiumid pikemad (�–8 cm), ülaosas harunevad, alaosas sinakashallid, 
kaetud õhukese soreedide kirmega. ........................................... �0. C. cyanipes

 ��. Podeetsiumidel tihedalt isiide, mille vahel asuvad terajad soreedid, tallus sisaldab 
skvamaathapet (K–, P–). ........................................................... 5�. C. squamosa

 – Podeetsiumidel jahujad soreedid, mille vahel esinevad terajad soreedid ..........��

 ��. Koorkihi kühmude vahel esinevad soreedid ja soomused, tallus sisaldab 
perlatoolhapet (K–, P–). ........................................................... ��. C. decorticata

 – Soreedide kate pidev ......................................................................................��

 ��. Soreedid tuhk- ja tumehallid, harude kaenlad avatud, tallus sisaldab 
skvamaathapet (K–, P–). .................................................................�9. C. glauca

 – Soreedid hallid määrdunudpruuni varjundiga, harude kaenlad suletud, tallus 
sisaldab homosekikahapet (K–, P–). ......................................................5�. C. rei

 �4. Podeetsiumid madalad (enamasti kuni �, harva � cm), kaetud terajate soreedidega 
või väikeste isiidjate soomustega. ..............................................4�. C. parasitica

 – Podeetsiumid kõrgemad (üle � cm) .................................................................�5

 �5. Podeetsiumidel isiidid ja terajad soreedid. .............................5�. C. scabriuscula

 – Podeetsiumidel isiidid puuduvad, esinevad soreedid.......................................�6

 �6. Soreedid pikkade (kuni �� cm) naaskeljate podeetsiumide ülaosas, ülejäänud 
osad rohekaspruuni koorkihiga.................................................... �7. C. cornuta

 – Soreedid pole koondunud ainult podeetsiumide ülaosale ...............................�7

 �7. Tallus P+ kollaseks → oranžiks (atranoriin ja norstikthape), podeetsiumid terajate 
soreedidega. ...............................................................................�. C. acuminata

 – Tallus P+ punaseks (fumaarprototsetraarhape) ..............................................�8
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 �8. Podeetsiumid kõrged (�–�0 cm), nõrgalt harunevad ja sageli kõverdunud. ..........
 .................................................................................................. 58. C. subulata

 – Podeetsiumid madalad (0,5–4 cm), enamasti lihtsad, harunemata  .................�9

 �9. Podeetsiumid tuhkhallid, jalamil valgetäpilised, soreedid teralised, osa 
podeetsiumidest koorkihita ja soreedideta ning siis läbipaistvad. .......................
 ................................................................................................(49.) C. ramulosa

 – Podeetsiumid valgetäpilise jalamita, soreedid jahujad ....................................�0

 �0. Podeetsiumid ühtlase peenjahuja valge soreedide kattega. .......�5. C. coniocraea

 – Podeetsiumid alaosas, tipmiste apoteetsiumide all ja karikate (kui need esinevad) 
sees koorkihiga, mujal soreedidega. ....................................... 4�. C. ochrochlora

OSATABEL V
Suuresoomuselised podeetsiumideta liigid

 �. Soomused KC+ vaskroheliseks, C+ rohekaks, P+ kollaseks, K– (bäomütseethape 
ja strepsiliin), ülapool rohekas- või oliivhall, alapool valge. ................................. 
 ................................................................................................ (54.) C. strepsilis

 – Reaktsioonid teistsugused ...............................................................................�

 �. Soomuste alapool valkjaskollakas ....................................................................�

 – Soomuste alapool valge, hallikas, sinakas ........................................................4

 �. Soomused sügavalt lõhestunud, ülapool kollakasroheline. ........... �7. C. foliacea

 – Soomused lehtjad, vähelõhestunud, ülapool pronksja tooniga. .. �6. C. convoluta

 4. Soomuste valge alapool soreedidega, ülapool hallikasrohekas, vahel veidi 
sinakas. ....................................................................................... ��. C. digitata

 – Soomuste alapool soreedideta ..........................................................................5

 5. Soomused liibuvad substraadile. ................................................. 45. C. pocillum

 – Soomused tõusvad või püstised .......................................................................6

 6. Soomused K–, P+ kollaseks (psoroomhape)............................ �6. C. macrophylla

 – Soomused K+ kollaseks, P+ punaseks ..............................................................7

 7. Soomuste alapool helehall, sinaka varjundiga. ................. (55.) C. subcervicornis

 – Soomuste alapool valge ....................................................................................8

 8. Soomused väga suured (5–�5 mm), peaaegu püstised, tallus sisaldab atranoriini 
ja fumaarprototsetraarhapet. ........................................................6�. C. turgida

 – Soomused väiksemad (�–�0 mm), kohevalt lamavad ja servadest tõusvad, tallus 
sisaldab atranoriini ja norstikthapet. .................................. 60. C. symphycarpa

�. CLADONIA ACUMINATA (Ach.) Norrl. in Norrl. & Nyl. /C. foliata (Arnold) 
Dalla Torre & Sarnth./ – teravtipp-porosamblik 

Esitalluse soomused �–�0 mm pikkused ja �–5 mm laiused, tõusvad; ülapool sinakas- 
või hallikasroheline, alapool valge. Podeetsiumid valkjad, �,5–4,5 cm kõrgused ja 
0,8–� mm paksused, lihtsad või ülaosas veidi harunenud, silinderjad, karikateta, 
tipud naaskeljad või nürid; podeetsiumide keskosa tihti puhetunud, fertiilsed tipud 
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paksenenud; koorkihita või see esineb laialipaisatud kühmudena alaosas, terajate 
soreedidega, fülloklaadideta või need esinevad vaid alusel. 

Apoteetsiumid 0,5–� mm läbimõõdus, punakas- kuni tumepruunid tipmised. 

Sisaldab atranoriini ja norstikthapet, K+ kollaseks → aeglaselt punaseks, P+ kollaseks 
→ oranžiks, KC–. Atranoriini ja psoroomhapet sisaldava var. norrlinii varasemaid 
määranguid	Eestist	pole	õhukese	kihi	kromatograafia	analüüsid	kinnitanud.

Hüpoarktoalpiinne epigeiid. Kasvab huumusrikastel muldadel valgusrikastes 
kohtades, meil oosidel, raudteetammidel, kinnikasvavates kruusakarjäärides. Eestis 
võrdlemisi palju leiukohti (üle �5), kuid need hajali suurte vahemaade järel.

LST: podeetsiumid karikateta, lihtsad, valkjad, terajate soreedidega, sisaldab 
atranoriini ja norstikthapet. K+ kollaseks → punaseks, P+ oranžiks.

(�.) CLADONIA AMAUROCRAEA (Flörke) Schaer. – oga-porosamblik 

Esitallus esineb väga harva, kui olemas, siis soomused väikesed, 0,5–� mm 
läbimõõdus, nende ülapool hallikasroheline, alapool valkjas. Podeetsiumid �–�� 
cm kõrgused ja �–� mm paksused, moodustavad kohevaid põõsakesi või murusid; 
saledad, harunevad dihhotoomselt või peaaegu männasjalt, podeetsiumiharud taas 
harunevad, kaenlad avatud; karikateta või osaliselt karikatega, karikad kitsad, 
hambulise,	 ogaja,	 kärisenud	 või	 prolifitseerunud	 servaga.	 Podeetsiumid	 alusel	
surevad, on intensiivselt õlg- või rohekaskollased, vahel valkjaskollased, siledad või 
veidi konarliku koorkihiga, soreedideta ja fülloklaadideta. 

Apoteetsiumid pruunid, �–� mm läbimõõdus, tipmised. Pükniidide sisaldis 
värvusetu. 

Tallus sisaldab usniin- ja barbaathapet, K–, P–, KC+ kollaseks.

Hüpoarktomontaanne epigeiid ja epibrüiid. Kasvab tundrates, metsa- ja 
mägitundrates; boreaalse vööndi tasandikulistel põhja-aladel haruldane, kasvab 
nõmmedel, nõmme- ja palumännikutes. Eesti leidudele viitab P. Wasmuth, kuid need 
on osutunud valemääranguteks. Võib teatud tõenäosusega Eestis kasvada, kuna 
meil on leitud oga-porosamblikuga sarnase levilaga liike, ja ka sobivaid kasvukohti 
selle liigi jaoks on olemas.

Lähedane täht-porosamblikule (C. uncialis), vt. selle liigikirjeldus.

LST: õlgkollased dihhotoomselt harunevad alusel surevad podeetsiumid, 
sisaldab usniin- ja barbaathapet, K–, P–.

�. CLADONIA BACILLARIS Nyl. – puhetunud�porosamblik 

Esitallus vähearenenud, soomused väikesed, 0,5–� mm läbimõõdus, paiknevad 
hõredalt; alapool valge, servas või üleni soreedidega, ülapool hallikasroheline. 
Podeetsiumid �–5 cm kõrgused ja kuni � mm paksused, püstised või veidi kõverdunud, 
lihtsad, kepjad või väheharunenud, keskel ja ülaosas (eriti allpool apoteetsiume) 
veidi puhetunud, alati karikateta, tipud tömbid või teritunud; hallid, rohekad, 
kollakashallid kuni kollakad, alaosas tumedamad; ülaosas kaetud tiheda roheka või 
valkja peenjahuja soreedide kattega, alaosa vahel väikeste fülloklaadidega. 

Apoteetsiumid punased, �–� mm läbimõõdus, tipmised. 

Sisaldab barbaathapet, vahel usniin- ja didüümhapet, K–, P–, KC+ kollakaks.
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Multiregionaalne liik. Kasvab kuivemates metsades kõdunenud kändudel, rabades, 
puisniitudel, tihti ka vanade küünide katustel, aedadel jm. Harvem on seda liiki 
leitud maapinnal sammalde või teiste samblike seas. Eestis leitud kohati maa 
erinevates osades.

Lähedane kõhetule porosamblikule (C. macilenta), mõnikord ühendatakse viimasega 
üheks liigiks.

LST: podeetsiumid karikateta, keskel ja ülaosas veidi paksenenud, tihe 
peenjahujas soreedide kate, punased apoteetsiumid, sisaldab barbaathapet, 
K–, P–.

4. CLADONIA BACILLIFORMIS (Nyl.) Glyck /Cladonia carneola var. 
bacilliformis Nyl./ – kepjas�porosamblik

Esitalluse soomused väikesed, 0,5–� mm pikkused ja 0,�–0,� mm laiused, ülapool 
kollakas, alapool valge või kollakasvalge, jahujate soreedidega. Podeetsiumid 
lühikesed, 0,5–� cm pikkused ja 0,�–� mm paksused, lihtsad, silinderjad, kepjad, 
enamasti steriilsed, karikateta või harva väga kitsaste karikjate moodustistega; õlg- 
või väävelkollased, tiheda soreedide kattega, koorkihita ja fülloklaadideta. 

Apoteetsiumid esinevad harva, on tipmised, umbes � mm läbimõõdus, 
kollakaspruunid. 

Tallus sisaldab usniin- ja barbaathapet, K–, KC+ kollaseks, P–.

Holarktiline epiksüül. Kasvab kuivades okasmetsades puude jalameil, mahalangenud 
puutüvedel ja kõdunenud kändudel, vanadel küünikatustel, harva sammaldunud 
kividel ja maapinnal. Eestis kohati – leitud ligi �0 kohast vabariigi eri osades.

LST: lühikesed lihtsad väävelkollase soreedide kattega podeetsiumid, 
apoteetsiumid kollakas-helepruunid, sisaldab usniin- ja barbaathapet, K–, P–.

5. CLADONIA BOREALIS Stenroos – põhja-porosamblik 

Esitalluse soomused võrdlemisi suured ja tõusvad, 0,�–� cm laiused, jagunevad 
ümardunud hõlmakesteks, ülapool rohekas, alapool valge. Podeetsiumid kuni 
4 cm pikkused, rohekad, alati kuni � cm laiuste aeglaselt laienevate karikatega, 
mis	 servadest	 vahel	 prolifitseeruvad.	 Podeetsiumid	 soreedideta,	 sileda	 või	 nõrgalt	
areoleeritud koorkihiga; pisiplaatsoomused (0,�–0,4 mm läbimõõdus, enam-vähem 
ümmargused, servadest vabad, podeetsiumi pinnale keskosaga kinnituvad) asuvad 
eriti ohtralt karikate sees ning väliskülgedel ainult ülaosas. Podeetsiumide alaosa 
sageli kortsuline, siin võivad esineda üksikud fülloklaadid.

Apoteetsiumid punased, asuvad karikate servadel. 

Sisaldab usniin- ja barbaathapet. K–, KC–, P–.

Põhjapoolkeral tsirkumpolaarne epigeiid ja epibrüiid, leitud ka Kesk- ja Lõuna-
Ameerikas ning subantarktilistel saartel. Kasvab nõmmedel, nõmmemetsades, 
kaljudel sammalde seas. Eestis kohati esinev liik. Soome teadlane T. Ahti määras 
selle liigi punapea-porosambliku materjalide seast Tallinna lähedalt Harkust, 
Ülemistelt ja Nõmmelt, Lääne-Virumaalt Immatust, Saaremaalt Viidumäelt ja 
Hiiumaa ümbrusest Saarnaki laiult.
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Sarnane liik punapea- (C. coccifera), krobelisele (C. pleurota) ja liud-porosamblikule 
(C. metacorallifera).

LST: suured esitalluse soomused, podeetsiumid karikatega, koorkiht 
väheareoleeritud, pisiplaatsoomused karikate väliskülgedel ülaosas, sisaldab 
usniin- ja barbaathapet, K–, P–.

6. CLADONIA BOTRYTES (G. Hagen) Willd. – kobar-porosamblik 

Esitalluse soomused väga väikesed, 0,5–�,5 mm läbimõõdus, täkilise servaga, 
tõusvad, ülapool heleroheline või kollakas, alapool valge. Podeetsiumid lühikesed, 
0,�–� cm (harva kuni � cm) pikkused, lihtsad või ülaosas vähesteks ühekõrgusteks 
harudeks jagunenud, mille tipus on alati apoteetsiumid; karikateta või väga harva 
ebamääraste kitsaste karikjate laiendustega, valkjaskollased või kollakasrohelised, 
näsaja koorkihiga; soreedideta, väheste fülloklaadidega alaosas või nendeta. 

Apoteetsiumid tipmised, 0,5–� mm läbimõõdus, vahakollased. 

Tallus sisaldab usniin- ja barbaathapet, K–, KC+ kollaseks, P–.

Boreaalne epiksüül. Kasvab peamiselt okaspuude kändudel metsades, raiesmikel, 
puisniitudel, rabades, vahel ka töödeldud puidul ning väga harva maapinnal. Kogu 
Eestis harilik.

LST: madalad, ülaosas vahakollaseid apoteetsiume kandvateks harudeks 
jagunenud podeetsiumid.

7.* CLADONIA BREVIS (Sandst.) Sandst. – madal�porosamblik

Esitalluse soomused �–� mm läbimõõdus, sõõrjad, ülapool oliivroheline või 
pruunikas, alapool valkjas. Podeetsiumid madalad, 0,�–�(�) cm pikkused ja 0,5–� 
mm paksused, ülaosas vahel paksenenud 4 millimeetrini; karikateta, lihtsad või 
ülaosas veidi harunenud, harude tipud apoteetsiumidega; oliivrohelised, koorkihiga, 
soreedideta, fülloklaadideta. 

Apoteetsiumid pruunid, tipmised, �–4 mm läbimõõdus. 

Tallus sisaldab psoroomhapet, K–, KC–, P+ kollaseks.

Holarktiline epigeiid. Kasvab liivapinnasel valgusrikastes metsades, nõmmedel, 
liivikutel, luidetel, mahajäetud põldudel, kraavipervedel. Eestis leitud üks kord 
(�946. a.) Harjumaal Harkus (H. Trass). Kordusotsingutel �977. ja �978. a. seda 
liiki seal enam ei leitud.

LST: lühikesed oliivrohelised karikateta podeetsiumid, sisaldab psoroomhapet, 
P+ kollaseks.

8. CLADONIA CAESPITICIA (Pers.) Flörke – mätas-porosamblik

Esitalluse soomused keskmise suurusega, �–�0 mm läbimõõdus, tugevasti 
�õhestunud, tõusvad, moodustavad tihedaid mättakesi; ülapool hallikasrohekas, 
alapool valge. Podeetsiumid lühikesed, 0,�–0,8(�) cm pikkused, vahel puuduvad 
täiesti; lihtsad või harva mõneks haruks jagunenud, karikateta; valkjasrohelised või 
valkjad, niiskemates kasvukontades läbipaistvatena näivad, hüaliinsed; koorkihita 
või väga harva koorkihiga, soreedideta, harva väheste fülloklaadidega. 
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Apoteetsiumid tipmised või asuvad esitalluse soomustel, punakas-tumepruunid, 
0,�–0,5 mm läbimõõdus. 

Tallus sisaldab fumaarprototsetraarhapet, K–, KC–, P+ punaseks.

Holarktiline epigeiid, epiksüül, epibrüiid. Kasvab maapinnal, puude jalameil, 
kõdunenud kändudel ja sammaldunud kividel kuivades valgusrikastes 
okasmetsades, nõmmedel, metsaservadel ja -lagendikel. Eestis harvaesinev, leitud 
Tallinnas Nõmmel (P. Wasmuth, H. Trass), Lääne-Virumaal Toolses ja Kundas (A. 
Bruttan), Saaremaal Elbikenis (H. Lippmaa), Harjumaal Kuusalus (H. Trass), Raplas 
(H. Trass), Viljandimaal Jäleveres (E. Parmasto), Põlvamaal Taevaskojas (H. Trass).

LST: esitalluse soomused moodustavad tihedaid mättakesi, podeetsiumid 
lühikesed, lihtsad, koorkihita ja soreedideta, sisaldab fumaarprototsetraarhapet, 
P+ punaseks.

9. CLADONIA CARIOSA (Ach.) Spreng. – kõdu-porosamblik 

Esitalluse soomused �–5 mm pikkused ja �–� mm laiused, ebakorrapäraselt 
hõlmised; ülapool hallikasroheline või oliivroheline, alapool valge. Podeeisiumid 
(0,�)�–� cm kõrgused ja �–� mm paksused, silinderjad, karikateta, lihtsad või 
ülaosas vähe harunenud, tipud peaaegu alati apoteetsiumidega; hallikasvalkjad 
kuni hallikasrohelised, harva siledad, enamasti krobelised, pragunenud, vaolised, 
koorkiht esineb eraldatud kühmude või laikudena; soreedideta, fülloklaadideta või 
väheste fülloklaadidega.

Apoteetsiumid pruunid või mustjaspruunid, tipmised, �–5 mm läbimõõdus. 

Sisaldab atranoriini, harva norstikthapet või fumaarprototsetraarhapet, K+ kollaseks, 
KC–, P– või harva P+ kollaseks või punaseks.

Laia levikuga multiregionaalne epigeiid. Kasvab liiva-, savi- ja kruusapinnasel 
liivikutel, luidetel, vallseljakutel, nõmmedel, männikutes; harvem rabades ja 
sammaldunud kividel. Eestis sage liik. Sobivates kasvukohtades võib leiduda väga 
ohtralt.

LST: kärisenud ja vaolise koorkihiga hallikasvalged podeetsiumid, lihtsad või 
väheharunenud, soreedideta, sisaldab atranoriini ja lisaaineid, K+ kollaseks, P 
reaktsioon mitmesugune.

�0. CLADONIA CARNEOLA (Fr.) Vain. – lihakarva�porosamblik

Esitalluse soomused enamasti väikesed, �–� mm pikkused, harva veidi suuremad; 
ülapool heleroheline kuni kollakasroheline, alapool valge või veidi kollakas. 
Podeetsiumid �–4 cm pikkused ja �–� mm paksused, tugevad, enamasti korrapäraste 
suletud põhjaga karikatega (karikate laius �–�5 mm), mis on tihti servadest 
prolifitseerunud;	hallikad	või	helekollased,	tumedam	alaosa	peaaegu	alati	koorkihiga,	
kesk- ja ülaosa terajate või jahujate soreedidega. 

Apoteetsiumid helepruunid, vaha- või lihakarva. �–5 mm läbimõõdus, asuvad 
karikate servadel. 

Tallus sisaldab usniinhapet, K–, P–, KC+ kollaseks.
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Boreaalne epigeiid ja epiksüül. Kasvab kuivades okasmetsades, nõmmedel, rabades, 
liivikutel maapinnal, puude jalameil, kõdunenud kändudel ja harva sammaldunud 
kividel. Eestis kaunis harva esinev liik: leitud �� kohas vabariigi eri osades.

Tüüpiliste vahakollaste apoteetsiumide puudumisel võib seda liiki segi ajada krobelise 
(C. pleurota), väävel- (C. deformis), tera- (C. chlorophaea) või karik- (C. fimbriata) 
porosamblikuga. Peetagu silmas, et kahe esimese liigi apoteetsiumid ja pükniidid on 
punased ning peale usniinhappe sisaldavad nad tseoriini, kaks viimast liiki annavad 
aga reaktsiooni P+ punaseks (fumaarprototsetraarhape) .

LST: podeetsiumid karikatega, ülaosas soreedidega, apoteetsiumid helepruunid, 
sisaldab usniinhapet, K–, P–.

��. CLADONIA CENOTEA (Ach.) Schaer. – lehter-porosamblik 

Esitalluse soomused väikesed, �–� mm pikkused ja laiused, hõlmised ja täkilise 
servaga, tõusvad; ülapool hallikasroheline, oliivjas või pruunikas, alapool valge, 
soreedidega või ilma. Podeetsiumid (�)�–8(�0) cm kõrgused ja 0,5–5 mm paksused, 
silinderjad, ülal �–8 mm laiuste karikjate moodustistega, viimaste põhi avatud 
ja	 servad	 sissepoole	 käändunud	 ning	 prolifitseerunud;	 koorkihita	 või	 alusel	
laialipaisatud koorkihi laikudega; alati valkja või hallikasvalge jahuja soreedide 
kattega, fülloklaadideta või need esinevad ainult podeetsiumide alaosas. 

Apoteetsiumid väikesed, 0,5–�,5 mm laiused, pruunid või harvem punapruunid, 
tipmised. 

Tallus sisaldab skvamaathapet (harva lisaks tamnoolhapet), K–, KC–, P–.

Holarktiline epigeiid ja epifüüt. Kasvab liiva-, savi- ja turbapinnasel okasmetsades, 
nõmmedel, rabades, puude jalameil ja kõdunenud kändudel. Eestis harilik kogu 
alal.

LST: ebamäärased avatud põhjadega ja sissepoole käändunud servadega 
karikad, soreedid, sisaldab skvamaathapet, K–, P–.

��. CLADONIA CERVICORNIS (Ach.) Flot. /Cladonia verticillata var. 
cervicornis (Ach.) Flörke/ – hirve-porosamblik

Esitalluse soomused suured 5–��(�0) mm pikkused, tõusvad, tihedalt asetunud, 
ülapool rohekashall, alapool valge. Podeetsiumid madalad, 0,�–� cm pikkused, 
kitsaste	 ja	 ebaselgete	 karikatega,	 mis	 vahel	 keskelt	 prolifitseerunud;	 mõnikord	
podeetsiumid puuduvad. Soreedid puuduvad. 

Apoteetsiumid (kui esinevad) tumepruunid, asuvad karikate servadel. 

Sisaldab fumaarprototsetraarhapet, K–, P+ punaseks.

Põhjapoolkera holarktiline epigeiid. Kasvab valgusrikastes kuivades palu- ja 
nõmmemännikutes, nõmmedel. Eestis leitud Tallinnas Pääskülas ja Harjumaal 
Harkus ja Anijal (H. Trass).

Lähedane korrus- (C. verticillata) ja tinahallile (C. subcervicornis) porosamblikule 
(vt.).

LST:	suured	esitalluse	soomused,	lühikesed	kitsaste,	keskelt	prolifitseerunud	
karikatega podeetsiumid, sisaldab fumaarprototsetraarhapet, P+ punaseks.



6�

��. CLADONIA CHLOROPHAEA (Flörke ex Sommerf.) Spreng. – tera-
porosamblik 

Esitalluse soomused �–8 mm pikkused, tõusvad, ülapool hallikas, alapool valge, 
moodustavad sageli kauapüsivaid tihedaid kogumikke. Podeetsiumid �–4 cm 
kõrgused,	 laiade	 korrapäraste	 karikatega,	 mis	 sageli	 servadest	 prolifitseerunud,	
suletud põhjaga karikate sisemus näsajas-terajas. Podeetsiumide ülaosa 
hallikasroheline, terajate soreedidega, peaaegu täiesti koorkihita, alaosa kühmudena 
laialipaisatud koorkihiga; fülloklaadidega või ilma. 

Apoteetsiumid tumepruunid, �–4 mm läbimõõdus, asuvad karikate servades. 

Kui käsitleda seda liiki laias mahus, siis on ta keemiliselt koosseisult väga keeruline 
kompleks. On eraldatud terve rida morfoloogiliselt peaaegu identseid, kuid keemiliselt 
koostiselt erinevaid liike (nn. keemilisi liike, teiste uurijate käsitluses keemilisi rasse). 
C. chlorophaea s. str. (kitsas käsitluses) sisaldab vaid fumaarprototsetraarhapet, K–, 
P+ punaseks. Vt. C. cryptochlorophaea, C. grayi, C. merochlorophaea.

LST: korrapärased karikad, karikate sisemus näsajas-terajas, podeetsiumidel 
terajad soreedid, sisaldab ainult fumaarprototsetraarhapet, P+ punaseks, K–.

�4. CLADONIA COCCIFERA (L.) Willd. – punapea-porosamblik

Esitalluse soomused võrdlemisi suured, 5–8 mm pikkused, täkilise servaga, 
tasased või nõrgalt ülespöördunud servaga; ülapool kollakasroheline, kahvatuhall 
või oliivroheline, alapool valge, alusel vahel ookerjas, soreedideta või servas 
terajate soreedidega. Podeetsiumid �–� cm kõrgused ja �–4 mm paksused, laiade 
või kitsamate ebamääraste karikatega, mille sisemuses esinevad plaatsoomused, 
karikate	 serv	 terve	 või	 lühikeste	 prolifikatsioonidega	 (need	 võivad	 välja	 kasvada	
ka karikate keskelt); õlgkollased, kollakas- või hallikasrohelised, harvem hallid 
või hallikasvalkjad; hästiarenenud, tugevasti areoleeritud ja väikestest (0,� mm) 
plaatsoomustest koorkihiga, mis ülaosas on tihti kühmuline; soreedideta, alusel 
fülloklaadidega või sagedamini ilma. 

Apoteetsiumid erepunased, �–4 mm läbimõõdus, asuvad karikate servades. 

Sisaldab usniinhapet ja tseoriini, K–, KC+ kollaseks või oranžiks, P–.

Multiregionaalne epigeiid. Kasvab liivapinnaselistes männimetsades, luidetel ja 
liivikutel, harvem rabades ja sammaldunud kividel. Eestis esineb harva, see materjal, 
mis möödunud aastatel määrati punapea-porosamblikuks, on valdavalt osutunud 
liigiks C. borealis.

LST: podeetsiumid karikatega, koorkiht tugevasti areoleeritud ja 
pisiplaatsoomustega karikate väliskülgedel, soreedideta, punased apoteetsiumid, 
sisaldab usniinhapet ja tseoriini, K–, P–.

�5. CLADONIA CONIOCRAEA (Flörke) Spreng. /C. fimbriata var. coniocraea 
(Florke) Vain/ – naaskel-porosamblik 

Esitalluse soomused �–6 mm pikkused, tõusvad, moodustavad kohevaid padjakesi. 
Podeetsiumid 0,5–4 cm kõrgused (enamasti �–� cm), naaskeljad, karikateta või 
väga harva kitsaste karikatega, koorkihita, ühtlase peenjahuja soreedide kattega, 
fülloklaadidega või ilma; karikate õõnsus soreedidega. 
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Apoteetsiumid tumedad, pruunid või punakaspruunid, 0,5–� mm läbimõõdus, 
tipmised, võivad paikneda ka esitalluse soomustel või podeetsiumide seintel. 

Tallus sisaldab fumaarprototsetraarhapet, K–, P+ punaseks.

Multiregionaalne epiksüül. Kasvab kõdunenud kändudel, mahalangenud puutüvedel, 
puude jalameil, harva sammaldunud kividel. Eestis sage liik, leitud kõigis osades.

LST: naaskeljad või kitsaste ebaselgete karikjate laiendustega ja üleni jahujate 
soreedidega kaetud podeetsiumid, sisaldab fumaarprototsetraarhapet, P+ 
punaseks.

�6. CLADONIA CONVOLUTA (Lam.) Anders /C. foliacea var. convoluta 
(Lam.) Vain.; C. endiviaefolia (Aeh.) Jatta/ vask-porosamblik

Esitalluse soomused lehtjad, väga suured, �–5 cm pikkused ja 5–�0 mm laiused, 
ülapool kollakasroheline, kollakaspruun või pronksjaspruun, alapool helekollane, 
vahel	servades	heledate	fibrillidega.	Podeetsiumid	esinevad	harva,	on	madalad	(0,2–
� cm), lihtsad, silinderjad või kitsaste suletud põhjaga karikatega, kaetud sileda või 
väikeseköbrulise koorkihiga, soreedideta, fülloklaadideta. 

Apoteetsiumid pruunid, �–5 mm läbimõõdus, asuvad karikate servades. 

Tallus sisaldab usniin- ja fumaarprototsetraarhapet, K–, KC+ kollaseks, P+ 
punaseks.

Submediterraanne epigeiid. Kasvukohtadeks on meil kuivad lubjarikkad niidud ja 
lood, mujal stepid ja poolkõrbed. Eestis leitud Hiiumaal Sarve poolsaarel ja Saaremaal 
Sõrves (H. Trass), kus kasvab ohtralt paelool.

LST: väga suured esitalluse soomused, ülapool pronksjaspruun, alapool 
helekollane, sisaldab fumaarprototsetraarhapet, P+ punaseks.

�7. CLADONIA CORNUTA (L.) Hoffm. – sarv-porosamblik 

Esitalluse soomused väikesed, 0,5–� mm pikkused ja 4 mm laiused, ülapool hallikas 
või rohekas, alapool valge; kaovad kaunis ruttu. Podeetsiumid �–�� cm kõrgused 
ja �–� mm paksused, lihtsad, väga harva veidi harunenud, tipud naaskeljad, 
ainult erandjuhtudel kitsaste (�–4 mm) karikjate laiendustega, mille põhi on terve; 
hallikasrohelised kuni pruunid; alaosa sileda koorkihiga, ainult ülaosa jahuja 
soreedide kirmega; fülloklaadidega või ilma. 

Apoteetsiumid tumepruunid, �–4 mm läbimõõdus, tipmised. 

Tallus sisaldab fumaarprototsetraar- ja prototsetraarhapet, paiguti ursoolhapet, K–, 
KC–, P+ punaseks.

Levikult multiregionaalne epigeiid. Kasvab eriti sageli palu- ja nõmmemännikutes, 
nõmmedel, taimestuvatel liivikutel, loopealsetel, rabades, harvem kõdunenud 
kändudel. Eestis leitud väga paljudes kohtades.

LST: pikad naaskeljad podeetsiumid, mille ülaosas jahujad soreedid ja alaosas 
koorkiht, sisaldab fumaarprototsetraarhapet, P+ punaseks.
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�8. CLADONIA CRISPATA (Ach.) Flot. – kähar�porosamblik 

Esitalluse soomused �–4 mm pikkused ja 0,5 mm laiused, üsna kaua püsivad, 
tõusvad, sõrmjalt jagunenud; ülapool hallikasrohekas või oliivpruun, alapool 
valkjas; soreedideta. Podeetsiumid �–�0 cm pikkused ja �–5 mm paksused, lihtsad 
või ebakorrapäraselt harunenud, karikatega või ilma. Karikate põhjad, karikateta 
harude tipud ja kaenlad avatud (mulgustunud). Podeeisiumid hallikasrohelised või 
pruunid, terve ja pideva koorkihiga, soreedideta; fülloklaadidega või enamasti ilma. 

Apoteetsiumid väikesed (läbimõõt 0,5–0,7 mm), pruunid, tipmised. 

Tallus sisaldab skvamaathapet, K–, KC–, P–.

Multiregionaalne epigeiid. Kasvab liivapinnaselistes männikutes, nõmmedel, 
kuivadel puisniitudel, loopealsetel, turbapinnasel rabametsades ja rabades; harvem 
kõdunenud kändudel. Eestis harilik kogu alal.

Var. crispata. Podeetsiumid selgete karikatega. Harilik. 

Var. cetrariiformis (Delise) Vain. Podeetsiumid helepruunid, kõrged, tihedalt 
harunenud, moodustavad põõsakesi. Väga harva.

LST: podeetsiumid karikatega või ilma, avatud kaenlad ja karikapõhjad, terve 
koorkiht, sisaldab skvamaathapet, K–, P–.

�9. CLADONIA CRYPTOCHLOROPHAEA Asahina – peit-porosamblik

Kuulub C. chlorophaea rühma, väliselt selle liigiga peaaegu eristamatult sarnane. 
Ebapüsivate erinevustunnustena tera-porosamblikust märgitakse podeetsiumide 
värvust (rohekad) ja soreede (neid silmapaistvalt ohtralt). 

Põhitunnuseks on keemiline koostis – sisaldab krüptoklorofeahapet, vahel ka 
fumaarprototsetraarhapet. K+ punaseks, KC+ punaseks, P– või P+ punaseks.

Multiregionaalne epigeiid, epibrüiid ja epiksüül. Kasvab valgusküllastes avatud 
kasvukohtades. Eestis seni vähe leide, aga tõenäoliselt võrdlemisi harilik (määranud 
õhukese	kihi	kromatograafia	meetodil	A.	Aader).

LST: rohekad korrapäraste karikatega podeetsiumid, rohked teralised soreedid, 
sisaldab põhiainena krüptoklorofeahapet, K+ punaseks, KC+ punaseks.

�0. CLADONIA CYANIPES (Sommerf.) Nyl. – sinijalg-porosamblik 

Esitalluse soomused �–6 mm pikad ja �–� mm laiad, ülapool õlg- või hallikaskollane, 
alapool valge või veidi kollakas. Podeetsiumid �–8(�0) cm pikkused ja �–� mm paksused, 
saledad, naaskeljad, karikateta (väga harva kitsaste karikjate moodustistega), vahel 
ülaosas ebakorrapäraselt harunenud; ülaosas õlg- või väävelkollased, jahujate 
soreedide kirmega, alaosas sinakashallid, koorkihi köprudega, fülloklaadideta või 
neid vähesel arvul jalamil. 

Apoteetsiumid esinevad harva, on kollakas-helepruunid, tipmised, �–� mm 
läbimõõdus. 

Tallus sisaldab usniinja barbaathapet, K–, KC+ kollaseks, P–.
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Hüpoarktomontaanne epigeiid. Kasvab rabades, okas- ja segametsades (ka varjulistes 
ja niisketes kohtades) maapinnal, harvem sammalde seas kividel ja kõdunenud 
puidul. Eestis leitud kohati, peamiselt rabades.

LST: podeetsiumid keskmised kuni pikad, karikateta, ebakorrapäraselt 
harunenud, ülaosas õlg- või väävelkollaste soreedidega, alaosas sinakashallid, 
apoteetsiumid kollakas-helepruunid.

��. CLADONIA DECORTICATA (Flörke) Spreng. – kooretu�porosamblik

Esitalluse soomused �–4 mm pikkused ja �–� mm laiused, täkilise või nõrgalt hõlmise 
servaga, kaovad kaunis ruttu; ülapool hallikasroheline või valkjashall, alapool valge. 
Podeetsiumid �–�(4) cm pikkused ja 0,5–�,5 mm paksused, steriilsetena naaskeljad 
või nürid, karikateta, lihtsad või ülaosas veidi harunenud, seinad enam-vähem terved 
(pole praolised); valkjashallid või hallikaspruunid, koorkiht esineb vaid üksikute 
laialipaisatud kühmudena, mille vahel on tihti soreedid ja fülloklaadid. 

Apoteetsiumid tume- või harvem punakaspruunid, tipmised. 

Tallus sisaldab perlatoolhapet, K–, KC–, P–.

Hüpoarktomontaanne põhjapoolkera epigeiid. Kasvab huumus- ja lubjarikastel 
muldadel loodudel ning moreenseljandikel. Eestis haruldane, teada mõned leiukohad 
Tallinna ümbrusest (P. Wasmuth), Tartumaalt Pikasillalt (H. Trass), Viljandimaalt 
Rääkalt (E. Parmasto) ja Hiiumaalt (H. Trass).

LST: podeetsiumid karikateta, terved, valkjashallid, peaaegu koorkihita, 
teraliste soreedidega, sisaldab perlatoolhapet, K–, P–.

��. CLADONIA DEFORMIS (L.) Hoffm. – väävel-porosamblik 

Esitalluse soomused �–5 mm pikkused ja �–� mm laiused, tasased või ülespöördunud 
servaga, servad täkilised; ülapool hallikasroheline, alapool valge, alusel sageli 
pruunikas. Podeetsiumid �–8 cm pikkused ja �–5 mm paksused, saledad, enamasti 
pikkade aeglaselt laienevate karikatega, serv terve või hambuline; alaosas kollakas-
hallikasrohelised, ülaosas õlg- või väävelkollased; alaosas hästi arenenud koorkihiga, 
ülaosa peenjahuste soreedidega; fülloklaadid esinevad harva. 

Apoteetsiumid punased, �–� mm läbimõõdus, asuvad karikate servadel või 
lühikestel jalakestel. 

Tallus sisaldab usniinhapet ja tseoriini, K–, KC+ kollaseks, P–.

Multiregionaalne epigeiid. Üks harilikumaid ja iseloomulikumaid porosamblikke 
rabades ja rabamännikutes, tihti kasvab ka valgusrikastes liivapinnaselistes 
männimetsades. Harvemini on leitud kõdunenud kändudel, sammaldunud kividel 
jm.

Sarnane kollase (C. sulphurina) ja krobelise porosamblikuga (C. pleurota) (vt.).

LST: pikad selgelt laienevad karikad, väävelkollased soreedid, sisaldab 
usniinhapet ja tseoriini, K–, P–.
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��. CLADONIA DIGITATA (L.) Hoffm. – sõrmjas�porosamblik 

Esitalluse soomused hästi arenenud, suured, 5–�5 mm pikad ja laiad, ülapool 
hallikasroheka, vahel sinaka tooniga, alapool valge, alusel vahel pruunikas; servad 
ja alapool tihti soreedidega. Podeetsiumid �–5 cm pikkused ja �–4 mm paksused, 
selgete laiade või ebamääraste kitsaste karikatega, osa podeetsiume võivad olla 
karikateta (sarvekujulised); ülaosas valkjas- või rohekashallid, alaosas tumenenud, 
ülaosa alati tiheda jahujate soreedide kirmega, alaosa ja karika sisemus koorkihiga, 
alaosas vahel ka fülloklaadid. 

Apoteetsiumid punased, �–4 mm läbimõõdus, asuvad karikate servades. 

Tallus sisaldab tamnoolhapet, K+ kollaseks, KC+ kollaseks, P+ oranžiks → 
punaseks.

Multiregionaalne liik. Kasvab metsades enamasti puude (harilikult okaspuude, eriti 
mändide) alusel, sageli ka vanade kändude külgedel, harvem maapinnal. Eestis 
harilik kogu alal.

LST: silmapaistvalt suured esitalluse soomused, mille alapool soreedidega, 
podeetsiumid lihtsad või karikatega, valkjate peenjahujate soreedidega, 
punased apoteetsiumid, sisaldab tamnoolhapet, K+ kollaseks, P+ punaseks.

(�4.) CLADONIA ECMOCYNA Leight. – kollajalg-porosamblik

Esitalluse soomused sinakashallid, 4–6×�–8 mm. Podeetsiumid 5–�5 cm pikkused 
ja �–5 mm läbimõõdus, püstised või substraadil poollamavalt või tõusvalt, rohekas- 
või sinakashallid, surev basaalosa kuni 5 cm pikkune, hele, kollakas. Podeetsiumid 
väheharunenud, lihtsad silinderjad, vahel külgedel lühikeste adventiivharudega, 
tömbid, naaskeljad või karikjate laiendustega, need terve põhjaga, �–5 mm laiad, 
täkilise	 servaga,	 sageli	 lühikeste	 kitsaid	 karikaid	 kandvate	 prolifikatsioonidega;	
tugevate ja paksude podeetsiumiseintega, need kaetud erinevates toonides (sinakas-
, rohekashalli) läiketu, peenpruinoosse koorkihiga, see areoleeritud, areoolide 
vahele jäävad sageli valged piirded, milles paljastub südamikukiht; soreedideta ja 
fülloklaadideta või neist vaid üksikud alaosas. 

Apoteetsiumid esinevad harva, on �–� mm laiused, tumepruunid, asuvad karikate 
servades. 

Tallus sisaldab fumaarprototsetraarhapet, prototsetraarhapet ja atranoriini, K+ 
selgelt kollaseks → pruunikaskollaseks, P+ punaseks, jalamiosa kollakas pigment 
K+ punaseks.

Arktoalpiinne okeaaniliste levikutendentsidega epigeiid. Kasvab metsatundrates, 
tundrates ja metsavööndi põhjaaladel merelähedastes kasvukohtades. Teatud 
tõenäosusega võib esineda Lääne-Eesti loodudel.

See samblik on süstemaatiliselt keerulise, nn. saleda porosambliku kompleksi liige, 
millesse kuuluvad C. ecmocyna, C. gracilis, C. macroceras, C. maxima, C. nigripes.

LST: pikad paksuseinalised podeetsiumid, surev jalamiosa hele (kollakas), 
koorkiht läiketu, peene härmakihiga; sisaldab fumaarprototsetraarhapet ja 
atranoriini, K+ kollaseks, P+ punaseks.
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�5. CLADONIA FIMBRIATA (L.) Fr. – karik-porosamblik 

Esitalluse soomused �–5 mm pikkused, ülapool roheline, sinakasroheline või 
oliivroheline, alapool valge. Podeetsiumid �–4 cm pikkused ja �–4 mm paksused, 
alati tervepõhjaliste karikatega, karikad sügavad, 5–�0 mm laiused, tervete 
servadega või täkilised, vahel asuvad servadel apoteetsiumid; valkjashallid, valged 
või veidi pruunikashallid; koorkihita või see esineb ainult laiguti alaosas, alati tiheda 
soreedide kirmega. 

Apoteetsiumid tumepruunid, asuvad karikate servadel. 

Sisaldab fumaarprototsetraarhapet, K–, KC–, P+ punaseks.

Multiregionaalne epigeiid ja epiksüül. Kasvab liiva-, savi- ja turbapinnasel 
okasmetsades (valgusrikastes kohtades), nõmmedel, niitudel, rabades jm., tihti 
ka kõdunenud kändudel ja vanade küünide katustel. Eestis leitud väga paljudes 
kohtades.

LST: podeetsiumid korrapäraste karikatega, jahujad soreedid, sisaldab 
fumaarprototsetraarhapet, P+ punaseks.

�6. CLADONIA FLOERKEANA (Fr.) Flörke – Flörke�porosamblik 

Esitallus vähearenenud, soomused väikesed, veidi lõhestunud, pisut heledama ja 
ülespöördunud servaga; ülapool heleroheline, alapool valge; soreedideta või väheste 
soreedidega. Podeetsiumid �–� cm pikkused, saledad, püstised, steriilsetena 
naaskeljate tippudega, lihtsad või enamasti ülaosas iseloomulikult kännasjalt 
jagunenud ühekõrgusteks harudeks, karikateta, hallid, hallikasrohelised, 
hallikasvalged või veidi pruunikad, soreedideta või ülaosas terajate soreedidega, 
alaosas koorkihiga (mitte kunagi pole podeetsiumid üleni kaetud jahujate 
soreedidega), paljad või väheste fülloklaadidega. 

Apoteetsiumid enamasti olemas, punased, �–� mm laiused, võlvuvad, tipmised. 

Tallus sisaldab barbaathapet, kohati usniin-, didüüm- ja tamnoolhapet. K–, P–, KC–
.

Multiregionaalne epigeiid ja epiksüül. Kasvab maapinnal kanarbikunõmmedel, 
liivapinnaselistes valgusrikastes männikutes, rabades; harvem võib seda liiki leida 
sammalde seas kividel, puidul, sindli- ja õlgkatustel ning vanadel aedadel. Eestis 
kohati esinev.

LST: podeetsiumid kännasjalt harunenud, harude tipud punaste 
apoteetsiumidega, hästiarenenud koorkiht, sisaldab barbaathapet, K–, P–.

�7. CLADONIA FOLIACEA (Huds.) WHld. /Cladonia alcicornis (Lightf.) Fr./ 
– leht-porosamblik 

Esitalluse soomused püsivad kaua, on suured, 0,5–4 cm pikad, ebakorrapäraselt 
hõlmised, servades ritsiinidega või ilma; ülapool hallikas- või kollakasroheline, 
alapool valkjaskollane. Podeetsiumid esinevad harva, on lühikesed, 5–�5 mm 
pikkused,	lihtsad	või	veidi	harunenud,	enamasti	karikatega,	mis	tihti	prolifitseeruvad	
keskelt (harvem servadest); koorkiht hästiarenenud, sile või köbruline; soreedideta, 
fülloklaadideta või need esinevad ainult karikate servades. 
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Apoteetsiumid väikesed, enamasti punakas- või helepruunid, asuvad karikate 
servades. 

Tallus sisaldab usniin- ja fumaarprototsetraarhapet, K–, KC+ kollaseks, P+ 
punaseks.

Kserokontinentaalne epigeiid. Kasvab kuivades valgusrikastes okasmetsades, 
nõmmedel, liivikutel, loopealsetel. Eestis kohati esinev, seni on teada üle �0 leiukoha 
peamiselt läänesaartelt ja Loode-Eestist.

LST: silmapaistvalt suured, ülapoolel kollakasrohelised, alapoolel valkjaskollased 
esitalluse soomused, sisaldab fumaarprototsetraarhapet, P+ punaseks.

�8. CLADONIA FURCATA (Huds.) Schrad. – harkjas�porosamblik 

Esitallus väikesesoomuseline, kaob ruttu. Soomused �–5 mm pikkused ja laiused, 
äkilise servaga; ülapool oliivroheline või pruunikas, alapool valge; soreedideta. 
Podeetsiumid �–�0 cm pikkused ja �–� mm paksused, peaaegu silinderjad, 
vähesarikjalt või sageli dihhotoomselt harunenud, karikateta, kaenlad ja tipud 
avatud; moodustavad hõredaid murusid; hallikasrohelised või pruunikad, alusel 
heledamad; enamasti sileda, harva kareda või konarliku hästiarenenud koorkihiga; 
soreedideta, paljad või hõredalt asuvate fülloklaadidega. 

Apoteetsiumid väikesed, 0,5–� mm läbimõõdus, ümarad, pruunid, asuvad 
üksikult või rühmiti harude tippudes. 

Tallus sisaldab fumaarprototsetraarhapet, K– või K+ määrdunudpruuniks, KC–, P+ 
punaseks.

Multiregionaalne epigeiid. Kasvab sammalde, rohttaimede ja teiste samblike 
vahel valgusrikastes okasmetsades, nõmmedel, metsaservadel, kuivadel niitudel, 
puisniitudel, loopealsetel, moodustab vahel suuri (läbimõõduga kuni � m) 
padjandeid.

Polümorfne liik, paljud koorkihi värvuse, läikivuse, fülloklaadide esinemise jt. 
tunnuste alusel eraldatud liigisisesed taksonid on osutunud ökoloogilisteks 
modifikatsioonideks.

LST: podeetsiumid harunenud, moodustavad põõsakesi, karikateta, koorkihiga, 
sisaldab fumaarprototsetraarhapet, P+ punaseks.

�9. CLADONIA GLAUCA Flörke – hall�porosamblik 

Esitalluse soomused väikesed, �–� mm pikkused ja � mm laiused, ülapool 
hallikasroheline, alapool valge. Podeetsiumid �–8(�0) cm pikkused ja �–� mm 
paksused, saledad ja peened, silinderjad, karikateta, lihtsad või vähe harunenud, 
kaenlad ja tipud enamasti avatud; koorkiht puudub või esineb laiguti alaosas; 
podeetsiumid kaetud valkjas-, tuhk- või tumehalli jahujate soreedide kattega; 
fülloklaadideta või need arenevad ainult alusel. 

Apoteetsiumid punakaspruunid, tipmised. 

Tallus sisaldab skvamaathapet, K– KC–, P–.

Boreaalne epigeiid ja epiksüül. Kasvab liivapinnaselistes kuivades okasmetsades ja 
nõmmedel, samuti sammaldunud kividel ja puude jalameil. Eestis kohati.
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Lähedane lehter-porosamblik (C. cenotea) erineb sellest liigist karikate esinemise 
ja heledamate (valkjate) podeetsiumide poolest. Vahel tekitab raskusi halli ja vigel-
porosambliku (C. subulata) eristamine. Vigel-porosamblik värvub P mõjul intensiivselt 
pruunikaspunaseks, hall porosamblik reaktsiooni ei anna.

LST: podeetsiumid karikateta, väheharunenud, kaenlad ja tipud avatud, hallid 
jahujad soreedid, sisaldab skvamaathapet, K–, P–.

�0. CLADONIA GRACILIS (L.) Willd. – sale�porosamblik 

Esitalluse soomused võrdlemisi väikesed, �–6 mm pikad ja �–� mm laiad, ülapool 
oliivroheline, sinakashall, pruunikas, alapool valge. Podeetsiumid �–7(�0) cm pikkused 
ja 0,�–�,5 mm laiused; hallikas- või pruunikasrohelised kuni pruunid, alaosa kuni � 
cm pikkuselt surnud, pruun või must; lihtsad või ülaosas veidi harunenud, tömbi- 
või teravatipulised või sagedamini tervepõhjaliste karikatega, viimased servadest 
prolifitseerunud	ja	täkilised	(hammasjad).	Podeetsiumid	kaetud	terve	või	areoleeritud	
koorkihiga, soreedideta, mõnikord (eriti alusel) fülloklaadidega. 

Apoteetsiumid esinevad tihti, asuvad karikate servadel, on �–� mm laiused, 
pruunid. 

Tallus sisaldab fumaarprototsetraar- ja prototsetraarhapet, K+ punakaspruuniks, 
KC–, P+ punaseks.

Laia levikuga multiregionaalne liik; ka ökoloogiliselt plastiline, kasvades paljudes 
erinevates kasvukohtades ülikuivadest ja varjus olevatest kuni niiskete ja 
valgusrikasteni; enamasti siiski lubjavaesel substraadil. Eriti sage nõmmedel, 
liivikutel, palu- ja nõmmemännikutes, tehiskasvukohtadel (teetammidel, 
kraavipervedel, põlendikel jt.). Eestis sage kogu alal.

Sale porosamblik on laialt varieeruv liik – on kirjeldatud kümneid liigisiseseid 
üksusi. Viimasel ajal on suur osa neist tunnistatud juhuslikeks ökoloogilisteks 
modifikatsioonideks.	Eluõiguse	 on	 säilitanud	 vaid	mõned.	Eesti	materjal	 jaguneb	
kahe alamliigi, ssp. gracilis ja ssp. turbinata vahel.

Ssp. turbinata (Ach.) Ahti. Podeetsiumid (�)�–5 (7) cm pikkused, rohekashallid kuni 
pruunikad, surnud must alaosa 0,5–�,5 cm pikkune, alati laiade karikatega, karikate 
servades	 (harvem	keskelt)	 kasvavad	 välja	 prolifikatsioonid;	 sageli	 fülloklaadidega,	
neid rohkem alaosas. Harilik. Selle alamliigi materjal on meil enamasti määratud kui 
var. dilatata (Hoffm.) Vain. või var. dilacerata Flörke.

Ssp. gracilis. Podeetsiumid �–6 cm pikkused, karikateta või kitsaste karikjate 
laiendustega, surnud musta alaosata, enamasti fülloklaadideta. Võrdlemisi harva.

LST: pikad enamasti laiade karikatega podeetsiumid, soreedideta, 
fumaarprototsetraarhape, P+ punaseks

��. CLADONIA GRAYI G. Merr. ex Sandst. – Gray�porosamblik

Samblik kuulub Cladonia chlorophaea keemiliste liikide rühma. Morfoloogilisteks 
pisitunnusteks	 on	 kitsad,	 sageli	 servaprolifikatsioonidega	 karikad,	 podeetsiumide	
alusel sageli esinevad fülloklaadid, värvus enamasti pruunikam kui tera-
porosamblikul. 

Sisaldab graiaanhapet, vahel ka fumaarprototsetraarhapet, K–, P– või P+ punaseks.
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Boreaalne epigeiid, kasvab ka puude jaiamitel. Eestis seni üks leid (määras 
kromatograafiliselt	A.	Aader).

LST:	kitsad	pruunikad	prolifikatsioonidega	karikad,	terajad	soreedid,	sisaldab	
graiaanhapet ja harva fumaarprototsetraarhapet, K–, P– või P+ punaseks.

(��.) CLADONIA GROENLANDICA (A. E. Dahl) Trass /C. cornuta var. 
groenlandica A. E. Dahl; C. cornuta ssp. groenlandica (A. E. Dahl) Ahti/ 
– grööni�porosamblik

Esitallus koosneb 4–�0 mm pikkustest soomustest, ülapool oliivjashall, alapool valge. 
Podeetsiumid �,5–4 cm pikkused, laiade, võrdlemisi korrapäraste tervepõhjaliste 
karikatega,	 mis	 vahetevahel	 servadest	 prolifitseeruvad.	 Podeetsiumide	 ülaosa	
ja karikate küljed hallikate jahujate soreedidega, ülejäänud osa kaetud pruuni 
koorkihiga, ala- ja keskosa vahel fülloklaadidega. 

Apoteetsiumid pruunid, karikate servades. 

Tallus sisaldab fumaarprototsetraarhapet, K–, KC–, P+ punaseks.

Hüpoarktomontaanne epigeiid. Kasvab metsatundrates ja põhjataigas, oligotroofsetes 
soodes, sammaldunud kaljudel ja kividel. Teatud tõenäosusega võib esineda ka 
Eestis (näiteks siirdesoo- või rabamätastel).

LST: podeetsiumid karikatega, ülaosas ja karikate külgedel hallide soreedidega, 
alaosa pruuni koorkihiga, sisaldab fumaarprototsetraarhapet, P+ punaseks.

��. CLADONIA INCRASSATA Flörke – pisi-porosamblik 

Esitalluse soomused väikesed, 0,5–� mm pikad ja laiad, lamavad või tõusvad, 
ülapool heleroheline või pruunikas, alapool valkjas, soreedidega või ilma. 
Podeetsiumid madalad, vaid �–�0 mm kõrgused, 0,5–� mm paksused, silinderjad 
või ülaosas. jämenenud, enamasti karikateta, tihti kõverdunud, lihtsad või ülaosas 
veidi harunenud, harude tipud nööpnõeljalt laienenud, harva ebaselgete kitsaste 
karikatega; hallikas- või kollakasrohelised, vahel määrdunudkollased, näsaja 
koorkihiga, harva soreedidega, soomusteta. 

Apoteetsiumid helepunased, väikesed, tipmised. 

Sisaldab usniin- ja skvamaathapet (harva didüümhapet). K–, P–, KC+ kollaseks.

Holarktiline epigeiid. Kasvab rabades ja hõredates kuivades. okasmetsades, harva 
kõdunenud puidul. Eestis leitud sajandi algul Tallinnas Liival (P. Wasmuth, 
kasvukoht hävinud). Uuemad leiud pärinevad Saaremaalt Kareda-Koigi, Hiiumaalt 
Määvli, Pärnumaalt Kesu, Laisma ja Tedremaa, Läänemaalt Keblaste ja Turvalepa 
rabadest (H. Trass).

LST: lühikesed lihtsad podeetsiumid, laienenud harutipud, näsajas koorkiht, 
punased apoteetsiumid

�4. CLADONIA MACILENTA Hoffm. – kõhetu�porosamblik 

Esitalluse soomused väikesed, �–4 mm pikkused ja �–� mm �aiused, täkilise 
servaga, asuvad hõredalt. Podeetsiumid �,5–5 cm pikkused ja kuni � mm paksused, 
lihtsad või ülaosas vahel lühikesteks harudeks jagunenud, silinderjad, pulkjad 
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või ogajad, karikateta, tipud naaskeljad, nürid või isegi nööpnõeljalt laienenud; 
ülaosas pruunikasvalkjad või rohekashallid, alaosas hallikasrohekad; koorkihita või 
alaosas laialipaisatud koorkihi näsakestega, kaetud jahujate või kohati ka terajate 
soreedidega; fülloklaadid esinevad harva, mõnikord ainult alaosas. 

Apoteetsiumid punased. 

Sisaldab tamnoolhapet, harva barbaat- ja didüümhapet, K+ kollaseks, KC+ 
oranžikaskollaseks, P+ kollaseks või punaseks.

Laia levikuga multiregionaalne epigeiid ja epiksüül. Kasvab kuivadel puisniitudel, 
valgusrikastes metsades (eriti männikutes), rabades, nõmmedel nii maapinnal 
(sageli surnud samblal) kui ka kõdunevatel puudel ja kändudel, küünikatustel jm. 
Eestis harilik kogu alal.

Lähedane puhetunud porosamblikule (C. bacillaris, vt. kirjeldus). Viimast loetakse 
mõnikord lihtsalt kõhetu porosambliku keemiliseks rassiks, kuid nendevahelised 
morfoloogilised erinevused sunnivad kõhetut ja puhetunud porosamblikku käsitlema 
eri liikidena.

LST: podeetsiumid karikateta, jahujate või kohati terajate soreedidega, 
apoteetsiumid punased, sisaldab tamnoolhapet, K+ kollaseks, P+ punaseks.

�5. CLADONIA MACROCERAS (Delise) Hav. /C. elongata auct. mult., non 
(Jacq.) Hoffm./ – pikk�porosamblik 

Esitallus hästi arenenud, koosneb �,5–� mm laiustest pruuni ülapoole ja valge 
alapoolega soomustest, mis võivad moodustada tihedaid substraadile liibunud 
koorikuid. Podeetsiumid �–�0(�5) cm pikkused ja (�)�–�(4) mm läbimõõdus, ülaosas 
tumepruunid, alaosas pruunikasrohekad, surnud alaosa lühike, kollakaspruun kuni 
must; lihtsad või �–� haruks jagunenud, harud lõpevad naaskeljalt või mõnikord 
karikjate laiendustega, viimased 6–�� mm laiused, täkilise servaga, pragunenud 
külgedega; fülloklaadidega või nendeta, läikiva sileda või areoleeritud koorkihiga, 
soreedideta, valgete südamikukihi avamustega (täppidega), eriti alaosas. 

Apoteetsiumid esinevad harva, asuvad karikate servadel, on �–5 mm läbimõõdus, 
pruunid. 

Tallus sisaldab fumaarprototsetraarhapet, paiguti ka atranoriini, K– või K+ kollaseks, 
P+ punaseks.

Arktoalpiinne	kaltsifiilne	epigeiid.	Eestis	paiguti	päris	ohter	läänesaarte	loopealsetel	
(üle �0 leiu, vanemad määrangud C. elongata nime all).

LST: pikad paksuseinalised podeetsiumid, surev lühike ja tume valgetäpiline 
jalamiosa, koorkiht läikiv, härmakihita; sisaldab fumaarprototsetraarhapet, P+ 
punaseks.

�6. CLADONIA MACROPHYLLA (Schaer.) Stenh. /C. alpicola (Flot.) Vain/ 
– alpi�porosamblik 

Esitalluse soomused suured, umbes �0 mm pikkused ja laiused, paksu koorkihiga; 
ülapool hele- või pruunikasroheline, alapool valge, tumeneb aluse suunas. 
Podeetsiumid �–�(5) cm pikkused ja �–5 mm paksused, karikateta, silinderjad, 
pragunenud, hallikasvalged või pruunid, soreedideta; koorkiht on arenenud 
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laialipillatud laikudena; ülaosas on tihti suuremad, alaosas väiksemad kilpjad 
(kinnitunud keskelt) fülloklaadid. 

Apoteetsiumid pruunid, 0,7–5 mm laiused, tipmised. 

Sisaldab psoroomhapet, K–, KC–, P+ kollaseks.

Hüpoarktomontaanne epigeiid. Kasvab sammaldunud kaljudel ja kividel, nõmmedel, 
nõmmemännikutes, moreenpinnasel oosidel. Eestis esineb harva, leitud sajandi algul 
Tallinnas (P. Wasmuth), hiljem Harjumaal Väänas ja Kuusalus, Lääne-Virumaal 
Sagadis ja Valgejõel, Läänemaal Nõval ning Hiiumaal Tahkunas (H. Trass).

LST: võrdlemisi suured esitalluse soomused, vaolised või pragunenud hallikad 
lihtsad podeetsiumid, kilpjad fülloklaadid, sisaldab psoroomhapet, P+ 
kollaseks.

(�7.) CLADONIA MAXIMA (Asahina) Ahti – hiid-porosamblik

Esitalluse soomused väga vähe püsivad, keskmise suurusega (�–6 mm), ülapool 
sinakashall, alapool valge. Podeetsiumid pikad (kuni �5, isegi �0, enamasti 7–�� 
cm), �–� mm läbimõõdus, kahvaturohekad või rohekashallid, tipud vahel pruunikad, 
surnud basaalosa pikk (kuni �0 cm); niiskena kahvatukollane, kuivana valkjas; 
lihtsad või jagunenud �–� haruks, tipud naaskeljad, tömbid või harvem �–6 mm 
laiuste karikatega, mille seinad ja põhjad terved, harvem perforeerunud, podeetsiumi 
sein õhuke, koorkiht sile, ebaselgelt areoleeritud, peenetäpiline; soreedideta, 
fülloklaadideta (või neid väga harva vaid alusel). 

Apoteetsiumid esinevad harva, asuvad karikate servadel, helepruunid, �–� mm 
läbimõõdus. 

Tallus sisaldab fumaarprototsetraarhapet, K–, basaalosa kollane pigment K+ 
punaseks, P+ punaseks.

Arktoalpiinne epigeiid. Kasvab tundrasoodel, hõredates okaspuumetsades, 
sammaldunud kaljudel. Soomes Oulu ümbruses on T. Ahti leidnud soostunud 
niitudel Botnia lahe ääres. Eestis leitud Järvamaalt Varangu allikalistelt aladelt 
�947. a. (E. Parmasto) üks eksemplar, mis mõnede tunnuste poolest meenutab 
hiid-porosamblikku. Esialgu siiski hoidume selle liigi lülitamisest Eesti samblike 
nimestikku.

LST: pikad õhukeseseinalised podeetsiumid, surev pikk jalamiosa hele (kollakas) 
koorkiht peenetäpiline; sisaldab fumaarprototsetraarhapet, P+ punaseks.

�8. CLADONIA MEROCHLOROPHAEA Asahina – pruunikasmust�porosamblik

Kuulub C. chlorophaea keemiliste liikide rühma, kuid omab ka morfoloogilisi 
spetsiifilisi	 tunnuseid	 –	 podeetsiumid	 on	 tumedad,	 sokolaadipruunid,	 vahel	 isegi	
pruunikasmustad, väheste terajate soreedidega. 

Keemiliseks tunnuseks on meroklorofeahappe sisaldumine, millele vahel lisandub 
fumaarprototsetraarhape. Eesti materjal on määratud (A. Aaderi poolt) varieteediks 
novochlorophaea (sisaldab novoklorofeahapet). K+ veinpunaseks, KC+ punaseks, 
P– või P+ punaseks.
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Boreaalne epigeiid ja epibrüiid. Kasvab huumusrikastel muldadel hõredates leht- ja 
segametsades, sammaldunud kaljudel ja kividel. Eestist raskesti määratavuse tõttu 
üksikud leiud, kuid on tõenäoliselt üsna laialt levinud.

LST: pruunid karikatega podeetsiumid, vähesed terajad soreedid, sisaldab 
meroklorofeahapet ja novoklorofeahapet, K+ punaseks, KC+ punaseks.

�9. CLADONIA METACORALLIFERA Asahina – liud-porosamblik

Esitalluse soomused väikesed, kuni 4 mm pikkused, substraadile liibuvad, ülapool 
kollakasroheline, alapool valge. Podeetsiumid 0,5–� cm pikkused, järsult laienevate 
madalapõhjaliste kuni � cm laiuste karikatega, karikate seest mustenenud; 
koorkihita või osalt koorkihiga, tihedalt kaetud väikeste, 0,�–0,4 mm läbimõõdus 
pisiplaatsoomustega või koorkihi teradega. 

Apoteetsiumid punased, asuvad karikate servadel, esinevad harva. 

Tallus sisaldab usniin- ja didüümhapet, vahel skvamaat- või tamnoolhapet, K–, KC+ 
kollaseks, P–.

Boreaalne epigeiid. Kasvab nõmmedel, taimestunud luidetel. Üks leid Saaremaalt 
Harilaiult (T. Randlane, määras T. Ahti), Lähedane liik punapea- (C. coccifera), põhja- 
(C. borealis) ja krobelisele (C. pleurota) porosamblikule.

LST: podeetsiumid järsult laienevate karikatega, kaetud pisiplaatsoomustega 
ja koorkihi teradega, karikate seest must; sisaldab usniin- ja didüümhapet, 
K–, P–.

(40.) CLADONIA NIGRIPES (Nyl.) Trass /C. ecmocyna f. nigripes Nyl.; C. 
gracilis ssp. nigripes (Nyl.) Ahti/ – mustjalg-porosamblik

Esitallus vähepüsiv, koosneb väikestest (läbimõõt �–4 mm) pruuni ülapoolega, 
hõredalt asuvatest soomustest. Podeetsiumid (�)5–��(�6) cm pikkused, �–� mm 
paksused; ülaosa pruun (heledast keskmiseni), sileda või areoleeritud koorkihiga, 
surev (substraadis asuv) alaosa pikk (kuni �0 cm), hallikaspruun, punakaspruun 
kuni must. Podeetsiumid fülloklaadideta ja soreedideta, lihtsad või alaosas nõrgalt 
kaheli harunevad, noored podeetsiumid naaskeljad, vanemad vahel kitsaste (�–� 
mm) karikatega, viimaste serv täkiline (hammasjas). 

Apoteetsiumid esinevad võrdlemisi tihti, on tipmised, �–� mm läbimõõdus, 
pruunid. 

Tallus sisaldab fumaarprototsetraar- ja prototsetraarhapet, tavaliselt ka vähesel 
määral atranoriini, K– või K+ kollaseks, P+ punaseks.

Arktoalpiinne epigeiid ja epibrüiid. Kasvab tundrates, metsatundrates, tundrasoodes, 
kõrgmägedes sammaldunud kaljudel, levila lõunapiiril kuivades okasmetsades. 
Eestile lähedastest aladest leitud Karjalas ja Soomes. Teatud tõenäosusega võib 
kasvada ka Eestis.

LST: pikad koorkihiga podeetsiumid, surev jalamiosa pikalt tume (must), 
mõnikord kitsad karikad, sisaldab fumaarprototsetraarhapet, P+ punaseks.
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4�. CLADONIA OCHROCHLORA Flörke /C. fimbriata var. ochrochlora 
(Flörke) Schaer./ – tuhk-porosamblik

Esitalluse soomused piklikud (�–8 mm pikad ja 0,�–0,� mm laiad), ülapool hall, 
alapool valge. Podeetsiumid �–5 cm pikkused, kitsaste karikatega või karikateta; 
tuhkjas- või tumehallid, alaosas ja apoteetsiumidest allpool koorkihiga, mujal 
soreedidega, harva alaosas fülloklaadidega; karikate õõnsus sileda koorkihiga. 

Apoteetsiumid pruunid, asuvad karikate servade�. 

Sisaldab fumaarprototsetraarhapet, K–, P+ punaseks.

Levikult multiregionaalne epigeiid ja epiksüül. Kasvab liivapinnasel ja kõdunenud 
kändudel okasmetsades ja nõmmedel. Eestis kohati.

LST: podeetsiumid lihtsad või karikatega, karikate õõnsus, apoteetsiumide 
alaosa ja jalam koorkihiga, mujal soreedidega, apoteetsiumid pruunid, sisaldab 
fumaarprototsetraarhapet, P+ punaseks.

4�. CLADONIA PARASITICA (Hoffm.) Hoffm. /C. delicata (Ach.) Flörke/ 
– tamme-porosamblik

Esitallus püsib kaua, soomused väikesed (�–�×0,5–� mm), sügavalt lõhestunud, 
servadel soreedidega; asuvad tihedalt üksteise kõrval, ülapool pruunikashall, alapool 
valge. Podeetsiumid madalad, kõrgus �–�0 mm, pruunikashallid, karikateta, kuid 
ülaosas vahel veidi puhetunud; koorkihita, kaetud terajate soreedidega või väikeste 
isiidjate soomustega. 

Apoteetsiumid tumepruunid, tipmised. 

Tallus sisaldab tamnoolhapet, K + kollaseks, P+ kollaseks → punaseks.

Laia areaaliga nemoraalne epiksüül. Kasvab puude jalameil ja kändudel. Eriti sageli 
tammekändudel. Eestis haruldane, leitud möödunud sajandil Tartus (A. Bruttan, 
täpsete leiuandmeteta, leiukoht ilmselt hävinud), Harjumaal Pääskülas (H. Trass), 
Põlvamaal Koorveres (H. Trass) ja Pärnumaal Kaansoos (E. Parmasto).

LST: esitalluse soomused soreedidega, moodustavad tihedaid kogumikke, 
podeetsiumid lühikesed, karikateta, soreedide või isiididega, sisaldab 
tamnoolhapet, K:+ kollaseks, P+ punaseks.

4�. CLADONIA PHYLLOPHORA Hoffm. /C. degenerans (Flörke) Spreng/ 
– valgetäpp-porosamblik 

Esitalluse soomused õhukesed ja väikesed, �–5 mm pikkused ja �–� mm laiused, 
ülapool hallikasroheline, alapool valge. Podeetsiumid �–8 cm pikkused ja �–4 mm 
paksused, lihtsad või vähe harunenud, tervepõhjaliste karikatega või ilma, karikad 
enamasti	ebaselged,	rebenenud	servaga,	tihti	prolifitseerunud;	värvus	varjundirikas,	
enamasti pruunikasroheline, alaosas tumedam, vahel mustjas ja alati valgete 
täppidega; koorkiht hästi arenenud, sile või köbruline; soreedideta, fülloklaadidega 
või ilma.

Apoteetsiumid tumepruunid, väikesed, tipmised. 

Tallus sisaldab fumaarprototsetraarhapet, K–, KC–, P+ punaseks.
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Levikult multiregionaalne epigeiid. Kasvab hõredates okasmetsades, nõmmedel, 
loodudel, rabades. Eestis harilik.

LST: podeetsiumid ebakorrapäraste karikatega, alusel tumedad valgete 
täppidega, soreedideta, sisaldab fumaarprototsetraarhapet, P+ punaseks.

44. CLADONIA PLEUROTA (Flörke) Schaer. /C. coccifera var. pleurota 
(Flörke) Schaer./ – krobeline�porosamblik 

Esitalluse soomused väikesed, �–5 mm pikkused ja �–� mm laiused, püsivad kaua. 
Podeetsiumid �–� cm pikkused, laiade (0,5–�,5 cm), aeglaselt laienevate karikatega, 
ülaosa kollakas- või hallikasroheliste, jämedateraliste soreedidega, alaosa kortsulise 
koorkihiga, soreede esineb rohkem noortel eksemplaridel; karikate sisemus ja servad 
soreedidega. 

Apoteetsiumid punased. Sisaldab usniinhapet, tseoriini. K–, KC+ kollaseks, P–. 

Tseoriin on podeetsiumide pinnal tugeva suurendusega nähtav värvitute 
kristallidena.

Multiregionaalne epigeiid. Kasvab enamasti liivapinnaselistes männikutes ja 
nõmmedel, aga ka niiskemates metsades, sageli sammaldunud kividel. Eestis 
võrdlemisi harva.

Krobeline porosamblik on lähedane punapea- (C. coccifera), põhja- (C. borealis) ja 
liud-porosamblikule (C. metacorallifera).

LST: podeetsiumid laiade karikatega, jämeterajad soreedid, punased 
apoteetsiumid, sisaldab usniinhapet ja tseoriini, K–, P–.

45. CLADONIA POCILLUM (Ach.) Grognot /C. pyxidata var. pocillum (Ach.) 
Flot./ – liibuv�porosamblik 

Esitalluse soomused �-�0 mm pikkused ja �-5 mm laiused, paksud, tihedalt 
substraadile liibuvad, moodustavad sageli korrapäraseid koorikjaid rosette, vahel 
katusekivijalt üksteist katvad, vahel servades veidi tõusvad, ülapool sinakashall-
rohekas, oliivjasroheline või pruunikas, mõnikord läikiv, alapool valge. Podeetsiumid 
lühikesed (0,5–� cm), hallikasrohelised või pruunid, lihtsad, korrapäraste laiade 
tervepõhjaliste karikatega, kaetud köbrulise koorkihiga, soreedideta, väga harva 
fülloklaadidega. 

Apoteetsiumid on pruunid, esinevad harva, paiknevad karikate servades. 

Tallus sisaldab fumaarprototsetraarhapet, väga harva atranoriini, K– või väga harva 
K+ kollaseks, KC–, P+ punaseks.

Kserokontinentaalne lubjalembene maapinnasamblik. Kasvab lubjarikastel muldadel 
loopealsetel, liigirikastel niitudel, rannavallidel. Eestis võrdlemisi sage lääne- ja 
põhjaosas.

LST: substraadile tihedalt liibuvad paksud esitalluse soomused, 
podeetsiumid laiade suletud karikate ja köbrulise koorkihiga, sisaldab 
fumaarprototsetraarhapet, P+ punaseks.
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(46.) CLADONIA POLYCARPOIDES Nyl. /C. subcariosa auct./ – viljakas�
porosamblik

Esitallus koosneb pikenenud (5–�5 mm) ja �–4 mm laiustest sinakashallidest (vahel 
veidi pruunikatest), alt valgetest soomustest. Podeetsiumid 0,5–� cm pikkused, 
sinakashallid või hallid, silinderjad, lihtsad või ülaosas �–�-ks harunenud, kannavad 
peaaegu alati apoteetsiume, karikateta või väga harva kitsaste ebaselgete karikjate 
laiendustega; seinad terved, kaetud enam-vähem lausalise köbrulise koorkihiga, 
soreedideta, vahel väheste fülloklaadidega. 

Apoteetsiumid pruunid, suured (nende läbimõõt ületab podeetsiumide oma), 
tipmised. 

Tallus sisaldab atranoriini, stikt- ja norstikthapet, K+ kollaseks → aeglaselt punaseks, 
P+ kollaseks → oranžiks, KC–.

Holarktiline epigeiid. Kasvab valgusrikastes kuivades kasvukohtades palu- ja 
nõmmemännikutes, nõmmedel, loopealsetel. Eestis pole selle liigi esinemine veel 
kindel.

LST: võrdlemisi suured esitalluse soomused, podeetsiumid lihtsad. sinakashallid, 
terve koorkihiga, soreedideta, sisaldab atranoriini, norstikthapet, K+ kollaseks 
→ punaseks, P+ oranžiks.

47. CLADONIA POLYDACTYLA (Flörke) Spreng. /C. flabelliformis Vain/ 
– lehvik-porosamblik

Esitalluse soomused väikesed, �–� mm pikkused ja laiused, ülapool hallikasroheline, 
alapool valge, soreedideta või alapoolel terajate soreedidega. Podeetsiumid 0,�–�,5 
cm pikkused ja �–� mm paksused, hästiarenenud eksemplaridel karikatega (need 
võivad	servadest	prolifitseeruda),	enamikul	aga	karikad	puuduvad	või	need	on	kitsad	
ja ebaselged; ülaosas sageli mitmeks lühikeseks haruks jagunenud; terajate, harvem 
jahujate soreedidega ja soomustega. 

Apoteetsiumid punased, väikesed, tipmised. 

Sisaldab tamnoolhapet, K+ kollaseks, KC–, P+ punaseks.

Boreaalne epiksüül. Kasvab kõdunenud kändudel ja vanadel küünikatustel ning 
puude jalameil. Eestis vähe leiukohti, teada Harjumaal Kuusalus ja Anijas (H. 
Trass), Põlvamaal Meeksis (H. Trass), Pärnumaal Vändras (H. Trass), Jõgeval (S. 
Eilart), Järvamaal Varangul (E. Parmasto).

LST: lühikesed lihtsad või harunenud podeetsiumid, terajad või jahujad 
soreedid, punased apoteetsiumid, sisaldab tamnoolhapet, K+ kollaseks, P+ 
punaseks.

48. CLADONIA PYXIDATA (L.) Hoffm. – peeker-porosamblik 

Esitalluse soomused �–8 mm pikkused, kõvad ja kaunis paksud, tõusvad; ülapool 
hallikas-, sinakas- või pruunikasroheline, alapool valge. Podeetsiumid �–4 cm 
pikkused ja �–5 mm paksused, korrapäraste, vahel servadest ja harvem keskelt 
prolifitseerunud	terveservaliste	karikatega;	koorkiht	alaosas	terve	ja	püsiv,	ülaosas	
laiali paisatud teradena ja konarustena; tuhkjas-, rohekas- või pruunikashallid; 
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soreedideta, fülloklaadideta või harva nendega; karikate õõnsus näsajas-teraline, 
mitte jahujate soreedidega. 

Apoteetsiumid pruunid kuni tumepruunid, asuvad karikate servadel või 
õõnsustes. 

Tallus sisaldab fumaarprototsetraarhapet. P–, KC–, P+ punaseks.

Levikult multiregionaalne epigeiid ja epiksüül. Kasvab maapinnal, kõdunenud 
kändudel okasmetsades, nõmmedel, rabades, eriti rohkelt loopealsetel. Eestis väga 
tavaline liik kogu alal.

LST: podeetsiumid korrapäraste laiade karikatega, alaosas terve, ülaosas 
terajas-konarlik koorkiht, sisaldab fumaarprototsetraarhapet, P+ punaseks.

(49.) CLADONIA RAMULOSA (With.) J. R. Laundon /C. anomaea (Ach.) Ahti 
& P. James in Ahti; C. pityrea (Flörke) Fr./ – ebamäärane�porosamblik

Esitalluse soomused �–� mm pikkused ja kuni � mm laiused, õhukesed, ülapool 
oliivrohekas, alapool valge ja mõnikord terajate soreedidega. Podeetsiumid �–�(5) 
cm kõrgused, �–4 mm läbimõõdus, hallid, tuhkhallid või hallikaspruunid, jalamil 
tumedamad ja valgetäpilised, selgete või ebaselgete tervepõhjaliste karikatega või 
nendeta. Kui karikad puuduvad, siis on podeetsiumid silinderjad, naaskeljad või 
nürid, ülaosas �–� haruks jagunenud, kaetud sileda terve või areoleeritud koorkihiga 
või selleta, viimasel juhul terajate soreedidega või ka ilma ja siis läbipaistev, vahel 
ka fülloklaadidega. 

Apoteetsiumid pruunid, tipmised või karikate servades, �–4 mm läbimõõdus. 

Sisaldab fumaarprototsetraarhapet, mõnes kasvukohas ka atranoriini (harva) ja 
homosekikahapet, K– või K+ kollaseks, KC–, P+ punaseks.

Multiregionaalne epigeiid ja epibrüiid. Kasvab kuivades okasmetsades ja rabades. 
Eestis pole seni leitud vaatamata esinemise tõenäosusele.

Et liik on raskesti määratav (tunnused üleminekutega mõnede teiste liikide 
tunnustele), siis nimetas A. Jelenkin seda liiki «süstemaatiliseks laoks», kuhu arvati 
need eksemplarid, mille määramisel tekkis ülesaamatuid raskusi. Ometi püsib see 
liik lihhenoloogilises kirjanduses ning teda määratakse kõikides maailmajagudes.

LST: podeetsiumid karikatega või ilma, hallid, jalamil tumedamad ja 
valgetäpilised, koorkiht terve või terajate soreedidega või läbipaistev, sisaldab 
fumaarprototsetraarhapet, P+ punaseks.

50. CLADONIA RANGIFORMIS Hoffm. – muru-porosamblik 

Esitalluse soomused väikesed (läbimõõduga �–� mm) ja kaovad ruttu, ülapool 
hallikasroheline, alapool valkjas, soreedideta. Podeetsiumid �–5 cm (harva kuni 
8 cm) pikkused ja 0,5–� mm paksused, silinderjad, harva veidi puhetunud, 
dihhotoomselt või igakülgselt kaunis tihedalt harunenud, moodustavad põõsakesi; 
karikateta, teritunud tippudega, enamasti suletud, harva ebaselgelt avatud 
kaenaldega; hallikasrohelised või pruunikad, hästiarenenud koorkihiga; soreedideta, 
fülloklaadidega või ilma. 

Apoteetsiumid väikesed (läbimõõduga 0,5–� mm), tumepruunid, tipmised. 

Tallus sisaldab atranoriini ja rangiformhapet, K+ kollaseks, KC–, P–.
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Levikult kserokontinentaalne epigeiid. Kasvab kuivades männikutes, nõmmedel, 
metsaservades, loopealsetel ja niitudel. Eestis kohati esinev, palju harvem kui 
harkjas porosamblik (C. furcata), millega sarnaneb.

LST: podeetsiumid karikateta, harunevad ja põõsakesi moodustavad, sileda 
koorkihiga, sisaldab atranoriini ja rangiformhapet, K.+ kollaseks, P–.

5�. CLADONIA REI Schaer. /C. nemoxyna (Ach.) Arnold/ – Rey�porosamblik 

Esitallus koosneb �–6 mm pikkustest täkilise servaga, substraadilt tõusvatest 
soomustest. Soomuste ülapool hallikas- või rohekasvalge, vahel veidi pruunikas, 
alapool valge. Podeetsiumid �–4(6) cm pikkused, �–� mm läbimõõdus, hallikad, vahel 
tuhkjas-tumehallid, kollakashallid, tihti määrdunudpruunika tooniga; püstised, 
silinderjad, tipud naaskeljad või nürid, lihtsad või ülaosas �–� haruks jagunenud, 
vahel kitsaste tervepõhjaliste karikatega, karikate põhi ja siseseinad soreedidega 
või koorkihiga. podeetsiumidel koorkiht vaid alusel ja karikate välisseintel, mujal 
jahujate soreedidega, harva terajate isiididega ja/või väikeste fülloklaadidega. 

Apoteetsiumid tumepruunid, paiknevad karikate servadel või tipmiselt. 

Tallus sisaldab homosekikahapet – sel juhul K–, KC–, P–, harva areaali üksikutes 
osades ka fumaarprototsetraarhapet – sel juhul P+ kollaseks → aeglaselt punaseks 
(meil see rass seni leidmata).

Multiregionaalne epigeiid. Kasvab kuivadel liivmuldadel valgusrikastes 
kasvukohtades raudteetammide nõlvadel, kraavipervedel, kuivadel hõreda rohustuga 
niitudel, mahajäetud põldudel, palu- ja nõmmemännikute servaaladel, nõmmedel, 
taimestuvatel luidetel ja liivikutel. Üks porosamblikest, mis eelistab inimtekkelisi 
kasvukohti. Kogu areaalil suurte levikulünkadega esinev liik, ka Eestis leitud kohati 
mandriosas.

Lähedane vigel- (C. subulata), naaskel- (C. coniocraea) ja tuhk-porosamblikule (C. 
ochrochlora) (vt.).

LST: naaskeljad või kitsakarikalised määrdunudpruunikad podeetsiumid, 
harude kaenlad ja karikate põhjad suletud, jahujad soreedid, sisaldab 
homosekikahapet, K–, P–.

5�. CLADONIA SCABRIUSCULA (Delise in Duby) Nyl. /C. surrecta (Flörke) 
Sandst./ – kare�porosamblik 

Esitallus väikesesoomuseline, kaob ruttu. Soomused �–4 mm läbimõõdus, ülalt 
hallikad, alt valged. Podeetsiumid �–�0 cm pikkused, veidi dihhotoomselt harunenud, 
karikateta, harude tipud naaskeljad või nürid, kaenlad avatud; valkjas- või oliivhallid, 
koorkiht kärisenud ja esineb laialipaisatud kühmudena või hoopis kadunud; kaetud 
terajate või väikesesoomuseliste isiididega, mille vahel on ka soreede. 

Apoteetsiumid esinevad väga harva, on pruunid, tipmised. 

Tallus sisaldab fumaarprototsetraarhapet, kohati ursoolhapet ja atranoriini, K– (või 
harva K+ kollaseks), KC–. P+ punaseks.

Holarktiline epigeiid. Kasvab valgusrikastes metsades, metsaservadel, nõmmedel 
sammalde ja teiste samblike vahel. Eestis kohati, leitud suurte vahemaade järel.

Lähedane harkjale porosamblikule (C. furcata, vt. kirjeldus).
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LST: podeetsiumid pikad, karikateta, väheharunenud, hallid; terajad või 
väikesesoomuselised isiidid, sisaldab fumaarprototsetraarhapet, P+ punaseks.

5�. CLADONIA SQUAMOSA Hoffm. – soomus-porosamblik 

Esitalluse soomused �–�0 mm pikkused ja �–� mm laiused, püsivad või kaovad ruttu, 
ülapool hallikasroheline kuni pruunikas, alapool valge. Podeetsiumid kuni 7 cm (harva 
kuni �0 cm) pikkused ja 0,5–�(5) mm paksused, silinderjad või ebakorrapäraselt 
paksenenud;	enamasti	karikatega,	mille	põhjad	on	avatud	ja	servad	prolifitseerunud,	
või karikateta, millisel juhul tallus haruneb ebakorrapäraselt ja tipud lõpevad nürilt 
või naaskeljalt, kaenlad avatud; valkjashallid kuni pruunid, koorkiht enam-vähem 
olemas mõnedel eksemplaridel või ainult noortel eksemplaridel, hiljem kaob, säilides 
vaid kühmudena ning podeetsiumid kattuvad väikeste hallikasvalgete kuni pruunide 
isiidjate fülloklaadidega ning vahel ka terajate soreedidega. 

Apoteetsiumid väikesed, pruunid, asuvad harude tippudes või karikate servadel. 

Sisaldab skvamaathapet, K–, KC–, P–.

Multiregionaalne epigeiid. Kasvab rabades, okasmetsades, nõmmedel maapinnal, 
harvem kõdunenud kändudel ja sammaldunud kividel. Eriti karakteerne liik rabade 
taimkattele. Eestis harilik kogu alal.

LST: podeetsiumid karikatega või ilma, avatud kaenalde ja karikapõhjadega, 
peaaegu koorkihita, isiidjad fülloklaadid, sisaldab skvamaathapet, K–, P–.

(54.) CLADONIA STREPSILIS (Ach.) Grognot – sinakashall�porosamblik

Esitallus koosneb võrdlemisi suurtest, 5–�5 mm pikkustest soomustest, nende 
ülapool sinakas-, rohekas- või oliivhall, alapool valge või kergelt kollakas; soomused 
moodustavad tihedaid murusid. Podeetsiumid (need võivad ka puududa) madalad, 
0,5–� cm pikkused, oliivjalt sinakashallid, silinderjad, ülaosas käävjalt jämenevad, 
karikateta, sileda või köbrulise koorkihiga, harva fülloklaadidega, soreedideta. 

Apoteetsiumid pruunid, väikesed, �–� mm läbimõõdus, tipmised. 

Tallus sisaldab bäomütseethapet ja strepsiliini, K–, C+ rohekaks, KC–, P+ 
kollaseks.

Kserokontinentaalne epigeiid. Eestis võiks see liik teatud tõenäosusega esineda 
läänesaarte rannavallidel või loodudel.

LST: suured ülapoolel sinkjashallid esitalluse soomused, sisaldab 
bäomütseethapet ja strepsiliini, C+ rohekaks, P+ kollaseks.

(55.) CLADONIA SUBCERVICORNIS (Vain.) Kernst. /C. verticillata var. 
subcervicornis Vain/ – tinahall�porosamblik

Esitalluse soomused suured, 5–�0 mm pikkused ja �–�0 mm laiused, ülapool tinahall 
või hallikaspruun (mitte kollakas ega helepruun), alapool helehall, valkjas, vahel veidi 
sinakas. Podeetsiumid lühikesed (vahel puuduvad), 0,5–�,5 cm pikkused, umbes � 
mm paksused, lihtsad või vähe harunenud, �–6 mm laiuste tervepõhjaliste madalate 
karikatega,	 mis	 servadest	 või	 keskelt	 prolifitseerunud;	 koorkihiga,	 soreedideta,	
enamasti fülloklaadideta. 
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Apoteetsiumid väikesed, �–� mm läbimõõdus, asuvad karikate servadel, 
pruunid. 

Sisaldab fumaarprototsetraarhapet ja atranoriini, K+ kollaseks, P+ punaseks.

Subokeaaniline epigeiid. Kasvab avatud kuivades kasvukohtades ning sammalde ja 
teiste samblike seas kaljudel. Eestis võib tõenäoliselt kasvada läänesaarte loodudel.

LST: suured ülapoolelt tinahallid, alapoolelt helehallid esitalluse soomused, 
podeetsiumid lühikesed, karikatega, soreedideta, sisaldab atranoriini ja 
fumaarprototsetraarhapet, K+ kollaseks, P+ punaseks.

(56.) CLADONIA SUBFURCATA (Nyl.) Arnold /C. delessertii Vain/ – köber-
porosamblik

Esitalluse soomused �–5 mm pikkused ja �–� mm laiused, alapool valge. Podeetsiumid 
�–8(��) cm pikkused, �–� mm läbimõõdus, sügavalt lõhestunud, tõusvad, ülapool 
hallikas või oliivhall, tuhk- või oliivhallid, vahel pruunikad, silinderjad, karikateta, 
dihho- või trihhotoomselt harunenud, harunemiskohad veidi puhetunud ja 
mulgustunud (harvem terved), moodustavad hõredaid põõsakesi; ülaosa pideva 
pisiköbrulise koorkihiga, soreedideta; surev, tumenev alaosa heledate (rohekate) 
koorkihi täppidega, vahel üksikute fülloklaadidega. 

Apoteetsiumid pruunid. asuvad harude tippudes. 

Tallus sisaldab skvamaathapet, K–, KC–, P–.

Arktoalpiinne	hügrofiilne	maapinnasamblik.	Kasvab	valgusrikastes	kasvukohtades	
tundrates (metsa- ja mägitundrates), rabades, sammaldunud kaljudel. Eestis pole 
leitud, teatud tõenäosusega võib kasvada mõnes Eesti suuremas rabas.

LST: podeetsiumid harunevad, hõredaid põõsakesi moodustavad, ülaosas pidev 
koorkiht, alaosas heledad koorkihi täpid, sisaldab skvamaathapet, K–, P–.

57. CLADONIA SUBRANGIFORMIS Sandst. /C. furcata ssp. subrangiformis 
(Sandst.) Pisut/ – loo-porosamblik 

Esitalluse soomused �–4 mm pikkused ja �–� mm laiused, ülapool hallikaspruun, 
alapool valge. Podeetsiumid �–6 (8) cm pikkused ja 0,5–� mm läbimõõdus, oliivpruunid, 
pruunid (noored osad hallikad või rohekad), kõverdunud või substraadil lamavad 
(mõnikord sellele kinnitumata), harvem püstised, silinderjad; otstes puhetunud, 
nüride või naaskeljate tippudega, karikateta, hõredalt dihhotoomselt harunevad, 
kaenlad mulgustunud või terved; ülaosas terve ja sileda, alaosas köbrulise koorkihiga, 
millel esinevad näsajad väljakasvud, mis talluse vananedes purunevad ja paljastavad 
valge südamikukihi; soreedideta ja fülloklaadideta või neid hõredalt alusel. 

Apoteetsiumid pruunid, 0,5–� mm läbimõõdus, tipmised. 

Tallus sisaldab fumaarprototsetraarhapet ja atranoriini. Podeetsiumide heledamad 
osad K+ kollaseks, KC–, P+ punaseks.

Kserokontinentaalne	 kaltsifiilne	 epigeiid.	 Kasvab	 steppides,	 metsasteppides,	 meil	
loodudel ja rannavallidel. Lääne-Eesti (eriti läänesaarte) loopealsetel kohati ohtralt 
(üle �5 leiukoha).
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Lähedane harkjale (C. furcata) ja muru-porosamblikule (C. rangiformis) (vt. 
kirjeldusi).

LST: podeetsiumid hõredalt dihhotoomselt harunevad, kõverdunud, lamavad, 
alaosas valged käsnakesed, sisaldab fumaarprototsetraarhapet ja atranoriini, 
K+ kollaseks, P+ punaseks.

58. CLADONIA SUBULATA (L.) Weber ex F. H. Wigg. /C. cornutoradiata 
(Vain.) Zopf/ – vigel-porosamblik 

Esitalluse soomused esinevad hajusalt, on väikesed, �–� mm läbimõõdus, ülapool 
valkjashall, alapool valge. Podeetsiumid pikad, 5–�0 cm pikkused ja �–� mm 
paksused, lihtsad või ülaosas veidi harunenud; tipud naaskeljad või osa neist kitsaste 
tervepõhjaliste	karikatega,	mis	sageli	servadest	prolifitseeruvad;	tuhk-,	valkjas-	või	
rohekashallid, kaetud ühtlase jahujate soreedide kattega, koorkiht peaaegu puudub 
või esineb ainult alaosas; fülloklaadideta või väheste fülloklaadidega alaosas. 

Apoteetsiumid pruunid, asuvad harude tippudes või karikate servadel. 

Sisaldab fumaarprototsetraarhapet, K–, P+ punaseks.

Multiregionaalne epigeiid. Kasvab liiva-, savi- ja turbapinnasel metsades, niitudel, 
puisniitudel, siirdesoodes, rabades, harva kõdunenud kändudel ja vanade küünide 
katustel. Eesti kõigis osades, leitud paljudest kohtadest.

LST: podeetsiumid pikad, ülaosas veidi harunenud, lihtsad või kitsaste 
karikatega, jahujad soreedid, sisaldab fumaarprototsetraarhapet, P+ 
punaseks.

59. CLADONIA SULPHURINA (Miehx.) Fr. /C. gonecha (Ach.) Asahina; C. 
deformis var. gonecha (Ach.) Arnold/ – kollane�porosamblik 

Esitalluse soomused kuni �0 mm pikkused ja �–6 mm laiused, ülapool kollakashall, 
alapool valge või helepruun. Podeetsiumid �–8 cm pikkused, kuni 8 mm läbimõõdus, 
lihtsad	või	ebaselgete	kitsaste	korrapäratute	karikatega,	mille	servad	prolifitseerunud;	
seinad praolised, kaetud kollakate jahujate soreedidega, vaid alaosa kollakashalli 
koorkihiga. 

Apoteetsiumid punased, harva nõrga pruunika varjundiga, tipmised või karikate 
servadel. 

Tallus sisaldab usniin- ja skvamaathapet, K–, P–, KC+ kollaseks.

Levikult boreaalne epigeiid. Kasvab valgusrikastes okasmetsades, nõmmedel, 
rabades. Eestis kohati (üle �5 leiukoha).

LST: suured esitalluse soomused, ebamäärased karikad, podeetsiumiseinad 
praolised, punased apoteetsiumid, sisaldab skvamaathapet, K–, P–.

60. CLADONIA SYMPHYCARPA (Flörke) Fr. – vaip-porosamblik

Esitallus koosneb ümardunud, �–6(�0) mm pikkustest ja �–4 mm laiustest tõusvatest, 
ülapoolel sinakashallidest või harvem kollakashallidest ja alt valgetest soomustest, 
mis võivad moodustada suuri padjandeid. Podeetsiumid (need sageli puuduvad) 
lühikesed (�–�,5 cm), silinderjad, lihtsad või ülaosas �–� haruks jagunenud, 
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vahel kitsaste ebamääraste karikjate laiendustega, hallid, kaetud lausalise, kohati 
köbrulise koorkihiga, vahel fülloklaadidega, soreedideta. 

Apoteetsiumid pruunid, �–5 mm läbimõõdus, tipmised, vahel mitmekaupa koos. 

Tallus sisaldab atranoriini ja norstikthapet, K+ kollaseks → aeglaselt punaseks (eriti 
soomuste servades; reaktsioon ilmneb selgemini, kui tallust enne veidi niisutada), 
P+ kollaseks → oranžiks, C–, KC–.

Kserokontinentaalne	 kaltsifiilne	 epigeiid.	 Kasvab	 avatud	 kasvukohtades	 kuivadel	
lubjarikastel muldadel loometsades loodudel, lubjarikastel niitudel, rannavallidel, 
oosidel, ammendatud kruusakarjäärides. Eestis sage lääne- ja põhjaosas.

LST: padjandeid moodustav (sageli podeetsiumideta) esitallus, soomused 
ülapoolel sinakashallid, sisaldab atranoriini ja norstikthapet, K:+ kollaseks → 
punaseks, P+ oranžiks.

6�. CLADONIA TURGIDA Hoffm. – turd�porosamblik 

Esitallus koosneb väga suurtest, 5–�5 mm pikkustest ja �–5 mm laiustest soomustest, 
püsib kaua, soomuste ülapool kahvaturoheline, alapool valge. Podeetsiumid pikad 
(�–8 cm, vahel kuni �� cm), paksud (�–5 mm), puhetunud, silinderjad, karikateta või 
ebaselgete karikatega (sel juhul karikate põhi avatud), lihtsad või vähe harunenud, 
valkjashallid, kollakad või rohekad, hästiarenenud koorkihiga, soreedideta, enamasti 
fülloklaadideta.

Apoteetsiumid punakaspruunid, 0,5–� mm laiused, tipmised. 

Tallus sisaldab fumaarprototsetraarhapet ja atranoriini, K+ kollaseks, P+ 
punaseks.

Multiregionaalne epigeiid. Kasvab liivapinnaselistes männimetsades ja nõmmedel. 
Eestis kohati, sobivates kasvukohtades (nõmmemännikutes) esineb ohtralt.

LST: väga suured esitalluse soomused, pikad puhetunud podeetsiumid, 
soreedideta, sisaldab atranoriini ja fumaarprototsetraarhapet, K+ kollaseks, P+ 
punaseks.

6�. CLADONIA UNCIALIS (L.) Weber ex F. H. Wigg. – täht-porosamblik 

Esitallus puudub peaaegu alati, kui esineb, siis soomused on väga väikesed 
(läbimõõduga �–� mm), ülapool hallikasroheline, alapool valkjas, soreedideta. 
Podeetsiumid kuni �0 cm pikkused ja �–� mm paksused, puhetunud, lühidalt 
dihhotoomselt, trihho- või tetrahhotoomselt harunenud, kaenaldes avaustega, alati 
karikateta; steriilsed tipud püstised või alla paindunud, tumedad, teravad, enamasti 
�–5 hambakesega lõppevad, tähtjalt asetunud, kollakas- või hallikasrohelised; hästi 
arenenud koorkihiga, soreedideta ja fülloklaadideta. 

Apoteetsiumid pruunid, väikesed, tipmised. Pükniidide sisaldis punane. 

Sisaldab usniin- ja vähesel hulgal skvamaathapet, K–, P–, KC+ kollaseks.

Multiregionaalne epigeiid. Kasvab valgusrikastes okasmetsades, nõmmedel, 
loopealsetel, rabades. Esineb tihti ohtralt ning võib moodustada suuri laike. Eestis 
harilik kogu alal. Eesti materjal jaotub põhiliselt kahe alamliigi vahel.
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ssp. uncialis – podeetsiumid valdavalt trihho- või tetrahhotoomselt harunenud, 
keskkanal pole pulberja kattega; tavaliselt liivikutel ja luidetel;

ssp. biuncialis (Hoffm.) M. Choisy – podeetsiumid valdavalt dihhotoomselt harunenud, 
keskkanal valge pulberja kattega; tavaliselt rabadel.

LST: podeetsiumid kollakad, dihhotoomselt, trihho- või tetrahhotoomselt 
harunevad, karikateta, lühikesed tipuharud tähtjalt asetunud, sisaldab 
usniinhapet, K–, P–.

6�. CLADONIA VERTICILLATA (Hoffm.) Schaer. /C. cervicornis ssp. 
verticillata (Hoffm.) Ahti/ – korrus-porosamblik 

Esitalluse soomused �–8 mm pikkused ja �–4 mm laiused, täkilise servaga, ülapool 
hallikasroheline kuni pruunikas, alapool valge. Podeetsiumid 0,5–5 cm pikkused ja 
�–� mm paksused, alati �–9 mm laiuste karikatega. Karikad järsult laienevad, terve- 
ja madalapõhjalised, serv täkiline või lühikestel jalgadel asuvate apoteetsiumidega, 
karikad	 keskelt	 mitmekordselt	 (2–4,	 isegi	 5–6	 kordselt)	 prolifitseerunud,	
prolifikatsioonid	 omakorda	karikjate	 laiendustega.	Podeetsiumid	hallikasrohelised	
kuni pruunid, alusel valgete täppideta; hästiarenenud enam-vähem sileda koorkihiga; 
soreedideta, fülloklaadidega või ilma. 

Apoteetsiumid 0,5–�,5 mm laiused, pruunid, asuvad karikate servades. 

Tallus sisaldab fumaarprototsetraarhapet, K–, KC–, P+ punaseks.

Multiregionaalne epigeiid. Kasvab liivapinnaselistes männimetsades, liivikutel, 
nõmmedel, raudteetammide pervedel, harva sammaldunud kividel. Eestis harilik, 
leitud paljudest kohtadest.

LST: podeetsiumid korrapäraste karikatega, mis keskelt mitmekordselt 
prolifitseerunud,	 sileda	 koorkihiga,	 sisaldab	 fumaarprototsetraarhapet,	 P+	
punaseks.

(64.) CLADONIA ZOPFII Vain /C. destricta auct. non (Nyl.) Zopf/ – Zopfi 
porosamblik

Esitalluse soomused väikesed, �–� mm läbimõõdus, ülapool sinakashall, alapool 
valge; kaovad kiiresti ja enamasti puuduvad. Podeetsiumid �–6 cm pikkused ja 
0,5–� mm paksused, korduvalt harkjalt harunenud, tipud teritunud, karikateta, 
kaenlad suletud; tõusvad või maha surutud, kuivalt väga haprad, kergelt murduvad; 
sinakashallid, vahel nõrga valkja või kollaka varjundiga; sileda või näsaja koorkihiga; 
soreedideta ja fülloklaadideta. 

Apoteetsiumid väga harva esinevad, on pruunid ja väikesed. 

Tallus sisaldab usniin- ja skvamaathapet, K–, KC+ kollaseks, P–.

Subokeaaniline Euroopa epigeiid. Kasvab liivapinnaselistes valgusrikastes 
okasmetsades, nõmmedel, rabades, harva kõduneval puidul. Senised selle liigi 
leiud Eestist on osutunud valemääranguteks, kuid ometi võib ta, arvestades liigi 
üldlevikut, Eestis esineda.

LST: kiiresti kaduv esitallus, podeetsiumid haprad, sinakashallid, tõusvad, 
karikateta, soreedideta, sisaldab usniinhapet, K–,P–.
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Perekond COLLEMA F. H. Wigg. – limasamblik

Tallus enamasti lehtjas, harva peaaegu koorikjas selgelt eristumata hõlmadega, 
dorsiventraalne, ümmarguse või ebakorrapärase kujuga, läbimõõduga mõnest 
millimeetrist kuni �0 sentimeetrini, hele- või sagedamini tume-oliivroheline kuni 
pruunikas või peaaegu mustjas, niiskena enamasti heledam (kuni kollakas) ja 
poolläbipaistev. Tallus homöomeerne, selle siseehituses pole kihistumist. Siiski võib 
paljudel liikidel täheldada katkendliku või pideva nn. ebakoorkihi (pseudocortex) 
esinemist (vastandina tõelisele koorkihile perekonna Leptogium liikidel), mida 
iseloomustab ebaühtlane vahekihtide arv ning eristamatus talluse välis- ja siseosa 
hüüfide	vahel.	Fotobiondiks	on	tsüanobakter	Nostoc, mille rakkude ketid paiknevad 
korrapäratult	 ja	 hajusalt	 seenehüüfide	 vahel.	 Märgudes	 sambliku	 tallus	 paisub	
märgatavalt, muutub pehmeks ja sültjaks. Enamikul liikidel on hästi eristunud 
hõlmad, need on kas ümarad, suured ja nõrgalt jagunenud või piklikud ja sügavalt 
eraldunud. Hõlmad jagunevad hõlmakesteks ning viimaste laius on oluline 
süstemaatiline tunnus. Talluse ülapoolel paiknevad sageli mitmesuguse kujuga 
(ümmargused, soomusjad või koraljad) isiidid, mis võivad aga ühel ja samal liigil 
nii esineda kui ka puududa. Sageli arenevad tallusesse süüvitunud pükniidid. 
Talluse alapoolel esinevad enamasti valkjad, hajusalt paiknevad või kogumikesse 
koondunud ritsiinid. 

Lekanoraalse apoteetsiumi (läbimõõduga 0,5–�,5 mm) ketas on enamasti punakas, 
punakaspruun kuni must, algul nõgus, hiljem lame, vaid harva muutub kumeraks. 
Seda ümbritsev talluseserv võib olla kitsas või lai, sageli näsaline, isidioosne või 
isegi väikesehõlmine, mõnikord kaob ning siis muutub nähtavaks pärisserv. Noortel 
apoteetsiumidel on kohati üheaegselt näha kaks serva – heledam kitsas pärisserv ja 
talluseserv. Eosed paiknevad eoskotis enamasti 8-kaupa, harva ka 4–6-kaupa. Eosed 
on värvusetud, vaid Bachmani limasamblikul (C. bachmanianum) kollakaspruunid, 
4- kuni paljurakulised, nõrgalt või selgelt muraalsed, piklikud, ümmargused või isegi 
kuubikujulised, ümardunud või teravate otstega. Paljudel liikidel võivad esineda 
mitut tüüpi kotteosed. 

Tallus samblikuaineid ei sisalda, seetõttu ei kasutata limasamblike määramisel ka 
värvusteste.

Kasvavad puude koorel, kividel, pinnasel. Suur osa limasamblikest on lubjalembesed 
ning kinnituvad vahetult lubjakivile või lubjarikkale pinnasele. Seetõttu on 
vaadeldava perekonna liigid Eestis eelkõige levinud läänesaartel ning mandri põhja- 
ja loodeosas. Paljud limasamblikud kuuluvad pinnase esmaasustajate hulka, 
kasvades teeservades, rannikualadel, varemetel jms. taimkatteta aladel. Kuid nende 
konkurentsivõime on väga madal ning kõrgemate taimede (ka sammalde) arenema 
hakates limasamblikud taanduvad.

Maailmas umbes ��0, Eestis �5 liiki.

 �. Tallus kas koorikjas või pisipõõsasjas ja -lehtjas, kuid siis väga väike (kuni �,5 
cm läbimõõdus) ...............................................................................................�

 – Tallus selgelt lehtjas, enamasti üle � cm läbimõõdus  ......................................6

 �. Puukoorel või puidul. .............................................................. �4. C. occultatum

 – Kividel või maapinnal .......................................................................................�
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 �. Maapinnal. Tallus peaaegu koorikjas, õhuke, kilejas. Apoteetsiumid arvukad. ...
 ...................................................................................................��. C. limosum

 – Lubjakivil. Tallus koorikjas või lehtjas, kuid mitte kilejas. Apoteetsiumid esinevad 
või mitte ..........................................................................................................4

 4. Tallus enam-vähem koorikjas, peaaegu ilma hõlmadeta, substraadile kinnitub 
vaid talluse keskosa ühes punktis. ....................................... (�.) C. callopismum

 – Tallus enam-vähem lehtjas, eristunud hõlmadega, substraadile kinnitub kogu 
talluse alapoolega  ...........................................................................................5

 5. Esinevad isiidid. Viljakehi ei teata. Lubjakivil. .............................. �5. C. parvum

 – Isiidid puuduvad. Esinevad apoteetsiumid. Graniit- ja lubjakivil. . 7. C. fluviatile

 6. Hõlmad servmiselt ja tipmiselt paksenenud .....................................................7

 – Hõlmad ei ole servades ega tipus paksenenud . ................................................9

 7. Lubjakivil. Hõlmad tõusvad kuni püstised............................... �6. C. polycarpon

 – Maapinnal. Hõlmad pole tõusvad ega püstised . ...............................................8

 8. Talluseserv, eriti aga apoteetsiumi serv jämedalt sakiline. Eosed 
kollakaspruunid. ............................................................... �. C. bachmanianum

 – Apoteetsiumi serv sile. Eosed värvusetud. ....................................... �8. C. tenax

 9. Hõlmad suured, ümardunud, nõrgalt ja mitte kuigi sügavalt jagunenud ........�0

 – Hõlmad erineva suurusega, kuid piklikud ja sügavalt jagunenud  ..................��

 �0. Tallus radiaalselt kurruline ja põisjate mügaratega. Isiidid (ümmargused või 
silindrilised) esinevad või puuduvad. Puukoorel .............................................��

 – Tallus pole kurruline. Soomusjad isiidid esinevad alati. Kivil või puukoorel. .......
 ...................................................................................................6. C. flaccidum

 ��. Isiidid silindrilised, peenikesed. Apoteetsiumid esinevad harva. .......................... 
 ............................................................................................. (8.) C. furfuraceum

 – Isiidid ümmargused, suhteliselt jämedad, või puuduvad. Apoteetsiumid arvukad, 
esinevad sageli  ..............................................................................................��

 ��. Tallus üsna õhuke (niiskena 90–�50 µm paksune), sageli ümmarguste isiididega. 
Eosed 6–��-rakulised. .............................................................��. C. nigrescens

 – Tallus väga õhuke (niiskena 60–�00 µm paksune), alati isiidideta. Eosed 5–6-
rakulised. .......................................................................... �7. C. subnigrescens

 ��. Hõlmakesed kitsad (kuni � mm laiused)  ........................................................�4

 – Hõlmakesed laiemad (�–5 mm laiused)  ..........................................................�6

 �4. Hõlmakesed renjad ja servades tõusvad. Isiididega või ilma. ........ 5. C. cristatum

 – Hõlmakesed pole renjad. Alati isiidideta .........................................................�5

 �5. Tallus tume-oliivroheline, pruunikas või must, peenelt triibuline, kuni �0 cm 
läbimõõdus. Kasvab ajutiselt üleujutatud kaljudel. ........... (��.) C. multipartitum

 – Tallus ere- või tumeroheline, pole triibuline, kuni �,5 cm läbimõõdus. Kasvab 
pidevalt üleujutatavatel kividel või kaljudel. ................................. 7. C. fluviatile

 �6. Hõlmad tõusvate, tugevasti laineliste servadega. Isiididega või ilma. ...................
 ............................................................................................... �9. C. undulatum

 – Hõlmaservad pole tugevasti lainelised. Alati isiididega  ...................................�7
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 �7. Isiidid ümmargused .......................................................................................�8

 – Isiidid soomusjad või koraljad ........................................................................�9

 �8. Tallus õhuke (niiskena kuni �00 µm paksune), tumeoliivroheline, hõlmad sageli 
põiekestega. ............................................................................. 9. C. fuscovirens

 – Tallus üsna paks (niiskena �00–500 µm paksune), pruunikas; hõlmad põiekesteta, 
kuid sageli triibulised peenikestest kortsudest. ........................... �. C. auriforme

 �9. Isiidid koraljad. ................................................................... (�0.) C. glebulentum

 – Isiidid soomusjad, sageli paiknevad üsna hajusalt. ........................4. C. crispum

�.* COLLEMA AURIFORME (With.) Coppins & J. R. Laundon in J. R. 
Laundon /C. auriculatum Hoffm./ – kõrv-limasamblik

Tallus lehtjas, üsna suur (tavaliselt 4–8 cm, mõnikord üle �0 cm läbimõõdus), 
ümmargune, sügavalt hõlmine, võrdlemisi paks (niiskena �00–500 µm) ja mõnevõrra 
kortsuline, tume-oliivroheline või sagedamini pruunikas, tihti peenetriibuline 
kitsastest kortsukestest. Talluse alapool ülapoolest heledam, hallikas, ritsiinide 
hajusalt paiknevate kogumikega. Hõlmad vähearvukad, lamedad või nõgusad 
(kõrvakujulised), jagunenud ebakorrapäraselt �–�0 mm laiusteks hõlmakesteks. 
Talluse pinnal ohtralt esinevad isiidid on ümmargused või hiljem mõnevõrra 
peajad. 

Apoteetsiume on harva, need �–� mm läbimõõdus, tallusesse süüvitunud või selle 
pinnal istuvad. Apoteetsiumi ketas algul nõgus, hiljem lame, vananedes mõnikord 
ka kumer, hele- või tumepunane. Talluseserv kitsas või lai, sakiline või hõlmine. 
Eosed värvusetud, valdavalt nõrgalt muraalsed (�–4 risti- ja � pikivaheseinaga), 
ellipsoidsed, 8-kaupa eoskotis, �6–�6×8–�� µm.

Laia holarktilise levikuga liik. Kasvab lubjakividel või lubjarikkal pinnasel sammaldel 
või ka sammaldunud puujuurtel ja -jalameil. Eelistab niiskeid ja varjulisi kasvukohti. 
Sobiva substraadi olemasolul erinevates taimkattevõõndites leviv liik, mis puudub 
vaid subarktilistel ja arktilistel aladel. Eestis (V. Räsäse andmetel) leitud üks kord 
Paldiskist. Korduvalt on kogutud Gotlandi saarelt, seetõttu on võimalik selle liigi 
laiem levik ka meil, eriti läänesaartel.

Välimuselt ja süstemaatiliselt lähedane tumedale limasamblikule (C. fuscovirens).

LST: lehtjas sügavalt hõlmine ja paks pruunikas peenikeste triipudega tallus, 
ümmargused või peajad isiidid.

�. COLLEMA BACHMANIANUM (Fink) Degel. – Bachmani�limasamblik

Tallus lehtjas, tavaliselt �–6 cm läbimõõdus, ümmargune, sügavalt hõlmine; 
oliivroheline, mõnikord mustjas või hall, varjus kasvanud tallused on heledamad 
(kollakad). Talluse alapoo ülapoolest heledam, roheline, sageli ohtrate ritsiinidega. 
Hõlmad �–4 mm laiused, lamedad või veidi nõgusad, sakiliste, jämenäsaliste ja 
paksenenud servadega. Talluse ülapool on sile või servaosas kurruline. Isiidid 
esinevad või puuduvad. 

Apoteetsiume on tavaliselt arvukalt (juhul kui isiide ei ole), paiknevad tallusel 
pindmiselt või servmiselt, sageli alusel kitsalt kokku nöördunud. Ketas (läbimõõduga 
�,5–� mm) on lame või sügavalt nõgus, vaid harva veidi kumer, punakas, ümbritsetud 
jämedalt sakilise või näsalise talluseservaga. Noortel apoteetsiumidel võib näha ka 
peenikest heledat pärisserva. Eosed kollakad või kollakaspruunid, väljakujunenuina 
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nõrgalt muraalsed (� piki- ja � ristivaheseinaga), ellipsoidsed, �6–��×��–�5 µm, 
paiknevad eoskotis 8-, harvem 4-6-kaupa.

Holarktiline, paiguti (suurte vahemaade järel) esinev liik. Kasvab lubjarikkal pinnasel 
avatud kasvukohtades. Eestis � leiukohta: Saaremaal Sõrve poolsaar, Tallinna ligidal 
Rannamõisa (mõlemad eksemplarid kogunud K. Linkola, määranud G. Degelius) 
ning Sõmeri laid.

LST: lehtjas tallus, paksenenud näsalised hõlmaservad, apoteetsiumil sakiline 
talluseserv, kollakad nõrgalt muraalsed eosed, epigeiid.

(�.) COLLEMA CALLOPISMUM A. Massal. /Leptogium callopismum (A. 
Massal.) Harm./ – koorik-limasamblik

Tallus täielikult koorikjas või ebamääraselt hõlmine, väike, tavaliselt kuni 0,5 cm 
läbimõõdus, vaid harva suurem, tume-oliivpruun kuni mustjas. Talluse alapool 
ülapoolest heledam. Substraadile kinnitub vaid talluse keskosa, mistõttu noored 
eksemplarid on mõnevõrra liudjad, substraadilt eemalehoiduvad, vanemad aga võivad 
moodustada padjandeid. Sageli on tallus areoleeritud, s. t. jagunenud väiksemateks 
�–�-mm läbimõõduga osadeks. Talluse ülapoolel võivad esineda väikesed terajad 
isiidid. Hõlmad (kui esinevad) on lühikesed ja kitsad (kuni 0,� mm laiad), lamedad 
või kumerad, sageli taandarenenud köbrukesteks. 

Apoteetsiume vähe või arvukalt (võivad ka puududa), läbimõõduga 0,�–0,7 
mm, tallusesse osaliselt süüvitunud või paiknevad selle pinnal. Ketas on noortel 
apoteetsiumidel märgatavalt nõgus, hiljem lame, punakas, pruunikas kuni mustjas, 
seda ümbritseb keskmise laiusega kuni väga kitsas talluseserv, mis mõnikord võib 
ka hoopis kaduda. Viimasel juhul muutub nähtavaks kettaga ühte värvi või heledam 
pärisserv. Eosed eoskotis 8-kaupa, värvusetud, 4-rakulised või sagedamini nõrgalt 
muraalsed (� piki- ja � ristivaheseinaga), piklikud (�7–�6×8–�� µm) või peaaegu 
ümmargused (��–�� µm).

Holarktiline liik, mille levik senistel andmetel piirdub Euroopaga. Kasvab lubjakividel 
avatud ja sageli niisketes kasvukohtades. Eestis pole leitud, lähimad leiukohad 
paiknevad Lõuna-Rootsis ja Gotlandi saarel. Võimalik on liigi esinemine Eesti 
läänesaartel või mandri lääne- ja looderannikul.

Kõigist teistest siinkäsitletud limasambliku liikidest hästi eristatav väikese koorikja 
talluse poolest.

LST: koorikjas tall us, hõlmad ebamäarase kujuga või puuduvad, epiliit.

4.* COLLEMA CRISPUM (Huds.) Weber ex F. H. Wigg. kähar�limasamblik

Tallus lehtjas, ümmargune, kuni 5 cm läbimõõdus, sügavalt hõlmine, tume-
oliivroheline kuni mustjas. Talluse alapool ülapoolega ühte värvi või heledam, hallikas, 
hajusate valkjate ritsiinide või nende kogumikega. Hõlmad suuruse poolest väga 
varieeruvad (0,5–6 mm laiused), enam kui � mm laiusteks hõlmakesteks jagunenud, 
enamasti tõusvate ja nõrgalt laineliste, sakiliste, kuid mitte kunagi paksenenud 
servadega. Üldkujult on hõlmad nõgusad, meenutades tassi või kõrva, mõnikord 
ümbritsevad vaid kitsa ribana apoteetsiumi. Talluse ülapoolel (kas pindmiselt või 
servmiselt) esinevad isiidid, mis algul on ümmargused, hiljem lamenevad, muutuvad 
soomusjateks või isegi hõlmjateks. Seega võib tallusel alati esinevate soomusjate 
isiidide kõrval leiduda ka ümmargusi või hõlmjaid isiide. Isiidid paiknevad sageli 
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üsna hajusalt. Apoteetsiumid (läbimõõduga �–�,5 mm) on arvukad, vähearvukad 
või puuduvad hoopis, paiknevad talluse pinnal (mõnikord vaid üksikutena väikese 
talluse keskosas), alusel ahenevad. 

Apoteetsiumi ketas nõgus või lame, hele- või tumepunane kuni punakaspruun, 
ümbritsetud üsna kitsa püsiva talluseservaga, millel võivad samuti esineda isiidid. 
Eosed eoskotis 8-kaupa, värvusetud, 4-rakulised (harva 5- või 6-rakulised või 
nõrgalt muraalsed), ümardunud otstega, enamasti nöördunud rakuvaheseintega, 
�6–�4×��–�5 µm.

Holarktiline liik. Kasvab valdavalt lubjarikkal pinnasel, aga ka vahetult lubjakividel, 
eelistab niiskeid ja varjulisi kasvukohti. Kuulub palja pinnase esmaasustajate 
hulka ega ole kuigi konkurentsivõimeline. Eestis � leiukohta Saaremaal: Ansekülas 
(K. Linkola) ja Kuressaare linna ümbruses (A. Bruttan). Võimalik on leidumine ka 
mandri rannikualadel.

LST: lehtjas sügavalt hõlmine tallus, pindmised ja servmised soomusjad isiidid, 
epigeiid või epiliit.

5. COLLEMA CRISTATUM (L.) Weber ex F. H. Wigg. /C. multifidum (Scop.) 
Rabenh./ – hambri-limasamblik 

Tallus lehtjas, rosetja või ebakorrapärase kujuga, sügavalt hõlmine, läbimõõduga 
mõnest kuni paarikümne sentimeetrini, tume-oliivroheline, pruunikas või mustjas, 
märgudes heledam ja poolläbipaistev. Talluse alapool ülapoolega ühte värvi või 
heledam. Hõlmad piklikud, enam-vähem radiaalselt paiknevad, tugevasti harunenud 
kitsasteks (läbimõõduga mitte üle � mm) hõlmakesteks, mis eriti keskosas on 
silmatorkavalt renjad ja tõusvad. Isiidid puuduvad või esinevad. 

Apoteetsiumid üksikud või arvukad, paiknevad tallusel valdavalt servmiselt, vaid 
harva pindmiselt, läbimõõduga �–5 mm. Apoteetsiumi ketas on algul nõgus, hiljem 
lame, punane, punakaspruun või mustjas, seda ümbritseb keskmise jämedusega või 
kitsas, sile või sakiline talluseserv. Eosed värvusetud, nõrgalt muraalsed (� piki- ja � 
ristivaheseinaga), ellipsoidsed, teravate otstega, �8–��×8–�� µm, eoskotis 8-kaupa.

Holarktiline liik. Sobiva substraadi olemasolu korral levib erinevates kliima- ja 
taimkattevööndites tundraaladest Vahemeremaadeni. Kasvab lubjakividel või 
harva lubjarikkal pinnasel, sageli koos sammaldega. Eelistab niiskeid ja varjulisi 
kasvukohti.

Eestis üle �0 leiukoha, kõik läänesaartel või mandri põhja- ja loodeosas.

LST: lehtjas tallus kitsaste hõlmadega ja renjate, servades tõusvate 
hõlmakestega, epiliit või epigeiid.

6. COLLEMA FLACCIDUM (Ach.) Ach. /C. rupestre (Sw.) Rabenh./ – 
soomus-limasamblik 

Tallus lehtjas, läbimõõduga mõnest kuni 6 cm, tume-oliivroheline kuni mustjas, 
niiskena poolläbipaistev. Hõlmad ümardunud, laiad (�,5–� cm), lamedad, kurdudeta, 
talluse keskosas põiekestega, millele alapoolel vastavad õõnsused, vähe ning mitte 
kuigi sügavalt jagunenud. Hõlmaservad terved, sageli tagasikäändunud, kuid 
kindlasti paksenemata. Talluse alapool ülapoolest heledam, oliivroheline, kinnitub 
substraadile ritsiinide kogumike abil. Talluse ülapoolel esinevad enamasti arvukalt, 
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harva hajusalt isiidid (läbimõõduga 0,�–0,5 mm), mis alguses võivad olla ümmargused, 
kuid hiljem lamenevad ning muutuvad soomusjateks või isegi hõlmjateks. 

Apoteetsiume on harva, kui esinevad, siis arvukalt, paiknevad talluse pinnal, 
on läbimõõduga tavaliselt kuni �,5 mm, alusel kitsenevad. Ketas lame, vananedes 
muutub kumeraks; punane, mõnikord valkja kirmega. Talluseserv on küpsetel 
viljakehadel kitsas, sile ja enam-vähem terve. Eosed paiknevad eoskotis 8-kaupa, 
värvusetud, 4–6-rakulised, teravate otstega, �6–�4×6–9 µm, värtnakujulised.

Holarktilise areaaliga liik. Kasvab nii puukoorel kui ka kividel, eelistab laialehelisi 
puid (eriti saart, aga ka haaba) ning silikaatseid kivimeid. Niiskuslembene ja 
varjutaluv liik, mis areneb hästi toitaineterikastes kasvukohtades, näiteks vanade 
puude jalamil, kiviaedadel, aga ka mereäärsetel rahnudel; kasvab sageli koos 
sammaldega. Eestis 5 leidu: Lahemaalt Nõmmeveskilt (H. Trass), Pärnu maakonnast 
Raudna jõe äärest (K. Kull) ning Saaremaalt Siiksaarest, Vaiverest ja Neemelt (E. 
Häyren, H. Trass).

Üldkujult sarnane musta ja mustja limasamblikuga (C. nigrescens ja C. subnigrescens), 
kuid viimastel on radiaalselt kurruline tallus ning sageli esinevad apoteetsiumid.

LST: lehtjas tallus ümardunud ja nõrgalt jagunenud hõlmadega, ilma kurdudeta, 
soomusjad isiidid.

7.* COLLEMA FLUVIATILE (Huds.) Steude/ – jõgi-limasamblik

Tallus lehtjas, ümmarguse kujuga, väike (läbimõõduga kuni �,5 cm), sügavalt 
hõlmine, ere- või tumeroheline, kuivanult väga habras. Talluse alapool kas ülapoolest 
heledam (hallikas või valkjas) või tumedam (mustjas), ritsiinide kogumikega. Hõlmad 
vähearvukad, kuni � cm läbimõõdus, lehvikukujulised, korduvalt sõrmjalt jagunenud. 
Hõlmakesed 0,5–�,5 mm laiad, lamedad või kumerad. Hõlmakeste servad võivad olla 
huuljalt käändunud. Isiidid puuduvad. 

Apoteetsiumid (läbimõõduga 0,7–� mm) hajusad või arvukad, paiknevad tallusel 
pindmiselt, alusel ahenenud. Apoteetsiumi ketas algul nõgus, hiljem lame, hele- 
või tumepunane, mõnikord üsna tume. Ketast ümbritseb kitsas, sile või konarlik, 
kohati isegi hõlmine talluseserv. Eosed eoskotis tavaliselt 8-kaupa, värvusetud, 4-
rakulised või sagedamini nõrgalt muraalsed (� piki- ja 4 ristivaheseinaga), teravate 
või ümardunud otstega, �0–�0×8–�� µm.

Holarktiline katkendliku areaaliga liik. Enamasti leidub jõgede kaldakaljudel või 
jões paiknevatel suurematel kividel. Kasvab pidevalt üleujutatavatel graniit- ja 
liivakividel. Eestis leitud põhjarannikul Seljal möödunud sajandi lõpul (A. Bruttan).

Erinevusi paljuhõlmisest limasamblikust (C. multipartitum) vt. selle liigi kirjelduses.

LST: lehtjas väike (kuni �,5 cm) tallus sügavalt jagunenud hõlmade ja kitsaste 
hõlmakestega (kuni �,5 mm), eosed 4-rakulised või nõrgalt muraalsed, epiliit 
pidevalt üleujutataval substraadil.

(8.) COLLEMA FURFURACEUM (Arnold) Du Rietz – kare�limasamblik

Tallus lehtjas, rosetjas, suhteliselt suur (läbimõõdus �–6, harva kuni �0 cm), väga 
õhuke (niiskena kuni �00 µm), tumeoliivroheline kuni must, märgudes poolläbipaistev. 
Hõlmad ümardunud, 0,5–�,0 cm läbimõõdus, nõrgalt ja mitte kuigi sügavalt 
jagunenud, terve paksenemata servaga. Tallus radiaalselt kurruline ja põisjate 
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mügaratega, millele alapoolel vastavad õõnsused. Talluse kurrud ja põietaolised 
mügarad kaetud väikeste silindriliste isiididega (0,05–0,�5 mm läbimõõdus ja kuni 
0,� mm pikad), mis vananedes võivad ka mitmeti haruneda. 

Apoteetsiumid arenevad harva, ketas (läbimõõduga 0,5–�,5 mm) lame, talluseserv 
isiididega kaetud. Eosed eoskotis 8-kaupa, värvusetud, 5–6-rakulised, nõeljad, 40–
80×�–7 µm.

Subokeaaniline liik. Kasvab lehtpuude tüvel või jalamil, eelistades haaba teistele 
puuliikidele. Üksikjuhtudel on kogutud graniitkivilt. On levinud Soomes, Rootsis 
ja Karjalas, Eestist pole kindlalt teada, kuigi A. Bruttani herbaariumist on üks 
eksemplar (ilma täpsete leiuandmeteta) määratud G. Degeliuse poolt selleks liigiks.

Süstemaatiliselt, morfoloogiliselt ja ökoloogiliselt lähedane mustjale limasamblikule 
(C. subnigrescens). Erineb viimasest peenikeste silindriliste isiidide esinemise ning 
apoteetsiumide puudumise poolest.

LST: lehtjas tallus ümardunud ja nõrgalt jagunenud kurruliste hõlmadega, 
peenikesed silindrilised isiidid, eosed 5–6-rakulised.

9. COLLEMA FUSCOVIRENS (With.) J. R. Laundon /C. tuniforme (Ach.) 
Ach.; C. furvum (Ach.) DC. in Lam. & DC/ – tume�limasamblik 

Tallus lehtjas, läbimõõduga kuni �0 cm, ümmarguse või ebakorrapärase kujuga, 
sügavalt hõlmine, üsna õhuke (niiskena kuni �00 µm paksune), tume-oliivroheline 
või peaaegu mustjas. Talluse alapool ülapoolest heledam, hallikas, hajusate 
ritsiinidega või nende kogumikega. Hõlmad vähearvukad, korduvalt jagunenud 
�–5 mm laiusteks hõlmakesteks, sageli väikeste põiekestega, servades tõusvad, 
ümardunud ja mõnevõrra lainelised. Nii talluse pinnal kui servades on arvukad 
tihedalt paiknevad ümmargused isiidid (läbimõõduga kuni 0,� mm). Apoteetsiumid 
kas puuduvad, esinevad harva või arvukalt; on 0,5–�,5 mm läbimõõdus, asetsevad 
talluse pinnal, alusel mõnevõrra ahenevad. 

Apoteetsiumi ketas on nõgus või lame, tumepunane kuni punakaspruun, 
ümbritsetud kitsa või keskmise laiusega talluseservaga, mis võib olla ka isidioosne. 
Eosed eoskotis 8-kaupa, värvusetud, lai-ellipsoidsed, enamasti ümardunud otstega, 
nõrgalt muraalsed (�–� piki- ja � ristivaheseinaga) või harva 4-rakulised, �5–�4×6–
�� µm.

Holarktilise levikuga liik. Kasvab kividel, eelistades lubjakive, aga võib esineda ka 
graniidil, kui see on kaetud lubjatolmuga (näiteks teede ümbruses) või ujutatakse 
ajutiselt üle lubjarikka veega. Enamasti kasvab vahetult kivisel substraadil ja vaid 
harva koos sammaldega. Eestis kõige sagedasem limasambliku liik, leiukohad on 
koondunud peamiselt põhja- ja lääneossa.

Kõige sarnasem kõrv-limasamblikuga (C. auriforme), mille tallus on aga paksem ja 
pruunika varjundiga ning peenetriibuline. Ka on nende liikide ökoloogilised nõudlused 
mõnevõrra erinevad – kõrv-limasamblik eelistab kasvada koos sammaldega või 
nende peal. Tumedat limasamblikku võib segi ajada ka lainelise limasambliku (C. 
undulatum) isiididega vormiga. Erinevusi vaata nimetatud liigi kirjelduses.

LST: lehtjas sügavalt hõlmine ja õhuke, põisjate moodustistega rohekas tallus, 
ümmargused isiidid, epiliit.
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(�0.) COLLEMA GLEBULENTUM (Nyl. ex Cromb.) Degel. /C. coralliferum 
Degel.; C. furvellum Räs./ – põhja-limasamblik

Tallus lehtjas, ümmarguse või ebakorrapärase kujuga, kuni �0 cm läbimõõdus, 
sügavalt hõlmine, üsna õhuke, tume-oliivroheline kuni mustjas. Talluse alapool 
ülapoolest heledam, valkjate või tumedate ritsiinide kogumikega. Hõlmad ja 
hõlmakesed arvukad, tihedalt paiknevad, läbimõõduga mõnest millimeetrist kuni � 
sentimeetrini, tõusvate ja mõnevõrra laineliste, kuid mitte paksenenud servadega. 
Talluse pinnal ja hõlmade servades esinevad 0,� mm laiused ja vähemalt �,5 mm 
pikkused algul ümmargused, hiljem harunevad ja koraljad, alati arvukad, talluse 
vanemaid osi täielikult katvad isiidid. 

Apoteetsiume ei ole.

Arktoalpiinne liik. Kasvab graniit-, harvemini lubjakividel ajuti üleujutatavatel 
aladel, näiteks jõgede või järvede kallastel. Sage Soomes, Rootsis, Karjalas. Eestis 
pole leitud.

LST: lehtjas sügavalt hõlmine tallus, pindmised ja servmised koraljad isiidid, 
niiskuslembene epiliit.

��. COLLEMA LIMOSUM (Ach.) Ach. – kile-limasamblik

Tallus peaaegu koorikjas, enamasti eristunud hõlmadeta, õhuke, kilejas, 
substraadile liibunud, hele- või tume-oliivroheline. Talluse läbimõõt võib olla kuni 5 
cm, enamasti aga tunduvalt vähem, üksikuid eksemplare on raske mõõta, sest nad 
liituvad suuremateks laikudeks. Talluse servad mõnevõrra paksenenud, võivad olla 
ka tõusvad. Isiidid puuduvad. 

Apoteetsiumid arvukad, tihedalt paiknevad, kohati isegi üksteist katvad, �–� mm 
läbimõõdus. Apoteetsiumi ketas lame või veidi kumer, punakas või punakaspruun. 
Ketast ümbritsev talluseserv on noortel viljakehadel paks, hiljem õhem, püsiv. Eosed 
värvusetud, muraalsed, �–� piki- ja �–5 ristivaheseinaga, ellipsoidsed või munajad, 
�6–�4×�0–�5 µm, eoskotis �–4-kaupa.

Katkendliku areaaliga holarktiline liik Kasvab lubjarikkal pinnasel, savil, liival 
avatud kasvukohtades – maanteeservades, varemetes jms. inimtegevusega seotud 
paikades. Pinnase ettevalmistaja teistele, kõrgematele taimedele, kellega ei suuda aga 
konkureerida. Seetõttu kasvab ainult paljastel, taimestikuta laikudel. Eestis leitud 
möödunud sajandil Tallinnas (A. Bruttan) ning 50-ndatel aastatel Ida-Virumaal 
Ontikal (P. Põldmaa, määranud G. Degelius).

LST: koorikjas kilejas tallus paksenenud servadega, arvukad viljakehad, 
epigeiid

(��.) COLLEMA MULTIPARTITUM A. L. Sm. – paljuhõlmine�limasamblik

Tallus lehtjas, ümmarguse või ebakorrapärase kujuga, kuni �0 cm läbimõõdus, 
sügavalt hõlmine, tume-oliivroheline, pruunikas või must, tavaliselt peenetriibuline. 
Talluse alapool ülapoolega ühte värvi või heledam. Hõlmad lühikesed ja laiad, 
mõnevõrra lehvikukujulised, sõrmjalt või ebakorrapäraselt jagunenud. Hõlmakesed 
0,5–�,5 mm laiused, lamedad või kumerad. Isiidid puuduvad. 

Apoteetsiumid (läbimõõduga �–� mm) hajusad kuni arvukad, alusel ahenevad. 
Apoteetsiumi ketas lame või hiljem veidi kumer, tumepunane, pruunikas või mustjas, 
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vanadel viljakehadel sageli lõhenenud. Talluseserv on jäme, mõnikord hõlmine. 
Eosed eoskotis 8-kaupa, värvusetud, 4-rakulised, piklikud, nõrgalt ümardunud 
otstega, sirged või veidi kõverdunud, �6–4�×4–7 µm.

Kserokontinentaalne liik. Lõunapoolse levikuga ning kogu Euroopas küllalt harva 
esinev samblik, millel Põhja-Euroopas on teada vaid vähesed leiukohad, sealhulgas 
Rootsi lõunarannikul ja Ölandi ning Gotlandi saartel. Kasvab lubjakividel. Vajab 
valgusrikkaid ja niiskeid kasvukohti, eelistab mereäärseid või ajutiselt üleujutatavaid 
kaljusid, kus võib kasvada nii horisontaal- kui ka vertikaalpindadel. Ei esine klibul. 
Eestis pole leitud, võimalik on esinemine läänesaartel.

Välimuse ja ökoloogiliste nõudluste poolest paljuhõlmise limasamblikuga mõnevõrra 
sarnane jõgi-limasamblik (C. fluviatile) erineb vaadeldavast liigist väiksema ja 
rohelisema talluse ning pidevalt üleujutatava kasvukoha poolest.

LST: tallus lehtjas, sügavalt jagunenud hõlmade ja kitsaste (kuni �,5 mm) 
hõlmakestega, triibuline, eosed 4-rakulised, epiliit.

��.* COLLEMA NIGRESCENS (Huds.) DC. /C. vespertilio (Lightf.) Hoffm./ 
– must�limasamblik

Tallus lehtjas, rosetjas, üsna suur (läbimõõduga kuni �0 cm), kuid õhuke (niiskena 
90–�50 µm), tume-oliivroheline või pruunikas, vaid harva mustjas, mõnikord põiekeste 
ja kurdude vahelt kollakas, mistõttu tallus tundub kirjuna. Hõlmad ümardunud, 
0,5–� cm läbimõõdus, nõrgalt ja mitte kuigi sügavalt jagunenud, üldvormilt lamedad, 
ent talluse keskosas väheste põiekestega, mille alapoolel vastavad õõnsused, ning 
ohtrate kurdudega, mis suunduvad radiaalselt serva suunas ja päris hõlmaservades 
lamenevad. Talluse alapool ülapoolest heledam, roheline, esinevad valgete ritsiinide 
kogumikud. Talluse ülapoolel võivad olla väikesed (läbimõõduga kuni 0,� mm) 
ümmargused või veidi piklikud isiidid. 

Apoteetsiumid väga arvukad, paiknevad eelkõige talluse kurdudel, aga ka 
nende vahel. Apoteetsiumi ketas (läbimõõduga 0,6–� mm) on lame, punakas- või 
tumepruun, ümbritsetud kitsa või keskmise laiusega talluseservaga. Eosed eoskotis 
8-kaupa, värvusetud, 6–��-rakulised, nõeljad, ühest otsast jämenenud, 50–90×�–5 
µm.

Subokeaaniline liik. Kasvab lehtpuude tüvel või jalamil, eelistab sammaldumata 
puukoort, kuid on võimeline konkureerima ka sammaldega. Põhja-Euroopas kasvab 
sagedamini vahtral, pihlakal, saarel ja haaval. Harva võib esineda ka lubja- või 
silikaatkividel. Eestis on leitud ühel korral Pärnumaal Kaansoolt (E. Parmasto) 40-
ndate aastate lõpus.

Süstemaatiliselt ja morfoloogiliselt lähedane mustjale limasamblikule (C. 
subnigrescens). Erinevusi vt. nimetatud liigi kirjelduses.

LST: lehtjas tallus ümardunud ja nõrgalt jagunenud kurruliste hõlmadega, 
väikesed ümmargused isiidid, eosed 6–��-rakulised.

�4.* COLLEMA OCCULTATUM Bagl. /Leptogium occultatum (Anzi) Zahlbr./ 
– tera-limasamblik

Tallus väga väike, kuni � mm läbimõõdus, pisipõõsasjas, -lehtjas või peaaegu 
koorikjas, koosneb vähestest väikestest hõlmakestest, koraljatest moodustistest 
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või ainult terakestest, tumeoliivroheline kuni must. Palja silmaga nähtav tumeda 
koorikuna. Apoteetsiumid läbimõõdus 0,�–0,� mm, arvukad, tihedalt paiknevad ja 
mõnikord kogu tallust katvad. 

Apoteetsiumi ketas on noortel viljakehadel nõgus, hiljem lame, tumepunane 
kuni mustjas, ümbritsetud keskmise laiusega või kitsa, mõnikord näsalise või isegi 
hõlmise talluseservaga, mis kohati võib kaduda. Sageli on nähtav, talluseserva 
kadumisel aga domineerib sellest heledam kitsas pärisserv. Eosed eoskotis 8-kaupa, 
värvusetud, muraalsed (�–� piki- ja � ristivaheseinaga), ümardunud nurkadega 
kuubi- või risttahukakujulised, mõnikord ümmargused, ��–��×9–�5 µm.

Holarktilise areaaliga liik. Kasvab ainult puukoorel, harva ka puidul, eelistab 
haaba, kuid võib leiduda veel pajul, lepal, pihlakal jt. lehtpuudel; valdavalt niiskes 
ja varjukas metsas. Eestis leitud möödunud sajandil Saaremaal Orissaarest (A. 
Bruttan). Tõenäoliselt rohkem levinud, kuid vähe tähelepandav ja raskesti määratav 
liik.

LST: väike (läbimõõduga kuni � mm) koorikjas, pisipõõsasjas või -lehtjas 
tallus ohtrate viljakehadega, kuubi- või risttahukakujulised muraalsed eosed, 
epifüüt.

�5. COLLEMA PARVUM Degel. – pisi-limasamblik

Tallus lehtjas, väike (läbimõõduga kuni �,5 cm), ümmargune või mõnikord sõõrjas, 
oliivroheline kuni pruun või isegi mustjas. Hõlmad substraadile liibuvad, lamedad 
või kumerad, 0,�–0,� mm laiused. Talluse ülapoolel paiknevad isiidid võivad olla väga 
arvukad ning katta vanemad talluseosad täielikult, mõnikord esinevad aga üsna 
hajusalt. Isiidid väikesed (läbimõõduga 0,05–0,� mm), ümmargused või piklikud. 

Viljakehi pole leitud.

Submontaanne liik. Kasvab lubjakividel, eelkõige suurematel kaljudel, mitte aga 
klibul. Eelistab niiskeid ja valgusrikkaid kasvukohti. Leitud Saaremaal Lõo loopealsel 
(L. Fröberg, �989).

LST: väike (läbimõõduga kuni �,5 cm) lehtjas tallus eristunud hõlmade ja 
väikeste isiididega, viljakehad teadmata, epiliit.

�6. COLLEMA POLYCARPON Hoffm. – viljakas�limasamblik 

Tallus lehtjas, tavaliselt �–6 cm läbimõõdus, ümmarguse või ebakorrapärase 
kujuga, sügavalt hõlmine, tume-oliivroheline või rohekasmust. Hõlmad kuni �,5 mm 
läbimõõdus, tõusvad, talluse keskosas silmatorkavalt püstised, laineliste paksenenud 
servadega, mis sageli kannavad apoteetsiume. Üldmuljelt on tallus padjanditaoline. 
Talluse alapool ülapoolest heledam, esinevad valkjad ritsiinid. Isiidid puuduvad. 

Apoteetsiumid arvukad, paiknevad eelkõige hõlmade servades ja tippudes, sageli 
aga katavad suure osa tallusest, on 0,5–�,5 mm läbimõõdus, alusel ahenenud 
või asuvad justkui lühikesel jalakesel. Ketas lame või hiljem mõnevõrra kumer, 
punakaspruun kuni peaaegu must, kohati läikiv, seda ümbritseb täiskasvanud 
apoteetsiumidel õhuke ja sile talluseserv. Eosed eoskotis 8-kaupa, värvusetud, 
valdavalt 4-rakulised (kuid võivad esineda ka �- ja �-rakulised eosed), värtnakujulised, 
teravate või harvem ümardunud otstega, �8–�9×6–9 µm.
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Multiregionaalne liik. Kasvab lubjakivil, vaid harva graniitkivil või lubjarikkal 
pinnasel. Eelistab valgusrikkaid kasvukohti. Eestis � leidu: Saaremaalt (A. Bruttan), 
Muhumaal Üügu pangalt (T. Randlane) ja Läänemaalt Nõvalt (H. Trass).

LST: lehtjas tallus, püstised hõlmad, paksenenud hõlmaservad, arvukad 
viljakehad, eosed 4-rakulised, epiliit.

�7. * COLLEMA SUBNIGRESCENS Degel. – mustjas�limasamblik 

Tallus lehtjas, rosetjas, suur (läbimõõduga kuni �0 cm, ent enamasti umbes 5 
cm), väga õhuke (niiskena 60–�00 µm), tume-oliivroheline kuni mustjas, märgudes 
poolläbipaistev. Hõlmad ümardunud, 0,5–�,5 cm läbimõõdus, nõrgalt ja mitte 
kuigi sügavalt jagunenud, terve paksenemata servaga. Talluse keskosas paiknevad 
vähesed põiekesed, millele alapoolel vastavad õõnsused, ning ohtrad kurrud, mis 
keskosast suunduvad radiaalselt Hõlmaservade suunas ja sageli võivad haruneda ja 
ühineda. Talluse alapool ülapoolest heledam, roheline, mõnikord sinaka varjundiga, 
valkjate ritsiinide kogumikega. Isiidid puuduvad. 

Apoteetsiumid arvukad, paiknevad peamiselt talluse kurdudel, istuvad, aheneva 
alusega või isegi lühikese jalaga, �–�,5 mm läbimõõdus. Apoteetsiumi ketas lame või 
muutub hiljem kumeraks, tumepunane, punakaspruun kuni tumepruun või mustjas, 
ümbritsetud algul laia, hiljem kitsa talluseservaga, mis päris vanadel viljakehadel 
võib lõpuks kaduda. Eosed eoskotis 8-kaupa, värvusetud, 5–6-rakulised, lainõeljad, 
ühest otsast tavaliselt jämenenud ja kõverdunud, 40–75×6–7 µm.

Subokeaaniline liik. Kasvab lehtpuude koorel, eelistab Põhja-Euroopas ühtainust 
puuliiki – haaba. Väga niiskuselembene liik, esineb enamasti varjulistes 
kasvukohtades, sammaldest eraldi. Eestis teada Lääne-Virumaal Kundast (A. 
Bruttan) ja Porkunist (H. Aasamaa) ning Saaremaal Randverest (H. Lippmaa), kõik 
eksemplarid määranud G. Degelius. Sõjajärgsetel aastatel pole enam leitud.

Väga lähedane ja välimuselt sarnane musta limasamblikuga (C. nigrescens), mis 
erineb vaadeldavast liigist mõnevõrra paksema (90–�50 µm) talluse, sageli esinevate 
ümmarguste isiidide ning suuremate (6–��-rakuliste) eoste poolest.

LST: lehtjas tallus ümardunud ja nõrgalt jagunenud kurruliste hõlmadega, 
isiidid puuduvad, eosed 5–6-rakulised.

�8. COLLEMA TENAX (Sw.) Ach. em. Degel. /C. pulposum (Bernh.) Ach./ 
– sitke�limasamblik

Tallus lehtjas, ümmarguse või ebakorrapärase kujuga, �–�0 cm, kõige sagedamini 
aga �–4 cm läbimõõdus, hele- või tume-oliivroheline, pruunikas kuni mustjas, 
mõnikord võib olla kaetud substraadilt pärineva hallika lubjakivitolmuga. Niiskudes 
paisub tallus väga tugevasti. Hõlmad arvukad, väga varieeruvad oma paigutuse, 
kuju ja lõhestumise astme poolest, sageli servaosas mõnevõrra kurrulised ja alati 
märgatavalt paksenenud hõlmaservadega. Talluse alapool ülapoolest heledam, 
roheline või rohekaskollane, valgete ritsiinidega, mis tihti moodustavad kogumikke. 
Isiidid enamasti puuduvad, kuid mõnel eksemplaril võivad talluse ülapoolel esineda 
isiidid või ümmargused terad. 

Apoteetsiumid tihti puuduvad, kui esinevad, siis hajusalt või arvukalt. paiknevad 
pindmiselt või servmiselt, on tallusesse süüvitunud või selle peal istuvad, �,5–� 
mm läbimõõdus. Noorte apoteetsiumide ketas nõgus, vanematel lame või kumer; 
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tumepunane või punakaspruun, ümbritsetud täiskasvanud viljakehadel peenikese 
või keskmise laiusega sileda talluseservaga. Ka väga kitsas hele pärisserv võib olla 
nähtav. Eosed eoskotis 8 (harvem 4–6) -kaupa, värvusetud, 4-rakulised (harvem 
�–�-rakulised) kuni nõrgalt muraalsed (� piki- ja � ristivaheseinaga), piklikud või 
munajad, teravate või ümardunud otstega, �7–�6×6–�� µm.

Väga varieeruv liik, millel on kirjeldatud mitmeid ebapüsivaid liigisiseseid 
taksoneid.

Holarktiline liik. Kasvab maapinnal – huumusel, savil, liival, lubjarikkal pinnasel, 
võib (erinevalt kile-limasamblikust C. limosum) leiduda koos sammalde või ka 
kõrgemate taimedega, kuid tiheda taimkatte tekkimisel kaob. Eestis kogutud üle �0 
korra põhja-, loode- ja lääneosast.

LST: lehtjas tallus, paksenenud hõlmaservad, sile talluseserv, epigeiid

�9. COLLEMA UNDULATUM Laur. ex Flot. – laineline�limasamblik

Tallus lehtjas, tavaliselt �–6, harva kuni �5 cm läbimõõdus, ümmarguse või 
ebakorrapärase kujuga, sügavalt hõlmine, tume-oliivroheline kuni mustjas. 
Talluse alapool ülapoolest heledam, hajusate või koondunud ritsiinidega. Hõlmad 
paiknevad radiaalselt, on piklikud ja korduvalt jagunenud hõlmakesteks (laiusega 
�–4 mm). Hõlmad ja hõlmakesed mõnevõrra nõgusad, tugevasti tõusvate ja laineliste 
servadega, mis võivad olla terved või sisselõigetega, kuid mitte kunagi paksenenud. 
Isiidid enamasti puuduvad, kui esinevad, siis on ümmargused (läbimõõduga 0,�–0,� 
mm) ja paiknevad tihedalt ning tallus on väike ja steriilne. 

Apoteetsiume on tavaliselt rohkesti, paiknevad tihedalt talluse pinnal või servades, 
läbimõõduga �–�,5 mm. Apoteetsiumi ketas on lame või hiljem kumer, tumepunane 
kuni tumepruun, ümbritsetud kitsa või keskmise laiusega sileda või sakilise 
talluseservaga. Eosed eoskotis 8-kaupa, värvusetud, selgelt piklikud, 4-rakulised, 
�7–�0×6–9 µm.

Hüpoarktomontaanne liik. Kasvab lubjakivil, ka lubjarikkal pinnasel. Eestis kogutud 
ühel korral Vilsandilt (T. Randlane).

Apoteetsiumide esinemise korral on parimaks eristustunnuseks tugevalt piklikud 4-
rakulised eosed, iseloomulikud on ka silmnähtavalt lainelised hõlmaservad. Isiididega 
steriilset vormi võib siiski segi ajada tumeda limasamblikuga (C. fuscovirens), millest 
aga erineb lisaks ülalnimetatud tnnustele veel põiekeste puudumise ja kasvukoha 
poolest – kasvab sageli pinnasel, mitte vahetult kividel nagu tume limasamblik.

LST: lehtjas sügavalt hõlmine tallus tugevalt tõusvate ja laineliste 
hõlmaservadega, piklikud 4-rakulised eosed.

Perekond CYSTOCOLEUS Thwaites – udesamblik

Tallus viltjas, kuni 4 mm kõrge, homöomeerne, koosneb juuspeentest 
pruunikasmustadest	niitidest,	kinnitub	substraadile	alakülje	hüüfidega	või	talluse	
servaosadega. 

Steriilne. Viljakehi ja pükniide pole leitud, kuulub teissamblike hulka. 
Fotobiont: Trentepohlia. 

Samblikuaineid ei sisalda.
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Niisketel kaljudel kasvavad samblikud.

Maailmas ja Eestis � liik.

 �. Talluse harud ühest vetikaniidist, mis on ümbritsetud 7–�� korrapäratult ja 
looklevalt	kulgeva,	kohati	paksenenud	seenehüüfiga	(nähtav	mikroskoobi	abil!). 
 .....................................................................................................�. C. ebeneus

 – Talluse harud ühest vetikaniidist, mis on ümbritsetud 4–7 paralleelselt kulgeva 
sirge,	enam-vähem	korrapäraselt	lülistunud	seenehüüfiga. ... Racodium rupestre

�. CYSTOCOLEUS EBENEUS (Dillwyn) Thwaites /C. niger auct.; 
Coenogonium nigrum auct./ – must�udesamblik 

Tallus viltjas, moodustab �–4 mm kõrgusi ja 5–�0 mm läbimõõduga (harva 
suuremaid) pisipadjandeid. Talluse harud juuspeened, pehmed, pruunikasmustad, 
matid, koosnevad ühest vetika Trentepohlia aurea niidist, millele moodustub 7–�� 
oliiv-	või	tumepruunist	seenehüüfist	võrkjas	ümbris.	

Apoteetsiumid teadmata.

Submontaanne liik. Levinud peamiselt mägedes, harvem tasandikualadel. Kasvab 
niisketes tuulevarjulistes kohtades kaljudel ja lubjakividel. Eestis leitud mitmete 
Kagu-Eesti jõgede (Ahja, Võhandu, Piusa) devoni liivakivi kaljudel.

LST:	 tallus	 viltjas,	 pruunikasmust,	 vetikaniiti	 ümbritsevad	 seenehüüfid	 on	
looklevad

Perekond DEGELIA Arv. & D. J. Galloway – ribisamblik

Tallus jäik, paks, lehtjas või plakoidne, sinakashall kuni pruunikas või must, 
heteromeerse ehitusega. Erinevalt lähedasest nõgisamblike (Parmeliella) perekonnast 
on	eristunud	ka	alumine	koorkiht,	mis	koosneb	paksuseinalistest	hüüfidest.	Talluse	
ülapool sile või silmatorkavate pikisuunaliste ribidega, alapoolel paks must viltjas 
ritsiinide kiht. 

Apoteetsiumid biatoraalsed, eosed eoskotis 8-kaupa, �-rakulised, värvusetud, 
ellipsoidsed. 

Fotobiont: tsüanobakter Nostoc (lõunapoolkeral Scytonema). 

Tallus samblikuaineid ei sisalda.

Ribisamblikud kasvavad puudel ja sammaldunud kaljudel niisketes kasvukohtades. 
On levinud lõunapoolkera mõõdukates kliimavööndites ja põhjapoolkeral atlantilises 
piirkonnas. Eestis seni pole leitud.

Perekond eraldati hiljuti nõgisamblikest (Parmeliella) apoteetsiumide ontogeneesi, 
talluse alumise koorkihi ehituse ja fotobiondi tunnuste alusel.

Vt. perekondade nõgisamblik (Parmeliella) ja sinisamblik (Pannaria) 
määramistabelid.

(�.) DEGELIA PLUMBEA (Lightf.) P. M. Jørg. & P. James /Parmeliella 
plumbea (Lightf.) Vain. / – lapik�ribisamblik

Tallus enam-vähem lehtjas, vähejagunenud, suhteliselt paks ja jäik, kasvab kuni 
5(�0) cm läbimõõduga rosettidena. Hõlmad kuni 5 mm laiad, hõlmaservad tõusvad 
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ja paksenenud. Talluse ülapool sinakashall, harva pruunikas, kirjatud radiaalsete 
kitsaste ribadega, kontsentriliselt lainjas. Algtallus hästi arenenud ja silmatorkav, 
sinakasmust. Hõlmaservades võib leida isiidisarnaseid hõlmakesi. 

Apoteetsiumid (eriti talluse keskosas) arvukad, 0,�–� mm läbimõõdus, kuppeljad. 
Ketas punakaspruun, vananedes tumedam, heledama servaga. Eosed �7–�5×7–�0 
µm. 

Fotobiont: Nostoc.

Hümeenium I+ sügavsiniseks. 

Subokeaaniline niiskus- ja varjulembene liik. Kasvab nii kividel kui puukoorel. Väga 
tundlik keskkonna saastumise suhtes. Eestis pole leitud. Lähimad leiukohad asuvad 
Lätis Kuramaal ja Rootsis Gotlandi saarel.

LST: tallus lehtjas, rosetjas, sinakashall, ülapool ribijas, fotobiondiks Nostoc.

Perekond DERMATOCARPON Eschw. – nahksamblik

Tallus lehtjas kuni soomusjas, substraadile liibuv või eemale hoiduv, kinnitub 
naba või harvem ritsiinide abil. Kaetud üla- või ka alaküljelt paraplektenhüümse 
koorkihiga. 

Viljakehadeks periteetsiumid, mis on täielikult või osaliselt tallusesse süüvitunud, 
viimasel juhul talluse pinnal nähtavad kühmukesed. Ekstsiipulum terve, hele, 
ülaosas tumedam. Parafüüsid kaovad varakult (säilivad vaid erandjuhul) ning pole 
küpses periteetsiumis nähtavad. Eosed eoskotis 8-kaupa, �-rakulised, piklikud, 
harva peaaegu kerajad, värvusetud. Pükniidid on kaetud koorkihiga. Püknospoorid 
sirged, piklikud. 

Fotobiont: Protococcus.

Nii lubja- kui graniitkividel kasvavad samblikud. 

Maailmas 80, Eestis 4 liiki.

 �. Tallus väike, läbimõõduga kuni � cm, sageli soomusjas  ..................................�

 – Tallus suurem, läbimõõduga üle � cm, lehtjas . ...............................................4

 �. Eosed lühemad kui �� µm ja kitsamad kui 5 µm. ................(8.) D. polyphyllizum

 – Eosed suuremad ..............................................................................................�

 �. Tallus hall kuni valkjas või hallikaspruun, hõlmad enam-vähem sileda 
ülaküljega. ...........................................................................6. D. meiophyllizum

 – Tallus tumepruun või mustjas, hõlmad lainja ülaküljega, allapoole käänduva 
servaga. .................................................................................. (�.) D. deminuens

 4. Talluse alakülg nõrkade soonte või kortsudega, näsad puuduvad. Ülaküljel 
härmakiht ja valged kristallid puuduvad. Tallus I+ sinakaks. . �. D. arnoldianum

 – Talluse alakülg näsaline või sile. Ülaküljel esineb härmakiht või laiguti valgeid 
kristalle. Tallus I– . ..........................................................................................5

 5. Tallus paljuhõlmaline, märg tallus uriini lõhnaga ............................................6

 – Tallus ühehõlmaline (erandjuhul paljuhõlmaline), märg tallus pole uriini 
�õhnaga ..........................................................................................................7
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 6. Talluse ülakülg näsalis-kortsuline või voldiline, eosed piklikud kuni 
ellipsoidsed. ................................................................................. (5.) D. luridum

 – Talluse ülakülg sile või lainjas, kohati väikeste süvendite ja kortsukestega, eosed 
munajad kuni ellipsoidsed. ................................................. (�.) D. intestiniforme

 7. Tallus muutub märjalt roheliseks, eosed ellipsoidsed või peaaegu ümmargused.  
 .............................................................................................. 4. D. leptophyllum

 – Tallus ei muutu märjalt roheliseks, eosed piklikud või ellipsoidsed. ................... 
 ................................................................................................... 7. D. miniatum

�. DERMATOCARPON ARNOLDIANUM Degel. – Arnoldi�nahksamblik

Tallus lehtjas, läbimõõduga kuni 6 cm, ühe-, harva paljuhõlmaline, kinnitub 
substraadile naba abil. Hõlmad lõhestunud, tagasikäändunud servaga, ülakülg 
sile, paljas, laineline, pruunikashall, mõnikord üksikute hallikate ja/või pruunikate 
laikudega. Alakülg ritsiinideta, lühikeste ebakorrapäraselt paiknevate kortsukeste 
või nõrkade soontega, matt või veidi läikiv, pruun, kohati kollakaspruun. 

Periteetsiumid arvukad, 0,�5–0,45 mm läbimõõdus, nähtava musta avaga, 
täielikult või osaliseit tallusesse süüvitunud. Eoskotid silindrilised, umbes 40×8,5 
µm. Eosed piklikud, ��–�5×4,5–6,5 µm. 

Tallus I+ sinakaks; hümeenium I+ sinakaks.

Submontaanne liik. Kasvab kaljude, rändrahnude ja kivide vertikaalkülgedel 
valgusküllastes ja niisketes kohtades. Eestis hajusalt.

LST: tallus lehtjas, läbimõõduga üle � cm, talluse alakülg nõrkade soonte või 
kortsukestega, näsad puuduvad, tallus I+ sinakaks, märg tallus pole uriini 
lõhnaga.

(�.) DERMATOCARPON DEMINUENS Vain. /D. laatokkaense Räsänen/ 
– tume�nahksamblik

Tallus lehtjas, �–8 mm läbimõõdus, ühe- või paljuhõlmaline, kinnitub substraadile 
naba abil. Hõlmad õhukesed, nõgusad. tõusva ja enamasti allapoole käändunud 
servaga. Talluse ülakülg väga laineline, sile või harva kortsuline, hallikaspruun 
kuni must, mõnikord kaetud õhukese hallika härmakihiga. Talluse alakülg paljas, 
tumepruun või määrdunudkollane kuni pruunikas. 

Periteetsiumid tavaliselt arvukad, tallusesse süüvitunud, märgatavad väikeste 
mustade punktikestena. Parafüüsid arvukad, �6–40×� µm. Eoskotid silindrilised, 
7�–85×8–�6 µm. Eosed ��–�8× 6–9 µm. 

Tallus I+; hümeenium I–.

Kasvab graniitkividel. Eestis leiukohad puuduvad. Lähedastest aladest esineb 
Karjalas ja Soomes.

Väga lähedane pisi-nahksamblikule (D. meiophyllizum); viimasel on heledam, sileda 
ülaküljega tallus ja hümeenium I+ sinakaks.

LST: tallus lehtjas, tumepruun kuni must, läbimõõduga kuni � cm, hõlmad 
lainja ülakülje ja allapoole käänduvate servadega.
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(�.) DERMATOCARPON INTESTINIFORME (Körb.) Hasse /D. polyphyllum 
(Wulfen) Dalla Torre & Sarnth./ – kamar-nahksamblik

Tallus lehtjas, läbimõõduga kuni � cm, paljuhõlmaline, kinnitub substraadile naba 
abil. Tihedalt kõrvuti asetsevad hõlmakesed moodustavad kamara. Hõlmad rabedad, 
talluse keskosas tõusvad, enamasti nõgusa pinna ja tugevasti allapoole käändunud 
või toruja servaga; ääreosas hõlmad vaid veidi tõusvad või liibuvad. Kõikide hõlmade 
servades esineb tumepruun ääris. Talluse ülakülg sile või lainjas, pruun, harva 
hallikaspruun, paljas või kohati kaetud õhukese valge härmakihiga. Talluse alakülg 
enam-vähem sile või ebaühtlane, kohati väikeste süvendite ja kortsukestega. 

Periteetsiumid paiknevad hajusalt, märgatavad väikeste tumepruunide 
punktidena. Eoskotid silindrilised. Eosed munajad kuni ellipsoidsed, 9–�5×7–9 µm. 

Tallus I–, hümeenium I+ sinakaks → violetseks ja pruunikaspunaseks. Märg tallus 
uriini lõhnaga.

Kasvab lubjakividel. Eestis leiukohad puuduvad. Lähedastest aladest esineb 
Karjalas.

LST: tallus lehtjas, läbimõõduga üle � cm, talluse ülakülg sile või lainjas, märg 
tallus uriini lõhnaga.

4. DERMATOCARPON LEPTOPHYLLUM (Ach.) K. G. W. Lang – õhuke�
nahksamblik

Tallus lehtjas, 0,8–�,� cm läbimõõdus, ühe- või harva mitmehõlmaline, hõlmad 
nahkjad, kinnituvad subsiraadile naba abil. Talluse ülakülg algul sile, hiljem 
kortsuline, pruunikashall kuni pruun, kaetud sinakashallika härmakihiga, 
märgudes muutub roheliseks. Talluse alakülg sile või näsaline, ritsiinideta, helebeež 
kuni punakaspruun. 

Periteetsiumid arvukad, tallusesse süüvitunud, nähtavad tumedate näsakestena. 
Parafüüsid arvukad, 5×8 µm. Eoskotid silindrilised, 40–50×�0–�� µm. Eosed 
värvusetud, ellipsoidsed või peaaegu ümmargused (6,5)8–��(�4)×(5,�)6–8,8 µm. 

Tallus I–, hümeenium I+ sinakaks → pruunikasvioletseks.

Submontaanne liik. Kasvab lubjakividel. Eestis Ieitud Saaremaa (Lõo, Atla) loodudel 
(H. Trass).

Lähedane väikesele nahksamblikule (D. miniatum), erineb sellest peaaegu ümmarguste 
eoste ja väiksema, märgudes roheliseks muutuva talluse poolest.

LST: tallus lehtjas, läbimõõduga üle � cm, I–, muutub märjalt roheliseks, kuid 
pole uriini lõhnaga.

(5.) DERMATOCARPON LURIDUM (With.) J. R. Laundon /D.weberi (Ach.) 
W. Mann; D. fluviatile (Weber) Th Fr./ – jõgi-nahksamblik

Tallus lehtjas, �–7 cm läbimõõdus, paljuhõlmaline, kinnitub substraadile nab a abil. 
Hõlmad enamasti tugevasti �õhestunud ja tagasikäändunud servaga. Koorkiht jäik 
ja rabe. Talluse iilakülg voldiline või näsajas-kortsuline, oliiv- kuni hallikaspruun, 
märjalt rohekas, mõnikord kohati kaetud väikeste valgete, vees hästi lahustuvate 
kristallidega, alakülg sile või võrkjalt kortsuline, hele- kuni tumepruun. 
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Periteetsiumid arvukad, täielikult tallusesse silüvitunud, enamasti pole pinnal 
nähtavad, harva märgatavad väikeste täpikestena. Parafüüsid õrnad, ligikaudu 40 
µm. Eoskotid silindrilised, 60–70×��–�4 µm. Eosed piklikud või ellipsoidsed, �0–
�6(�7)×5–7 (9) µm. 

Tallus I–; hümeenium I+ sinakaks → violetseks. Märg tallus uriini �õhnaga.

Kasvab aeg-ajalt üleujutatavatel kividel või kaljudel jõgede kallastel. Eestis leiukohad 
puuduvad. Lähedastest aladest esineb Karjalas ja Lätis.

LST: tallus lehtjas, läbimõõduga üle � cm, talluse ülakülg näsalis-kortsuline 
või voldiline, märg tallus rohekas, uriini lõhnaga.

6.* DERMATOCARPON MEIOPHYLLIZUM Vain. /D. meiophyllum Vain./ 
– pisi-nahksamblik

Tallus lehtjas, väike, ligikaudu �–�0(�5) mm läbimõõdus, kinnitub substraadile 
ühe või mitme naba abil. Hõlmad enam-vähem liibuvad või tõusvad, asetsevad algul 
üksikult, hiljem katavad üksteist katusekivijalt, ülakülg sile, enamasti kaetud valge 
härmakihiga, hele- kuni tumehall, märjalt pruunikas. 

Periteetsiumid arvukad, osaliselt tallusesse süüvitunud, nähtavad 0,�5–0,�5 mm 
läbimõõduga näsakestena. Parafüüsid 40–45×�–� µm. Eoskotid silindrilised, 40–
55×��–�6 µm. Eosed piklikud või ellipsoidsed, �0–�8×5–8 µm, sageli �–� õlitilgaga. 

Tallus I–; hümeenium I+ sinakaks.

Kasvab niisketel lubja- ja graniitkividel. Eestis leitud Muhu saarelt ja Tartu 
ümbrusest möödunud sajandi lõpul (A. Bruttan).

LST: tallus lehtjas, läbimõõduga kuni � cm, hall kuni hallikaspruun, hõlmad 
enam-vähem sileda ülaküljega.

7. DERMATOCARPON MINIATUM (L.) W. Mann – väike�nahksamblik 

Tallus lehtjas, �–6 cm läbimõõdus, ühe-, harva paljuhõlmaline, kinnitub substraadile 
ühe või mitme naba abil. Hõlmad jäigad ja rabedad, vahel kuni kinnitumiskohani 
lõhestunud. Talluse ülakülg sile, mõnikord pragunenud, hall või pruunikashall 
(märjalt ei muutu roheliseks), enam-vähem kaetud sinakashalli härmakihiga. Talluse 
alakülg ühtlaselt sile, vahel veidi näsaline, harva kortsukestega, määrdunudroosa 
või kollakaspruun kuni pruun, harva must, servast tumedama tooniga. 

Periteetsiumid tallusesse süüvitunud, vanematel eksemplaridel ulatuvad mõnikord 
�/� ulatuses talluse pinnale. Parafüüsid arvukad, õrnad, ligikaudu �0–�0 µm pikad. 
Eoskotid peaaegu silindrilised, 40–50×�0–�� µm. Eosed piklikud või ellipsoidsed, 
9–�4×(4)5–7 µm. 

Tallus I–; hümeenium I+ sinakaks.

Multiregionaalne epiliit. Kasvab niisketes varjulistes kohtades nii lubja- kui ka 
silikaatkaljudel ja -kividel. Eestis leitud Harjumaal Kostivere karstialadelt (H. 
Aasamaa), Väänast (H. Trass), Saaremaal Kõrkverest (T. Randlane), Vilsandi saarelt 
(S. Eilart-Pärn, T. Randlane) ja Tartumaal Kavastust (I. Jüriado).

LST: tallus lehtjas, läbimõõduga üle � cm, I–. Tallus ei muutu märjalt roheliseks 
ja pole uriini lõhnaga.
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(8.) DERMATOCARPON POLYPHYLLIZUM (Nyl.) Blomb. & Forss. – 
soomusjas�nahksamblik

Tallus soomusjas, �–7(�5) mm läbimõõdus, koosneb �–�(5) mm laiustest soomustest, 
mis kinnituvad substraadile ühe või mitme naba abil. Soomused substraadile 
liibuvad, tõusva servaga, enam-vähem siledad, suuremad neist nõgusad, lainjad, 
voldilised kuni torukujuliseks rullunud; pruunid, härmakiht puudub. 

Periteetsiumid arvukad, tallusesse süüvitunud, nähtavad väikeste näsakestena. 
Parafüüsid arvukad, �4×� µm. Eoskotid veidi puhetunud, umbes 50×�� µm, eosed 
värvusetud, ellipsoidsed, sageli �–� õlitilgakesega, 7–��×4–5 µm. 

Tallus I–; hümeenium I+ sinakaks.

Kasvab graniitkivide pragudes. Eestis pole leitud. Lähimad leiud Ölandi saarelt ja 
Karjalast.

LST: tallus soomusjas, läbimõõduga kuni � cm, eosed väikesed (7–��×4–5 
µm).

Perekond DIBAES Clem. – roosasamblik

Tallus koorikjas, teraline-näsajas, isiididega; moodustab halle, valkjaid või roosakaid 
laike. 

Viljakehad jalakesega (podeetsiumiga), sarnanedes väliskujult väikesele seenele. 
Apoteetsiumid biatoraalsed, kumerad, alati roosad. Eosed �–�-rakulised, käävjad, 
värvusetud, paiknevad eoskotis 8-kaupa. 

Fotobiont: üherakuline rohevetikas.

Maapinnal kasvavad samblikud.

Perekond on alles hiljuti eraldatud seensamblike (Baeomyces) perekonnast 
apoteetsiumide ontogeneesi ja keemiliste tunnuste alusel. On leitud, et roosasamblikud 
on lähemalt seotud rabasamblike (Icmadophila) perekonnaga kui seensamblikega.

Maailmas kümmekond liiki, Eestis �.

Vt. seensamblike (Baeomyces) määramistabel.

�. DIBAES BAEOMYCES	(L.	fil.)	Rambold	&	Hertel	/Baeomyces roseus 
Pers./ – harilik�roosasamblik 

Tallus koorikjas, sileda või jahuja pinnaga, kerajate või lamedate, alusel ahenevate 
näsadega, hall, valkjas või roosakas. Viljakeha jalg ristlõikes ümar või lame, sile või 
piki-vaoline, paljas, apoteetsiumidega ühte värvi või veidi heledam, kõrgus kuni 6 
mm. 

Apoteetsiumid kerajad, servata või väga kitsa servaga, roosad. Eosed käävjad, 
peamiselt �-rakulised, harvem ebaselgelt �-rakulised, �0–�6×�–� µm. 

Tallus ja viljakehad K+ kollaseks, P+ kollaseks. Sisaldab bäomütseethapet.

Tsirkumboreaalne liik, levinud peamiselt parasvöötmes, Arktikas ulatub metsapiirist 
veidi põhja poole. Eelistab savimuldi, harvem liivastel muldadel, kividel või kõduneval 
puidul hästivalgustatud kohtades. Eestis hajusalt kogu territooriumil.

LST: apoteetsiumid roosad, jalakesega.
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Perekond ENDOCARPON Hedw. – agusamblik

Tallus	 soomusjas,	 harva	 koorikjas,	 kinnitub	 substraadile	 südamikukihi	 hüüfide,	
protalluse ja/või ritsiinide abil. Kaetud paraplektenhüümse koorkihiga nii üla- kui 
alaküljelt, harva tallus tervenisti paraplektenhüümne. 

Viljakehadeks periteetsiumid, mis täielikult või osaliselt tallusesse süüvitunud. 
Ekstsiipulum tume. Parafüüsid kaovad varakult ning küpses periteetsiumis neid 
pole. Eoseid eoskotis �–�(6), muraalsed, värvusetud või hiljem pruunikaskollased 
kuni tumepruunid, piklikud kuni ellipsoidsed. Pükniidid tallusesse süüvitunud. 
Püknospoorid sirged, piklikud, vahel keskosas veidi ahenenud. 

Fotobiont: Protococcus.

Maailmas �0, Eestis � liiki.

 �. Talluse alaküljel pikad, ligikaudu �,5 mm pikkused ritsiinid. Talluse soomused 
ei muutu märgudes mustaks. .......................................................�. E. pusillum

 – Talluse alaküljel ristsiinid puuduvad, talluse soomused muutuvad märgudes 
mustaks. .................................................................................. �. E. psorodeum

�. ENDOCARPON PSORODEUM (Nyl.) Blomb. & Forss. – hall�agusamblik

Tallus	soomusjas,	kinnitub	substraadile	alakülje	hüüfide	abil,	ritsiinid	puuduvad.	
Tihedalt kõrvuti asetsevad ning sageli üksteist katvad soomused moodustavad 
lausalise või üksikutes kohtades katkenud kooriku. Soomused ligikaudu 0,�–�,5 mm 
pikad ja 0,5–�,5 mm paksud, puhetunud, ebaühtlased, lainelised, hallikaspruunid 
või pruunid, muutuvad märjalt mustaks. Alapool must. 

Periteetsiumid tallusesse süüvitunud, vanemad neist märgatavad kühmukestena 
soomuse pinnal. Ekstsiipulum kerajas, must kuni pruun, alaosas hele. Parafüüsid 
arvukad, kuni �0 µm pikad. Eoseid eoskotis �, piklikud kuni ellipsoidsed, algul 
värvusetud, hiljem tumedad, �0–48×�4–�0 µm. 

Hümeenium I+ violetseks.

Boreaalne liik. Kasvab niisketes kohtades lubja- ja silikaatkividel. Eestis Harjumaal 
Kostivere karstialal (T. Piini suulised andmed).

LST: talluse alaküljel ritsiinid puuduvad, talluse soomused muutuvad niiskena 
mustaks.

�. ENDOCARPON PUSILLUM Hedw. /E. schaereri Körb./ – väike�agusamblik

Tallus väikesoomusjas, kinnitub substraadile protalluse ja mustade pikkade, 
ligikaudu �,5 mm pikkuste ritsiinide abil. Soomused punakaspruunid, ligikaudu 
0,5–�,5 mm pikad ja 0,�8–0,� mm paksud, alguses ümarad, terveservalised, hiljem 
ebamäärase kujuga, servast veidi sämbulised, asetsevad tihedalt kõrvuti või katavad 
üksteist katusekivijalt, vahel asetsevad ka eraldi. Niiskudes ei muutu mustaks. 
Talluse alapool must.

Periteetsiumid tallusesse süüvitunud, märgatavad mustade kühmukestena 
talluse pinnal. Ekstsiipulum kerajas, tumepruun kuni pruunikasmust. Parafüüsid 
arvukad, õrnad �5–40 µm pikad. Eoseid eoskotis �, ellipsoidsed, sageli aheneva 
otsaga, algul värvusetud, hiljem pruunikad või ruuged, �0–70×(��)�7–�8 µm. 

Hümeenium I+ violetseks.



�0�

Submediterraanne liik. Kasvab lubjakividel, harva liivasel pinnasel, puidul. Eestis 
leitud hiljuti Saaremaal Lõo loopealsel (S. Ekman).

LST: talluse alaküljel ritsiinid, talluse soomused ei muutu niiskudes mustaks.

Perekond EVERNIA Ach. – lõhnasamblik

Tallus lehtjas-põõsasjas (peetakse üleminekuvormiks leht- ja põõsassamblike vahel), 
lamav kuni rippuv, kinnitub substraadile kinnitusketta abil, ritsiinideta, kollakashall 
kuni enamasti hallikas- või kollakasroheline. Talluse harud lehtjalt dorsiventraalsed, 
radiaalsümmeetriliselt ümmargused või kandilised. Koorkiht palissaadne, koosneb 
pealispinnaga	 risti	 asetsevatest	 hüüfidest,	 südamik	 hõreviltjas,	 korrapäratult	
harunevatest	hüüfidest.	Fotobiont:	üherakuline	rohevetikas.	

Apoteetsiumid lekanoraalsed, pindmised, tumepruunid. Eosed eoskotis 8-kaupa, 
värvusetud, �-rakulised.

Kasvavad peamiselt puukoorel, harvem kividel ja kaljudel ning maapinnal.

Maailmas 6, Eestis � liiki.

 �. Talluse harud selgelt lamendunud, dorsiventraalsed. Talluse alumine külg 
tunduvalt heledam kui ülemine. ..................................................�. E. prunastri

 – Talluse harud radiaalsümmeetrilised. Talluse üla- ja alakülg ühte värvi ...........�

 �. Tallus �0–�0 cm pikk, rippuv, soreedideta. .................................�. E. divaricata

 – Tallus lühem, 5–�0 cm pikk, põõsasjas, isiidistuvate soreedidega. .....................
 .............................................................................................. �. E. mesomorpha

�. EVERNIA DIVARICATA (L.) Ach. /Letharia divaricata (L.) Hue/ – pikk�
lõhnasamblik�

Talluse harud radiaalsümmeetrilised, rippuvad, �0–�0 cm pikad, pehmed, talluse pind 
enamasti praoline, valkjas-, kollakas- kuni oliivroheline, ebaühtlaselt paksenenud 
– läbimõõt �–� mm, kohati kuni 5 mm. Tallus tugevasti harunenud, külgharud kuni 
� cm pikad. Soreedid ja isiidid puuduvad. 

Apoteetsiumid esinevad väga harva, läbimõõt �–8 mm, on servmised, tumepruunid, 
lameda kettaga. Eosed 7–8×4–5 µm. 

Koorkiht K–, KC+ kollaseks või KC–, sisaldab usniinhapet ja divarikaathapet.

Boreaalne okasmetsade liik. Kasvab peamiselt okaspuude tüvedel ja okstel, eelistab 
niiskemaid metsi. Eestis hajusalt territooriumi eri osades (üle �0 leiukoha), paiguti 
puudub üsna suurtel aladel. Õhu saastumise suhtes tundlik liik.

LST: tallus tugevasti harunenud, talluse harud �0–�0 cm pikad, 
radiaalsümmeetrilise ehitusega, soreedideta, koorkiht K–.

�. EVERNIA MESOMORPHA Nyl. /Letharia thamnodes (Flot.) Arnold; L. 
mesomorpha (Nyl.) Du Rietz; Evernia thamnodes (Flot.) Arnold/ – kahar�
lõhnasamblik 

Talluse harud radiaalsümmeetrilised, 5–�0 cm pikad, lamenenud või kandilised, 
substraadist jäigalt eemale hoiduvad, võrdlemisi teravate otstega, sügavalt 
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pikivaolised, hallikas- või kollakasrohelised, dihhotoomselt harunenud. Tallusel 
valged või rohekad nõelakujulised väljakasved ja isiidistuvad soreedid. 

Apoteetsiumid esinevad väga harva, läbimõõt �–6 mm, servmised, violetjas-
mustad. Eosed 8–9×5–6 µm. 

Koorkiht K–, KC+ kollaseks või KC–. Sisaldab usniin- ja divarikaathapet.

Tsirkumboreaalne liik. Kasvab okaspuudel, harvem lehtpuudel, puidul ja kividel. 
Eestis leitud Harjumaal Harju-Jaanis (V. Räsänen), Ida-Virumaal Muraka rabas (I. 
Jüriado), Lääne-Virumaal Kundas (V. Räsänen), Tartumaal Emajõe-Suursoos (I. 
Jüriado) ja Järvseljal (H. Trass), Põlvamaal Taevaskojas (H. Trass) ning Värskas (I. 
Jüriado). Õhu saastumise suhtes võrdlemisi tundlik liik.

LST: talluse harud 5–�0 cm pikad, radiaalsümmeetrilise ehitusega, 
nõelakujuliste väljakasvete ja isiidistuvate soreedidega, koorkiht K–.

�. EVERNIA PRUNASTRI (L.) Ach. – kollane�lõhnasamblik 

Talluse harud rihmjalt lamenenud, �–�0 cm pikad, ühes tasapinnas mitmeti 
harunenud, dorsiventraalsed. Üla- ja alakülg värvunud erinevalt (väga harva ühte 
värvi) – ülakülg kollakas- kuni rohekashall, alakülg valkjas. Tallus pehme. Talluse 
harude servad ja osaliselt ka ülapool kaetud üksikute kerajate või enamasti liitunud 
soraalidega, vahel soreedid isiidistunud. 

Apoteetsiumid esinevad väga harva, on punakaspruunid, läbimõõduga �–5 mm, 
ketas nõgus kuni lame. Eosed 7–�0× 4–6 µm. 

Koorkiht K+ kollaseks, KC+ kollaseks või KC–. Sisaldab usniinhapet, evernhapet, 
atranoriini.

Nemoraalne laialeheliste metsade liik. Kasvab eraldiseisvatel leht- aga ka okaspuudel 
ja põõsastel, harvem kividel ja maapinnal (kinnistunud liivaluidetel). Keskmise 
taluvusega õhu saastumise suhtes. Eestis sage.

Kasutatakse lõhnaõlide valmistamisel (sisaldab lõhnaaineid kinnistavaid resinoide), 
varem ka värvainena ja juuksepuudri valmistamisel.

Varieeruv liik, eraldatud palju vorme ja varieteete, mis enamuses on ökoloogilised 
modifikatsioonid.	Alakülje	heledam	värvus	võimaldab	seda	liiki	eristada	morfologiliselt	
sarnastest Ramalina perekonna liikidest, mille hõlmaküljed on ühte värvi.

LST: talluse harud �–�0 cm pikad, rihmjalt lamenenud, dorsiventraalse 
ehitusega, talluse üla- ja alakülg erinevalt värvunud, soreedidega, koorkiht K+ 
kollaseks.

Perekond FLAVOCETRARIA Kärnef. & Thell – tundrasamblik

Tallus põõsasjas, püstine, kahvatukollane, dorsiventraalsete hõlmadega. Hõlmad 
kuni 8 cm pikad ja �0 mm laiad, mõned korrad dihhotoomselt harunevad, lamedad 
või renjad, sileda või võrkjalt kortsulise pinnaga. Talluse alaküljel esinevad hajusalt 
valkjad pseudotsüfellid. Talluse alaosa eredalt (tumekollaselt, purpurpunaselt) 
värvunud. Nii ülemine kui alumine koorkiht paraplektenhüümsed. Südamikukiht 
valge. 

Viljakehadeks lekanoraalsed apoteetsiumid, need arenevad aga väga harva; 
paiknevad hõlmatippudes, ketas pruun, läbimõõdus kuni 8 mm, ümbritsetud kitsa 
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talluseservaga. Eosed eoskotis 8-kaupa, �-rakulised, värvusetud, ellipsoidsed, 5–
�0×�–5,5 µm. Pükniidid mustade täppide või näsadena hõlmaservades. Püknospoorid 
hantlikujulised, 6×� µm. 

Fotobiont: Trebouxia. 

Koorkiht sisaldab usniinhapet, südamikukiht rasvhappeid lihhesteriin- ja 
protolihhesteriinhapet; talluse alaosas leidub antrakinoone.

Tundrasamblikud on alles äsja käokõrvade (Cetraria) perekonnast eraldatud, nad 
erinevad viimastest talluse värvuse, koorkihi ehituse ning samblikuainete sisalduse, 
aga ka viljakehade anatoomiliste detailide (eoskottide tipu ehitus) poolest.

Maailmas � liiki, mõlemad esinevad ka Eestis.

 �. Hõlmatipud kandilised, talluse pind võrkja mustriga, hõlmad lamedad, nende 
alaosa tumekollane. .........................................................................�. F. nivalis

 – Hõlmatipud ja -servad lainjad, talluse pind sile, hõlmad renjalt kokku käändunud, 
nende alaosa purpurpunane. ....................................................... �. F. cucullata

�. FLAVOCETRARIA CUCULLATA (Bellardi) KarneL & Thell /Cetraria 
cucullata (Bellardi) Ach.; Allocetraria cucullata (Bellardi) Randl. & Saag/ 
– harilik�tundrasamblik 

Tallus põõsasjas, püstine, 8–�0 cm kõrge. Hõlmad �–�0 mm laiad, renjad või peaaegu 
torujalt kokku rullunud, siledad, hõlmaservad lainelised, pükniididega. Talluse üla- 
ja alapool ühte värvi, kahvatukollane või roheka varjundiga, alaosas purpurpunane. 
Südamik valge. 

Apoteetsiumid esinevad harva, paiknevad hõlmatippudes, on kuni 8 mm 
läbimõõdus, helepruunid, tallusega ühte värvi servaga. 

Koorkiht ja südamik K–, C– ja P–. Sisaldab usniinhapet, lihhesteriin- ja 
protolihhesteriinhapet.

Arktoalpiinne epigeiid. Eestis leitud Vormsil Rumpo poolsaare rannavallidel mitme 
hektari suurusel alal (H. Trass).

LST: tallus püstine, kollane, südamikukiht valge, hõlmaservad lainelised, 
talluse alaosa purpurpunane.

�. FLAVOCETRARIA NIVALIS (L.) Kärnef & Thell /Cetraria nivalis (L.) Ach.; 
Allocetraria nivalis (L.) Randl. & Saag/ – lumi-tundrasamblik 

Tallus põõsasjas, püstine, 4–7 cm kõrge. Hõlmad �–�0 mm laiad, lamedad või pisut 
renjad, võrkjalt kortsulise pinna, kandiliste tippude ja pükniidikandjatega servades. 
Talluse üla- ja alapool ühte värvi, kahvatukollane, õlgkollane või pisut roheka 
varjundiga, alaosas kollakaspruun või tumekollane. Südamikukiht valge. 

Apoteetsiumid esinevad harva, paiknevad hõlmatippudes; on kuni �0 cm 
läbimõõdus, helepruunid, tallusega ühte värvi kitsa servaga. 

Koorkiht ja südamikukiht K–, C– ja P–. Koorkiht sisaldab usniinhapet, südamikukiht 
samblikuaineid ei sisalda.

Arktoalpiinse levikuga liik. Kasvab maapinnal loodudel ja liivikutel. Eestis võrdlemisi 
sage läänesaartel (Saaremaal, Hiiumaal, Muhus, Vormsil), harvem Lääne- ja Põhja-
Eesti rannikualadel, üksikud leiukohad Sise-Eestis.
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LST: tallus püstine, kollane, südamikukiht valge, hõlmatipud kandilised, 
talluse alaosa tumekollane.

Perekond FLAVOPARMELIA Hale – kitsesamblik

Tallus lehtjas, hõlmine. ebakorrapärane, läbimõõduga kuni �5 cm. Talluse ülapool 
kollakasroheline või -hall; alapool tume-pruun kuni must. Hõlmad laiad (kuni �5 mm 
läbimõõdus), ümardunud ja tõusvate servadega. Pseudotsüfellid puuduvad, ülemist 
koorkihti kattev õhuke epikorteks on pooridega. Võivad esineda isiidid ja soraalid. 
Ritsiinid paiknevad talluse alapoole keskosas nii, et Hõlmade servades moodustub 
paljas, ritsiinideta riba. 

Viljakehadeks lekanoraalsed apoteetsiumid. Eosed eoskotis 8 kaupa, �-rakulised, 
ellipsoidsed, suhteliselt suured (enam kui �5 µm pikad) ja paksuseinalised, võrreldes 
teiste lähedaste perekondadega. Püknospoorid silindrilised või hantlikujulised. 

Fotobiont: Trebouxia. 

Koorkiht sisaldab usniinhapet (põhiainena) ja atranoriini (lisaainena või väikestes 
kogustes), Südamikukihis erinevad samblikuained (depsiidid, depsidoonid, 
rasvhapped, antrakinoonid).

Valdavalt epifüütsed laia levikuga samblikud, mis parasvöötmealadel kasvavad 
metsastes piirkondades.

Maailmas üle �0 liigi, Eestis � liik.

Liikide määramistabel ja täiendav kirjandus vt. Perekond Parmelia (s. lat.) 
kirjelduses.

�.* FLAVOPARMELIA CAPERATA (L.) Hale /Parmelia caperata (L.) Ach./ 
– harilik�kitsesamblik

Tallus lehtjas, suur, ebakorrapärase kujuga, kuni �5 cm läbimõõdus, servades 
tõusvate hõlmadega, ülapool kollakasroheline kuni kollakashall. Hõlmad laiad, kuni 
�5 mm läbimõõdus, ümardunud otstega, üksteist katvalt asetunud. Talluse alapool 
kortsuline, must, servades pruun ja läikiv, ohtrate ritsiinidega, mis algul on valkjad 
ning hiljem muutuvad tumedateks. Talluse ülapool, eriti keskosas, kortsuline. 
Esinevad näsajad isiidid, mis võivad soreedistuda, ja kraaterjad soraalid. Viimased 
deformeeruvad ja nende suureteralised soreedid katavad sel juhul ühtlaselt osa 
tallusest. 

Apoteetsiumid esinevad harva, on kuni �0 mm läbimõõdus, punakaspruuni nõgusa 
ketta ja soredioosse talluseservaga. Eosed värvusetud, �-rakulised, ellipsoidsed, 
paksuseinalised, �5–�5×8–�4 µm. 

Koorkiht K+ kollaseks; südamikukiht K–, P+ punaseks, KC+ punaseks. Sisaldab 
usniin-, prototsetraar- ja kaperaathapet.

Nemoraalne liik, mille levik on seotud peamiselt laialeheliste metsadega. Kasvab 
lehtpuude, aga ka okaspuude koorel, harvem sammaldunud kividel. Tundlik õhu 
saastumise suhtes. Eestis leitud viimati Tartu lähedalt Tähtvere metsast, kus kasvas 
sookasel (H. Trass, �950. a.).

Erinevalt kõigist teistest kollaka tallusega parmelioidsetest samblikest kasvab 
puudel.
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LST: kollakas lehtjas tallus, laiad ümardunud tõusvate servadega hõlmad, 
võivad esineda näsajad isiidid ja kraaterjad soraalid, epifüüt.

Perekond FULGENSIA A. Massal. & De Not. in A. Massal. /Caloplaca 
sektsioon Fulgensia (A. Massal.) Zahlbr./ – särasamblik

Tallus soomusjas kuni plakoidne või peaaegu lehtjas, keskosas koorikjas ja köbruline, 
servas soomuste või väikeste radiaalsete hõlmadega: kollane kuni punakasoranž, 
mõnikord kaetud valkja härmakihiga. Sageli ümbritseb tallust valge protallus. 
Substraadile kinnitub ritsiinide kimpude või talluse alapoole abil. Ülapoolel isiidid ja 
soraalid puuduvad, kuid võivad esineda sisiidid, s. o. talluselt soomusjalt koordunud 
osad, mis lõhestavad koorkihti ja paljastavad valge südamikukihi. 

Lekanoraalsed apoteetsiumid on oranži või pruunika kettaga ning heledama 
talluseservaga. Eosed eoskotis 8-kaupa, värvusetud, �- või �-rakulised, viimasel juhul 
õhukese rakuvaheseinaga ning mitte bipolaarsed nagu perekonnas Caloplaca. 

Fotobiont: Trebouxia. 

Tallus ja apoteetsiumid K+ kirsipunaseks antrakinoon parietiini sisalduse tõttu; 
talluses on määratud ka fragilliini, kaloploitsiini jt. pigmente.

Kasvavad lubjarikkal pinnasel, lubjakivil või samblal.

Maailmas �0 liiki, sealhulgas Eestis �.

 �. Eosed valminult �-rakulised (harva 4-rakulised), �5–��×5–8 µm. Tallus 
punakasoranž, härmakihita. .......................................................(�.) F. schistidii

 – Eosed ka valminult �-rakulised, 7–�6 µm pikad. Tallus valkjas- kuni 
oranžikaskollane, enamasti kaetud valkja härmakihiga  ...................................�

 �. Tallus plakoidne või peaaegu lehtjas, lamendunud, selgelt eristunud hõlmadega 
servas ning jagunemata, tervikliku keskosaga. Eosed ellipsoidsed või pirnjad, 
7–�6×4–6 µm. .................................................................................�. F. fulgens

 – Tallus plakoidne või soomusjas, koosneb keskosas hajusalt paiknevatest 
kumeratest areoolidest ning servades ebaselgetest hõlmadest. Eosed lai-
ellipsoidsed 9–��× 4–7 µm. ..........................................................�. F. bracteata

�. FULGENSIA BRACTEATA (Hoffm.) Räsänen /Caloplaca bracteata 
(Hoffm.) Jatta/ – harilik�särasamblik 

Tallus plakoidne või soomusjas, �–� cm läbimõõdus, kollane, kohati valkja 
härmakihiga. Talluse keskosas paiknevad hajusalt kumerad areoolid või soomused, 
servades esinevad ebaselged või enam-vähem väljakujunenud hõlmad, mis enamasti 
on niisama pikad kui laiad. Ülapoolel võivad olla sisiidid ning siis paljastub valge 
südamikukiht ja jääb mulje, et tallus on kahjustatud putukate vms. poolt. 

Apoteetsiumid (läbimõõduga �–� mm) sagedased. Punakaspruun ketas 
ümbritsetud heledama, sageli lainelise talluseservaga. Eosed eoskotis 8-kaupa, 
värvusetud, �-rakulised, lai-ellipsoidsed, 9–��×4–7 µm. 

Tallus ja apoteetsiumid K+ kirsipunaseks parietiini sisalduse tõttu. Fragilliini, mis 
esineb lähedases liigis F. fulgens, pole leitud.

Kaltsifiilne	 arktoalpiinne	 liik.	 Kasvab	 lubjarikkal	 pinnasel,	 sammaldel	 ja	
taimejäänustel. Eestis võrdlemisi sage läänesaarte (eriti Saaremaa ja Muhu) loodudel, 
harvem Lääne- ja Loode-Eesti mandriosa loodudel.
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LST: kollane, valkja härmakihiga plakoidne või soomusjas tallus, mille servmised 
hõlmad ebaselged; eosed �-rakulised, laiellipsoidsed.

�. FULGENSIA FULGENS (Sw.) Elenk. /Caloplaca fulgens (Sw.) Körb./ 
– hõlmik-särasamblik 

Tallus plakoidne või peaaegu lehtjas, lamendunud, �–� cm läbimõõdus, valkjas- 
kuni oranžikaskollane, kaetud valkja härmakihiga. Talluse keskosa samuti peaaegu 
lehtjas, võib küll vananedes muutuda konarlikuks või isegi näsaliseks, kuid jääb 
ka siis terviklikuks; servades paiknevad hästi eristunud üle � mm laiused piklikud 
hõlmad. Sisiidide esinemise kohta on kirjanduses toodud vastuolulisi andmeid, 
Eestist pärineval materjalil pole neid leitud. 

Sageli paiknevad tallusel apoteetsiumid, need on 0,7–�,5 mm läbimõõdus, kollase 
kuni pruuni kettaga, mis algul on nõgus või lame, vananedes aga muutub kumeraks. 
Talluseserv kettast heledam, kitsas, terve, hiljem kaob. Eosed eoskotis 8-kaupa, 
värvusetud, �-rakulised (üksikud eosed �-rakulised), ellipsoidsed või pirnjad, 7–
�6×4–6 µm. 

Tallus ja apoteetsiumid K+ kirsipunaseks parietiini, fragilliini jt. pigmentide sisalduse 
tõttu.

Kserokontientaalne	kaltsifiilne	liik.	Kasvab	lubjarikkal	pinnasel,	loodudel,	sammaldel	
ning taimejäänustel. Eestis haruldane, seni teada � leidu: Saaremaal Lõo loopealsel 
(H. Trass), Muhus Üügu pangal (T. Randlane) ja Kõinastu laiul (H. Trass).

LST: kollane, valkja härmakihiga plakoidne või lehtjas tallus, mille servmised 
hõlmad selgelt eristunud, eosed �-rakulised, ellipsoidsed või pirnjad.

(�.) FULGENSIA SCHISTIDII (Anzi) Poelt – sammal-särasamblik

Tallus koorikjas või plakoidne, punakasoranž, härmakihita. Servmised Hõlmad 
väikesed, võivad puududa, sageli on aga paindunud sambla sisse, millel kasvab. 

Apoteetsiume (läbimõõduga kuni �,5 mm) tallusel ohtralt. Tumeoranž ketas 
ümbritsetud veidi heledama talluseservaga. Eosed värvusetud, �- (harva 4-) 
rakulised, kergelt nöördunud vaheseinaga, �5–��×5–8 µm. 

Tallus ja apoteetsiumid K+ kirsipunaseks.

Submontaanne	 kaltsifiilne	 liik.	 Kasvab	 sammaldel	 perekondadest	 Grimmia, 
Schistidium ja Orthotrichium lubjarikastes kasvukohtades. Eestis pole leitud. Esineb 
Gotlandi saarel. Võimalik on tema leidumine ka Eesti läänesaartel.

LST: punakasoranž, ilma härmakihita, koorikjas või plakoidne tallus, eosed 
�-rakulised.

Perekond HEPPIA Nägeli in A. Massal. – lappsamblik

Tallus koorikjas või soomusjas, areoleeritud, pruunikas, mustjas- kuni 
sinakasroheline,	kinnitub	substraadile	protalluse	hüüfide	või	ritsiinide	abil.	Koorkiht	
vähemalt osaliselt paraplektenhüümne, südamikukiht kohev, moodustub põimunud 
seenehüüfidest.	
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Lekanoraalsed apoteetsiumid nõgusa või lameda punakaspruuni ketta ja 
hästiarenenud talluseservaga, paiknevad talluse ülaküljel või süüvitunult. 
Hüpoteetsium hele, parafüüsid lihtsad. Eoseid eoskotis 8, �-rakulised, värvusetud. 

Fotobiont: tsüanobakter Scytonema.

Kasvavad maapinnal, harva kividel.

Maailmas � liiki, Eestis pole leitud.

(�.) HEPPIA LUTOSA (Ach.) Nyl. /H. adglutinata (Kremp.) Massal./ – muda-
lappsamblik

Tallus soomusjas või soomusja, harvem teraja koorikuna, ülakülg pruunikasmust 
või mustjashall (harva rohekas), matt, alakülg valkjas, kinnitub substraadile alakülje 
hüüfide	abil.	Soomused	1–3,5	mm	laiad,	nõgusad,	tasased	või	kühmulised,	tõusva	
terve, mõnikord sämbulise servaga. Soreedid puuduvad. 

Apoteetsiumid 0,5–� mm läbimõõdus, sileda või veidi puhetunud punakaspruuni 
ketta ja sileda või teralise talluseservaga, paiknevad üksikult või väikeste rühmadena, 
on osaliselt või täielikult tallusesse süüvitunud. Hüpoteetsium helepruun, �0–�� µm 
paksune. Hümeenium punakaspruun. Eosed ellipsoidsed või munajad, �5–�7×6,5–
�0 µm. 

Hümeenium I+ sinakaks → roosakaspunaseks.

Submediterraanne liik. Kasvab maapinnal kuivades lubjarikastes kohtades. Eestis 
pole leitud. Esineb Gotlandi ja Ölandi saarel, seetõttu võib tõenäoliselt kasvada ka 
Eesti läänesaarte loodudel.

LST:	 tallus	 soomusjas,	 kinnitub	 substraadile	 alakülje	 hüüfide	 abil,	 eoseid	
eoskotis 8, fotobiondiks Scytonema.

Perekond HETERODERMIA Trevis. – huulsamblik

Tallus lehtjas, valge või valkjashall, tihedalt substraadile liibuv, Hõlmad kitsad (0,5–
� mm), enamasti dihhotoomselt harunenud, prosoplektenhüümse ülakoorkihiga, 
väga sageli peajate või huuljate tipmiste soraalidega. 

Eosed Pachysporaria-tüüpi, pruunid, ellipsoidsed, �-rakulised, siledad, 
paksuseinalised. 

Tallus sisaldab alati atranoriini (K+ kollaseks).

Kasvavad puukoorel, sammaldunud kividel ja kaljudel. 

Maailmas 80, Eestis � liik.

Huulsamblikke käsitletakse mõnikord ripssamblike (Anaptychia) perekonna 
alamperekonna või sektsioonina. Küllaldane hulk eristavaid tunnuseid 
(prosoplektenhüümne ülakoorkiht, Pachysporaria-tüüpi eosed, atranoriini sisaldus 
jt.) lubab neid vaadelda iseseisva perekonnana.
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�.* HETERODERMIA SPECIOSA (Wulfen in Jacq.) Trevis. /Anaptychia 
speciosa (Wulf.) Massal./ – nõudlik�huulsamblik 

Tallus lehtjas, sõõrjas, üksikud tallused liituvad sageli suuremateks (läbimõõduga 
5–�5 cm) ebakorrapärasteks laikudeks. Hõlmad kitsad (0,5–�,5 mm laiused) ja 
0,5–�(�) cm pikkused, sõrmjalt või korduvalt dihhotoomselt harunenud, lamedad, 
siledad, talluse keskosas liitunud, välisosas eraldunud, tippudes peajate soraalidega. 
Talluse ülapool valge või valkjashall, talluse keskosas veidi pruunikas, kaetud 
prosoplektenhüümse koorkihiga. Talluse alapool valkjashall, hall, või pruunikas, 
sama värvi põõsasjate ritsiinidega. Südamikukiht valge. 

Apoteetsiumid lekanoraalsed, �–8 mm läbimõõdus, hambulise talluseserva ja 
pruuni kettaga. Eoskotis 8 eost, eosed pruunid, �-rakulised, ellipsoidsed, �4–�8×�0–
�7 µm, väga paksu seinaga, siledad. 

Sisaldab atranoriini ja tseoriini. Koorkiht K+ kollaseks; Südamikukiht K+ kollaseks, 
C–, KC–, P–.

Nemoraalne epifüüt ja epibrüiid. Kasvab laialehelistel lehtpuudel. Tundlik õhu 
saastumise suhtes. Eestis leitud �9�7. a. Abrukal (H. Lippmaa), hilisematel otsingutel 
pole seda liiki saarel kohatud.

LST: tallus lehtjas, valkjashall, peajate soraalidega, K+ kollaseks (atranoriin).

Perekond HYPERPHYSCIA Müll. Arg. /Physciopsis M. Choisy; Physcia 
subgen. Macrosperma (Vain.) Lynge/ – liibsamblik

Tallus väikelehtjas, tugevalt justkui liimitult substraadile liibunud. Ülakoorkiht 
paraplektenhüümne, alakoorkiht prosoplektenhüümne. 

Apoteetsiumid lekanoraalsed, parafüüsid harunenud, puhetunud pruunide 
tippudega, eoskotid silinderjad, 8 eosega. Eosed pruunid, �-rakulised, püknospoorid 
pikad, niitjad. 

Tallus	spetsiifiliste	samblikuaineteta,	reaktsioonid	negatiivsed.

Maailmas 5 liiki, Eestis � liik.

Perekonna eraldamise aluseks endisest kollektiivsest rosettsamblike (Physcia s. lat.) 
perekonnast on püknospooride ehitus ja talluse kasvuvorm.

�.* HYPERPHYSCIA ADGLUTINATA (Flörke) H. Mayrhofer & Poelt /
Physciopsis adglutinata (Flörke) M. Choisy; Physcia adglutinata (Flörke) 
Nyl./ – liimjas�liibsamblik

Tallus läbimõõduga kuni � cm, sõõrjas, õhuke, väga tihedalt substraadile liibunud. 
Ülapool pruunikashall, hallikaspruun kuni tumepruun, hõlmad vaid 0,�–0,5 mm 
laiused, lihtsad või nõrgalt kaheli harunenud, selgelt eraldunud või servades üksteist 
katvad. Hõlmaharude tippudes või hõlmade pinnal väikesed täpjad rohekasvalged 
soraalid, neid rohkem talluse keskosas. Ülakoorkiht paraplektenhüümne, 
alakoorkiht prosoplektenhüümne, viimane raskesti eristatav talluse tiheda liibumise 
tõttu substraadile. 

Apoteetsiumid esinevad harva, on 0,5–� mm läbimõõdus, ketas must. Eosed ��–
�8×7,5–9 µm, püknospoorid ��–�5×� µm. 

Fotobiont: Trebouxia. 
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Spetsiifilised	samblikuained	puuduvad.	Kõik	reaktsioonid	negatiivsed.

Lõuna- ja Edela-Euroopas nemoraalne epifüüt, harvem epiliit; Põhja-Euroopas 
haruldane, Skandinaavias vaid neli leiukohta, sealhulgas ka Gotlandil. A. Bruttani 
andmetel leitud möödunud sajandil Eestis, arvatavasti Tallinna ümbruses, kuid 
herbaarmaterjale pole säilinud. Sama teadet kordab käesoleva sajandi algul K. 
Mereschkowsky (samuti leidu kinnitava herbaareksemplarita). Esinemine Eesti 
nüüdisaegses	lihhenoflooras	kahtlane.

LST: tallus väikelehtjas, tihedalt substraadile liibunud, soraalid, pikad niitjad 
püknospoorid.

Perekond HYPOCENOMYCE M. Choisy – soomussamblik

Tallus koosneb soomustest, on kahvatuhall kuni tumepruun. Soomused enamikul 
liikidel teokarbikujulised, kumerad, 0,5–�(�) mm laiad. Ülemine koorkiht on 
südamikust selgelt eristunud, alumine koorkiht enamikul liikidel puudub. Kinnitub 
substraadile	südamikust	välja	kasvavate	värvusetute	või	helepruunide	hüüfide	abil.	
Fotobiont: �-rakuline rohevetikas. Südamik I–. 

Apoteetsiumid letsideaalsed, pruunid kuni mustad, püsivalt lamedad ja pärisservaga 
või hiljem (vananedes) kumerad ja servata, sageli lainelise servaga, läbimõõt 0,5–
�(�,5) mm. Parafüüsid sirged, vähe harunenud, nõrgalt kokku kleepunud. Eoskotid 
nuia- või silindrikujulised. Eosed eoskotis 8-kaupa, värvusetud, õhukeste seintega, 
�-rakulised, harva enamarakulised. 

Sisaldab alektoriaal-, fumaarprototsetraar-, lekanoor-, prototsetraarhapet ja mitut 
tundmatut ainet.

Enamik liike kasvab puidul ja puukoorel, peamiselt okaspuudel; eelistavad 
valgusküllaseid kasvukohti.

Maailmas �0, Eestis 5 liiki.

Lähedane perekonnale Psora, seetõttu tuuakse nende kahe perekonna liikide 
määramistabel koos.

 �. Tallus koorikjas, soraalidega. ..................................................... 5. H. sorophora

 – Tallus soomusjas, soreedidega või ilma  ...........................................................�

 �. Soomused roosad kuni telliskivipunased, nõgusad, �–8 mm laiad, kividel ja 
maapinnal. ................................................................................Psora decipiens

 – Soomused hallikad kuni pruunid, kumerad või lamedad, 0,5–� mm laiad, puudel 
ja puidul ..........................................................................................................�

 �. Tallus soreedidega ...........................................................................................4

 – Tallus soreedideta ............................................................................................5

 4. Koorkiht C+ punaseks, P–. ............................................................ 4. H. scalaris

 – Koorkiht C–, P+ punaseks. ................................................... �. H. anthracophila

 5. Soomused kumerad, tõusvad, tuhmid. Eosed �–4-rakulised, kitsas-ellipsoidsed 
(7–�5×�–5 µm). ......................................................................�. H. caradocensis

 – Soomused substraadile liibuvad, läikivad. Eosed �-rakulised, ellipsoidsed (4,5–
7,5×�,5–�,5 µm). ...............................................................................�. H. friesii
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�. HYPOCENOMYCE ANTHRACOPHILA (Nyl.) P. James & Gotth. Schneid. 
/Lecidea anthracophila Nyl.; L. cladonioides Th. Fr.; Psora anthracophila 
(Nyl.) Arnold/ – männi-soomussamblik

Tallus koosneb soomustest. Soomused kuni 0,8(�,�) mm laiad, tõusvad, geotroopselt 
orienteeritud,	harva	prolifitseerunud,	noorena	veidi	nõgusad,	hiljem	kumerad,	servad	
üles käändunud, harilikult terved ja jahujatest soreedidest koosnevate huuljate 
soraalidega. Soomuste ülapool rohekaspruun kuni pruun, alusel veidi tumedam, 
läikiv, serv kahvatupruun kuni valge; alapool kahvatupruun, soraalid hallid. Talluse 
alapool koorkihiga. 

Apoteetsiumid esinevad harva, Läbimõõt kuni 0,8(�,�) mm, servmised või 
pindmised, eraldiseisvad (väga harva kokku kasvanud), noorena võivad olla lamedad 
ja ebamäärase servaga, hiljem kumerad ja servata, punakaspruunid, härmakihita. 
Epiteetsium pruun. Hüpoteetsium värvusetu. Parafüüsid otstest veidi paksenenud. 
Eoskotid nuiakujulised. Eosed kitsalt ellipsoidsed, värtnakujulised, värvusetud, �-
rakulised, harva �-rakulised, 7–��×�,5–�,5 µm. Pükniidid esinevad harva, läbimõõt 
kuni 0,�5 mm, paiknevad servmiselt või pindmiselt soomuste alaküljel. Püknospoorid 
niitjad, veidi kaarjad, 6,5–��,5×� µm. 

Koorkiht P+ punaseks, K–, C–, KC+ purpurseks. Sisaldab fumaarprototsetraar- ja 
prototsetraarhapet.

Boreaalne okasmetsade liik. Kasvab puidul, harvem puukoorel, põhiliselt männil; 
eelistab põlenud puitu. Eestis leitud kaks korda rabastuvas kanarbikumännikus 
Pärnumaal Lodjal ja Viljandimaal Karksis (A.-L. Sõmermaa).

LST: tõusvad, allapoole pöördunud serva ja huuljate servasoraalidega soomused; 
apoteetsiumid punakaspruunid, kumerad, härmakihita; koorkiht ja südamik 
P+ punaseks, C–.

�. HYPOCENOMYCE CARADOCENSIS (Leight. ex Nyl.) P. James & Gotth. 
Schneid. /Toninia caradocensis (Nyl.) J. Lahm/ – põis-soomussamblik

Tallus koosneb soomustest. Soomused kuni �(�,5) mm laiad, sageli tiheda 
kogumikuna, kumerad või isegi põisjad, tõusvad, rohekashallid kuni tumepruunid, 
tuhmid. Soreedid puuduvad. 

Apoteetsiumid esinevad harva, läbimõõdus kuni 0,5(0,8) mm, paiknevad 
soomustel pindmiselt, ketas must, härmakihita, lame ja püsiva pärisservaga. Nii 
epiteetsium kui hüpoteetsium pruunid. Eosed eoskotis 8-kaupa, �–4-rakulised, 
kitsas-ellipsoidsed, 7–�5×�–5 µm. Pükniidid esinevad harva, püknospoorid kitsalt 
ellipsoidsed, �,5–4,5×�,� µm. 

Koorkiht P–, K–, C–, KC–.

Kasvab puidul, harvem puukoorel, taluv õhu saastatuse suhtes. Eestis leitud 
läänesaartel – Saaremaal Odalätsist (I. Kärnefelt, S. Ekman), Muhus Koguvalt (G. 
Thor) ja Kõinastu laiult (I. Kärnefelt, S. Ekman, R. Sundin) – ning Ida-Virumaalt 
Muraka rabast (I. Jüriado).

LST: kumerad, tõusvad ja soreedideta soomused; apoteetsiumid mustad, 
lamedad, härmakihita; eosed �–4-rakulised, kitsas-ellipsoidsed; koorkiht P–, 
C–.
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�. HYPOCENOMYCE FRIESII (Ach. in Lilj.) P. James & Gotth. Schneid. /
Psora friesii (Ach.) Hellb.; Lecidea friesii Ach. in Lilj./ – Friesi�soomussamblik 

Tallus koosneb soomustest. Soomused 0,5–�,0(�,5) mm laiad, lamavad või harva veidi 
tõusvad, eraldi asetsevad, nõgusad, lamedad või kumerad, soreedideta. Soomuste 
kuju ja värvus väga varieeruv; serv terve, sakiline või üksikute sisselõigetega, 
allapoole pöördunud. Soomuste ülapool hallikasroheline kuni tumepruun, läikiv. 
Alumine koorkiht puudub. 

Apoteetsiumid esinevad tavaliselt arvukalt, läbimõõt kuni �,0(�,4) mm, paiknevad 
pindmiselt soomustel, on lamedad, mustad, härmakihita, pärisservaga (hiljem 
muutub serv laineliseks). Ekstsiipulum mustjaspruun. Hüpoteetsium ja epiteetsium 
pruunid. Eoskotid silindrikujulised. Eosed ellipsoidsed, �-rakulised, 4,5–7,5×�,5–
�,5 µm. Pükniidid harilikult olemas, läbimõõt kuni 0,� mm, paiknevad pindmiselt 
soomustel või näivalt otse substraadil. Püknospoorid kitsalt ellipsoidsed või 
pulgakujulised, �,5×� µm. 

Koorkiht ja südamik P–, K–, C–, KC–. Samblikuainete sisaldus pole teada.

Boreaalne okasmetsade liik. Kasvab puidul ja puukoorel, nii okas- kui lehtpuudel, 
eelistab siiski mändi ja põlenud puitu. Eestis leitud käesoleva sajandi alguses 
Viljandimaal Kõpus (G. Avajev; määras T. Piin �97�. a.), hiljuti ka Saaremaal 
Odalätsil (I. Kärnefelt, H. Trass) ning Ida-Virumaal Muraka rabas (I. Jüriado).

LST: lamavad, allapoole pöördunud servaga ja soreedideta soomused; 
apoteetsiumid mustad, lamedad, härmakihita; eosed �-rakulised, ellipsoidsed; 
koorkiht ja südamik P–, C–.

4. HYPOCENOMYCE SCALARIS (Ach.) M. Choisy /Lecidea scalaris 
(Ach.) Ach; L. ostreata (Hoffm.) Schaer.; Psora ostreata Hoffm./ – trepp-
soomussamblik 

Tallus koosneb soomustest. Soomused 0,5–�,�(�,0) mm laiad, tõusvad, geotroopselt 
orienteeritud, katusekivijalt asetunud, eraldi seisvad või harvem kokkukasvanud, 
nõrgalt kumerad või poolkerajad; serv nõrgalt üles,pöördunud, terve või sakiline, 
jahujatest soreedidest koosnevate huuljate soraalidega. Soomuste ülapool 
hallikasroheline kuni tumepruun, tuhm; alakülg valge, kollakaspruunide 
servasoreedidega, alaküljel soreedid rohelised. Alumine koorkiht puudub. 

Apoteetsiumid esinevad harva, läbimõõt kuni �,5(�) mm, paiknevad servmiselt 
soomuste alaosas, on jäävalt lamedad, mustad, harilikult sinakasvalge härmakihiga, 
servaga (vananedes muutub serv laineliseks). Hüpoteetsium pruun. Epiteetsium 
määrdunudroheline, sisaldab kristalle, mis värvuvad C+ punaseks. Eoskotid 
silindrikujulised. Eosed valmivad harva, on �-rakulised, 9–��×�,5–4 µm. Pükniidid 
esinevad harva, läbimõõt kuni 0,� mm, asuvad servmiselt või pindmiselt soomuste 
üla- või alaküljel, püknospoorid pulgakujulised, 5–7,5×� µm. 

Koorkiht ja südamik P–, K–, C+ punaseks, KC+ punaseks. Sisaldab lekanoorhapet.

Laia levikuga holarktiline liik. Kasvab põhiliselt puidul ja puukoorel, harva kividel ja 
maapinnal, väga harva muul substraadil. Koorel kasvavad eksemplarid on harilikult 
steriilsed, põlenud puidul fertiilsed ja vähem soreedistunud. Õhu saastumise suhtes 
võrdlemisi taluv liik. Eestis harilik.
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LST: tõusvad, ülespoole pöördunud serva ja huuljate servasoraalidega 
soomused; apoteetsiumid mustad, lamedad, härmakihiga; koorkiht ja südamik 
P–, C+ punaseks.

5. HYPOCENOMYCE SOROPHORA (Vain.) P. James & Poelt – tera-
soomussamblik

Tallus peaaegu koorikjas, areoleeritud. Areoolid kuni � mm läbimõõdus, helehallid 
või -pruunid, tuhmid. Areoolidel arenevad hajusad, rohekas- või kollakaspruunid 
jahujate soreedidega soraalid. 

Apoteetsiumid esinevad väga harva, läbimõõduga kuni �,� mm, ketas must, lame, 
püsiva pärisservaga. Epiteetsium rohekas, hüpoteetsium pruun. Eosed eoskotis 
8-kaupa, �-rakulised, ellipsoidsed, 6–��×�–7 µm. Pükniidid arenevad kohati, 
püknospoorid ellipsoidsed, �,5–5×�,5–�,5 µm. 

Koorkiht K+ kollaseks, P+ kollaseks, C+ punaseks, KC+ punaseks. Sisaldab 
alektoriaalhapet.

Kasvab puidul, harvem okaspuude (männi) koorel. Eestis leitud ühel korral Kõinastu 
laiult (R. Sundin, G. Thor).

LST: tallus koorikjas; hajusad rohekad soraalid; koorkiht P+ kollaseks, C+ 
punaseks.

Perekond HYPOGYMNIA (Nyl.) Nyl. – hallsamblik

Tallus lehtjas, kinnitub substraadile keskosa alapoole abil (ritsiinideta), servaosad 
kinnitumata, veidi tõusvad. Talluse ülapool hallikasroheline, valkjashall, vahel veidi 
pruunikas või kollakas, serva-, huul- või pinnasoreedidega või nendeta, väga harva 
isiididega; alapool must või pruunikasmust, servades veidi heledam, kortsuline või 
kurruline. Mõnel liigil alapool eriti hästi arenenud ja nähtav musta palistusena 
hõlmaservades. Üla- ja alapoole koorkiht prosoplektenhüümne. Südamikukiht 
valge, seest õõnes. 

Apoteetsiumid istuvad või lühikesel jalakesel, lekanoraalsed, pruuni kettaga, 
esinevad harva (vaid eriti soodsates kasvukohtades inimtegevusest mõjutamata 
loodusaladel). Eosed eoskotis 8-kaupa, �-rakulised, ellipsoidsed. 

Fotobiont: Trebouxia. 

Liigid sisaldavad atranoriini, füsood- ja füsodaalhapet.

Kasvavad peamiselt puude tüvedel ja okstel ning puidul, harvem kividel ja kaljudel 
(eriti sammaldega kaetuil) ning juhuslikult ka maapinnal.

Maailmas 40, Eestis 4 liiki.

 �. Tallus soreedide või isiididega ..........................................................................�

 – Tallus soreedideta ja isiidideta .........................................................................5

 �. Hõlmade alapoole koorkiht hästi arenenud ja nähtav ülapoolt palistava musta 
randina, alapoole koorikihis augud («koopad»). .................................4. H. vittata

 – Hõlmu ei palista alapoole must koorkiht, kui see siiski esineb, siis on kitsas, 
mittepidev ja aukudeta ....................................................................................�
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 �. Soreedid pindmised, paiknevad talluse keskosas......................... �. H. farinacea

 – Soraalid huuljad ja/või peajad, paiknevad hõlmatippudes ja -servades  ...........4

 4. Hõlmad tippudes torujalt kokkukäändunud ja tipmiste peajate soraalidega; 
südamikukiht P–. ......................................................................... �. H. tubulosa

 – Hõlmad enam-vähem lamedad või vaid veidi kumerad, huulsoraalidega; 
südamikukiht P+ oranžiks. .........................................................�. H. physodes

 5. Südamikukiht P–, hõlmaservad laia pideva musta randiga. ..............4. H. vittata

 – Südamikukiht P+ oranžiks, hõlmaservad pideva laia musta randita. ..................
 ...................................................................................................�. H. physodes

�. HYPOGYMNIA FARINACEA Zopf /Parmelia bitteriana Zahlbr., 
Hypogymnia bitteriana (Zahlbr.) Räsänen/ – jahu-hallsamblik 

Tallus lehtjas, moodustab ebakorrapäraseid kuni 6-cm läbimõõduga laike. Hõlmad 
�–� mm laiused ja �–� cm pikkused, tihedalt üksteise kõrval asetsevad või servadest 
üksteist osaliselt katvad, tasased või nõrgalt kumerad. Talluse ülapool valkjashall, 
vahel nõrga roheka tooniga, sile või peenekortsuline, veidi läikiv või matt, keskosas 
alati peente või terajate soreedidega. Talluse alapool must (servades pruunikasmust), 
kurruline, ritsiinideta. 

Apoteetsiumid esinevad harva, asuvad madalal jalakesel, pruuni kettaga ja 
soredioosse talluseservaga. Tallus sisaldab atranoriini ja füsoodhapet. 

Koorkiht ja soreedid K+ kollaseks, KC+ pruunikaspunaseks, P–; südamikukiht P–, 
K–, C–, KC+ punaseks.

Boreaalne epifüüt ja epiksüül. Kasvab leht- ja okaspuude okstel ja tüvedel, vanadel 
aialattidel ja laastukatustel, väga harva sammaldunud kividel ja kaljudel. Võrdlemisi 
tundlik õhu saastumise suhtes. Eestis leitud hajusalt maa kõikides osades (�0 
leiukohta).

LST: lehtjas valkjashall tallus rohekate terajate soreedidega keskosas.

�. HYPOGYMNIA PHYSODES (L.) Nyl. /Parmelia physodes (L.) Ach./ 
– harilik�hallsamblik 

Lehtjas tallus väga mitmesuguse kujuga korrapärasest rosetist kuni korrapäratute 
suurte (kuni �5–�0 cm läbimõõdus) laikudeni, keskosas kinnitub alapoole koorkihi 
abil lõdvalt substraadile, servaosades vaba, kinnitumata, tõusev. Hõlmad lamedad 
või veidi kumerad, �–5 cm pikkused ja �–5 mm laiused, tihedalt üksteise kõrval 
asetsevad, servadest üksteist mõnevõrra katvad või hõredalt (eraldunult) asetsevad, 
harkjalt või sulgjalt harunenud, tipu suunas sageli laienenud ja tipus huuljalt üles 
käändunud. Talluse ülapool valkjas-, rohekas- või sinakashall, vahel nõrga kollaka või 
pruunika tooniga, sileda või veidi kortsulise pinnaga ja väikeste mustade laikudega, 
isiidideta, valgete huulsoraalidega (noortel eksemplaridel ja osadel täiskasvanud 
hõlmadel võivad soraalid puududa). Talluse alapool keskosas tumepruun kuni must, 
kortsus ja kurruline, matt, servades heledam pruun ja läikiv. 

Apoteetsiumid esinevad vaid eriti sobivates kasvukohtades kasvavatel 
eksemplaridel, asuvad jalakestel, on �–�0 mm läbimõõdus ja pruuni kettaga. 

Tallus sisaldab atranoriini, füsood- ja füsodaalhapet. Koorkiht K+ kollaseks → 
oranžiks; südamikukiht K–, P+ oranžiks.
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Multiregionaalne epifüüt ja epiksüül, kasvab paljude puuliikide (eriti okaspuude) 
okstel ja tüvedel, töödeldud puidul, harvem sammaldunud kividel ning kaljudel ja 
veelgi harvem maapinnal. Õhu saastumise suhtes vähese tundlikkusega. Eesti kõige 
harilikum lehtsamblik, eriti tüüpiline ning ohter mändidel ja kuuskedel, sage ka 
kaskedel, tammedel jt. Vormirikas liik. On eraldatud üle �0 vormi või varieteedi, mis 
enamuses	on	osutunud	ökoloogilisteks	modifikatsioonideks.

LST: lehtja talluse hõlmad huulsoraalidega, südamikukiht P+ oranžiks.

�. HYPOGYMNIA TUBULOSA (Schaer.) Hav. /Parmelia tubulosa (Schaer.) 
Bitter/ – toru-hallsamblik 

Tallus lehtjas, rosetjas või korrapäratu kujuga, �–6 cm läbimõõdus, keskel 
substraadile kinnitunud, servades vaba ja tõusvate hõlmadega. Hõlmad 0,5–4 cm 
pikkused ja �–5 mm laiused, puhetunud, kumerad, justkui torujad, eraldunult 
harkjalt harunenud, tippudes peajate («mansetjate») soraalidega. Talluse ülapool 
rohekas-, sinakas-, valkjas- või tuhkhall, keskosas matt, servades veidi läikiv, sile 
või kergelt kortsuline, mõnikord esineb hõredalt pinnasoreede. Talluse alapool pruun 
või must, kortsulis-kurruline. 

Apoteetsiumid esinevad väga harva (Eestis leitud ühel korral),on lühikesel 
jalakesel, pruuni kettaga. 

Tallus sisaldab atranoriini ja füsoodhapet. Koorkiht ja soreedid K+ kollaseks, KC+ 
pruunikaspunaseks, P–; südamikukiht P–, K–, KC+ punaseks.

Boreaalne epifüüt ja epiksüül. Kasvab peamiselt okaspuude, harvem lehtpuude 
(kaskede) okstel ja tüvedel, töödeldud puidul, harva sammaldunud kividel ja kaljudel. 
Õhu saastumise suhtes tundlik liik. Eestis paiguti harilik, taandunud suuremate 
linnade ümbrusest.

LST: lehtjas tallus torujalt kokkukäändunud hõlmade ja peajate soraalidega, 
südamikukiht P–.

4. HYPOGYMNIA VITTATA (Ach.) Parrique /Parmelia vittata (Ach.) Nyl./ 
– ääris-hallsamblik

Tallus lehtjas, ebakorrapärase kujuga, moodustub üksteisest eraldunud, harvem 
tihedalt külgnevatest hõlmadest, mis on lõdvalt substraadile kinnitunud. Hõlmad 
0,5–6 cm pikkused ja 0,5–� mm laiused, lamedad või veidi kumerdunud, tipu suunas 
laienenud, tipmiste huuljate soraalidega. Talluse ülapool hallikasroheline, servade 
suunas tumenev; alapool must, aukudega («koobastega»), hästi arenenud, palistab 
pideva musta randina hõlmade servi. 

Apoteetsiumid esinevad harva (Eestis leidmata), asuvad jalakesel, tumepruuni 
kettaga. 

Tallus sisaldab atranoriini ja füsoodhapet. Koorkiht ja soreedid K+ kollaseks, KC+ 
pruunikaspunaseks, P–; südamikukiht K–, KC+ punaseks, P–.

Hüpoarktomontaanne epifüüt. Kasvab peamiselt okaspuude okstel ja koorel ning 
sammaldunud kaljudel. Väga tundlik õhu saastumise suhtes. Eestis haruldane, 
vanemad leiukohad Tallinnas ia selle lähemas ümbruses (A. Bruttan, P. Wasmuth) 
hävinud, liik säilib Põlvamaal Piusa liivakivikaljudel (H. Trass).
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Kergesti. segiaetav mõnede hariliku hallsambliku (H. physodes) kitsahõlmaliste 
vormidega. Kirjeldatava liigi juures tuleb eriti tähele panna alakoorkihi augukesi 
(perforatsioone), mis puuduvad harilikul hallsamblikul, samuti südamikukihi 
reaktsioone (P–, hariliknl hallsamblikul P+ oranžiks).

LST: lehtjas tallus huulsoraalidega, hõlmaservad mustade rantidega, alapool 
aukudega, südamikukiht P–.

Perekond IMSHAUGIA S. L. F. Meyer – terasamblik

Tallus rosetjas, keskosas koorikjas või peaaegu lehtjas, servades selgelt lehtjas, 
hõlmadega, läbimõõdus kuni 8 cm. Hõlmad substraadile liibuvad. Talluse ülapool 
hall, alapool kahvatupruun kuni valkjas, väheste ritsiinidega. Nii ülemine kui 
alumine koorkiht paraplektenhüümsed. Pseudotsüfellid puuduvad, võivad esineda 
isiidid ja soreedid. 

Viljakehadeks lekanoraalsed apoteetsiumid. Eosed �-rakulised, värvusetud, 
ellipsoidsed, 6–9×4–6 µm. Pükniidid paiknevad pindmiselt või servmiselt, on tallusest 
väljaulatuvad; püknospoorid hantlikujulised, �,5–5×� µm. 

Fotobiont: Chlorococcus. 

Koorkihis sisaldub atranoriin, südamikukihis evern- või tamnoolhape.

Kasvavad puukoorel ja puidul.

Maailmas �, Eestis � liik.

Terasamblike liigid kuulusid varem lagusamblike (Parmeliopsis) perekonda. 
Erinevused seisnevad asko- ja püknospooride kujus ning samblikuainete 
sisalduses.

�. IMSHAUGIA ALEURITES (Ach.) S. L. F. Meyer /Parmeliopsis pallescens 
(Hoffm.) Zahlbr.; Parmeliopsis aleurites (Ach.) Nyl./ – hall�terasamblik 

Tallus väikelehtjas, enamasti �–� cm, vahel kuni 8 cm läbimõõdus. Hõlmad �–� 
mm laiad, substraadile liibuvad. Talluse ülapool hallikasvalge kuni valkjas, alapool 
valkjas kuni helepruun, väheste ritsiinidega. Talluse ülapoolel ohtralt teralisi või 
silindrilisi isiide, mis sageli moodustavad ühtlase isidioosse massi, võib osalt üle 
minna soredioosseks massiks. 

Apoteetsiumid esinevad väga harva, on �–� mm läbimõõdus, ketas pruun, 
hammasja servaga. Eosed ellipsoidsed, värvusetud, 6–9×4–6 µm. Pükniidid pindmised 
või servmised, pole tallusesse süüvitunud. Püknospoorid hantlikujulised, �,5–4,5×� 
µm. 

Koorkiht K+ kollaseks, P+ oranžiks, C–, KC+ oranžikaspruuniks. Sisaldab 
tamnoolhapet, atranoriini.

Boreaalne liik. Kasvab okaspuudel (sagedamini mändidel), harvem lehtpuude koorel, 
puidul, kividel. Õhu saastumise suhtes tundlik liik. Eestis võrdlemisi sage, eriti 
rabamändidel.

LST: tallus väikelehtjas, hallikas, ohtralt terajaid isiide.
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Perekond LASALLIA Mérat – põissamblik

Tallus lehtjas, suur, ainuhõlmine, harva hulkhõlmine, enam-vähem ühtlaselt 
asetsevate põiekestega ülapoolel, millele alapoolel vastavad sügavad lohud. Tallus 
ümmargune või ebakorrapärase kujuga, ülapool kaetud paraplektenhüümse, alapool 
skleroplektenhüümse (väga paksude seintega rakkudest koosneva) koorkihiga. 
Kinnitub substraadile naba abil, ritsiinideta. 

Apoteetsiumid letsideaalsed, mustad, istuvad või lühikese jala otsas, asetsevad 
hajusalt kogu talluse pinnal. Ketas lame või veidi kumer, sile, sileda või täkilise 
(krenuleeritud) servaga. Eoskottides �–� eost. Eosed värvusetud või pruunikad, 
muraalsed. 

Fotobiont: Protococcus. 

Sisaldavad gürofoor-, umbilikaar- ja lekanoorhapet. Kõik liigid epiliidid.

Maailmas 8, Eestis � liik.

�. LASALLIA PUSTULATA (L.) Mérat /Umbilicaria pustulata (L.) Hoffm./ 
– harilik�põissamblik 

Tallus suur, läbimõõduga �0–�5 cm, ainuhõlmine, lame või nõgus, substraadile 
liibuv, algul ümmargune, hiljem ebakorrapärase kujuga, lõhestunud või kärisenud 
servaga. Talluse ülapool hall või hallikaspruun, vahel mustjaspruun (märgunult 
rohekaspruun), arvukate, �–6-mm läbimõõduga ja 0,5–� mm kõrguste põiekestega 
(pustulitega) ning tumedate koraljate isiididega. Talluse alapool hele- kuni 
tumepruun, kohati hallika kirmega, šagräänne, ülapoole põiekestele vastavate 
süvenditega, ritsiinideta, lühikese nabaga. 

Apoteetsiumid esinevad harva, on �–�,5 mm läbimõõdus, paiknevad hajusalt, 
istuvad, mustad, sileda ketta ja hästimärgatava talluseservaga. Eosed 40×��–�7 µm, 
ellipsoidsed, pruunikad, mitmerakulised. 

Tallus K–, P–; südamik C+ ja KC+ punaseks. Sisaldab gürofoor-, vahel umbilikaar- 
ja lekanoorhapet.

Submontaanse levikuga liik. Kasvab kaljudel, rändrahnudel ja kividel hästi 
valgustatud kasvukohtades. Eestis leitud Hiiumaal ning Loode- ja Põhja-Eestis 
umbes kümnes kohas.

LST: tallus lehtjas, ülapoolel põiekesed, millele alapoolel vastavad süvendid, 
ülapool kaetud koraljate isiididega.

Perekond LECANORA Ach. sektsioon Placodium – liudsamblik

Tallus koorikjas kuni peaaegu lehtjas, servades hõlmadega; ülapool ja mõnikord 
ka alapool koorkihiga kaetud, kinnitub substraadile südamikukihi või protalluse 
hüüfide	 abil.	 Fotobiont:	 Protococcus. Tallus ülapoolel enamasti kollakas- kuni 
hallikasroheline. 

Apoteetsiumid istuvad, tallusele liibuvad või tallusesse süüvitunud, lekanoraalsed. 
Parafüüsid harunemata, enamasti nuijalt paksenenud tippudega. Eosed eoskotis 8-
kaupa, värvusetud, �-rakulised, harilikult ellipsoidsed. 

Sisaldavad usniin- ja psoroomhapet.

Kasvavad enamasti graniit-, harvem lubjakividel, puukoorel, puidul või maapinnal.
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Maailmas 80, Eestis � liiki.

 �. Hõlmad vaid talluse keskosas substraadile kinnitunud, muidu vabad, pikad ja 
üleni kitsad. ...............................................................................�. L. achariana

 – Hõlmad üleni tihedalt substraadiga liitunud, ainult otstes pisut tõusvad, 
laienenud tippudega  .......................................................................................�

 �. Tallus hele, kollakas- või pruunikasroheline, suhteliselt õhuke, hõlmad lamedad 
kuni nõgusad, apoteetsiumid talluse keskosas arvukad. .................�. L. muralis

 – Tallus tume, pruunikasroheline, paks, hõlmad lamedad kuni kumerad, 
apoteetsiumid vähearvukad. ....................................................�. L. macrocyclos

�. LECANORA ACHARIANA A. L. Sm. /Placolecanora achariana (A. L. Sm.) 
Kopacz.; Lecanora cartilaginea (Lilj.) Ach./ – Achariuse�liudsamblik 

Tallus lehtjas, 0,5–0,6 mm paksune, moodustab 0,5–��-cm läbimõõduga 
padjanditaolisi rosette. Hõlmad pikad, kitsad, 0,5–�,0 mm laiad, nõrgalt substraadile 
kinnitunud, laineliste servadega, katusekivijalt üksteist katvad. Talluse ülapool 
helekollane, valkjas- või kollakasroheline kuni ookerjas, matt, paljas, harva valkja 
härmakihiga; alapool valkjas roosaka või pruunika varjundiga. 

Apoteetsiumid �–�(�) mm läbimõõdus, rohkearvulised (eriti talluse keskosas), 
ümmargused või ebakorrapärase kujuga, kollakas- või punakaspruunid, algul pisut 
nõgusad, hiljem lamedad, lainelised. 

Tallus P–, K– ja C–. Sisaldab usniinhapet.

Levikult subokeaaniline liik. Kasvab lubjavaestel kividel. Eestis leitud Saaremaal 
Loodes mereäärsel kivil (H. Trass).

LST: tallus helekollane, moodustab padjanditaolisi nõrgalt kinnitunud rosette, 
pikkade kitsaste hõlmadega.

�. LECANORA MACROCYCLOS (H. Magn.) Degel. – suur�liudsamblik

Tallus keskosas areoleeritud ja servades hõlmine, tume, pruunikasroheline, suur, 
läbimõõdus kuni �5–�6 cm. Areoolid ebakorrapärased, silmatorkavalt paksud, 
valdavalt ilma musta ääriseta, võivad kohati olla pikenenud sõrmjateks hõlmakesteks 
talluse keskel. Servmised hõlmad lamedad kuni kumerad, sageli harunenud. 

Apoteetsiumid vähearvukad, lekanoraalsed, ümmargused või ebakorrapärase 
kujuga, pruuni ketta ja talluse värvi servaga. 

Tallus K–, C–, P–; sisaldab usniinhapet.

Väga lähedane rant-liudsamblikule (L. muralis), millest erineb eelkõige suurema, 
paksema ja tumedama talluse ning apoteetsiumide hajusa esinemise poolest.

Vähetuntud ja puudulikult uuritud liik, mida kõige enam on kogutud 
Skandinaaviamaades. Kasvab graniitkividel avatud kasvukohtades. Eestis on leitud 
Saaremaal Sõrve ps-lt ja Läänemaal Kaseküla alvarilt (H. Trass, I. Kärnefelt).

LST: tallus tume (pruunikasroheline), keskosas areoleeritud, areoolid paksud, 
võivad areneda hõlmakesteks, servmised hõlmad lamedad kuni kumerad, 
harunenud.
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�. LECANORA MURALIS (Schreb.) Rabenh. /Placolecanora muralis 
(Schreb.) Räsänen; Placodium murale Frege/ – rant-liudsamblik 

Tallus enam-vähem ümarate rosettidena, läbimõõdus kuni �0 cm, keskosas koorikjas 
või areoleeritud, servad hõlmadega, üleni substraadile liibunud, ainult hõlmatippudes 
veidi tõusev. Areoolid 0,�–4,5 mm läbimõõdus, nurgelised või ebamäärase kujuga, 
sageli sinakasmusta või ka valkja äärisega. Hõlmad kiirjad, nõrgalt harunenud, 
lamedad või nõgusad, laineliste servade ja mõnevõrra laienenud tippudega. Tallus 
kuni 0,5 mm paksune, ülapoolel hele, hallikas-, kollakas- või pruunikasroheline, 
kergelt läikiv, paljas, lubjarikastes kasvukohtades valge härmakihiga; alapoole 
värvus varieerub mitmesugustes toonides heledast tumedani. 

Apoteetsiumid 0,8–� mm läbimõõdus, arvukad, sageli talluse keskosa täielikult 
katvad, ümmargused või kokkusurutud ja ebakorrapärase kujuga, kollakas- kuni 
tumepruunid, tallusega ühte värvi peene servaga, mis vanematel apoteetsiumidel 
tihti kaob. 

Tallus K–, C–, P– või P+ kollaseks (sel juhul sisaldab psoroomhapet); sisaldab 
usniinhapet.

Levikult multiregionaalne liik. Kasvab mitmesugusel kivi-, harvem puusubstraadil, 
mõnikord ka sammaldel ja maapinnal. Eestis sage.

LST: tallus hele (kollakasroheline), keskosas koorikjas või areoleeritud, 
servmised hõlmad lamedad kuni nõgusad, väheharunenud.

Perekond LEMPHOLEMMA Körb. – liistsamblik

Tallus väga varieeruv, koorikjas-näsaline, soomusjas, lehtjas või peaaegu 
pisipõõsasjas (moodustades padjandeid), servades eristunud hõlmadega või mitte, 
läbimõõduga kuni 5 cm, must, tume-oliivroheline kuni pruunikas, niiskena heledam, 
poolläbipaistev ja sültjas. Tallus homöomeerse ehitusega, kihistumata. Fotobiont: 
tsüanobakter Nostoc. Talluse ülapoolel võivad esineda isiidid ja soraalitaolised 
moodustised (hormotsüstangiumid). 

Viljakehadeks lekanoraalsed apoteetsiumid, need sageli tallusesse mõnevõrra 
süüvitunud või ka pindmised, kuid raskesti märgatavad. Talluseserv hästi arenenud, 
ketas võrdlemisi vähe avanenud, nõgus. Eosed paiknevad eoskotis 8-kaupa, 
värvusetud, �-rakulised, ellipsoidsed kuni ümmargused. 

Tallus samblikuaineid ei sisalda.

Kasvavad kividel, sammaldel, pinnasel. Mitmed liigid on lubjalembesed. 
Vähemärgatavad ja raskesti määratavad samblikud.

Maailmas umbes �0, Eestis � liik.

 �. Tallus väike, koosneb soomustest või padjanditest, läbimõõdus kuni � mm. 
Viljakehad puuduvad. Kasvab vahetult lubjakivil. .........................�. L. isidiodes

 – Tallus suurem, kilejas, läbimõõdus kuni paar sentimeetrit. Viljakehad arvukad. 
Kasvab samblal. ...................................................................... (�.) L. polyanthes
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�. LEMPHOLEMMA ISIDIODES (Nyl. ex Arnold) H. Magn. /Collema 
isidiodes Nyl. ex Arnold/ – pisi-liistsamblik

Tallus must, koosneb väikestest, enam-vähem ümmargustest või hulknurksetest 
tõusvate servadega soomustest või madalatest padjanditest, läbimõõdus 0,5–� 
mm. Suurematel eksemplaridel võivad eristuda hõlmad (kuni 0,� mm laiad), mis 
servades on paksenenud, harunevad või moodustavad isiiditaolisi näsasid. Sageli on 
liistakjad soomused või padjandid substraadile kinnitunud ainult keskosaga nii, et 
nende tõusvad servad on lahtiselt substraadi kohal. 

Enamasti steriilne. Eosed � -rakulised, ellipsoidsed, �0–�0 µm pikkused.

Kasvab vahetult lubjakivil, sageli avatud kasvukohtades. Ulatuslikult levinud 
Rootsis; Eestis teada � leid Saaremaalt Lõo loopealselt (L. Fröberg, �989).

LST: tallus soomusjas või padjanditest koosnev, kuni � mm läbimõõdus, 
enamasti steriilne, kasvab lubjakivil.

(�.) LEMPHOLEMMA POLYANTHES (Bernh. in Schrad.) Malme /L. 
myriococcum (Ach.) Th. Fr./ – sambla-liistsamblik

Tallus oliivpruun või mustjas, kuni mõne sentimeetrise läbimõõduga, kilejas, 
paksenenud servadega ning mõnikord eristunud hõlmadega (kuni � mm laiad). 
Servades võivad esineda ümmargused või piklikud väljakasved. 

Apoteetsiumid arvukad, väikesed (0,�–0,� mm läbimõõdus), paksu talluseservaga 
ning poori-taolise kettaga. Eosed �-rakulised, ümmargused või lai-ellipsoidsed, 9–�6 
µm läbimõõdus. 

Kasvab sammaldel lubjakivil või lubjarikkal pinnasel. Laialt levinud liik, mida Eestis 
seni pole leitud, kuid tõenäoliselt võib esineda Põhja- ja Lääne-Eestis.

LST: tallus kilejas, kuni mõni cm läbimõõdus, arvukad poori-taolise kettaga 
apoteetsiumid, kasvab samblal.

Perekond LEPTOGIUM (Ach.) Gray – tardsamblik

Tallus koorikjas, teraline või lehtjas, lamavate, tõusvate või püstiste hõlmadega. 
Hõlmad tavaliselt kuni � cm laiused, mitmel liigil alla � mm laiused. Talluse ülapool 
sinakas-, rohekas- või pruunikashall kuni must, sile, kortsunud või krimpsus, tihti 
isiididega, soreedideta. Alapool ülapoolest heledam või sama värvi, vildikihiga või 
ilma. Ühest rakkude kihist koosnev ülemine koorkiht esineb alati, kuigi on mõnel 
liigil halvasti arenenud ja katkendlik, alumine koorkiht tavaliselt olemas, mõnel liigil 
puudub. Struktuurilt on tallus homöomeerne, koosneb korrapäratult põimunud 
hüüfidest	 läbisegi	 fotobiondi	 rakkudega.	 Mõne	 liigi	 tallused	 on	 ristlõikes	 üleni	
paraplektenhüümsed, teistel on keskosa hõrenenud. 

Apoteetsiumid pindmised, lekanoraalsed. Eosed eoskotis 8-kaupa (mõnel liigil 4-
kaupa), värvusetud, ellipsoidsed, munajad või värtenjad, mitmerakulised (rakud ühe 
reana) või muraalsed (�–� pikivaheseinaga). Paljudel liikidel esinevad pükniidid. 

Fotobiondiks tsüanobakter Nostoc. 

Diagnostilisi samblikuaineid ei sisalda, tallused värvusreaktsioone ei anna.

Perekonna esindajaid võib leida mitmesuguselt substraadilt, enamasti eelistavad 
nad niiskeid kasvukohti.
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Maailmas	50,	Eestis	leitud	10	liiki,	kuid	mitmed	neist	on	meie	floorast	hävinud.

Üldilmelt sarnanevad paljud tardsambliku liigid limasamblikega (Collema). Kindlaks 
eristamistunnuseks on ülemise koorkihi puudumine limasamblikel.

 �. Talluse alapool viltjas. ...............................................................7. L. saturninum

 – Talluse alapool ei ole viltjas ..............................................................................�

 �. Tallus teraline, lehtjate hõlmadeta, kasvab areoolideks lõhenenud koorikuna. ...
 ................................................................................................... �. L. byssinum

 – Tallus lehtjate hõlmadega ................................................................................�

 �. Hõlmad alati alla � mm laiused, luubi abita eristamatud  ................................8

 – Hõlmad valdavalt üle � mm laiused, palja silmaga eristatavad  ........................4

 4. Hõlmad suhteliselt paksud (�50–�50 µm), tallus mustjaspruun kuni must, 
limasamblikku meenutav, ülemine koorkiht nõrgalt arenenud, tihti katkendlik. 
 .......................................................................................................................... 
 ...................................................................................................... 5. L. plicatile

 – Hõlmad õhukesed (�5–�50 µm), tallus hallikas kuni pruun, ülemine koorkiht 
alati hästi arenenud, ühtlane  ..........................................................................5

 5. Tallus pindmiste isiididega, ülapool ei ole kuivana kortsunud ja krimpsus. ........
 ................................................................................................ �. L. cyanescens

 – Tallus pindmiste isiidideta, ülapool võib olla kuivanult kortsunud ja krimpsus 6

 6. Hõlmaservad sügavalt ja kitsalt lõhestunud, isiiditaoliste pulkjate väljakasvudega, 
apoteetsiume esineb harva. ....................................................... 4. L. lichenoides

 – Hõlmad kas ebaühtlase, nagu rebitud servaga või terveservalised, ilma 
isiiditaoliste väljakasvudeta, apoteetsiumid tavalised, arvukad .........................7

 7. Eosed eoskotis 8-kaupa, muraalsed, 7–9 ristivaheseinaga, �4–�5(48)×(8)��–�9 
µm. ..........................................................................................�. L. gelatinosum

 – Eosed eoskotis 4-kaupa, mitmerakulised, nõrgalt muraalsed või muraalsed, �–4 
ristivaheseinaga, (�5)�6–�0(�0)×(6)7–8(�0) µm. .............................. 6. L. rivulare

 8. Hõlmad kuivanult kortsunud ja krimpsus; südamikukiht hõre, võib keskosas 
muutuda õõnsaks. .......................................................................8. L. schraderi

 – Hõlmad ei ole kuivanult kortsunud ja krimpsus; tallus kogu ulatuses ühetaoliselt 
paraklektenhüümne . ......................................................................................9

 9. Hõlmaservades silinderjad, pulkjad kuni koraljad väljakasvud. ..........................
 .............................................................................................�0. L. tenuissimum

 – Hõlmaservad selliste väljakasvudeta. ...............................................9. L. subtile

�*. LEPTOGIUM BYSSINUM (Hoffm.) Zwackh ex Nyl. /L. amphineum Ach. 
ex Nyl./ – koorik-tardsamblik

Tallus väike, kuni �,5 cm läbimõõdus, �5–��0 µm paksune, koorikjas, teraline, 
areoolideks lõhenenud, hallikas, oliivjas, hallikasroheline, harva mustjas, ristlõikes 
üleni paraplektenhüümne. 

Apoteetsiumid tavaliselt arvukad, paiknevad areoolide keskel, kuni � mm 
läbimõõdus. Ketas helepruun, kollakashall, punakaspruun kuni must. Eosed 
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eoskotis 8-kaupa, ellipsoidsed, piklik-munajad või värtenjad, mitmerakulised või 
muraalsed, �–7 risti- ja � pikivaheseinaga, �8–��×7–�5 µm.

Katkendliku areaaliga multiregionaalne liik. Kasvab savikal või liivasel pinnasel, 
ka puude jalamil. Eestis leitud ühel korral eelmisel sajandil Tartu lähistelt (A. 
Bruttan).

LST: tallus koorikjas, teraline, areoolideks lõhenenud.

�. LEPTOGIUM CYANESCENS (Rabenh.) Körb. /L. tremelloides auct. p.p./ 
– sinakas�tardsamblik 

Tallus lehtjas, kuni 5(�0) cm läbimõõdus, õhukeste (��–��0 µm) paberjate 
terveservaliste, ümardunud, kuni 4 mm laiuste servas tõusvate hõlmadega. Talluse 
ülapool tuhk- või sinakashall, matt või kergelt läikiv, ei ole kortsunud ega krimpsus, 
pindmiste isiididega. Isiidid tallusega ühte värvi või tumedamad, silinderjad, vahel 
lamendunud. Talluse alapool ülapoolest heledam, vildikihita. 

Apoteetsiumid tihti puuduvad, on kuni � mm läbimõõdus, punakaspruuni või 
pruuni kettaga. Eosed eoskotis 8-kaupa, ellipsoidsed, mitmerakulised, submuraalsed 
või muraalsed, � risti- ja � pikivaheseinaga, �8–�5×7–�0 µm.

Subokeaaniline liik. Kasvab puutüvedel, eelistab sammaldunud jalamit, leitud ka 
sammaldunud kividelt. Tundlik õhu saastumise suhtes. Eestis leitud Harjumaal 
Keila-Joalt ja Lohusalust (H. Trass).

LST: tallus lehtjas, hõlmad õhukesed ja siledad, pindmised isiidid.

�*. LEPTOGIUM GELATINOSUM (With.) J. R. Laundon /L. sinuatum 
(Huds.) A. Massal.; L. scotinum (Ach.) Fr./ – pruun�tardsamblik

Tallus kuni 4(5) cm läbimõõdus, koosneb rohketest lamavatest kuni püstistest, 
enamuses alla �-mm läbimõõduga ning 60–��5 µm paksustest hõlmadest, mis tihti 
moodustavad tiheda padjandi. Hõlmade ülapool hallikas- kuni tumepruun, kuivana 
kortsunud, vaoline, krimpsus, ühtlase koorkihiga. Hõlmaservad ebaühtlaselt 
sakilised, nagu rebitud servaga (harva ümardunud), isiidjate väljakasvudeta. 
Hõlmade alapool ülapoolest heledam, vildikihita. 

Apoteetsiumid esinevad peaaegu alati, on rohkearvulised, kuni � mm läbimõõdus, 
ketas punakaspruun kuni must. Eosed eoskotis 8-kaupa, ellipsoidsed, muraalsed, 
7–9 risti- ja �–� pikivaheseinaga, ��–4�×��–�7 µm.

Multiregionaalne epibrüiid. Kasvab maapinnasammaldel ja sammaldunud 
kividel. Eestis � leidu Saaremaalt möödunud sajandist (A. Bruttan) ja Paldiskist 
kolmekümnendatest aastatest (K. Åberg). pärast �9�5. a. ei ole leitud.

LST: tallus moodustab padjandeid, hõlmade ülapool kuivana kortsunud 
ja krimpsus, hõlmaservad ebaühtlaselt sakilised, ei ole kitsalt ja sügavalt 
lõhestunud, isiidjate väljakasvudeta.
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4. LEPTOGIUM LICHENOIDES (L.) Zahlbr. /L. lacerum (Retz.) Gray; L. 
fremelloides Weiss/ – harilik�tardsamblik 

Tallus väike, kuni 5 cm läbimõõdus koosneb rohketest lehtjatest püstistest või 
tõusvatest, 75–�50 µm paksustest hõlmadest, mille laius valdavalt ei ületa �(�) mm, 
väikeste hõlmade seas võib leiduda ka üksikuid kuni � cm laiusi. Sageli kasvab 
tallus padjanditena. Hõlmade ülapool hall, hallikaspruun kuni pruun, hõlmaservad 
sügavalt ja kitsalt lõhestunud, vahel pulkjate isiiditaoliste väljakasvudega, mistõttu 
tallus võib pealtvaates näida üleni isiidistununa. Kuivana hõlmade pind kortsunud ja 
vaoline, krimpsus. Hõlmade alapool heledam, vildikihita. Ülemine koorkiht ühtlane, 
pidev. 

Apoteetsiumid esinevad harva, on 0,7 mm läbimõõdus, ketas helepruun. Eosed 
eoskotis 8-kaupa, ellipsoidsed, muraalsed, 5–9 risti- ja �–� pikivaheseinaga, �8–
50×8–�8 µm.

Holarktiline liik. Kasvab samblal, (sammaldunud) kividel, maapinnal, harva 
puude jalamil või tüvel, eelistab aluselist substraati. Eestis leitud peamiselt 
maapinnasammaldelt ja lubjakivilt. Kasvab hajusalt põhjarannikul ja läänesaartel, 
mujalt teada ainult � leiukoht – Viljandimaal Karksist.

LST: tallus moodustab padjandeid, hõlmade ülapool kuivana kortsunud 
ja krimpsus, hõlmaservad sügavalt ja kitsalt lõhestunud, isiidjate 
väljakasvudega.

5*. LEPTOGIUM PLICATILE (Ach.) Leight. /L. hydrocharum (Ach.) Zahlbr./ 
– tume�tardsamblik

Tallus lehtjas, kuni �,5(�) cm läbimõõdus, korrapäratult hõlmadeks jagunenud, 
üsna paks (�50–�50 µm), meenutab limasamblikku (Collema). Hõlmad ümardunud, 
reeglina �–� mm laiused, lamedad, äärmised hõlmad servas tõusvad. Talluse ülapool 
pruun kuni must, kuivana kortsunud ja krimpsus, teraliste isiididega; alapool hele, 
õrnalt kortsunud, vildikihita. Ülemine koorkiht nõrgalt arenenud, katkendlik. 

Apoteetsiumid kuni � mm läbimõõdus, punakaspruuni või pruuni kettaga. Eosed 
eoskotis 8-kaupa, ellipsoidsed, muraalsed, � risti- ja � pikivaheseinaga �0–�6×7–�5 
µm.

Kserokontinentaalne liik. Kasvab peamiselt kividel ja maapinnal, harvem puutüvedel. 
Eelistab aluselist substraati (lubjakivi, karbonaatset mulda). Eestis leitud ühel korral 
eelmisel sajandil Lääne-Virumaal Seljalt (A. Bruttan).

Selle liigiga on eriti sarnane tume limasamblik (Collema fuscovirens), mis erineb 
ülemise koorkihi puudumise ja suuremate isiidide poolest.

LST: tallus lehtjas, tumepruun kuni must, limasamblikku (Collema) meenutav, 
ülemine koorkiht halvasti arenenud, katkendlik; teraliste isiididega.

6. LEPTOGIUM RIVULARE (Ach.) – Mont. – oja-tardsamblik

Tallus lehtjas, kuni �(4) cm läbimõõdus. Hõlmad lamavad, tavaliselt substraadile 
liibunud, sinakas- või pruunikashallid, õhukesed (50–70 µm), kuni �(4) mm laiused, 
terveservalised. Talluse ülapool enam-vähem sile või (kuivana) kergelt kortsunud, 
isiidideta; alapool vildikihita, ülapoolega ühte värvi. 
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Apoteetsiumid arvukad, kuni �(�,�) mm läbimõõdus, ketas helepruun või beež. 
Eosed eoskotis 4-kaupa, ellipsoidsed, mitmerakulised, nõrgalt muraalsed või 
muraalsed, �–4 risti- ja � pikivaheseinaga, �5(�6)–�0(�0)×(6)7–8(�0) µm.

Subokeaaniline, kogu maailmas haruldane liik, mida sõjajärgsel perioodil on kogutud 
vaid Kanadas, Rootsis ja Eestis. Kasvab nii epifüüdina kui epiliidina jõgede kallastel 
ja luhtadel ning järvede ja tiikide kaldaaladel perioodiliselt üleujutatavates paikades. 
Eestis leitud ühel korral Lihula lähedalt Kasari jõe luhalt rändrahnult (H. Trass, 
määranud T. Randlane).

LST: tallus lehtjas, hõlmad õhukesed ja enam-vähem siledad, apoteetsiumid 
arvukad, eosed eoskotis 4-kaupa, kasvab perioodiliselt üleujutatavates 
paikades.

7. LEPTOGIUM SATURNINUM (Dicks.) Nyl. – haava-tardsamblik 

Tallus lehtjas, ühe- või paljuhõlmaline, tavaliselt kuni 6 (�0) cm läbimõõdus. 
Hõlmad küllalt laiad (kuni � cm) ning (90)�50–�00 µm paksused, terveservalised, 
ümardunud, servadest tõusvad, tihti voltunud. Talluse ülapool sinakashall, oliivhall, 
oliivmust kuni must, pindmiste teraliste kuni silinderjate, tallusega ühte värvi või 
tumedamate isiididega, krobeline, lainjas, kuid mitte kortsunud ja krimpsus; alapool 
selgesti nähtava paksu heleda vildikihiga. 

Apoteetsiumid arenevad harva, on kuni �,5 mm läbimõõdus, punakaspruuni kuni 
musta kettaga. Eosed eoskotis 8-kaupa, 4–5-rakulised või muraalsed, �–4 risti- ja � 
pikivaheseinaga, �0–�0×7–�� µm.

Multiregionaalne epifüüt, harvem epibrüiid. Kasvab Puutüvedel ja puude jalamil 
(seal ka samblal), eelistab lehtpuid, harvem esineb okaspuudel. Õhu saastumise 
suhtes keskmise tundlikkusega. Eestis levinud hajusalt üle kogu territooriumi, 
kasvab peamiselt haabadel.

LST: tallus lehtjas, alapool paksu heleda vildikihiga.

8. LEPTOGIUM SCHRADERI (Bernh.) Nyl. – padjand-tardsamblik

Tallus pisipõõsasjas, kuni 5 mm kõrge, moodustab väikesi püstisi tutte. Hõlmad 
kitsad, 0,�–0,6 mm laiad, silindrilised, tõusvad, mitmekordselt harunevad, 
kuivanud olekus silmnähtavalt kortsulised ja vaolised, läikivpruunid. Mõnikord 
arenevad tallusel vähearvukad ümmargused isiidid. Anatoomiliselt on sellele liigile 
iseloomulik hästiarenenud koorkiht ja hõre südamikukiht, mis keskosas muutub 
sageli õõnsaks. 

Apoteetsiumid esinevad kohati, ketas läbimõõduga kuni �,5 mm. Eosed eoskotis 
8-kaupa, ellipsoidsed, mitmerakulised, ��–��×�0–�� µm.

Euroopa tasandikualadel kohati leviv liik, mis eelistab avatud kasvukohti. Kasvab 
lubjarikkal pinnasel või samblal, sageli ka vanadel tsementehitistel. Eestis leitud ühel 
korral Saaremaal, Panga pangal (kogunud G. Thor �989, määranud P. Jørgensen).

LST: tallus moodustab väikesi padjandeid, hõlmad kuni � mm laiused, 
silindrilised ja harunevad, kuivana kortsulised ja vaolised, läikivpruunid.
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9.* LEPTOGIUM SUBTILE (Schrad.) Torss. /L. minutissimum (Flörke) Fr./ 
– väike�tardsamblik

Tallus kuni � cm läbimõõdus, koosneb rohketest väikestest lehtjatest, 45–90 µm 
paksustest ja kuni � mm laiustest tõusvatest ja püstistest. tihedaks mättaks 
koondunud hõlmadest. Hõlmade ülapool tuhkhall, pruun kuni must, enam-
vähem läikiv. Alapool heledam, vildikihita. Hõlmaservad ebaühtlased, sakilised, 
harvem ümardunud, ilma isiiditaoliste väljakasvudeta. Ristilõikes tallus üleni 
paraplektenhüümne. 

Apoteetsiume palju, on kuni 0,8(�,5) mm läbimõõdus, ketas punakaspruun kuni 
pruun. Eosed eoskotis 8-kaupa, ellipsoidsed, 4–7-rakulised või muraalsed, �–5 risti- 
ja � pikivaheseinaga, �0–4�×7–�5 µm.

Boreaalne epigeiid ja epibrüiid. Kasvab maapinnal, samblal, sammaldunud kividel. 
Eestis leitud Saaremaal Ansekülas (K. Linkola), Orissaares (A. Bruttan) ja Lõol (E. 
Häyren) ning Vilsandil (V. Räsänen). Sõjajärgsetel aastatel pole enam kogutud.

LST: tallus moodustab padjandeid, hõlmad kuni � mm laiused, pole kuivanult 
kortsulised ja krimpsus, hõlmaservad isiiditaoliste väljakasvudeta.

�0. LEPTOGIUM TENUISSIMUM (Dicks.) Körb. – õrn�tardsamblik

Tallus kuni � cm läbimõõdus, moodustab väikese mätta või padjandi. Hõlmad 
45–��5 µm paksused, tinahallid, rohekashallid või pruunikad kuni mustad, 
ümardunud, harvem lamedad, alati kuni � mm laiused (harva laiemad kui 0,� mm), 
mitmekordselt jagunenud, kitsaste, peaaegu silinderjate tippudega, mis arenevad 
koraljateks väljakasvudeks. Tallus ristlõikes üleni paraplektenhüümne. 

Apoteetsiumid kuni 0,8(�) mm läbimõõdus, helepruuni või kastanpruuni kettaga. 
Eosed eoskotis 8-kaupa, ellipsoidsed, munajad või värtenjad, mitmerakulised või 
muraalsed, �–7 risti- ja kuni � pikivaheseinaga, �7–�7×9–�5 µm.

Holarktiline liik. Kasvab maapinnal, sammaldel, harvem puude jalamil. Eestis leitud 
Harjumaalt Paldiskist ja Keila-Joalt (V. Räsänen) ning Vasalemmast (H. Lippmaa), 
Vilsandilt (H. Trass), Saaremaalt Ansekülast (K. Linkola) ja Võrsnalt (H. Trass).

LST: tallus moodustab pisikesi padjandeid, hõlmad kuni � mm laiused, 
silindrilised ja harunevad, koraljate väljakasvudega, pole kuivanuna kortsulised 
ja krimpsus.

Perekond LOBARIA (Schreb.) Hoffm. – kopsusamblik

Tallus enamasti suur, läbimõõduga kuni �0(�5) cm, lehtjas, dorsiventraalne, 
mitmekordselt jagunenud hõlmadega. Talluse ülapool paraplektenhüümse 
koorkihiga, lame, roideline ja lohkjas või kortsuline, vahel šagräännahka meenutavalt 
teraline või härmakihiga, paljas, rohekas-, sinakas- või kollakashall kuni pruun. 
Mitmed liigid kannavad soreede ja/või isiide. Talluse alapool paraplektenhüümse 
koorkihiga, kas hajusa või pideva (või laiguti puuduva) vildikihiga, ritsiinidega (ühe 
liigi – L. scrobiculata – puhul koorkihita valgete laikudega), kollane või kollakashall 
kuni pruunikas või mustjas. 

Apoteetsiumid lekanoraalsed (mõnel juhul biatoraalsed), paiknevad kas kogu 
talluse pinnal või ainult talluse servas. Eosed eoskotis 8-kaupa, �–�0-rakulised, 
värtna- kuni nõelakujulised, värvusetud kuni pruunid. 
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Fotobiont: rohevetikas Myrmecia või tsüanobakter Nostoc. Esimesel juhul on 
talluse südamikukihis sisemised (harva ka pinnale kasvavad), tsüanobakterit Nostoc 
sisaldavad tsefaloodid. Mitmetel liikidel esinevad pükniidid. 

Värvusreaktsioonid on paljude liikide eristamisel tähtsaks diagnostiliseks tunnuseks. 
Sisaldavad samblikuaineid, millest levinuimad on konstikthape, gürofoorhape, 
norstikthape, stikthape, skrobikuliin, tenuioriin, telefoorhape jt.

Valdavalt epifüüdid, kasvavad puude (eelistatult lehtpuude) tüvel ja jalamil, samuti 
samblal, harvem maapinnal. Kasvukohtadest eelistavad Eestis leht- ja segametsi, 
parke.

Maailmas 80, Eestis � liiki.

 l. Tallus soraalideta, koorkiht K+ kollaseks. ...............................(�.) L. amplissima

 – Tallus soraalidega, koorkiht K– ........................................................................�

 �. Tallus alati roideline, hõlmatipud kandilised, tömbid, soraalid talluseservades ja 
ribidel, sisaldab rohevetikat Myrmecia, südamik KC–. ...............�. L. pulmonaria

 – Tallus lohklik, kuid harva selgelt roideline, hõlmatipud ümardunud, soraalid 
servmised ja/või kogu talluse pinnal, sisaldab tsüanobakterit Nostoc, südamik 
KC+ roosaks. ...........................................................................�. L. scrobiculata

(�.) LOBARIA AMPLISSIMA (Scop.) Forssell – laiuv�kopsusamblik

Tallus suur, kuni �5(�5) cm läbimõõdus, enam-vähem rosetjas, paks, nahkjas, vähe 
kuni sügavalt hõlmine, perifeerses osas väikesteks, enamasti kuni � cm laiusteks, 
kitsalt alla-käändunud servaga ümardunud hõlmadeks jagunenud. Talluse ülapool 
helehall, sinkjashall, kollakashall kuni (herbaariumis) pruunikaskollane, kohati (eriti 
talluseservas) teraline, šagräännahka meenutav, ääreosas lame, keskosas enamasti 
voltunud ja ristisuunaliste kortsudega. Talluse alapool kollakas-hallikas-pruunikas, 
ebaühtlase ja hajusa vildikihiga (servas paljas), lihtsate või harunenud ritsiinidega. 

Apoteetsiumid esinevad harva, on kuni 5(7) mm läbimõõdus, paiknevad talluse 
pinnal, valdavalt keskosas, ketas punakaspruun. Eosed valminutena 4-rakulised, 
nõeljad kuni värtenjad, värvusetud või nõrgalt pruunikad, (�0)40–70×5–7 µm. 
Pükniidid levivad üle kogu talluse pinna. 

Fotobiont: rohevetikas Myrmecia, sisemistes tsefaloodides (kasvavad harva ka 
talluse pinnale) tsüanobakter Nostoc. 

Värvusreaktsioonid: koorkiht K+ kollaseks; südamik K–, P–, KC– või KC+ roosaks. 
Sisaldab kohati skrobikuliini.

Subokeaaniline liik. Kasvab lehtpuude tüvedel, harva kaljudel samblal. Ülitundlik 
õhu saastumise suhtes. Eestis pole leitud, lähim leiukoht asub Lätis Kuramaal.

LST: tallus nahkjas, soraalideta, koorkiht K+ kollaseks.

�. LOBARIA PULMONARIA (L.) Hoffm. – harilik�kopsusamblik 

Tallus keskmine või suur, kuni �0 cm läbimõõdus, ebaühtlaselt või enam-vähem 
dihhotoomselt, mitmekordselt jagunenud, sügavalt lõhestunud hõlmadega. 
Hõlmatipud kandilised, tömbid, harvem ümardunud. Talluse ülapool hallikas- 
või oliivroheline kuni pruun, vahel servas härmakihiga, selgelt roideline, lohklik. 
Talluse servas ja ribide (lohkudevaheliste vallide) peal paiknevad valged kuni 
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pruunikad, ümarad või ebamäärase kujuga, sageli isiidistuvad soraalid. Soraale 
enamasti palju, harva üksikuid. Alapoolel selgelt eristatavad ülapinna lohkudega 
kohakuti asetsevad heledad, helepruunid kuni valkjaskollased paljad laigud ja 
nendevahelised tumepruunid vildikihiga kaetud võrgustikku moodustavad ribid. 
Ritsiinid tumepruunid, lihtsad või tutjad. 

Apoteetsiumid paiknevad talluse serval ja ribidel, on kuni 4 mm laiused, ketas 
punakaspruun. Eosed valminutena 4-rakulised, värtenjad, värvusetud kuni 
kahvatupruunid, (�0)�6–��×7–�0(��) µm. Pükniidid paiknevad roietel, puuduvad 
roietevahelistes lohkudes. 

Fotobiont: rohevetikas Myrmecia. Tihti leidub südamikukihis sisemisi, 
tsüanobakterit Nostoc sisaldavaid tsefaloode. 

Värvusreaktsioonid: koorkiht K–; südamikukiht K+ kollaseks, P+ kollaseks → 
punaseks, KC–. Tallus sisaldab alati norstikthapet, üks keemiline rass sisaldab lisaks 
veel konstikthapet ja stikthapet. Vildis ja ritsiinides leidub vahel telefoorhapet.

Nemoraalne liik. Kasvab puutüvedel, eelistab lehtpuid (Eestis sagedamini haaval, 
tammel, jalakal, sarapuul, harvem kasel, pihlakal, vahtral, pärnal jne.), vahel ka 
okaspuudel (Eestis kuusel). Kasvukohtadest eelistab laialehelisi metsi, kuuse-
segametsi, lodumetsi, puisniite, kasvab ka rabastuvates metsades. Esineb üle kogu 
Eesti kohati. On keskkonna saastumise suhtes tundlik liik. Mitmest kasvukohast 
viimaste aastakümnete jooksul kadunud.

LST: tallus soraalidega, hõlmatipud kandilised, südamik KC–, fotobiondiks 
rohevetikas.

�. LOBARIA SCROBICULATA (Scop.) DC. /L. verrucosa Hoffm.; 
Pseudocyphellaria scrobiculata (Scop.) Blum/ – krobeline�kopsusamblik 

Tallus keskmine või suur, kuni �5(�0) cm läbimõõdus, vähe kuni sügavalt lõhestunud, 
ebaühtlaselt jagunenud, ümardunud, terve- või sakiliseservaliste hõlmadega. Talluse 
ülapool rohekashall, helesinakashall, hallikaskollane või kollakaspruun, sageli (eriti 
servas) härmakihiga, vähem või rohkem ebaühtlaselt konarlik ja lohklik, harva 
selgelt roideline. Talluse servas ja keskel paiknevad valged kuni hallikaspruunid, 
kuni �,5 mm läbimõõduga ümarad või ebamäärase kujuga (vahel kraaterjad) 
soraalid, mis harva isiidistuvad. Talluse alapool tiheda vildikihiga, hallikaskollane 
või pruun. Ülapoole lohkudega asetsevad kohakuti varieeruva arvukuse, kuju ja 
suurusega ning lühemakarvalise vildiga või paljad laigud, samuti valged, kuni � mm 
läbimõõduga koorkihita laigud (mõned autorid käsitlevad neid pseudotsüfellidena). 
Ritsiine hõredalt. 

Apoteetsiumid asetsevad talluse pinnal, on kuni � mm läbimõõdus, ketas 
punakaspruun. Eosed valminutena 4-rakulised, nõeljad, värvusetud või pruunikad, 
(50)80×5–�0 µm. Pükniidid levivad üle kogu talluse pinna. 

Fotobiont: tsüanobakter Nostoc. 

Värvusreaktsioonid: koorkiht K–; südamik K+ kollaseks, P+ kollaseks → punaseks, 
KC+ roosaks. Sisaldab stikt-, norstikt- ja konstikthapet, skrobikuliini ja usniinhappe 
jälgi.

Subokeaaniline liik. Kasvab puude jalamil, harvem kaljudel, maapinnal ja sammaldel. 
Väga tundlik õhu saastumise suhtes.



��8

Eestis kolmekümnendatel aastatel leitud Pärnumaal Kilingi-Nõmme lähedalt (V. 
Räsänen), hiljem üks leid Põlvamaal Ahja jõe äärest Valgesoo ja Porgandi vahel (H. 
Trass).

LST: tallus soraalidega, hõlmatipud ümardunud, südamik KC+ roosaks, 
fotobiondiks tsüanobakter.

Perekond MELANELIA Essl. – pruunsamblik

Tallus lehtjas, hõlmine, rosetja või ebakorrapärase kujuga, läbimõõduga kuni �0 
cm. Talluse ülapool pruun kuni peaaegu must, sageli roheka või oliivja varjundiga; 
alapool hele- kuni tumepruun või must. Hõlmad erineva laiusega. Sageli esinevad 
punktikujulised pseudotsüfellid, kuid ülemist koorkihti kattev õhuke epikorteks 
on poorideta. Isiidid, soraalid või peenikesed valkjad karvakesed ülaküljel on 
iseloomulikud paljudele liikidele. Ritsiinid alaküljel tumedad, lihtsad. 

Viljakehadeks lekanoraalsed apoteetsiumid. Eosed eoskotis 8-kaupa, �-rakulised, 
ellipsoidsed. Püknospoorid silindrilised või hantlikujulised. 

Fotobiont: üherakuline rohevetikas Trebouxia. 

Nii usniinhape kui atranoriin koorkihis puuduvad, südamikukihis sisalduvad 
erinevad samblikuained (depsiidid, depsidoonid, rasvhapped, antrakinoonid). 
Välimuselt sarnastest perekondadest Neofuscelia ja Pleurosticta erineb HNO� 
negatiivse reaktsiooni poolest ülemisel koorkihil.

Kasvavad puukoorel või kivil. Laialt levinud põhjapoolkera boreaalsetel aladel.

Maailmas umbes 40, Eestis �5 liiki.

Liikide määramistabel ja täiendav kirjandus vt. Perekond Parmelia (s. lat.) 
kirjelduses.

�. MELANELIA COMMIXTA (Nyl.) Thell in print /Cetraria commixta (Nyl.) 
Th. Fr.: C. fahlunensis (L.) Vain./ – kivi-pruunsamblik 

Tallus lehtjas, kuni 6 cm läbimõõdus, ebakorrapärase kujuga, võrdlemisi nõrgalt 
substraadile kinnitunud. Hõlmad �–� mm laiad, lamedad või kergelt nõgusad, 
ebaühtlaselt harunenud, tõusvate servadega, servadel ja ka pindmiselt sageli 
mustade näsajate pükniididega. Talluse ülapool tumepruun, pisut läikiv, isiidideta 
ja soreedideta: alapool helepruun, harvade ritsiinidega. 

Apoteetsiumid esinevad sageli, on servmised, kuni 6 mm läbimõõdus, tallusega 
ühte värvi, nõgusad, läikivad, kitsa servaga. 

Koorkiht ja südamikukiht K–, C–, P–. Südamikukiht KC+ punaseks (sisaldab a-
kollatool- ja alektoroonhapet) või KC– (samblikuained puuduvad).

Arktoalpiinne liik. Kasvab silikaatkividel. Eestis leitud Saaremaal Viidumäe 
Looduskaitsealal (T. Randlane).

LST: tumepruun tallus helepruuni alapoolega, isiidideta ja soreedideta, 
servmiste näsajate pükniididega, epiliit.
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�. MELANELIA DISJUNCTA (Erichs.) Essl. /Parmelia disjuncta Erichs./ 
– lapp-pruunsamblik

Tallus lehtjas, rosetja või ebakorrapärase kujuga, kuni 5 cm läbimõõdus, substraadile 
tihedalt liibuv. Talluse ülapool tumepruun kuni peaaegu must, läikiv. Hõlmad 
kitsad, kuni �,5 mm läbimõõdus, tipmiselt laienenud. Talluse alapool must, harvade 
ritsiinidega. Ülapoolel leiduvad soraalid, mis võivad paikneda nii talluse pinnal kui 
ka hõlmade servades ja tippudes. Soraalid, mis arenevad pseudotsüfellidest või 
koraljatest isiididest, võivad olla peajad, kumerad või kraaterjad, ka võivad nad 
kokku sulada ning katta üsna suure osa tallusest isidioosse-soredioosse massina. 
Soreede on nii valgeid kui ka tumedaid. 

Apoteetsiumid esinevad väga harva. 

Koorkiht ja südamikukiht K–, P–, C–. Sisaldab perlatool- ja stenospoorhapet.

Hüpoarktomontaanne graniitkividel kasvav liik, mille esinemissagedus on kirjanduse 
andmetel siiski tunduvalt väiksem kui lähedasel täpp-pruunsamblikul (M. sorediata). 
Eestis on teada mõned leiukohad läänesaartel ning põhjarannikul: Hiiumaal Sarve 
poolsaarel (H. Trass) ja Suuremõisas (H. Trass), Harjumaal Kaberneemes (H. 
Aasamaa) ning Tallinnas Pirital (J. Seim) ja Nõmmel (P. Wasmuth).

Välimuselt sarnane täpp-pruunsamblikuga, millest erineb soraalide kuju ja asetuse 
poolest – viimasel esinevad peajad, üksteisest selgelt eraldunud soraalid ainult 
hõlmatippudes.

LST: tumepruun tallus, kokkusulanud pindmised, servmised või tipmised 
soraalid, epiliit.

�.* MELANELIA ELEGANTULA (Zahlbr.) Essl. /Parmelia elegantula 
(Zahlbr.) Szat./ – sale�pruunsamblik

Tallus lehtjas, rosetja või ebakorrapärase kujuga, kuni �0 cm läbimõõdus. Talluse 
ülapool tumepruun, tuhm või hõlmaservades läikiv. Hõlmad �-� mm laiused, veidi 
sakilise servaga. Talluse alapool helepruun, lühikeste hajusate ritsiinidega. Ülapoolel 
esinevad isiidid, mis talluse servaosas paiknevad hajusalt ja keskosas tihedalt. 
Isiidid silindrilised, saledad, sageli harunevad. 

Apoteetsiumid esinevad harva. Ketas (läbimõõduga kuni � mm) pruun, nõgus, 
veidi läikiv, ümbritsetud isidioosse talluseservaga. Eosed värvusetud, �-rakulised, 
ellipsoidsed, 8–��×4–7 µm. 

Koorkiht ja südamikukiht K–, P–, C–. Samblikuaineid pole kindlaks tehtud.

Nemoraalne laialeheliste lehtmetsade epifüüt. Väga tundlik õhu saastumise 
suhtes. Eestis leitud üks kord käesoleva sajandi alguses Tallinna ümbrusest (K. 
Mereschkowsky,	1913).	Võimalik,	et	praeguseks	on	see	liik	Eesti	floorast	kadunud.

Välimuselt sarnane nui-pruunsamblikuga (M. exasperatula), millest erineb eelkõige 
isiidide kuju poolest. Teistest pruuni tallusega ja isiididega parmelioidsetest 
samblikest erineb südamikukihi negatiivsete reaktsioonide poolest.

LST: pruun tallus, peenikesed silindrilised isiidid, südamik C–, epifüüt.
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4. MELANELIA EXASPERATA (De Not.) Essl. /Parmelia aspidota (Ach.) 
Poetsch; P. exasperata De Not./ – näsa-pruunsamblik 

Tallus lehtjas, rosetjas, kuni 8 cm läbimõõdus. Talluse ülapool oliivpruun kuni 
pruun, kohati läikiv. Hõlmad �–6 mm laiused, tipus laienenud, ümardunud otstega, 
substraadile liibunud; talluse keskosa enamasti kortsuline ja vaoline. Talluse alapool 
tume- kuni helepruun, lühikeste ritsiinidega. 

Apoteetsiumid esinevad tihti talluse keskosas. Kogu talluse ülapool, eriti aga 
apoteetsiumi serv, on kaetud väikeste näsadega, viimaste tipus paiknevad kraaterjalt 
pseudotsüfellid. Apoteetsiumi ketas (läbimõõduga kuni 6 mm) nõgus või lame, 
punakaspruun. Talluseserv algul jäme, hiljem muutub kitsaks, alati näsaline. Eosed 
värvusetud, �-rakulised, ellipsoidsed, 9–��×6–�0 µm. 

Koorkiht ja südamikukiht K–, C–, P–. Samblikuaineid pole kindlaks tehtud.

Sageli esinev nemoraalne epifüüt. Kasvab lehtpuude tüvedel ja peenikestel okstel, 
harvem puidul või okaspuudel. Talub mõõdukat õhu saastumist. Eestis sage kogu 
territooriumil.

Kergesti eristatav teistest pruunsamblikest talluse pinnal ja viljakeha servas 
paiknevate madalate näsade ja südamikukihi negatiivsete värvusreaktsioonide 
poolest.

LST: pruun tallus, väikesed näsad, südamik C–, epifüüt.

5. MELANELIA EXASPERATULA (Nyl.) Essl. /Parmelia papulosa (Anzi) 
Vain.; P. exasperatula Nyl./ – nui-pruunsamblik 

Tallus lehtjas, rosetja või ebakorrapärase kujuga, kuni �0 cm läbimõõdus. Talluse 
ülapool rohekas-, oliiv- või tumepruun. Hõlmad �–5 mm laiused, tipus mõnevõrra 
laienenud, hõlmaservad õhukesed ja tõusvad. Talluse alapool helepruun või harva 
mustjas, lühikeste tumedate ritsiinidega. Ülapoolel esinevad isiidid, mis paiknevad 
hajusalt kogu talluse pinnal, keskosas on neid eriti palju. Isiidid on suured, jämedad, 
lusikavarre- või nuiakujulised.

Apoteetsiumid esinevad harva. Ketas (läbimõõduga kuni 6 mm) on tallusest 
mõnevõrra heledam pruun, läikiv, ümbritsetud sakilise või isidioosse talluseservaga. 
Eosed värvusetud, �-rakulised. ellipsoidsed, 9–��×6–�0 µm. 

Koorkiht ja südamikukiht K–. P–, C–. Samblikuaineid pole kindlaks tehtud.

Nemoraalne liik, kasvab lehtpuude koorel, harvem puidul või kividel. Õhu saastumise 
suhtes võrdlemisi taluv. Esineb ka väiksemate teede äärsetel puudel ja parkides. 
Eestis võrdlemisi sage.

LST: pruun tallus, nuiakujulised hajusalt paiknevad isiidid.

6. MELANELIA FULIGINOSA (Fr. ex Duby) Essl. in Egan /Parmelia 
fuliginosa (Fr. ex Duby) Nyl./ – mustjas�pruunsamblik 

Tallus lehtjas, rosetja või ebakorrapärase kujuga, kuni 8 cm läbimõõdus, substraadile 
liibuv. Talluse ülapool tumepruun kuni peaaegu mustjas, läikivate hõlmadega. 
Hõlmad kuni � mm läbimõõdus, tipus laienenud, üksteist mõnevõrra katvad. Talluse 
alapool must, tihedate mustade ritsiinidega. Ülapoolel esinevad ohtralt peenikesed 
silindrilised, tavaliselt lihtsad, harvem nõrgalt harunevad isiidid. 
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Apoteetsiumid võivad puududa või esineda. Apoteetsiumi tumepruun ketas 
(läbimõõduga kuni � mm) on ümbritsetud jämeda isidioosse talluseservaga. Eosed 
värvusetud, �-rakulised, ellipsoidsed, �0–�6×5–9 µm. 

Koorkiht ja südamikukiht C+ punaseks. Sisaldab lekanoorhapet.

Holarktiline epiliit. Kasvab enamasti graniitkividel, eelistab valgusrikkaid kasvukohti. 
Eestis levinud ebaühtlaselt: lääne-, loode- ja põhjaosas sage, keskosas esineb kohati, 
lõuna- ja kaguosas harva.

LST: tumepruun tallus, peenikesed isiidid, südamikukiht C+ punaseks, epiliit.

7. MELANELIA GLABRA (Schaer.) Essl. /Parmelia glabra (Schaer.) Nyl./ 
– sile�pruunsamblik

Tallus lehtjas, rosetjas, kuni �0 cm läbimõõdus. Talluse ülapool oliiv- kuni 
tumepruun, kohati läikiv, mõnevõrra nahkjas. Hõlmad kuni 5 mm laiused, sageli 
katusekivijalt üksteist katvad. Talluse alapool must, servades pruun, tihedate 
mustade ritsiinidega. Ülapoolel isiide ja soraale ei esine, talluse keskosas paiknevad 
enamasti apoteetsiumid. Hõlmaservades leiduvad iseloomulikud peenikesed valged 
karvakesed (luup!). 

Apoteetsiumi ketas (läbimõõduga kuni �0 mm) on punakaspruun, nõgus, sageli 
ebakorrapärane, seda ümbritseb sissepoole käändunud talluseserv. Apoteetsiumi 
külgedel ohtralt valgeid karvakesi. Eosed värvusetud, ellipsoidsed, �-rakulised, ��–
�9×6–9 µm. 

Koorkiht ja südamikukiht K–, P–, südamikukiht C+ punaseks. Sisaldab 
lekanoorhapet.

Nemoraalne liik. Kasvab lehtpuude, eriti laialehiste puude (tamm, vaher) koorel 
valgusrikastes kasvukohtades. õhu saastumise suhtes tundlik. Eestis kaks leidu: 
Viljandimaal Polli pargist (T. Siinmaa) ja Järvamaal Vallimäelt (S. Liiv).

Välimuselt sarnasest kase-pruunsamblikust (M. olivacea) ja põhja-pruunsamblikust 
(M. septentrionalis) erineb juba mainitud valgete karvakeste esinemise ja südamikukihi 
värvusreaktsioonide (P–, C+) poolest.

LST: pruun tallus, valged karvakesed viljakeha külgedel, südamikukiht C+ 
punaseks, epifüüt.

8. MELANELIA GLABRATULA (Lamy) Essl. /Parmelia laetevirens (Flot.) F. 
Rosend.; P. glabratula (Lamy) Nyl./ – rohekas�pruunsamblik 

Tallus lehtjas, rosetja või harvem ebakorrapärase kujuga, kuni 8 cm läbimõõdus, 
substraadile liibuv. Talluse ülapool rohekas- või oliivpruun, ilma valkja kirmeta. 
Hõlmad kuni � mm läbimõõdus, radiaalselt paiknevad, üksteist mõnevõrra katvad. 
Talluse alapool must, tihedate tumedate ritsiinidega. Ülapoolel esinevad peenikesed 
(läbimõõduga kuni 0,� mm) silindrilised, lihtsad või harunenud isiidid, mis 
tihedamalt on asetunud talluse keskosas. Isiidid võivad väliste tegurite toimel küll 
ära murduda, kuid ei soreedistu. 

Apoteetsiumid esinevad harva. Apoteetsiumi ketas (läbimõõduga kuni � mm) 
pruun, nõgus või lame, ümbritsetud isidioosse talluseservaga. Eosed värvusetud, 
�-rakulised, ellipsoidsed, �0–�6×5–9 µm. 
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Koorkiht ja südamikukiht K–, P–, südamikukiht C+ punaseks. Sisaldab 
lekanoorhapet.

Harilik nemoraalne liik. Kasvab lehtpuude, eriti sanglepa, harvem okaspuude koorel, 
üksikutel juhtudel võib esineda ka samblal või kividel. Eestis tavaline eelkõige lodu- 
ja lammimetsades.

Isiidide kuju poolest roheka pruunsamblikuga sarnasel saledal pruunsamblikul (M. 
elegantula) on südamikukihi C reaktsioon negatiivne, teistel isiididega pruunsamblikel 
(M. subaurifera ja M. subargentifera) aga isiidid soreedistuvad.

LST: rohekaspruun tallus, peenikesed silindrilised isiidid, südamikukiht C+ 
punaseks, epifüüt.

9.* MELANELIA HEPATIZON (Ach.) Thell in print /Cetraria hepatizon (Ach.) 
Vain./ – tume�pruunsamblik

Tallus lehtjas, kuni �0 cm läbimõõdus, rosetjas või ebakorrapärase kujuga. Hõlmad 
�–� mm laiad, nõgusad, tõusvate servadega, ebakorrapäraselt harunenud, servadel 
mustade näsajate pükniididega. Talluse ülapool tumepruun või mustjaspruun, 
servades läikiv, soreedideta ja isiidideta, valkjad pseudotsüfellid valdavalt servmised; 
alapool peaaegu must, väheste ritsiinidega. 

Apoteetsiumid esinevad sageli, on kuni 5 mm läbimõõdus, talluse ülapoolega ühte 
värvi või pisut heledamad, näsalise servaga. 

Koorkiht K–, C–, KC–, P–; südamik K+ kollaseks ning P+ kollaseks → tellispunaseks. 
Sisaldab stikt- ja norstikthapet.

Levikult arktoalpiinne liik. Kasvab silikaatkividel. Eestis leitud käesoleva sajandi 
algul praeguse Tallinna territooriumil (P. Wasmuth). Nüüdseks see kasvukoht 
tõenäoliselt hävinud.

LST: tumepruun tallus peaaegu musta alapoolega, soreedideta ja isiidideta, 
servmiste näsajate pükniididega, epiliit.

(�0.) MELANELIA LACINIATULA (Flagey ex H. Olivier) Essl. /Parmelia 
laciniatula (Flagey ex H. Olivier) Zahlbr./ – pisi-pruunsamblik

Tallus lehtjas, ebakorrapärase kujuga, kuni 5 cm läbimõõdus. Talluse ülapool oliiv- 
või rohekaspruun, mõnevõrra läikiv. Hõlmad talluse keskosas väga väikesed (kuni 
0,5 mm laiad), lamedad, enam-vähem sama pikad kui laiad, üksteist katusekivijalt 
katvad, vaid servmised hõlmad võivad olla suuremad (kuni �,5 mm laiad). Talluse 
alapool helepruun, hõredate heledate ritsiinidega. Ülapoolel võivad leiduda väikesed 
madalad näsad. 

Apoteetsiumid (läbimõõduga kuni � mm) esinevad väga harva, ketas tallusest 
mõnevõrra heledam, seda ümbritseb peenike näsaline talluseserv. Eosed värvusetud, 
�-rakulised, peaaegu kerajad, 6–9×5–7 µm. 

Koorkiht ja südamikukiht K–, C–, P–. Samblikuaineid ei sisalda.

Nemoraalne liik. Kasvab lehtpuudel, vaid harva okaspuude koorel. Eelistab valgus-
, niiskus- ja toitaineterikkaid kasvukohti, mistõttu kasvab ka maanteeäärsetel 
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puudel. õhu saastumise suhtes keskmise taluvusega. Eestis pole leitud, lähedastest 
aladest esineb Kesk- ja Lõuna-Rootsis.

LST: pruun tallus, katusekivijalt paiknevad väikesed (kuni 0,5 mm) hõlmad, 
epifüüt.

��. MELANELIA OLIVACEA (L.) Essl. /Parmelia olivacea (L.) Ach./ – kase-
pruunsamblik 

Tallus lehtjas, rosetjas, kuni �0 cm läbimõõdus. Talluse ülapool keskosas 
märgatavalt kortsuline, oliivpruun kuni tumepruun, kohati servades läikiv. Hõlmad 
�–6 mm laiad, lamedad, ümardunud servadega, radiaalselt üksteist servipidi katvad. 
Talluse alapool must, servades pruun, hajusate ritsiinidega. Soraalid ja isiidid 
puuduvad, kuid hõlmadel ja apoteetsiumide servades paiknevad sageli valged täpjad 
pseudotsüfellid. 

Apoteetsiumid esinevad vaid talluse keskosas, ketas (läbimõõduga kuni 9 mm) on 
tallusega peaaegu sama värvi, nõgus või lame, ümbritsetud talluseservaga, mis säilib 
kaua, on tihti sakiline ja sageli pseudotsüfellidega. Eosed värvusetud, �-rakulised, 
ellipsoidsed, ��–�6×6–9 µm. 

Südamikukiht K–, C–, P+ punaseks. Sisaldab fumaarprototsetraarhapet.

Laia levikuga ja sage boreaalne liik. Kasvab lehtpuude koorel ja peenikestel okstel, 
kõige sagedamini kasel, harvem puidul või okaspuudel. Keskmise tundlikkusega 
õhu saastumise suhtes. Eestis sage kogu territooriumil.

Välimuselt sarnane ja süstemaatiliselt lähedane kahele liigile – põhja- ja siledale 
pruunsamblikule. Põhja-pruunsamblik (M. septentrionalis) erineb vaadeldavast 
liigist väiksema ning peaaegu sileda talluse, vaid üksikute pseudotsüfellide ning 
kogu talluse pinnal (mitte ainult keskosas) paiknevate apoteetsiumide poolest. 
Siledale pruunsamblikule (M. glabra) iseloomulikeks tunnusteks, mis puuduvad 
kase-pruunsamblikul, on lekanoorhappe sisaldus ja valgete karvakeste esinemine 
hõlmaservades ning viljakeha külgedel.

LST: pruun tallus, täpjad pseudotsüfellid, apoteetsiumid talluse keskosas, 
südamikukiht C–.

(��.) MELANELIA PANNIFORMIS (Nyl.) Essl. /Parmelia panniformis (Nyl) 
Vain./ – kahar�pruunsamblik

Tallus lehtjas, rosetja või ebakorrapärase kujuga, enamasti väikeste padjanditena, 
kuni 5 cm läbimõõdus. Ülapool hallikas-, oliiv- kuni tumepruun. Hõlmad talluse 
keskosas väga väikesed (kuni 0,5 mm laiused), piklikud, jagunenud, tõusvate 
servadega, üksteist katusekivijalt katvad; servmised hõlmad võivad olla laiemad 
(kuni �,5 mm). Talluse alapool must, väheste mustade ritsii-nidega. 

Apoteetsiumid esinevad harva, ketas (läbimõõduga kuni �,5 mm) tumepruun, 
ümbritsetud tallusega sama värvi sakilise talluseservaga. Eosed arenevad väga 
harva, on värvusetud, �-rakulised, ellipsoidsed, 9–��×5 µm. 

Koorkiht ja südamikukiht K–, C–, P–. Sisaldab perlatool- ja stenospoorhapet.

Arktoalpiinne epiliit ja epibrüiid. Kasvab graniitkividel. Eestis pole leitud. Soomes 
sage kuni keskkosani. Rootsis esineb ka lõunaosas.
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LST: pruun tallus, katusekivijalt paiknevad väikesed (kuni 0,5 mm) piklikud 
hõlmad, epiliit.

��. MELANELIA SEPTENTRIONALIS (Lynge) Essl. /Parmelia septentrionalis 
(Lynge) Ahti/ – põhja-pruunsamblik

Tallus lehtjas, rosetjas, kuni 5 cm läbimõõdus. Ülapool sile või keskosas vaid nõrgalt 
kortsuline, oliivpruun kuni tumepruun, servades kohati läikiv. Hõlmad �–� mm 
laiused, lamedad, ümardunud servadega, radiaalselt paigutunud. Talluse alapool 
must, servades pruun, hõredate ritsiinidega. Soraalid ja isiidid puuduvad, valgeid 
täpjaid pseudotsüfelle esineb vaid üksikuid. 

Apoteetsiumid paiknevad kogu tallusel, mitte ainult selle keskosas (nagu on 
iseloomulik oliivjale pruunsamblikule). Apoteetsiumi ketas (kuni 5 mm läbimõõduga) 
on tallusega peaaegu sama värvi, nõgus või lame. Ketast ümbritsev talluseserv on 
sile, kaob varakult. Eosed värvusetud, �-rakulised, lai-ellipsoidsed, 9–��×5–9 µm. 

Südamikukiht K–, C–, P+ punaseks. Sisaldab fumaarprototsetraarhapet.

Boreaalne epifüüt. Kasvab lehtpuude tüvedel ja okstel, harvem puidul või okaspuudel. 
Eestis 4 leidu: Saaremaal Tagamõisast (H. Trass), Tartust (H. Aasamaa), Viljandimaal 
Vaiblast (I. Jüriado) ja Valgamaal Käärikult (H. Trass). Võrdlemisi tundlik õhu 
saastumise suhtes.

Välimuselt sarnane kase-pruunsamblikuga (M. olivacea), millise liigi alla varem 
kuuluski. Erinevusi kase-pruunsamblikust vt. nimetatud liigi kirjelduses.

LST: pruun tallus, pseudotsüfellid puuduvad, apoteetsiumid kogu talluse 
pinnal, südamikukiht C–.

�4. MELANELIA SOREDIATA (Ach.) Goward & Ahti /Parmelia sorediata 
(Ach.) Th. Fr.; P. sorediosa Almb.; Melanelia sorediosa (Almb.) Essl./ – täpp-
pruunsamblik 

Tallus lehtjas, rosetja või ebakorrapärase kujuga, kuni 5 cm läbimõõdus, substraadile 
tihedalt liibuv. Ülapool tumepruun kuni peaaegu must, tuhm. Hõlmad kitsad, kuni 
�,5 mm laiused, väheharunenud, tõusvad. Talluse alapool must, harvade lühikeste 
ritsiinidega. Ülapoolel paiknevad tõusvate või peaaegu püstiste hõlmade tippudes 
peajad, üksteisest hästi eraldunud soraalid. Soraalid sisaldavad nii valgeid kui ka 
tumedaid jahujaid soreede. Pseudotsüfellid puuduvad. 

Apoteetsiumid arenevad väga harva, on kuni � mm läbimõõdus. Ketas lame, 
tumepruun või mustjas, ümbritsetud talluseservaga, mis võib olla soredioosne. 
Eosed värvusetud, �-rakulised, ellipsoidsed, 9–��×5–7 µm. 

Koorkiht ja südamikukiht K–, P–, C–. Sisaldab perlatool- ja stenospoorhapet.

Hüpoarktomontaanne liik. Kasvab silikaatkividel avatud ja hästi valgustatud 
kasvukohtades. Eestis võrdlemisi sage, eriti põhjaosas, läänesaartel ja üllatuslikult 
ka kaguosas, näiteks Värska ümbruses. Erinevusi lähedasest lapp-pruunsamblikust 
(M. disjuncta) vt. nimetatud liigi kirjelduses.

LST: tumepruun tallus, peajad soraalid tõusvatel hõlmatippudel, epiliit.
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�5. MELANELIA STYGIA (L.) Essl. /Parmelia stygia (L.) Ach./ – läikiv�
pruunsamblik�

Tallus lehtjas, rosetja kujuga, kuni �0 cm läbimõõdus. Ülapool tumepruun, tugevasti, 
peaaegu rasvaselt läikiv (eriti talluse. nooremates osades). Hõlmad kuni �,5 mm 
laiused, kumerad, vaid tipmiselt mõnevõrra lamendunud, radiaalselt paiknevad, 
ümardunud servadega. Talluse alapool must, hõlmaservades heledam, pruun, 
ohtrate mustade ritsiinidega. Soraalid ja isiidid puuduvad, ent esinevad pükniidid ja 
valged täpjad pseudotsüfellid, mis sageli on silmatorkavalt nõgusad. 

Apoteetsiumid arenevad kohati. Apoteetsiumi ketas (läbimõõduga kuni 6 mm) 
tumepruun kuni peaaegu must, seda ümbritseb paks sakiline talluseserv, millel 
samuti esinevad pseudotsüfellid. Eosed värvusetud, �-rakulised, ellipsoidsed, 7–
�0×4–6 µm. 

Koorkiht K–, P–; südamikukiht K– või K+ pruuniks, P+ punaseks. Sisaldab 
fumaarprototsetraarhapet ja lisaainena prototsetraarhapet.

Arktoalpiinne liik. Kasvab graniitkividel avatud kasvukohtades. Eestis 4 leiukohta: 
Tallinna ümbrusest on seda liiki kogutud möödunud sajandi lõpus ja käesoleva 
sajandi algul (A. Bruttan, P. Wasmuth), Saaremaalt Loodest �9�0. aastatel (E. 
Häyren) ning viimastel aastakümnetel Lahemaa rahvuspargist Käsmu ligidalt (E. 
Sander) ja Põlvamaalt Värskast (I. Jüriado).

LST: pruun tallus, kitsad kumerad hõlmad ilma isiidide ja soreedideta, valkjad 
täpjad pseudotsüfellid, epiliit.

�6. MELANELIA SUBARGENTIFERA (Nyl.) Essl. /Parmelia subargentifera 
Nyl./ – hõbe-pruunsamblik

Tallus lehtjas, rosetja või ebakorrapärase kujuga, kuni �0 cm läbimõõdus, substraadile 
liibuv. Ülapoole keskosa kortsuline, kakao- või tumepruun, servades sageli valkja 
kirme ning peenikeste karvakestega. Hõlmad kuni 6 mm laiused, servades tõusvad 
ja mõnevõrra lainelised. Talluse alapool must, vaid servades pruun, lühikeste 
ritsiinidega. Ülapoolel paiknevad nii pindmiselt kui servmiselt soreedistuvad isiidid. 
Isiidide murdumisel tekkinud soraalid on valged ning võivad liituda, moodustades 
eriti talluse keskosas ühtlase soredioosse massi. Isiide, mis ei soreedistuks, pole. 

Apoteetsiumid esinevad väga harva, ketas (läbimõõdus kuni � mm) pruun, 
ümbritsetud soredioosse talluseservaga. Eosed värvusetud, �-rakulised, lai-
ellipsoidsed, ��–��×7–9 µm. 

Koorkiht ja südamikukiht K– ja P–, südamikukiht C+ punaseks. Sisaldab 
lekanoorhapet.

Boreaalne epifüüt. Kasvab lehtpuude koorel, vaid harva puidul või sammaldunud 
kaljudel. Talub mõõdukat õhu saastumist. Eestis hajusalt kogu alal. Erinevusi kuld-
pruunsamblikust (M. subaurifera) vt. nimetatud liigi kirjelduses.

LST: pruun tallus, valge kirme ja karvakesed hõlmadel, soreedistuvad isiidid ja 
valged soraalid.
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�7. MELANELIA SUBAURIFERA (Nyl.) Essl. /Parmelia subaurifera Nyl./ 
– kuld-pruunsamblik 

Tallus lehtjas, rosetja või ebakorrapärase kujuga, kuni 8 cm läbimõõdus, substraadile 
liibuv. Ülapool keskosas sageli kortsuline, oliivpruun kuni punakaspruun, valkja 
kirme ja karvakesteta hõlmaservades. Hõlmad kuni 4 mm laiused, tipus laienenud 
ja tavaliselt lamedad, substraadil lebavad. Talluse alapool must või servades pruun, 
lühikeste ritsiinidega. Ülapoolel esinevad peenikesed ja haprad isiidid, viimaste 
soreedistumisel tekivad punktjad soraalid. Valged või kollakad soraalid paiknevad 
tallusel pindmiselt (mitte servmiselt), talluse keskosas võivad nad liituda. 

Apoteetsiumid esinevad harva, ketas pruun, ümbritsetud isidioosse-soredioosse 
talluseservaga. Eosed värvusetud, �-rakulised, piklik-ellipsoidsed, ��–�8×5–8 µm. 

Koorkiht K–, P–; südamikukiht K–, P–, C+ punaseks. Sisaldab lekanoorhapet.

Boreaalne epifüüt. Kasvab leht- ja okaspuude koorel, harva puidul või sammaldunud 
kaljudel. Õhu saastumise suhtes keskmise tundlikkusega. Eestis sage kogu alal.

Süstemaatiliselt, keemiliselt ja välimuse poolest lähedane hõbe-pruunsamblikule 
(M. subargentifera). Viimasele on erinevalt vaadeldavast liigist iseloomulik ainult 
soreedistuvate isiidide olemasolu. Tekkinud soraalid on valged, mitte kollaka 
varjundiga nagu kuld-pruunsamblikul ning võivad paikneda tallusel nii pindmiselt 
kui ka servmiselt. Hõbe-pruunsamblikul on talluse servades kohati valge kirme ja 
peenikesed karvakesed, mis kuld-pruunsamblikul alati puuduvad.

LST: pruun tallus, isiidid ja punktjad valkjad või kollakad soraalid.

Perekond MENEGAZZIA Massal. – poorsamblik

Tallus lehtjas, kogu alapoolega (ritsiinideta) substraadile kinnituv, dorsiventraalne, 
sageli korrapäraseid rosette moodustav. Ülapool rohekashall, nendel alati väikesed 
mustad alumise koorkihini ulatuvad mulgud (poorid) ja peajad või huulsoraalid. 

Apoteetsiumid istuvad või lühikesel jalakesel, lekanoraalsed, pruuni või 
punakaspruuni kettaga. Eosed eoskotis �–4-kaupa, �-rakulised, värvusetud. 

Fotobiont: Trebouxia. 

Tallus sisaldab atranoriini ja stikthapet.

Epifüüdid, epibrüiidid.

Maailmas �0, Eestis � liik.

Perekond sarnaneb hallsamblike (Hypogymnia) perekonnaga, erineb sellest pooride 
esinemise poolest talluses ja keemiliselt.

�. MENEGAZZIA TEREBRATA (Hoffm.) A. Massal. /Parmelia pertusa 
(Schrank) Schaer.; Menegazzia pertusa (Schrank) B. Stein/ – harilik�
poorsamblik 

Tallus lehtjas, moodustab �–�0-cm läbimõõduga rosette, kinnitub alapoolega tihedalt 
substraadile; keskosas surev, servades edasi kasvav. Talluse ülapool rohekashall, 
keskosas veidi tumedam, matt või servades kergelt läikiv, paljas, sile, ümmarguste või 
ovaalsete pooridega. Hõlmad lamedad või veidi kumerdunud, kaheliharunevad, 0,5–
6 cm pikkused, �–5 mm laiused, kannavad paiguti huuljaid soraale, vahel pindmisi 
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peajaid soraale. Talluse alapool must, kurruline, ritsiinideta, hästi arenenud, piirab 
mõnikord kitsa musta randina hõlmaservi. Südamikukiht valge, keskel õõnsusega. 

Apoteetsiume Eesti materjalil pole leitud. 

Koorkiht K+ kollaseks; südamik K+ kollaseks, P+ kollaseks → punaseks, C–. Sisaldab 
atranoriini ja stikthapet.

Submontaanne epifüüt ja epibrüiid, levikukese mägimetsades, harvem esineb 
tasandikuliste alade okasmetsades. Kasvab okaspuude ja lehtpuude (meil eriti 
sanglepa) okstel ja koorel, harvem sammaldunud kividel ja kaljudel. Väga tundlik 
õhu saastumise suhtes. Eestis leitud möödunud sajandil Tartumaal Vasulas (A. 
Bruttan) ja käesoleva sajandi algul Aegviidus (P. Wasmuth). Rõõmustavalt palju on 
seda haruldast liiki leitud kahel viimasel aastakümnel. On selgunud, et ta säilib 
meil mõnedes loodusmaastikes küllalt hästi. Leiukohad: Pärnumaal Asuja (H. 
Trass), Laiksaare, Taali, Voltveti, Massi, Eidapere (A.-L. Sõmermaa), Viljandimaal 
Tipu, Lodja (A.-L. Sõmermaa), Tartumaal Kärkna, Laeva (A.-L. Sõmermaa), Järvselja 
(H. Trass), Jõgevamaal Puurmani (A.-L. Sõmermaa), Ida-Virumaal Permisküla (E. 
Viira).

LST: lehtjas hall tallus, huulsoraalid, poorid.

Perekond MULTICLAVULA R. H. Petersen – hariksamblik

Samblik koosneb kahest selgesti eristatavast osast: tõlvjast, käävjast või silinderjast, 
ülaosas pisut harunenud, fotobionti mittesisaldavast kandseenest ning seenejala 
aluse ligiduses substraati katvast õhukesest, kilejast või teralisest, seeneniitidest 
läbi põimunud, rohekast rohevetikate kirmest (tallusest). 

Seene viljakeha on lihakas, 0,5–�,5 cm kõrgune, 0,0�–5 mm läbimõõdus, 
valge, kreemikas, kollakas, ookerjas või oranž, kuivanult mõnikord pruunikas, 
vähemärgatava, pisut aheneva jalaosaga. Eoskandadel areneb 4, harvem kuni 6 või 
8 eost. Kandeosed värvusetud, �-rakulised, õhukese sileda kestaga, ellipsoidsed või 
silindrilised.Tallus esineb peeneteralise koorikuna või pisut limase kilena, roheline 
või tumeroheline. 

Fotobiont: rohevetikas (perekond Coccomyxa või sellelähedane).

Levinud kogu maailmas, peamiselt aga parasvöötme metsades, harvem tundras. 
Liigid kasvavad liivasel või turbasel pinnasel, harvem kõdunenud puidul.

Maailmas vähemalt �5, Eestis � liiki.

 �. Viljakehad kasvavad puidul, valkjad. ............................................. �. M. mucida

 – Viljakehad kasvavad maapinnal, kreemikad, ookerjad või oranžid ....................�

 �. Viljakeha lihtne või harvem lühikese kõrvalharuga, kuni �,�(�) cm kõrgune. 
Eosed 8–��×�,5–�,5 µm. ............................................................... �. M. vernalis

 – Viljakeha lihtne või tipus sõrmjalt harunenud, kuni �,5 cm kõrgune. Eosed 5,5–
8,5×�–�,5 µm. ......................................................................... (�.) M. corynoides

(�.) MULTICLAVULA CORYNOIDES (Peck) R. H. Petersen /Clavulinopsis 
septentrionalis Corner/ – põhja-hariksamblik

Viljakehad kasvavad rühmadena koos, on püstised, tõlvjad või peaaegu silinderjad, 
kuni �,5 cm kõrgused, �–4 mm läbimõõdus, sageli veidi lapikud, lihtsad või tipus 
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sõrmjalt harunenud, ookerkollased või kahvatuoranžid, valkja tipuga. Jalaosa �–�,5 
mm läbimõõdus, alusel hallikas. Basiidid kannavad 4, harvem 6 eost. Kandeosed 
piklik-ellipsoidsed või peaaegu silinderjad, 5,5–8,5×�–�,5 µm. 

Tallus peeneteralise rohelise koorikuna, vähemärgatav (Botrydina-tüüpi). 
Fotobiont: Coccomyxa või selle lähedane perekond.

Kasvab liivasel pinnasel männikuis. Leitud Rootsis, Soomes, Austrias, Gröönimaal ja 
USA-s; Eestis on võimalik esinemine nõmmedel või männikuis, seni aga pole leitud.

Väga lähedane kevadisele hariksamblikule (M. vernalis), mille viljakehad on 
väiksemad, kuid suuremate eostega.

LST: kasvab maapinnal, tallus teralise koorikuna, viljakeha enamasti �–�,5 cm 
kõrgune.

�. MULTICLAVULA MUCIDA (Fr.) R. H. Petersen /Lentaria mucida (Fr.) 
Corner/ – limane�hariksamblik 

Viljakehad kasvavad suurte rühmadena (kuni mitme meetri ulatuses), kuid 
paiknevad kaunis hõredalt (üksteisest 0,�–� cm kaugusel), on püstised, kitsas-
käävjad, silinderjad või peaaegu tõlvjad, 0,5–�,�(�) cm kõrgused, 0,�–�-mm 
läbimõõduga, lihtsad või mõnikord �(5) harukesega, valged või kreemikad, hiljem 
pruunika tooniga (eriti tipus). Jalg halvasti eristatav. Basiidid kannavad 4, harvem 
6–8 eost. Kandeosed piklik-ellipsoidsed, 4,5–7,5×�,8–�,� µm. 

Tallus puidul laiuva õhukese, pisut limase tumerohelise kilena, kuivanult kõva ja 
koorikjas. Fotobiont: Coccomyxa.

Kasvab okas-, harvem lehtpuude lamavatel jämedatel tüvedel varjukais niiskeis 
okas- ja segametsades, viljakehad esinevad meil suve telsest poolest hilissügiseni. 
Eestis kogu mandriosas, harva.

LST: kasvab lamavatel puutüvedel, tallus limase kilena.

�. MULTICLAVULA VERNALIS (Schwein.) R. H. Petersen /Clavulinopsis 
vernalis (Schwein.) Corner/ – kevadine�hariksamblik

Viljakehad kasvavad rühmadena koos, on püstised, kitsalt tõlvjad, tömbi või 
peaaegu terava tipuga, mis mõnikord on kahestunud, 0,5–�,�(�) cm kõrgused, 
�–� mm läbimõõdus, ookerkreemikad, kollakad või harvem tuhmoranžid. Jalg 
halvasti eristatav. 0,�–0,5 cm kõrgune, valkjas. Basiididel 4 eost. Kandeosed piklik-
ellipsoidsed või silinderjad, pisut kõverdunud, 8–��×�,5–�,5 µm. 

Tallus peeneteralise rohelise koorikuna (Botrydina-tüüpi). Fotobiont: Coccomyxa 
või selle lähedane perekond.

Kasvab liivasel või turbasel pinnasel okasmetsades ja nende servades, viljakehad 
esinevad suve teisest poolest sügiseni. Eestis leitud Tartumaal Peedul ja Ida-Virumaal 
Boroni ürgmetsast lõunas (E. Parmasto).

Väga lähedane põhja-hariksamblikule (M. corynoides). Kasvab sageli koos 
sammaldega, võib-olla on sümbioosis nende eelniitidega.

LST: kasvab maapinnal, tallus teralise koorikuna, viljakeha enamasti kuni �,� 
cm kõrgune.
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Perekond NEOFUSCELIA Essl. – ruugsamblik

Tallus lehtjas, hõlmine, rosetjas või ebakorrapärane, kuni �� cm läbimõõdus. Talluse 
ülapool pruun, alapool must. Hõlmad kitsad kuni keskmise laiusega (kuni 5 mm). 
Pseudotsüfellid puuduvad, ülemist koorkihti kattev õhuke epikorteks on pooridega 
(pole palja silmaga nähtav!). Soraalid puuduvad alati, isiidid võivad esineda. Ritsiinid 
alaküljel mustad, lihtsad või harunevad. 

Viljakehadeks lekanoraalsed apoteetsiumid. Eosed eoskotis 8-kaupa, �-rakulised, 
ellipsoidsed. Püknospoorid silindrilised või hantlikujulised. 

Fotobiont: Trebouxia. 

Nii usniinhape kui atranoriin koorkihis puuduvad, südamikukihis sisalduvad 
mitmesugused samblikuained (depsiidid, depsidoonid, rasvhapped). Välimuselt 
sarnastest perekondadest Melanelia ja Pleurosticta erineb HNO� reaktsioni poolest 
ülemisel koorkihil (värvub sinakasroheliseks).

Laia levikuga liigid, mis on kõige arvukamalt esindatud lõunapoolkera parasvöötmes. 
Kasvavad kivil ja maapinnal.

Maailmas umbes 75, Eestis � liiki.

Liikide määramistabel ja täiendav kirjandus vt. perekond Parmelia (s. lat.) 
kirjelduses.

�. NEOFUSCELIA LOXODES (Nyl.) Essl. /Parmelia isidiotyla Nyl.; P. loxodes 
Nyl./ – kera-ruugsamblik 

Tallus lehtjas, rosetja või ebakorrapärase kujuga, kuni �0 cm läbimõõdus. Talluse 
ülapool oliiv-, harva tumepruun, kohati läikiv. Hõlmad kuni � mm läbimõõdus, 
lamedad või kumerad, paiknevad korrapäratult ja sageli üksteist katvalt. Talluse 
alapool must, lühikeste ritsiinidega. Ülapoolel paiknevad jämedad ja lühikesed 
näsajad isiidid (läbimõõduga 0,�–0,5 mm), mis on koondunud kerajatesse 
kogumikesse. Viimased võivad aga paikneda tallusel üsna tihedalt ja moodustada 
kohati ulatuslikke isiididega kaetud laike. 

Apoteetsiumid arenevad väga harva; ketas tumepruun, nõgus või lame, ümbritsetud 
lainelise talluseservaga. Eosed värvusetud, �-rakulised, lai-ellipsoidsed, 7–9×4–5 
µm. 

Koorkiht ja südamikukiht K–, P–, südamikukiht C– või C+ punaseks ja KC+ nõrgalt 
punaseks või punakasoranžiks. Sisaldab glomelliifer- ja periatoolhapet (neist 
esimese toimel ilmneb värvusreaktsioon KC mõjul) ning lisaainena gürofoorhapet 
(mille toimel võib esineda positiivne C ja KC värvusreaktsioon).

Boreaalne epiliit. Kasvab graniitkividel. Eestis hajusalt, sagedus vastavalt substraadi 
olemasolule (vabariigi lääne- ja põhjaosas sagedamini, ida- ja lõunaosas harvem).

LST: pruun tallus, jämedad isiidid kerajates kogumikes, epiliit.

�. NEOFUSCELIA PULLA (Ach.) Essl. /Parmelia prolixa (Ach.) Caroll/ 
– paljas�ruugsamblik 

Tallus lehtjas, rosetja või sagedamini ebakorrapärase kujuga, kuni �� cm 
läbimõõdus. Ülapool kollakas-, oliiv- või tumepruun, tuhm või hõlmaservades 
mõnevõrra läikiv. Hõlmad kuni � mm laiused, lamedad, ümardunud servadega, 
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paiknevad ebakorrapäraselt ja üksteist katvalt. Talluse alapool must, lühikeste 
tumedate ritsiinidega. Soraalid, isiidid ja pseudotsüfellid puuduvad, ent võivad 
esineda pükniidid väikeste mustade täppidena talluse ülapoolel. 

Apoteetsiumid tavalised, ketas (läbimõõduga kuni 8 mm) algul nõgus, hiljem lame, 
tumepruun, ümbritsetud jämeda talluseservaga, mis vanadel viljakehadel muutub 
kitsaks. Eosed värvusetud �-rakulised, ellipsoidsed, 8–��×4–7 µm. 

Koorkiht ja südamikukiht K–, P–. Sisaldab divarikaat- või stenospoorhapet. Need 
ained värvusreaktsioone ei anna, kuid helenduvad ultraviolettkiirguses. Lisaainena 
võib esineda gürofoorhape, mistõttu mõnedel eksemplaridel südamikukiht C+ ja 
KC+ punaseks (värvusreaktsioon kaob kiiresti!). Glomelliiferhapet sisaldav keemiline 
rass (südamikukiht KC+ punaseks kuni määrdunud oranžiks, C–) on eraldatud ka 
omaette varieteedina var. delisei, viimast pole Eestist seni määratud.

Kserokontinentaalne liik. Kasvab graniitkividel avatud kasvukohtades. Eestis leidub 
hajusalt territooriumi kõigis osades, suurema ohtrusega lääne- ja loodeosas.

LST: pruun tallus ilma isiidide ja soreedideta, sageli apoteetsiumidega, epiliit.

Perekond NEPHROMA Ach. – neersamblik

Tallus lehtjas, hõlmine, substraadil lamav, servades tõusev, suur (kuni �5 cm 
läbimõõdus) või keskmine (�–6 cm). Talluse ülapool rohekaskollane või mitmesugustes 
toonides pruun, sile, kahune või lühiviltjas (eriti apoteetsiumide kohal), isiidide ja 
soreedidega või nendeta. Talluse alapool sile, kahune, sametjas või viltjas, ääreosas 
helepruun, keskosa suunas tumenev, ritsiinikimpudega, mõnedel liikidel väikeste 
valgetäpjate pseudotsüfellidega. Vetika- ning koorkihi vahel asuvad mõnedel 
liikidel sisemised tsüanobaktereid sisaldavad tsefaloodid, mis on nähtavad väikeste 
poolkerajate kühmudena. Üla- ja alakoorkiht paraplektenhüümne. 

Lekanoraalsed apoteetsiumid asuvad talluse hõlmatippude alapoolel, nende ketas 
pruun, punakaspruun või tumepruun. Eosed eoskotis 8-kaupa, on �–4-rakulised, 
värtna-kujulised või ellipsoidsed. 

Fotobiont: rohevetikas Coccomyxa või tsüanobakter Nostoc. 

Samblikuained: nefromiin, nefriin, usniinhape, tseoriin (viimane esineb paljudes 
liikides).

Kasvavad enamasti varjulistes ja niisketes kohtades sammaldunud kividel, kaljudel 
ja puude jalameil, mahalangenud puutüvedel, puukoorel ja okstel. Kõik liigid on 
inimtegevuse suhtes tundlikud.

Maailmas �5, Eestis 7 liiki.

 �. Fotobiondiks rohevetikas (vetikakiht ereroheline), tsüanobakterid esinevad 
tsefaloodides, tallus (eriti niiskena) rohekas  ....................................................�

 – Fotobiondiks tsüanobakter (vetikakiht tume-sinakasroheline), tallus 
tsefaloodideta, pruun  ......................................................................................�

 �. Tallus rohekaspruun. ............................................................. (�.) N. expallidum

 – Tallus rohekaskollane. ..................................................................�. N. arcticum

 �. Talluse alapool viltjas, valgete pseudotsüfellidega. ...................8. N. resupinatum

 – Talluse alapool viltjas, kahune või paljas, pseudotsüfellideta  ...........................4
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 4. Tallus sinakashallide soreedidega või soreedistuvate isiididega. ........ 7. N. parile

 – Tallus soreedideta, tervete isiididega või ilma ...................................................5

 5. Tallus isiididega ...............................................................................................6

 – Tallus isiidideta, paljas ....................................................................................8

 6. Talluse alapoolel valged täpjad pseudotsüfellid. ......................8. N. resupinatum

 – Talluse alapool pseudotsüfellideta . ..................................................................7

 7. Talluse ülapool ebatasane, võrkjas-köbruline, auklik, kurdudel ohtralt isiide. .... 
 ................................................................................................... 5. N. isidiosum

 – Talluse pind tasane, isiidid asuvad hõlmaservadel. ................... 4. N. helveticum

 8. Südamikukiht valge, K+ kollaseks või K–. ....................................... �. N. bellum

 – Südamikukiht kollane või valge, K+ roosaks või punaseks. ....... 6. N. laevigatum

�.* NEPHROMA ARCTICUM (L.) Torss. – tundra-neersamblik 

Tallus suur, kuni �5 cm läbimõõdus, koosneb �–5 cm laiustest kõrvuti asetsevatest 
või katusekivijalt üksteist katvatest hõlmadest. Talluse ülapool sile või kortsuline, 
siin-seal nähtavate kühmudega – sisemiste tsefaloodidega, hõlmaservades 
mõnikord väikeste regeneratsiooniloobulitega, rohekaskollane, matt või veidi 
läikiv. Talluse alapool servades kollane, helepruun, paljas, keskosas tumepruun 
kuni pruunikasmust, tumedate ritsiinidega. mis võivad liituda viltjaks katteks. 
Südamikukiht valge. 

Apoteetsiumid, mis asuvad hõlmatippude alapoolel, suured (läbimõõduga kuni �–
� cm), punakaspruuni kettaga. Talluse ülapool apoteetsiumide kohal alati kortsuline 
ja kühmjas. 

Fotobiont: talluses rohevetikas Coccomyxa, tsefaloodides tsüanobakter Nostoc. 

Tallus sisaldab usniinhapet, nefriini ja tseoriini. Südamikukiht K– või K+ nõrgalt 
kollaseks, KC+ kollaseks, P+ kollaseks.

Arktoalpiinne epibrüiid ja epigeiid. A. Bruttan leidis seda liiki möödunud sajandil 
Seljal Lääne-Virumaal, kasvukoht praeguseks hävinud.

LST: suur lehtjas rohekaskollane tallus, apoteetsiumid hõlmatippude 
alapoolel

�. NEPHROMA BELLUM (Spreng.) Tuck. /N. laevigatum auct. non Ach./ 
– kaunis�neersamblik

Tallus lehtjas, võrdlemisi suur (�–8 cm pikk ja �–5 cm lai), Koosneb kõrvuti asetsevatest 
või üksteist osaliselt katvatest hõlmadest. Talluse ülapool pruun, sile või kahune, 
soreedideta ja isiidideta, hõlmaservadel ja vigastatud kohtades mõnikord väikesed 
regeneratsiooniloobulid. Talluse alapoole servaosa helepruun, keskosa tumepruun 
ja lühiviltjas, üksikute põõsasjate ritsiinikimpudega. Südamikukiht valge. 

Apoteetsiumid pruunikaspunased, �–�0 mm pikkused, paiknevad hõlmatippude 
alapoolel. 

Fotobiont: Nostoc. 

Sisaldab (mitte alati) tseoriini ja nefriini. Südamikukiht K+ kollaseks või K–, KC–, P+ 
kollaseks või P–.
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Holarktiline epifüüt ja epibrüiid. Kasvab leht- ja okaspuude okstel ja tüvedel, 
sammaldunud tüvejalameil, kividel ja kaljudel. Eestis leitud kahel korral: �948. a. 
Tallinnas Nõmmel Glehni pargis (E. Parmasto; kordusotsingud tulemusteta) ja �977. 
a. Viljandimaal Loodil (H. Trass). õhu saastumise suhtes väga tundlik liik.

LST: pruun lehtjas soreedideta ja isiidideta tallus, apoteetsiumid hõlmatippude 
alapoolel

(�.) NEPHROMA EXPALLIDUM (Nyl.) Nyl. – põhja-neersamblik

Tallus lehtjas, 4–7 cm läbimõõdus, hõlmad �–� cm laiused. Talluse ülapool 
hallikas- või rohekaspruun, matt või läikiv, paljas või kergelt viltjas, alati sisemiste 
tsefaloodidega, mis nähtavad poolkerajate või harvem pulkjate väljakasvudena (mitte 
pidada isiidideks!), soreedide ja isiidideta. Talluse alapool servades hele, lillakas-
helepruun, roosakas või kollakas, keskosa suunas tumenev tumehallini, sametjas 
või lühiviltjas, ka alapoolel tsefaloodide mügarad, kuid need sametja või viltja kihi 
sees halvemini nähtavad kui ülapoolel. Südamikukiht valge. 

Apoteetsiumid esinevad harva, paiknevad hõlmatippude alapoolel, ketas pruun. 
Fotobiont: talluses rohevetikas Coccomyxa, tsefaloodides tsüanobakter Nostoc. 

Sisaldab nefriini ja tseoriini. Südamikukiht K+ nõrgalt kollaseks, KC–, P+ 
kollaseks.

Arktoalpiinne epigeiid ja epibrüiid. Eestis pole leitud, esineb Rootsis, Soomes, 
Karjalas.

LST: rohekaspruun lehtjas tallus paljude sisetsefaloodidega.

4. NEPHROMA HELVETICUM Ach. – šveitsi�neersamblik 

Tallus lehtjas, �–6 cm läbimõõdus. Hõlmad kitsad (�–8 mm laiused), eemalduvad 
talluse keskosast enamasti täisnurkselt, hõlmaservadel ohtralt pulkjaid, harunevaid 
või soomusjaid isiide. Talluse ülapool mitmesugustes toonides pruun, paljas, läikiv, 
vaid apoteetsiumide kohal kahune või šagräänne. Talluse alapool hallikaspruun, 
keskosa suunas tumenev, viltjas, hajusate ritsiinidega. Südamikukiht valge. 

Apoteetsiumid hõlmatippude alapoolel, kuni � cm läbimõõdus, punakaspruuni 
kettaga, selle serv sageli isiididega. 

Fotobiont: Nostoc. 

Spetsiifilistest	samblikuainetest	sisaldab	nefriini	(+	mõned	täpselt	identifitseerimata	
ja nimetamata ained). Südamikukiht K–, KC–, P–.

Holarktiline epifüüt ja epibrüiid, kasvab okaspuude okstel ja tüvedel, harvem 
sammaldunud kividel. Eestis võrdlemisi haruldane, leitud sajandi algul Tallinna 
lähedal Kakumäel (P. Wasmuth) ja Glehni pargis (H. Trass, kordusotsingud nendes 
paikades pole tulemusi andnud), Rakveres (V. Räsänen), Harjumaal Aegviidus (P. 
Wasmuth) ja Kuusalus (E. Parmasto), Tartumaal Avinurmes (G. Vilbaste). Väga 
tundlik õhu saastumise suhtes.

LST: pruun lehtjas tallus, hõlmaservadel isiidid, apoteetsiumid hõlmatippude 
alapoolel.
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5. NEPHROMA ISIDIOSUM (Nyl.) Gyeln. – kare�neersamblik

Tallus lehtjas, suhteliselt väike, kuni 5 cm läbimõõdus. Hõlmad kitsad, �–6 mm 
laiused. Talluse ülapool hele- kuni tumepruun, võrkjas-köbruline, lohklik, kortsuline, 
paljude terajate või koraljate isiididega. Talluse alapool pruun, servades heledam, 
kesksuunas tumenev (kuni pruunikasmust), tiheda lühiviltja kattega ja üksikute 
ritsiinidega. Südamikukiht valge. 

Apoteetsiume pole leitud. 
Fotobiont: Nostoc. 

On	 täheldatud	 mõnesid	 täpselt	 identifitseerimata	 samblikuaineid.	 Südamikukiht	
K–, KC–, P–.

Holarktiline epifüüt ja epibrüiid. Kasvab leht- ja okaspuude okstel ja tüvedel, 
sammaldunud kividel. Eestis leitud sajandi algul Ida-Virumaal Utrias (V. Savits), 
hiljem Harjumaal Nõval (S. Eilart-Pärn) ja Võrumaal Erastveres (H. Trass). Tundlik 
õhu saastumise suhtes.

LST: lehtjas pruun tallus ebatasase ülapoole ja isiididega.

6. NEPHROMA LAEVIGATUM Ach. non auct. /N. Lusitanicum Schaer./ 
– sile�neersamblik 

Tallus lehtjas, 6–�0 cm läbimõõdus, koosneb servades võrdlemisi kitsastest (�–8 
mm) hõlmadest. Mõnikord redutseeruvad hõlmad väikesteks hõlmakesteks, mille 
servadel võivad olla regeneratsioonihõlmakesed. Talluse ülapool mitmesugustes 
toonides (hallikas-, kollakas-, punakas-) pruun, nõrgalt läikiv, paljas, apoteetsiumide 
kohal kortsuline või šagräänjas. Talluse alapool kollakas või oranžikas, keskosa 
suunas tumenev (hall, hallikaspruun), paljas või kahune, keskosas vahel viltjas, 
hajali ritsiinidega. Südamikukiht valge üksikute kollakate täppidega, kollane või 
erekollane. 

Apoteetsiumid esinevad tihti, asuvad tallusehõlmade servade alapoolel, on �–�0 
mm läbimõõdus, punakaspruuni kettaga. 

Fotobiont: Nostoc. 

Tallus sisaldab nefromiini (sellest südamikukihi värvumine), nefriini ja tseoriini. 
Südamikukiht K+ roosaks (nefromiini vähese sisalduse korral), kollaseks või 
punaseks, KC–, P–.

Subokeaaniline epifüüt, epibrüiid. Kasvab okas- ja lehtpuude okstel ja tüvedel, 
sammaldel ja tüvejalameil. Eestis kohati esinev liik, teada �5 leiukohta. Tallinna 
ja selle ümbruse leiukohtadest (Nõmme, Veskimetsa, Glehni park) on liik hävinud, 
säilib veel mõnedes loodusmaastikes (Abruka, Nigula, Järvselja, Urissaare jt.). Väga 
tundlik õhu saastumise suhtes.

LST: pruun lehtjas tallus soreedideta ja isiidideta, kollakas südamikukiht, K+ 
roosaks, kollaseks või punaseks.

7. NEPHROMA PARILE (Ach.) Ach. – harilik�neersamblik 

Tallus lehtjas, �–�� cm läbimõõdus, koosneb paljudest 5–�0 mm laiustest hõlmadest. 
Talluse ülapool mitmesugustes toonides pruun, harvem hallikas, läikiv või matt, 
sile või kortsuline, rohkete sinakashallide soreedidega, mis esinevad soraalideks 
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koondunuina või hajali kogu talluse pinnal; soreedide massi seas võivad olla ka 
soreedistuvad isiidid. Talluse alapool hallikaspruun, servades heledam, keskosa 
suunas tumenev, paljas, kahune või viltja kattega, hajali asuvate ritsiinidega. 
Südamikukiht valge, harva talluse mõnes osas veidi kollakas. 

Apoteetsiumid esinevad harva, asuvad hõlmatippude alapoolel, on punakaspruuni 
kettaga. 

Fotobiont: Nostoc. 

Tallus sisaldab tseoriini, harva nefriini. Südamikukiht K– või K+ kollaseks, KC–, 
P– või P+ kollaseks.

Boreaalne epibrüiid, epigeiid, epifüüt. Kasvab sammaldel puude jalamil, sammaldunud 
kividel ja kaljudel, harvem maapinnal. Eestis oli kuni kuuekümnendate aastateni 
võrdlemisi sage (üle �0 leiukoha), pärast seda on tundlikkuse tõttu õhu saastumise 
suhtes ja kasvukohtade hävimise läbi mitmest kohast kadunud.

Var. parile. Ülapool pruun, alapool tiheda viltja kihiga. Võrdlemisi sage.

Var. subparile (Gyeln.) Szat. Ülapool hallikas, alapool paljas, viltja kihita. Väga 
harva.

LST: lehtjas pruun või harvem hallikas tallus, sinakashallid soreedid ja 
soreedistuvad isiidid.

8. NEPHROMA RESUPINATUM (L.) Ach. /N. Tomentosum (Hoffm.) Flot./ 
– kääv-neersamblik

Tallus lehtjas, moodustab kuni �0-cm läbimõõduga laike, servades 0,5–� cm laiuste 
hõlmadega. Talluse ülapool mitmesugustes toonides pruun, hallikaspruun, sageli 
keskosas hallikas, servades pruun, sile või veidi kortsuline, läiketu, apoteetsiumide 
kohal kahune. Hõlmaservades ja vigastatud kohtades asuvad sageli ridadena väikesed 
lihtsad, soomusjad või koraljad isiidid. Talluse alapool servades kollakaspruun, 
keskosa suunas tumenev pruunikast tumehallini, alati tiheda viltja kihiga, mille 
sees asuvad valged täpjad pseudotsüfellid ja üksikud ritsiinid. 

Apoteetsiumid asuvad külgmiste tõusvate hõlmade alapoolel, on punakaspruuni 
kettaga, mille serv sageli isiididega. 

Fotobiont: Nostoc. 

Spetsiifiliste	samblikuaineteta,	kõik	reaktsioonid	negatiivsed.

Boreaalne epibrüiid, epifüiit. Kasvab varjulistes metsades okas- ja harvem lehtpuude 
okstel, tüvedel, sammaldunud jalameil, sammaldunud kividel ja kaljudel. Eestis 
sajandi algul leitud Tallinnas ja selle ümbruses (P. Wasmuth, K. Mereschkowsky), 
�0–�0-ndatel aastatel Ida-Virumaal Sirgalas ja Vaivaras (H. Lippmaa) ning Harjumaal 
Jälgimäel (V. Räsänen), pärast seda vaid ühel korral Lääne-Virumaal Võsul (H. 
Trass). Väga tundlik õhu saastumise suhtes.

LST: lehtjas pruun tallus, hõlmaservades isiidid, alapoolel valged täpjad 
pseudotsüfellid.
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Perekond OMPHALINA Quélet /Botrydina Breb.; Coriscium Vain./ 
– sõlgsamblik

Samblik koosneb kahest selgesti eristatavast osast: �) jala ja kübaraga, alaküljel 
lamellidega (eoslehekestega), fotobionti mittesisaldavast lehikseene viljakehast ning 
�) seenejala ümber substraati katvast koorikjast või soomusjast samblikutallusest. 
Seene viljakeha on sitkelihakas; kübar on väike, 0,5–� cm läbimõõdus, algul kumer 
ja sisserullunud servaga, keskel nabaja süvendiga, hiljem osal liikidel lehterjas, 
hügrofaanne (niiskena klaasjalt läbipaistva ülakihiga), servas või peaaegu üleni 
radiaalselt tumedatriibuline (rihveljas). Lamellid on alumises osas jalale laskuvad, 
asetunud üsna hõredalt, paksud, vahajad, valkjad, kollased või pruunikad. Jalg 
tsentraalne (kübara keskkohta kinnituv), pisut kõhrjas, õõnes, rõngata, kübaraga 
ühte värvi, 0,5–� cm kõrgune ja �–� mm läbimõõdus. Eoskandadel (basiididel) 
areneb tavaliselt 4 eost. Kandeosed on värvusetud, �-rakulised, õhukese sileda 
kestaga, enamasti lai-ellipsoidsed või ellipsoidsed. Tallus esineb tihedalt liitunud 
tumerohelistest terakestest koorikuna (Botrydina) või hall- või siniroheliste ümarate 
lehtjate, suuri kogumikke moodustavate soomusekestena (Corscium). Fotobiont: 
rohevetikas Coccomyxa.

Samblikke moodustavad liigid on levinud peamiselt põhjapoolkeral tundra- ja 
mägitundraaladel, ka rabades ja rabastunud või rohke kõdukihiga okasmetsades. 
Kasvavad turbapinnasel ja huumusel, harva ka väga kõdunenud puidul.

Selle perekonna liigid esinevad nii seentena kui moodustavad samblikke; viimaseid 
on maailmas vähemalt 8 liiki, Eestis leidub neist �.

 �. Tallus liitunud tumeroheliste terakeste koorikuna. Lamellid valkjad, kollakad 
või kahvatupruunid. Eosed (5)6–7,5 µm laiused. .......................�. O. umbellifera

 – Tallus hallikas- või sinakasroheliste väikeste soomuste kogumikuna. Lamellid 
kahvatu-oranžikaskollased või kreemikad. Eosed 4–5 µm laiused. ...................... 
 ..............................................................................................(�.) O. hudsoniana

(�.) OMPHALINA HUDSONIANA (H. S. Jenn.) H. E. Bigelow /Botrydina 
viridis (Ach.) Redh. & Kuyper; Coriscium viride (Ach.) Vain.; Normandia 
viridis (Ach.) Nyl.; Omphalina luteolilacina (Favre) D. M. Hend./ – haljas�
sõlgsamblik

Seenekübar 0,5–�,5 (�) cm läbimõõdus, kumer või keskelt pisut nõgus. Serv püsib 
kaua sisserullununa. Kübar hiljem lehterjas; värskena kahvatu-oranžikaskollane 
või kreemikas, kuivanult valkjas. Lamellid jalale laskuvad, kübaraga ühte värvi. 
Jalg �–� cm kõrgune, �–� mm läbimõõdus, värskel (niiskel) viljakehal nõrga violetse 
tooniga, hiljem kreemikas. Kandeosed ellipsoidsed, 8–�0×4–5 µm. 

Tallus hallikas- või sinakasroheliste soomusekestena, mille servad on valkjad ja 
tõusvad. Moodustavad suuri kogumikke; viljakehad võivad sageli puududa. 

Fotobiont: Coccomyxa.

Kasvab turbasel pinnasel. Eestis pole leitud, võimalik on esinemine rabades. 
Lähemad leiukohad on Soomes ja Rootsis.

Veel mõnikümmend aastat tagasi ei seostatud soomusjat tallust (mida nimetati 
Coriscium viride) sellel kasvava lehikseene viljakehaga.

LST: tallus tõusvate servadega soomusekestena; viljakehaks eoslehekestega 
seenekübar.



�46

�. OMPHALINA UMBELLIFERA (L.: Fr.) Quélet /Botrydina botryoides (L.) 
Redh. & Kuyper; B. vulgaris Breb.; Omphalina ericetorum (Fr.: Fr.) M. 
Lange; O. pseudandrosacea (Bull.) M. M. Moser/ – turba-sõlgsamblik

Seenekübar (0,5)�–� cm läbimõõdus, algul kumer ja keskel nabalohuga, hiljem 
lehtrikujuline, kreemikas või pruunikas, mõnikord voldilise servaga. Lamellid jalale 
laskuvad, valkjad, kollakad või veidi pruunikad. Jalg kübaraga ühte värvi, kõrgus 
�–� cm, läbimõõt �–� mm. Kandeosad lai-ellipsoidsed, 7–9×6–7,5 µm. 

Tallus tihedalt liitunud tumeroheliste terakeste koorikuna, terade läbimõõt 0,05–
0,� mm. Fotobiont: Coccomyxa icmadophilae Jaag.

Kasvab turbapinnasel, ka kõdunenud männikändudel rabades ja siirdesoodes. Eestis 
hajusalt (seni vähe kogutud). Seene viljakehad esinevad meil juunist oktoobrini.

Varem, kui samblikutallust ei seostatud sellel kasvava viljakehaga, nimetati 
samblikku liigiks Botrydina vulgaris.

LST: tallus teralise koorikuna; vilj akehaks eoslehekestega seenekübar

Perekond PANNARIA Delise in Bory – sinisamblik

Tallus sinakashall, helehall või pruunikashall kuni tumepruun, soomusjas või 
peaaegu lehtjas, tihedalt subsiraadile liibunud. Talluse servas võivad areneda 
substraadist eemale hoidvad hõlmad. Esineb vähem või rohkem arenenud (nähtav) 
protallus. Soomused tavaliselt väikesed, kuni � mm läbimõõdus, võivad kanda 
isiiditaolisi hõlmakesi, samuti soraale. Koorkiht paraplektenhüümne, katab tallust 
ainult ülapoolel. 

Apoteetsiumid lekanoraalsed, lamedad kuni kuppeljad, ketas oranžikas kuni 
mustjaspruun. Apoteetsiumidel talluseserv kas hästi arenenud ja ühtlane, 
puudulikult arenenud või puudub üldse. Eosed eoskotis 8-kaupa, �-rakulised, 
värvusetud, ellipsoidsed või värtenjad, mõnikord perispooriga. 

Fotobiont: tsüanobakter Nostoc. 

Samblikuainetest leidub mõnes liigis pannariini (P+ oranžiks). Diagnostilise 
tunnusena on tähtis hümeeniumi värvusreaktsioon joodiga.

Kasvavad	 paljudel	 substraatidel,	 mitmed	 on	 kitsalt	 substraadispetsiifilised	 (P.	
leucophaea – kividel, P. praetermissa – sammaldel). Eestis leiduvad liigid eelistavad 
üldreeglina varjulisi ja niiskeid kasvukohti. Eestis on selle perekonna liigid 
haruldased, teada vaid üksikud leiukohad.

Maailmas 80, Eestis � liiki.

 �. Tallus isiidide või soraalidega. ..........................................................................�

 – Tallus isiidideta ja soreedideta (võivad esineda isiide meenutavad hõlmakesed 
talluse servas)  .................................................................................................�

 �. Tallus isiididega, apoteetsiumid biatoraalsed (talluseserv alati puudub). ............ 
 .......................................................................................Parmeliella triptophylla

 – Tallus soraalidega, apoteetsiumid esinevad harva, talluseserv apoteetsiumil 
vahel nõrgalt arenenud või puudub. .......................... (�.) Pannaria mediterranea
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 �. Tallus enam-vähem lehtjas, servas hõlmine, moodustab kuni 5(�0) cm 
läbimõõduga rosette, apoteetsiumid biatoraalsed (talluseserv alati puudub). ......
 .................................................................................................Degelia plumbea

 – Tallus väikesoomusjas, ei moodusta rosette, soomused üksteist katusekivijalt 
katva tiheda massina, apoteetsiumid lekanoraalsed, nende talluseserv võib olla 
välja arenernata .............................................................................................. 4

 4. Apoteetsiumid alati ühtlase teralise talluseservaga, ketas oranž kuni tumepruun, 
kuni � mm läbimõõdus, hümeenium I+ sügavsiniseks. ......................................
 ....................................................................................... �. Pannaria pezizoides

 – Talluseserv apoteetsiumidel tihti ebaühtlane või puudub, ketas pruun kuni 
must, kuni � mm läbimõõdus, hümeenium I+ sinakasroheliseks, mis kiiresti 
muutub punakaspruuniks  ..............................................................................5

 5. Talluse serv valgeviltjas, sõrmjate, enam-vähem püstiste hõlmakestega; kasvab 
maapinnal, moodustades sammaldel ühtlase kooriku, eosed 9–�� µm laiad. ...... 
 ................................................................................. (4.) Pannaria praetermissa

 – Talluse serv pole valgeviltjas, sõrmjad hõlmakesed puuduvad; kasvab kividel, 
eosed 5–6 µm laiad. .......................................................�. Pannaria leucophaea

�. PANNARIA LEUCOPHAEA (Vahl) P. M. Jørg. /P. microphylla (Sw.) A. 
Massal./ – kalju-sinisamblik

Tallus koosneb piklikest, ümardunud, kuni � mm läbimõõduga soomustest, 
mis keskosas on üksteisest katusekivijalt üle kasvanud ja moodustavad tiheda 
hallikaspruuni kuni musta kooriku. Protallus on vähem või rohkem nähtav, 
sinakasmust. 

Apoteetsiumid esinevad sageli, vahel tihedate kogumikena, kuni � mm 
läbimõõdus, lamedad kuni kuppeljad, ketas pruun kuni pruunikasmust. Talluseserv 
apoteetsiumidel teraline, võib tihti olla osaliselt arenenud või hoopis puududa. Eosed 
ellipsoidsed, �5–�7×5–6 µm, perispoor puudub. 

Tallus värvusreaktsioone ei anna, hümeenium I+ rohekassiniseks, mis kiiresti 
muutub punakaspruuniks.

Multiregionaalne katkendliku areaaliga liik. Kasvab enamasti kividel, väga harva 
puude jalamil. Eelistab niiskeid ja happelisi kasvukohti, harva on leitud ka kuivalt ja 
aluseliselt substraadilt. Eestis leitud eelmisel sajandil Tartu ümbrusest ning Muhu 
saarelt (A. Bruttan), hiljem Kohtla-Järve lähedalt Vastust (S. Eilart-Pärn).

Väga varieeruv liik: niisketes kasvukohtades on apoteetsiumid ja soomused heledad 
ja suured, kuivades väikesed ja peaaegu mustad. Mõnikord kitsenevad soomused 
isiiditaolisteks moodustisteks.

LST: tallus soomusjas, apoteetsiumide talluseserv kas osaliselt arenenud või 
puudub, valdavalt epiliit.

(�.) PANNARIA MEDITERRANEA Tav. – tüve-sinisamblik

Tallus koosneb kuni � mm läbimõõduga ebaühtlaselt ümardunud soomustest, mis 
katavad koorikuna õhukest, vaevu nähtavat protallust. Soomused sinakashallid kuni 
oliivpruunid, servas tihti valgeviltjad, kannavad tinahalle teralisi soraale. Soraalid 
asetsevad reeglina soomuste üleskäändunud servadel, neid võib olla väga ohtralt. 
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Apoteetsiumid esinevad harva, on kuni �,5 mm laiuse pruuni kettaga. Talluseserv 
apoteetsiumidel teraline, vahel nõrgalt arenenud. Eosed ellipsoidsed, �4–�5×7–8 µm, 
koos perispooriga �7–��×8–9 µm. 

Tallus värvusreaktsioone ei anna, sisaldab steroide. Hümeenium I+ 
sinakasroheliseks.

Submediterraanne katkendliku areaaliga liik (leidub Lõuna- ja Põhja-Euroopas, 
puudub Kesk-Euroopas). Kasvab valdavalt epifüüdina, põhjaaladel leitud ka 
sammaldunud kaljudelt. Eestis pole leitud, lähimad leiukohad Edela-Soomes ja 
Karjalas Laadoga järve põhjakaldal.

LST: tallus soomusjas, soomuste servades tinahallid teralised soraalid.

�. PANNARIA PEZIZOIDES (Weber) Trevis. – harilik�sinisamblik 

Tallus koosneb väikestest, 0,5–� mm laiustest sinakashallidest kuni pruunidest 
soomustest. Soomused piklikud, lamendunud, vahel peaaegu lehtjad, üksteisest 
katusekivijalt üle kasvanud. Protallus tavaliselt vähearenenud ja halvasti nähtav. 

Apoteetsiumid esinevad peaaegu alati, tihti massiliselt. Ketas kuni � mm 
läbimõõdus, enamasti lame, oranžikas kuni tumepruun. Talluseserv apoteetsiumidel 
alati hästi arenenud ja ühtlane, tallusega ühte värvi. Eosed ellipsoidsed, �9–�5×8–
�0 µm, koos perispooriga �5–�0×9–�� µm. 

Tallus värvusreaktsioone ei anna, hümeenium I+ sügavsiniseks.

Arktoalpiinne liik. Kasvab peamiselt maapinnal sammalde keskel, harvem otse 
huumusrikkal mullal, eelistab niiskeid kasvukohti. Väga harva on leitud ka samblalt 
puude jalamil ja tüvel. Eestis eelmisel sajandil leitud Saaremaalt (A. Bruttan), hiljem 
� leid Pärnumaalt Asujalt (H. Trass).

LST: tallus soomusjas, apoteetsiumid hästi arenenud teralise talluseservaga

(4.) PANNARIA PRAETERMISSA Nyl. in Chyd. & Furuhj. – koorikjas�
sinisamblik

Tallus paks, soomusjas, rohekaspruun kuni peaaegu must. Soomused �–� mm 
läbimõõdus, enam-vähem ümmargused, moodustavad substraadil ühtlase pideva 
kooriku. Soomuste serv tihti valgeviltjas, sageli rohkearvuliste sõrmjate püstiste 
hõlmakestega. 

Apoteetsiumid kuni � mm läbimõõdus, pruuni kettaga, talluseserv teraline, sageli 
osaliselt arenenud või puudub. Eosed ellipsoidsed, �5–�0×9–�� µm, perispooriga. 

Tallus värvusreaktsioone ei anna, sisaldab steroide. Hümeenium I+ sinakasroheliseks, 
mis kiiresti muutub punakaspruuniks.

Arktoalpiinne liik. Kasvab maapinnasammaldel ja maapinnal, harva kividel. Harva 
leitud ka sammaldelt puude jalamil ja kõdunevalt puidult. Eestis pole leitud, lähimad 
leiukohad Edela-Soomes ja Karjalas Laadoga järve põhjakaldal.

LST: tallus soomusjas, soomused püstiste sõrmjate hõlmakestega, 
apoteetsiumide talluseserv kas osaliselt arenenud või puudub, maapinnal.
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Perekond PARMELIA Ach. laias mõistes (s. lat.) – lapiksamblik

Tallus lehtjas, dorsiventraalne, rosetja või ebakorrapärase kujuga, läbimõõduga 
mõnest sentimeetrist �0–�5 sentimeetrini. Talluse ülapool koorkihiga, kollakas, 
rohekas, mitmesugustes toonides pruun, hall või peaaegu must, läikiv või tuhm. 
Hõlmad võivad olla kitsad (alla � mm) kuni laiad (�5 mm), lamedad või harvem 
kumerad, substraadile liibunud või tõusvad, laienevate ja ümmarguste servadega 
või kandiliste, tömpunud otstega, paljudel liikidel üksteist katvad. Talluse alapoolel 
esineb alati hästi arenenud valkjas, hele- või tumepruun, sagedamini must 
koorkiht. Substraadile kinnitub tallus ritsiinide abil. Mõnikord esinevad ritsiinid 
vaid talluse keskosas ning hõlmade servades on kitsam või laiem ritsiinivaba riba. 
Talluse ülapoolel võivad esineda punkti-, kriipsu- või võrgustikukujulised valged 
pseudotsüfellid; lihtsad või harunevad isiidid, mis mitmetel liikidel soreedistuvad; 
peajad, huuljad, kriipsukujulised, laikjad või punktjad soraalid, mis paiknevad 
tipmiselt, servmiselt või lihtsalt talluse pinnal; pükniidid, mis esinevad kas nõgusate 
või kumerate tumedate punktikestena. Püknospoorid võivad olla silindrilised, nuia- 
või hantlikujulised. 

Viljakehadeks on lekanoraalsed apoteelsiumid, mis mõnedel liikidel esinevad 
peaaegu alati, osadel liikidel aga (peamiselt neil, millel on arenenud vegetatiivse 
paljunemise vahendid – isiidid ja soraalid) harva. Apoteetsiumi ketas on nõgus või 
lame, pruun või must, ümbritsetud tallusega enam-vähem ühte värvi talluseservaga. 
Eosed eoskotis 8-kaupa, �-rakulised, ellipsoidsed. 

Fotobiont: Trebouxia. 

Koorkihis võib sisalduda usniinhape või atranoriin, südamikukihis terve 
valimik erinevaid samblikuaineid (norstikt-, gürofoor-, salatsiin-, lekanoor-, 
fumaarprototsetraar-, glomelliifer- jmt. happed).

Kasvavad puukoorel või graniidil, harvem puidul, lubjakivil, samblal või pinnasel. 
Mitmed memoraalsed liigid on kitsa ökoloogilise amplituudiga, kasvades näiteks 
vaid õhu kõrge niiskusesisaldusega kasvukohtades laialehiste lehtpuude koorel. 
Õhu saastumise või muude keskkonnatingimuste muutumise mõjul sellised liigid 
hävivad. On teada ka mitmeid õhu saastumist ja keskkonna eutrofeerumist hästi 
taluvaid liike.

Maailmas ligi �000, Eestis kokku �� liiki.

Tegemist on väga liigirikka ja süstemaatiliselt keeruka ning kirju rühmaga. Viimase 
�0–�5 aasta vältel on mõned autorid (M. E. Hale, T. L. Esslinger, J. A. Elix, H. 
Krog jt.) teinud ettepanekuid lapiksamblike perekonna jaotamiseks mitmeteks 
väiksemateks perekondadeks. Välja pakutud uute väikesemahuliste perekondade 
tunnused on valdavalt keemilised (koorkihi ainete atranoriini ja usniinhappe 
sisaldus, samblikutärklise e. lihhenaani tüüp, südamikukihis sisalduvate 
sekundaarsete samblikuainete keemiline kuuluvus) või anatoomilised (näiteks 
ülemise koorkihi peenstruktuur, ritsiinide kuju ja paigutus, püknospooride kuju 
jne.). Nende kindlakstegemine nõuab täpsemaid meetodeid kui need, mis tavaliselt 
on asjaarmastajatele jõukohased ja kättesaadavad. Seepärast esitame siin 
kõnesolevate liikide ühise määramistabeli, kuid süstemaatiliselt käsitleme varem 
lapiksamblike liitperekonda (Parmelia s. lat.) kuulunud samblikke siiski kaasaegsete 
väikesemahuliste perekondade esindajatena. Nii uute perekondade kui ka nende 
Eestis leiduvate liikide põhjalikud kirjeldused on toodud tavalises järjestuses 
(vastavalt ladinakeelsele perekonnanimele), alljärgnevalt on parema ülevaate 
saamiseks loetletud vaid uute perekondade nimed, tähtsaimad välistunnused ja 
Eesti	lihhenofloora	esindajad	neis.
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�. Arctoparmelia Hale – põhjasamblik. Tallus rohekas- või hallikaskollane, alakülg 
valkjas kuni kahvatupruun. Hõlmad kitsad kuni keskmise laiusega. Põhjapoolse 
levikuga samblikud, mis kasvavad kivil. Eestis � liiki (A. centrifuga, A. incurva).

�. Xanthoparmelia (Vain.) Hale – koldsamblik. Tallus rohekas- või hallikaskollane, 
alakülg pruun kuni must. Hõlmad kitsad kuni keskmise laiusega. Laia levikuga 
samblikud, mis kasvavad maapinnal ja kivil. Eestis � liiki (X. conspersa, X. mougeotii, 
X. somloënsis).

�. Flavoparmelia Hale – kitsesamblik. Tallus rohekaskollane, alakülg pruun 
kuni must. Hõlmad laiad ja ümardunud. Puukoorel kasvavad samblikud, mis 
parasvöötmealadel levivad metsastes piirkondades. Eestis � liik (F. caperata).

4. Melanelia Essl. – pruunsamblik. Tallus pruun. Hõlmad erineva laiusega. Sageli 
esinevad punktikujulised pseudotsüfellid, aga ka soraalid ja isiidid. Kasvavad 
puukoorel või kivil. Laialt levinud põhjapoolkera boreaalsetel aladel. Eestis teada 
�5 liiki, tõenäone veel � liigi esinemine (M. commixta, M. disjuncta, M. elegantula, M. 
exasperata, M. exasperatula, M. fuliginosa, M. glabra, M. glabratula, M. hepatizon, M. 
laciniatula, M. olivacea, M. panniformis, M. septentrionalis, M. sorediata, M. stygia, M. 
subargentifera, M. subaurifera).

5. Neofuscelia Essl. – ruugsamblik. Tallus pruun. Hõlmad kitsad kuni keskmise 
laiusega. Pseudotsüfellid ja soraalid puuduvad alati, isiidid võivad esineda. Kivil ja 
maapinnal kasvavad samblikud. Laialt levinud parasvöötmealadel. Eestis � liiki (N. 
loxodes, N. pulla).

6. Pleurosticta Petr. – pargisamblik. Tallus pruun. Hõlmad laiad. Pseudotsüfellid, 
soraalid ja isiidid puuduvad. Puukoorel kasvavad samblikud, mis on levinud 
Euraasias. Eestis � liik (P. acetabulum).

7. Parmelina Hale – salusamblik. Tallus hall. Hõlmad kitsad, kuid otstes ümardunud. 
Ritsiinid lihtsad, ulatuvad kuni talluse servani. Täpjad pseudotsüfellid esinevad 
kohati, samuti ka ripsmed ja isiidid. Laia levikuga liigid, mis kasvavad valdavalt 
puukoorel. Eestis � liik (P. tiliacea).

8. Parmotrema Massal. – pärlsamblik. Tallus hall. Hõlmad laiad ja ümardunud. 
Ritsiinid lihtsad, ei ulatu talluse servani. Pseudotsüfellid puuduvad. Ripsmed 
esinevad sageli, soraalid ja isiidid kohati. Laia levikuga liigid, mis kõige ohtramini on 
esindatud troopikas. Eestis � liik (P. chinense).

9. Punctelia Krog – täppsamblik. Tallus hall. Hõlmad keskmise laiusega ja ümardunud. 
Ritsiinid lihtsad, ei ulatu talluse servani. Pseudotsüfellid ümmargused või punktjad. 
Ripsmed puuduvad, isiidid ja soraalid võivad esineda. Südamikukihis sisalduvad 
depsiidid (lekanoor- või gürofoorhape). Laialt levinud samblikud parasvöötme- ja 
subtroopilistel aladel. Eestis � liik (P. subrudecta).

�0. Parmelia s. str. – lapiksamblik. Tallus hall. Hõlmad keskmise laiusega, 
kandiliste servadega. Ritsiinid peamiselt harjasjad, ulatuvad kuni talluse servani. 
Pseudotsüfellid kriipsukujulised, moodustavad hõlmaservades valkja võrgustiku. 
Ripsmed puuduvad, isiidid ja soraalid võivad esineda. Südamikukihis sisalduvad 
depsidoonid (salatsiinhape, prototsetraarhape jmt.). Laialt levinud arktilistel 
ja boreaalsetel aladel. Eestis 4 liiki (P. fraudans, P. omphalodes, P. saxatilis, P. 
sulcata).

 �. Tallus kahvatukollane, kollakasroheline või kollakashall ..................................�

 – Tallus mustjas, hall, pruun või rohekas (kollaka varjundita) ............................8
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 �. Esinevad soreedid ja/või isiidid. Nii kivil kui puukoorel kasvavad liigid ............4

 – Soreedid ja isiidid puuduvad. Ainult kivil kasvavad liigid .................................�

 �. Talluse alapool pruun, ülapool mõnevõrra õlise läikega. Hõlmad paiknevad 
ebakorrapäraselt. Südamikukiht P+ tumekollaseks kuni punaseks, K+ punaseks 
või pruuniks (salatsiin- või fumaarprototsetraarhape). ....................................... 
 ................................................................................ Xanthoparmelia somloënsis

 – Talluse alapool valge, ülapool tuhm, ilma läiketa. Hõlmad paiknevad radiaalselt. 
Südamikukiht P–, K–. ...................................................Arctoparmelia centrifuga

 4. Esinevad soraalid või soreedistuvad isiidid. Apoteetsiumid esinevad väga harva. 
Puukoorel ja kivil . ...........................................................................................5

 – Esinevad isiidid, mis ei soreedistu, sageli ka apoteetsiumid. Kivil. ......................
 ................................................................................. Xanthoparmelia conspersa

 5. Esinevad ainult hästipiiritletud soraalid. Hõlmad kitsad, kuni � mm laiused ...6

 – Esinevad soreedistuvad isiidid, mis sageli katavad suure osa talluse pinnast. 
Hõlmad �–�5 mm laiused. ...............................................................................7

 6. Hõlmad lamedad, soraalid laikjad. Südamikukiht P+ kollaseks → punaseks, K+ 
kollaseks (stikthape). ............................................... Xanthoparamelia mougeotii

 – Hõlmad kumerad, soraalid peajad. Südamikukiht P–, K–. .Arctoparmelia incurva

 7. Talluse ülapool kollakashall, esinevad pseudotsüfellid. Südamikukiht K+ 
punaseks, P+ tumekollaseks kuni oranžiks (salatsiinhape). ....Parmelia fraudans

 – Talluse ülapool kollakasroheline, pseudotsüfellid puuduvad. Südamikukiht K–, 
P+ punaseks (prototsetraarhape). ................................... Flavoparmelia caperata

 8. Tallus hall .......................................................................................................9

 – Tallus mustjas, pruun, oliivpruun või -rohekas ..............................................�5

 9. Soraalid ja isiidid puuduvad. Tallus sageli pruunika varjundiga. ........................
 ......................................................................................... Parmelia omphalodes

 – Esinevad soraalid ja/või isiidid. Tallus hall ilma pruunika varjundita . ..........�0

 �0. Esinevad soraalid või soreedistuvad isiidid .....................................................��

 – Esinevad isiidid, mis ei soreedistu . ................................................................�4

 ��. Tallus. suurehõlmaline (hõlmad kuni �5 mm laiad), servmiste ripsmete ja 
tipmiste peajate soraalidega. ............................................. Parmotrema chinense

 – Hõlmad kitsamad (kuni �0 mm laiad), servmised ripsmed puuduvad, soraalid 
talluse pinnal .................................................................................................��

 ��. Tallus kollakashall, esinevad soreedistuvad isiidid. ................Parmelia fraudans

 – Tallus hall, ilma kollaka varjundita. Esinevad kriipsukujulised või ümmargused 
soraalid, isiide pole ........................................................................................��

 ��. Soraalid kriipsukujulised. Hõlmad kandiliste servadega. Südamikukiht K+ 
punaseks, P+ tumekollaseks kuni oranžiks (salatsiinhape). ...... Parmelia sulcata

 – Soraalid ümmargused. Hõlmad ümardunud servadega. Südamikukiht K–, P–. ...
 ..........................................................................................Punctelia subrudecta
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 �4. Hõlmaservades valgete pseudotsüfellide võrkjas muster. Isiidid pulkjad või 
koraljad, tallusega ühte värvi. Südamikukiht K+ punaseks, P+ tumekollaseks 
kuni oranžiks (salatsiinhape). .................................................Parmelia saxatilis

 – Pseudotsüfellid puuduvad. Isiidid näsajad, tallusest tumedamad. Südamikukiht 
K–, P–. ......................................................................................Parmelia tiliacea

 �5. Esinevad soreedid ja/või isiidid ......................................................................�7

 – Soreedid ja isiidid puuduvad (kuid võivad esineda madalad näsad) ................�6

 �6. Hõlmad talluse keskosas väga väikesed (alla 0,5 mm laiused), paiknevad 
katusekivijalt .................................................................................................�7

 – Hõlmad enam kui 0,5 mm laiused, ei paikne katusekivijalt ............................�8

 �7. Talluse ülapool oliivpruun, alapool helepruun. Hõlmad enam-vähem sama pikad 
kui laiad, harva piklikud. Hõlmaservad substraadile liibuvad. Puukoorel. .......... 
 .......................................................................................... Melanelia laciniatula

 – Talluse ülapool oliivpruun, hallikaspruun kuni tumepruun, alapool must. 
Hõlmad valdavalt piklikud, tõusvate servadega. Graniitkivil. ..............................
 ........................................................................................ Melanelia panniformis

 �8. Hõlmaservades valgete pseudotsüfellide võrkjas muster. Hõlmad kandilised, 
tömbi servaga. .................................................................. Parmelia omphalodes

 – Pseudotsüfellid ei moodusta võrkjat mustrit. Hõlmad ümardunud servadega .�9

 �9. Hõlmad laiad (kuni �0 mm), tõusvate servadega. Tallus määrdunud-oliivpruun, 
mõnikord hallika kirmega. .............................................Pleurosticta acetabulum 

 – Hõlmad väiksemad (kuni 5 mm laiad), substraadile liibunud. Tallus 
mitmesugustes toonides pruun, alati kirmeta  ...............................................�0

 �0. Puukoorel või puidul ......................................................................................��

 – Kivil  ..............................................................................................................�4

 ��. Talluse ülapoolel ja apoteetsiumi servas esinevad arvukad madalad näsad. .......
 ......................................................................................... Melanelia exasperata

 – Näsad puuduvad  ..........................................................................................��

 ��. Apoteetsiumi külgedel esinevad väikesed valged karvakesed (luup!). Südamikukiht 
C+ punaseks (lekanoorhape). ................................................... Melanelia glabra

 – Apoteetsiumi külgedel karvakesed puuduvad. Südamikukiht C–  ...................��

 ��. Tallus suurem (kuni �0 cm läbimõõdus), keskosas märgatavalt kortsuline. 
Hõlmadel ja apoteetsiumi servas esinevad sageli valged täpjad pseudotsüfellid. 
Apoteetsiumid paiknevad vaid talluse keskosas. Apoteetsiumi serv säilib kaua ja 
on tihti sakiline. .....................................................................Melanelia olivacea

 – Tallus väiksem (kuni 5 cm läbimõõdus), enam-vähem sile. Pseudotsüfellid 
puuduvad või esinevad üksikult. Apoteetsiumid paiknevad ka servmistel 
hõlmadel. Apoteetsiumi serv valdavalt sile, sageli kaob varakult. ........................
 ....................................................................................Melanelia septentrionalis

 �4. Südamikukiht P+ kollaseks või punaseks (stikthape, norstikthape, 
fumaarprototsetraarhape) ..............................................................................�5

 – Südamikukiht P–  ..........................................................................................�6
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 �5. Hõlmad lamedad või mõnevõrra kumerad, neil pindmiselt sageli 
silmatorkavalt nõgusad valkjad pseudotsüfellid. Südamikukiht P+ punaseks 
(fumaarprototsetraarhape) . ......................................................Melanelia stygia

 – Hõlmad nõgusad, tõusvate servadega, kus paikneb arvukalt näsajaid pükniide. 
Ka valkjad pseudotsüfellid valdavalt servmised. Südamikukiht P+ kollaseks → 
punaseks (stikthape, norstikthape). .................................... Melanelia hepatizon

 �6. Hõlmad lamedad või kergelt kumerad. Pükniidid talluse ülapoolel pindmiselt, 
mustade täpikestena, tallusesse süüvitunud. Talluse alapool must. ................... 
 ................................................................................................Neofuscelia pulla

 – Hõlmad lamedad või kergelt nõgusad, tõusvate servadega. Pükniidid talluse 
ülapoolel pindmiselt ja servmiselt, mustade näsadena. Talluse alapool 
helepruun. ...........................................................................Melanelia commixta

 �7. Esinevad isiidid, mis ei soreedistu ..................................................................�8

 – Esinevad soraalid või soreedistuvad isiidid .....................................................��

 �8. Isiidid on koondunud kerajatesse kogumikesse. Kivil. .......... Neofuscelia loxodes

 – Isiidid paiknevad hajusalt. Kivil või puukoorel ...............................................�9

 �9. Isiidid jämedad, lusikavarre- või nuiakujulised. Puukoorel. ................................
 .......................................................................................Melanelia exasperatula

 – Isiidid peenikesed, silinderjad. Kivil või puukoorel ..........................................�0

 �0. Südamikukiht C–. Talluse alapool helepruun. Puukoorel. .. Melanelia elegantula

 – Südamikukiht C+ punaseks (lekanoorhape). Talluse alapool must, vaid 
hõlmaservades pruun. Puukoorel või kivil ......................................................��

 ��. Tallus rohekaspruun. Puukoorel. ........................................Melanelia glabratula

 – Tallus tumepruun, peaaegu must. Kivil. ............................. Melanelia fuliginosa

 ��. Tallus tumepruun kuni peaaegu must. Kivil ..................................................��

 – Tallus rohekas-, oliiv- või kakaopruun. Puukoorel  ........................................�4

 ��. Tõusvate hõlmade tippudes esinevad selgepiirilised peajad soraalid. Isiide ei 
esine. ...................................................................................Melanelia sorediosa

 – Koraljatest isiididest arenevad kumerad soraalid võivad sageli liituda. Soraalid 
paiknevad hõlmadel pindmiselt servmiselt või tipmiselt. ....... Melanelia disjuncta

 �4. Hõlmade servades sageli valkjas kirme ja peenikesed karvakesed. Kõik isiidid 
on soreedistuvad, tekkinud soraalid on valged, paiknevad nii pindmiselt kui 
servmiselt, on valdavalt laikjad ja võivad omavahel liituda. ................................
 .................................................................................... Melanelia subargentifera

 – Valkjas kirme ja karvakesed hõlmade servades puuduvad. Osa isiide soreedistuvad, 
tekkinud soraalid on valged või nõrga kollaka varjundiga, paiknevad tallusel 
pindmiselt, mitte servmiselt. Enamus soraale on punktjad, vaid talluse keskosas 
võib esineda ühtlane isidioosne-soredioosne mass. ............................................
 .........................................................................................Melanelia subaurifera

Perekond PARMELIA Ach. kitsas mõistes (s. str.) – lapiksamblik

Tallus lehtjas, hõlmine, rosetja või ebakorrapärase kujuga, läbimõõduga kuni 
�0 cm. Talluse ülapool hall, alapool must. Hõlmad keskmise laiusega, kandiliste 
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servadega ja tömpunud otstega. Pseudotsüfellid kriipsukujulised, moodustavad 
eriti hõlmaservades hästi nähtava valkja võrgustiku; ülemist koorkihti kattev õhuke 
epikorteks poorideta. Võivad esineda isiidid ja soraalid, ripsmed puuduvad. Ritsiinid 
alaküljel mustad, lihtsad või harjasjad, ulatuvad kuni talluse servani. 

Viljakehadeks lekanoraalsed apoteetsiumid. Eosed eoskotis 8-kaupa, �-rakulised, 
ellipsoidsed. Püknokoniidid silindrilised. 

Fotobiont: Trebouxia. 

Koorkihis sisaldub atranoriin (K+ kollaseks), südamikukihis esinevad depsidoonid 
või ka rasvhapped.

Laialt levinud arktilistel ja boreaalsetel aladel; kasvavad puukoorel või kivil.

Maailmas ligi 40, Eestis 4 liiki.

Liikide määramistabel ja täiendav kirjandus vt. perekond Parmelia (s. lat.) 
kirjelduses.

�. PARMELIA FRAUDANS (Nyl.) Nyl. – petlik�lapiksamblik

Tallus lehtjas, rosetja või ebakorrapärase kujuga, kuni �0 cm läbimõõdus. Talluse 
ülapool rohekas- või kollakashall. Hõlmad piklikud, mõnevõrra väljavenitatud 
ja nõgusad, kandiliste servadega. Talluse alapool must, kaetud ohtrate, kuni 
hõlmaservadeni ulatuvate mustade ritsiinidega. Ülapoolel esinevad pseudotsüfellid 
võrkja mustrina ning hõlmade servades arenevad ümarad isiidid, mis soreedistuvad 
ning sageli katavad suure osa talluse pinnast. 

Apoteetsiumid tekivad väga harva. Eosed värvusetud �-rakulised, ellipsoidsed, 
��–�6×8–9 µm. 

Koorkiht K+ kollaseks; südamikukiht K+ kollaseks → punaseks, P+ tumekollaseks 
→ oranžiks. Sisaldab atranoriini ja salatsiinhapet.

Hüpoarktomontaanne epiliit. Kasvab graniitkividel avatud kasvukohtades. Eestis 
� leiukohta: Tallinna ja Tartu ümbruses (A. Bruttani möödunud sajandi lõpu 
andmetel) ning Veskil Läänemaal (H. Trass). Liik on Eestis oma tasandikualade 
areaali lõunapiiril.

LST: kollakashall lehtjas tallus, kandilised hõlmad, servmised soreedistuvad 
isiidid.

�. PARMELIA OMPHALODES (L.) Ach. – kriips-lapiksamblik 

Tallus lehtjas, ebakorrapärase kujuga, üsna nõrgalt substraadile kinnituv, kuni 
�0 cm läbimõõdus. Ülapool mitmesugustes toonides pruunikashall kuni mustjas. 
Hõlmad kuni �0 mm laiused, kandiliste tömpunud servadega, sageli üksteist katvad. 
Talluse alapool must, ohtrate mustade ritsiinidega. Soraalid ja isiidid puuduvad, 
ent ülapoolel on valgete pseudotsüfellide võrkjas muster, mis eriti hästi on nähtav 
hõlmaservades. 

Apoteetsiumid esinevad harva, ketas kastanpruun, seda ümbritseb tallusega 
sama värvi ja samuti pseudotsüfellidega kaetud talluseserv. Eosed värvusetud, �-
rakulised, piklik-ellipsoidsed, �5–�0×7–9 µm. 
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Koorkiht K+ kollaseks; südamikukiht K+ kollaseks → punaseks, P+ tumekollaseks 
→ oranžiks. Sisaldab atranoriini ja salatsiinhapet, lisaainetena protolihhesteriin- ja 
lobaarhapet.

Arktoalpiinne liik, mida harva leidub ka boreaalses vööndis. Kasvab graniitkividel, 
aga ka liivasel pinnasel, samblal või puidul. Eestis teada 8 leiukohta mandri põhja- 
ja loodeosas ning läänesaartel.

LST: pruunikashall lehtjas tallus, kandilised hõlmad ilma isiidide ja soraalideta, 
epiliit.

�. PARMELIA SAXATILIS (L.) Ach. – kivi-lapiksamblik 

Tallus lehtjas, rosetjas või ebakorrapärase kujuga, kuni �0 cm läbimõõdus, üsna 
nõrgalt substraadile kinnituv. Ülapool tinahall kuni tumehall. Hõlmad kuni 5 mm 
laiused, kandiliste tömpunud servadega. Talluse alapool must, tihedate mustade 
ritsiinidega. Talluse ülapoolel paiknevad ohtrad pulkjad või koraljalt harunevad 
isiidid. Hõlmaservades nähtav valgete pseudotsüfellide võrkjas muster. 

Apoteetsiumid (läbimõõduga kuni � cm) esinevad harva, on pruuni nõgusa kettaga, 
mida ümbritseb hall, sageli sakiline ja isidioosne talluseserv. Eosed värvusetud, �-
rakulised, ellipsoidsed, �4–�0×8–�� µm. 

Koorkiht K+ kollaseks; südamikukiht K+ kollaseks → punaseks, P+ tumekollaseks 
→ oranziks. Sisaldab atranoriini ja salatsiinhapet, lisaainetena lobaar- ja 
protolihhesteriinhapet.

Multiregionaalne liik. Kasvab graniitkividel, kuid võib üle minna ka puukoorele ja 
samblale. Eestis võrdlemisi sage kogu alal.

Süstemaatiliselt lähedane vagu-lapiksamblik (P. sulcata) erineb vaadeldavast liigist 
isiidide puudumise ja kriipsukujuliste soraalide olemasolu poolest; halli talluse ja 
isiididega pärnasalusamblik (Parmelina tiliacea) aga ümardunud hõlmaservade, 
tallusest tumedamate isiidide ning südamikukihi negatiivsete K ja P reaktsioonide 
poolest.

LST: hall lehtjas tallus, kandilised hõlmad, tallusega sama värvi isiidid kogu 
talluse pinnal.

4. PARMELIA SULCATA Taylor – vagu-lapiksamblik 

Tallus lehtjas, rosetja või ebakorrapärase kujuga, kuni �5 cm läbimõõdus. Ülapool 
hele- kuni tinahall. Hõlmad kuni 5 mm laiused, kandiliste tömpunud servadega. 
Talluse alapool must, tihedate kuni hõlmaservadeni ulatuvate mustade ritsiinidega. 
Talluse ülapoolel paiknevad nii servmiselt kui ka pindmiselt kriipsukujulised soraalid 
valgete või helehallide soreedidega. Hõlmade servades valgete pseudotsüfellide 
võrkjas muster. 

Apoteetsiumid esinevad kohati, on läbimõõduga kuni � cm. Apoteetsiumi pruun 
ketas on ümbritsetud helehalli terve või sakilise talluseservaga. Eosed värvusetud, �-
rakulised, piklik-ellipsoidsed, ��–�5×5–6 µm. Sageli jäävad eosed välja arenemata. 

Koorkiht K+ kollaseks; südamikukiht K+ kollaseks → punaseks, P+ tumekollaseks 
→ oranžiks. Sisaldab atranoriini ja salatsiinhapet.
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Multiregionaalne liik. Kasvab leht- ja okaspuude koorel ja puidul, harvem kividel. 
Talub võrdlemisi tugevat õhu saastumist. Üks kõige sagedasemaid samblikuliike 
kogu Eestis.

Teistest hallidest lapiksamblikest on hästi eristatav isiidide puudumise ja 
kriipsukujuliste soraalide esinemise poolest.

LST: hall lehtjas tallus, kandilised hõlmad, kriipsukujulised soraalid.

Perekond PARMELIELLA Müll. Arg. – nõgisamblik

Tallus soomusjas või lehtjas, rosetjas, sinakashall või kollakashall kuni mustjaspruun, 
hästiarenenud sinkjasmusta kuni musta protallusega, mis võib talluse serva alt 
märgatavalt välja ulatuda ja anda tallusele väga tumeda üldilme. Mõnel liigil esinevad 
isiidid. Koorkiht paraplektenhüümne, katab tallust ainult ülapoolelt. 

Apoteetsiumid biatoraalsed. Eosed eoskotis 8-kaupa, �-rakulised, värvusetud, 
ellipsoidsed. Tallus värvusreaktsioone andvaid samblikuaineid ei sisalda, diagnostilise 
tunnusena on tähtis hümeeniumi värvusreaktsioon joodiga. 

Fotobiont: tsüanobakter Nostoc.

Perekonna liigid kasvavad paljudel erinevatel substraatidel. 

Maailmas 50, Eestis � liik.

 �. Tallus koosneb väikestest hallikaspruunidest soomustest, isiididega; fotobiont 
Nostoc. ......................................................................................�. P. triptophylla

 – Tallus lehtjas, isiidideta; fotobiont Scytonema.  .........................Degelia plumbea 

Vt. ka perekonna Pannaria määramistabel.

�. PARMELIELLA TRIPTOPHYLLA (Ach.) Müll. Arg. /P. corallinoides auct. 
non (Hoffm.) Zahlbr./ – väike nõgisamblik 

Tallus koosneb väikestest, reeglina alla � mm, harva kuni �,5(�) mm laiustest 
hallikaspruunidest soomustest. Algtallus must, hästi arenenud ja silmatorkav, 
annab tallusele tumeda üldilme. Soomuste servas ja pinnal pulkjad kuni koraljad 
isiidid, mis vahel katavad tihedalt kogu tallust. 

Apoteetsiumid esinevad harva, on kuni �(�,5) mm läbimõõdus. Ketas punakaspruun 
kuni must. Eosed �0–�7×5–8 µm. 

Hümeenium I+ sügavsiniseks.

Submontaanne liik, põhjapoolsetel aladel levib tasandikel, Lõuna-Euroopas valdavalt 
mägedes. Kasvab erinevatel substraatidel, sagedamini puutüvel, aga ka maapinnal 
ja kividel, eelistades niiskeid kasvukohti, Eestis lodu- ja lodustuvaid metsi. Eestis 
leitud eelmisel sajandil Tartust (A. Bruttan), hiljem Harjumaal Vetlast ja Ravilast 
(E. Parmasto) ning Pärnumaal Asujalt (H. Trass) ja Urissaarelt (E. Parmasto). Õhu 
saastumise suhtes väga tundlik.

LST: soomuste servas ja pinnal pulkjad kuni koraljad isiidid, fotobiondiks 
tsüanobakter Nostoc.
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Perekond PARMELINA Hale – salusamblik

Tallus lehtjas, hõlmine, rosetja kujuga, substraadile võrdlemisi tihedalt liibuv, kuni 
�5 cm läbimõõdus. Talluse ülapool hall, alapool must. Hõlmad kitsad (kuni 6 mm), 
kuid otstes laienevad ja ümardunud. Pseudotsüfellid esinevad väikeste täpikeste 
kujul kohati; ülemist koorkihti kattev õhuke epikorteks on pooridega. Võivad esineda 
isiidid ja ripsmed. Ritsiinid alaküljel lihtsad. 

Viljakehadeks lekanoraalsed apoteetsiumid. Eosed eoskotis 8-kaupa, �-rakulised, 
ellipsoidsed. Püknospoorid silindrilised. Fotobiont: Trebouxia. 

Koorkihis sisaldub atranoriin (K+ kollaseks) ja südamikukihis depsiid lekanoorhape, 
harvem rasvhapped.

Laia levikuga valdavalt epifüütsed samblikud.

Maailmas umbes �0, Eestis � liik.

Määramistabel ja täiendav kirjandus vt. perekond Parmelia (s. lat.) kirjelduses.

�. PARMELINA TILIACEA (Hoffm.) Hale /Parmelia scortea (Ach.) Ach.; P. 
tiliacea (Hoffm.) Ach./ – pärna-salusamblik 

Tallus lehtjas, enamasti rosetjas, kuni �5 cm läbimõõdus. Talluse ülapool 
sinakas- või vesihall, veidi nahkjas, tuhm. Hõlmad kuni �0 mm laiused, tipmiselt 
laienevad ja nõrgalt tõusvad, ümardunud servadega. Talluse alapool must, ainult 
hõlmaservades kitsa ribana tumepruun, tihedate mustade ritsiinidega. Ülapoolel, 
eriti selle keskosas, esinevad lühikesed, lihtsad või harunevad isiidid, mis tavaliselt 
on tallusest tumedamad. 

Apoteetsiumid arenevad kohati. Apoteetsiumidel (läbimõõduga kuni 8 mm) on 
punakas- või kastanpruun nõgus ketas ümbritsetud halli, mõnikord isidioosse 
talluseservaga. Eosed värvusetud, �-rakulised, ellipsoidsed või peaaegu ümmargused, 
7–��×5–8 µm. 

Koorkiht K+ kollaseks; südamikukiht K–, P–, C+ punaseks. Sisaldab atranoriini ja 
lekanoorhapet.

Nemoraalne epifüüt. Kasvab lehtpuude koorel, harvem puidul ja graniitkividel. 
Eelistab õhu kõrge niiskusesisaldusega kasvukohti. Õhu saastumise suhtes keskmise 
tundlikkusega, Eestis kogutud 7 leiukohast, neist ainult üks – Viljandi lossipargis 
(H. Trass, A. Roosma, T. Piin) – asub sisemaal, ülejäänud leiud on Tallinnast (Koplist 
ja Harkust – P. Wasmuth, T. Piin) või läänesaartelt – Abrukalt (T. Siinmaa), Muhust 
Liivalt (A. Bruttan, H. Trass, T. Randlane) ja Saaremaalt Kihelkonnast (E. Häyren, H. 
Trass) ning Karjalt (H. Trass).

LST: hall lehtjas tallus, ümardunud hõlmad, tallusest tumedamad isiidid

Perekond PARMELIOPSIS NyI. – lagusamblik

Tallus servades lehtjas, keskel lehtjas või koorikjas, rosetjas, substraadile 
liibuvate hõlmadega, kuni 8 cm läbimõõdus. Talluse ülapool kahvatukollane kuni 
rohekaskollane, rohekashall või helehall, kaetud isiididega või soreedide massiga. 
Üla- ja alakoorkiht paraplektenhüümne. Talluse alapool tumepruun kuni must, 
ritsiinidega. 
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Viljakehadeks on pindmised väikesed lekanoraalsed apoteetsiumid. Eosed 
üherakulised, värvusetud, suhteliselt suured (��–�8×4–6 µm). Pükniidid paiknevad 
pindmiselt, on tallusesse süüvitunud; püknospoorid peaaegu niitjad (�4–�6×� µm) 
ja kõverdunud. 

Fotobiont: Chlorococcus. 

Liigid sisaldavad südamikukihis divarikaathapet ning koorkihis usniinhapet või 
atranoriini.

Kasvavad peamiselt puukoorel ja puidul.

Maailmas �, Eestis � liiki.

Väliskujult sarnane ja süstemaatiliselt lähedane terasamblike (Imshaugia) 
perekonnale; eristamistunnused on peamiselt anatoomilised.

 �. Tallus soreedidega, P–  .....................................................................................�

 – Tallus isiididega, P+ oranžiks. ..............................................Imshaugia aleurites

 �. Talluse ülapool kollakas, K–. .........................................�. Parmeliopsis ambigua

 – Talluse ülapool hallikas, K+ kollaseks. ........................................�. P. hyperopta

�. PARMELIOPSIS AMBIGUA (Wulfen) Nyl. /Foraminella ambigua (Wulfen) 
S. F. L. Meyer/ – kollane�lagusamblik

Tallus väikelehtjas, rosetjas,enamasti �–� cm, vahel kuni �0 cm läbimõõdus. Hõlmad 
�–�,5 mm laiad, substraadile liibuvad, tihedalt kokku surutud, sageli üksteist katvad. 
Talluse ülapool rohekaskollane kuni kahvatukollane, alapool helepruun kuni pruun 
või must, arvukate ritsiinidega. Suurema osa talluse ülapoolest katavad üksikud või 
liitunud kollased peajad soraalid, mis võivad üle minna soredioosseks massiks. 

Apoteetsiumid esinevad harva, on 0,5–� mm läbimõõdus, punakaspruuni kettaga, 
mida ümbritseb sageli soredioosne serv. Eosed piklik-munajad, veidi kõverdunud, 
7–��×�,5–� µm. Püknospoorid niitjad, kõverdunud, �� µm või pikemad. 

Tallus K–, P–, KC–, C–. Sisaldab usiinhapet ja divarikaathapet.

Boreaalne liik, kasvab okas- ja lehtpuudel, ka väga noortel tüvedel, puidul 
(laastukatustel, aialattidel), kändudel, harva kividel. Õhu saastumise suhtes 
võrdlemisi tundlik. Kogu Eesti territooriumil sage.

Sarnane liik Mougeot’i koldsamblikuga (Xanthoparmelia mougeotii), mille reaktsioonid 
on K + kollaseks ja P+ oranžiks ning mis kasvab enamasti kividel.

LST: tallus väikelehtjas, mitmesugustes varjundites kollane, peajate 
soraalidega.

�. PARMELIOPSIS HYPEROPTA (Ach.) Arnold /Foraminella hyperopta (Ach.) 
S. L. F. Meyer/ – tera-lagusamblik 

Tallus väikelehtjas, �–� cm, harva kuni 7 cm läbimõõdus. Hõlmad �–� mm laiad, 
substraadile liibunud. Talluse ülapool valkjashall kuni hall, hõlmatipud vahel 
pruunikad, alapool must, serva suunas helenev, pruunikas, mustade ritsiinidega. 
Talluse pinnal üksikud või liitunud peajad sinakashallid soraalid, mis võivad üle 
minna soredioosseks massiks. 
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Apoteetsiumid �–� mm läbimõõdus, pruuni kettaga, esinevad harva. Eosed 
ümarad, 9–��×�–4 µm. Püknospoorid niitjad, kõverdunud. 

Talluse koorkiht K+ kollaseks, P–; südamikukiht K–, P–, C–. Sisaldab atranoriini.

Boreaalne liik. Kasvab okas- ja lehtpuudel, sagedasem mändide jalamil, kaskedel, 
põõsaste okstel, puidul, harvem kividel. Tundlik õhu saastumise suhtes. Eestis 
kohati, leiukohad hajusalt.

LST: tallus väikelehtjas, hallikas, peajate sinakashallide soraalidega. 

Perekond PARMOTREMA A. Massal. – pärlsamblik

Tallus lehtjas, hõlmine, ebakorrapärase kujuga, kuni �5 cm läbimõõdus. Talluse 
ülapool hall, alapool must. Hõlmad laiad (kuni � cm), ümardunud, tõusvate 
servadega. Pseudotsüfellid puuduvad, ülemist koorkihti kattev õhuke epikorteks 
on pooridega. Ripsmed esinevad sageli, soraalid ja isiidid kohati. Ritsiinid alaküljel 
lihtsad, paiknevad peamiselt talluse keskosas nii, et hõlmade servades moodustub 
paljas, ritsiinideta riba. 

Viljakehadeks lekanoraalsed apoteetsiumid, mis sageli on mulgustunud. Eosed 
eoskotis 8-kaupa, �-rakulised, ellipsoidsed, suhteliselt suured (�0–�5×��–�8 µm) ja 
paksuseinalised. Püknospoorid niitjad. 

Fotobiont: Trebouxia. 

Koorkihis sisaldub atranoriin (K+ kollaseks), südamikukihis väga erinevad 
samblikuained.

Laialt levinud samblikud, mis on kõige arvukamalt esindatud troopikas. Kasvavad 
puukoorel või kivil.

Maailmas enam kui �50, Eestis � liik.

Määramistabel ja täiendav kirjandus vt. perekond Parmelia (s. lat.) kirjelduses.

�.* PARMOTREMA CHINENSE (Osbeck) Hale & Ahti /Parmelia perlata 
Ach./ – hall�pärlsamblik 

Tallus lehtjas, ebakorrapärase kujuga, kuni �0 cm läbimõõdus. Ülapool tume- või 
pärlhall, mõnikord roheka varjundiga, tuhm. Hõlmad suured, kuni �5 mm laiused, 
üsna nõrgalt substraadile kinnitunud, tõusvate ümardunud servadega. Talluse 
alapool must, servades pruun. Ritsiinid ei ulatu päris talluse servani. Hõlmade 
servades esinevad harvad, �–� mm pikkused ripsmed, hõlmade tippudes peajad 
soraalid. 

Apoteetsiumid arenevad väga harva, ketas pruun, ümbritsetud soredioosse, 
tallusega ühte värvi servaga. Eosed �-rakulised, värvusetud, paksuseinalised, 
ellipsoidsed, ��–�0×��–�6 µm. 

Koorkiht K+ kollaseks; südamikukiht K+ kollaseks, P+ oranžiks. Sisaldab atranoriini 
ja stikthapet.

Nemoraalne liik. Kasvab enamasti lehtpuude, harvem okaspuude koorel, aga ka 
sammaldunud kividel. Väga tundlik õhu saastumise suhtes. Eestis � leid Tallinna 
ümbrusest (täpsemate kohaandmeteta) käesoleva sajandi algul (K. Mereschkowsky, 
1913).	Võimalik,	et	vaadeldav	liik	on	praeguseks	Eesti	lihhenofloorast	kadunud.
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LST: hall lehtjas tallus, laiad hõlmad, mustad ripsmed hõlmade servades, 
tipmised peajad soraalid.

Perekond PELTIGERA Willd. – kilpsamblik

Tallus lehtjas, väike (läbimõõduga alla 5 cm) kuni suur (läbimõõduga kuni �0 
cm), hõlmadeks jagunenud. Hõlmad lamavad, tõusvad kuni püstised, mõnel liigil 
allakäändunud servadega, tihti voltunud, lainelised, kortsus, mitte kunagi üleni 
substraadile liibunud. Talluse ülapool paraplektenhüümse koorkihiga, sinakashall, 
rohekashall, hall, pruunikashall kuni tumepruun, mõnel liigil märjana tume- 
või erkroheline, läikiv või tuhm, vildikihiga või ilma (luup!), ühel liigil teraline, 
šagräännahka meenutav. Võivad esineda serva- või laiksoraalid, samuti servmised või 
pindmised isiidid ja regeneratsiooniloobulid. Rohevetikaga liikidel paiknevad hõlmade 
peal või alapoole soontel tsüanobakterit Nostoc sisaldavad hallid, helepruunid 
või pruunid, muust tallusest tavaliselt tumedamad tsefaloodid. Talluse alapool 
koorkihita, sile või viltjas, valge, kollane, määrdunudpruun, määrdunudhall kuni 
must, enamikel liikidel kitsa ja reljeefse kuni laia ja hajusa soontevõrguga. Sooned 
enamasti muust alapoolest tumedamad. Kõik liigid peale ühe (viljaka kilpsambliku 
P. venosa) kinnituvad substraadile ritsiinide abil. Ritsiinid kas lihtsad, kimpjad või 
harunenud (väheharunenud, pintseljad, tutjad, põõsasjad, pudeliharja-kujulised), 
valged kuni mustad, eraldiasetsevad või moodustavad väiksemaid või suuremaid 
tihedaid kogumikke. Ritsiinid kuni 4(5) mm pikkused (lehtjal kilpsamblikul P. 
neopolydactyla erandina kuni 8(�0) mm). 

Apoteetsiumid lekanoraalsed, paiknevad kas talluse serval või hõlmatippudel, ketas 
helepruun, punakaspruun kuni must, kuni �0(�5) mm läbimõõdus. Apoteetsiumid 
võib kuju ja asetuse järgi liigitada kahte rühma. Ühel juhul paiknevad nad kas otse 
talluse serval või siis lühikeste (mitte pikenenud ja ahenenud) lamavate või tõusvate 
hõlmade tippudel ja on kujult enam-vähem lamedad; teisel juhul paiknevad nad 
pikenenud ja tugevasti ahenenud, tõusvate kuni püstiste hõlmade tippudel ja on 
nõrgalt kuni tugevasti allakäändunud servadega kuni ruljad, vahel sealjuures 
pikisuunas nõgusad-saduljad. Eosed eoskotis 8-kaupa, värvusetud, (�)4–�0-
rakulised (rakud ühes reas), nõeljad või värtnakujulised, (�4)�0–90(�05)×�–8 µm. 
Eoste ehitus ja suurus liikide eristamisel tähtsust ei oma. 

Fotobiont: enamikel liikidel tsüanobakter (Nostoc), kolmel liigil rohevetikas 
(Coccomyxa). 

Diagnostiliselt olulisi samblikuaineid liigid ei sisalda, tallused värvusreaktsioone ei 
anna.

Valdavalt maapinnasamblikud, kasvavad nii mullal kui maapinnasammaldel ja 
kõdul. Paljud liigid kasvavad puude jalamil, kändudel, kõdunevatel puutüvedel, 
samuti (eriti sammaldunud) kividel, väga harva epifüüdina.

Maailmas �0, Eestis �0 liiki.

 �. Talluse ülapool (vähemalt servaosas) vildikihiga  ..............................................�

 – Talluse ülapool üleni paljas  ...........................................................................��

 �. Talluse ülapoolel tsüanobakterit sisaldavad tsefaloodid, tallus niiskena 
erkroheline, fotobiondiks rohevetikas  ..............................................................�

 – Tsefaloodid puuduvad, tallus niiskena sinkjashall, tumehall, pruun, 
pruunikasroheline, fotobiondiks tsüanobakter  ................................................4
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 �. Talluse alapool soonteta või üksikute laiade hajusate soontega, hõlmad jäigad, 
paksud, tõusvad, niiskena hõlmaservas kitsas valge riba. Apoteetsiumide 
alaküljel ühtlane roheline koorkiht. .............................................�. P. aphthosa

 – Talluse alapool selge soontevõrguga, hõlmad voltis ja ebaühtlaselt jagunenud, 
niiskena hõlmaservas valge riba puudub. Apoteetsiumide alaküljel ainult 
väikesed koorkihilaigud. ....................................................... �0. P. leucophlebia

 4. Tallus isiidide või soraalidega ...........................................................................5

 – Tallus isiidideta ja soraalideta (või esinevad üksikud regeneratsiooniloobulid)  .7

 5. Tallus laiksoraalidega. ...............................................................�5. P. didactyla

 – Tallus isiididega ...............................................................................................6

 6. Isiidid pindmised, liua- ja kettakujulised, soomusjad, hõlmad enamasti alla �,5 
cm laiad. .................................................................................. 9. P. lepidophora

 – Isiidid pindmised ja servmised, soomusjad ja koraljad, hõlmad enamasti üle �,5 
cm laiad. .................................................................................�7. P. praetextata

	7.	 Talluse	alapool	soonteta,	ülapool	ainult	servaosas	kaetud	püstistest	hüüfiotstest	
koosneva vildikihiga. ................................................................... ��. P. malacea

 – Talluse alapool soontevõrguga, ülapool kas ainult servaosas või üleni kaetud 
lamendunud	ja	keerdunud	hüüfiotstest	koosneva	vildikihiga	 ..........................8

 8. Ritsiinid valdavas enamuses lihtsad, harunemata. ...................�6. P. ponojensis

 – Ritsiinid valdavas enamuses kas väheharunenud, põõsasjad, tutjad, pintseljad 
või pudeliharjakujulised ...................................................................................9

 9. Talluse alapoolel sooned ainult servaosas heledad, valged kuni helepruunid, 
keskosa suunas järsult tumenevad, keskel mustjaspruunid kuni mustad. ......... 
 ................................................................................................. �8. P. rufescens

 – Talluse alapoolel sooned kas üleni heledad, valged, kollased kuni helepruunid, 
või siis keskosa suunas järk-järgult tumenevad, keskel määrdunudhallid, 
määrdunudpruunid  ......................................................................................�0

 �0. Talluse hõlmad kuni �,5 cm laiused, suurem osa hõlmadest apoteetsiumidega. .
 ....................................................................................................5. P. didactyla

 – Talluse hõlmad reeglina laiemad kui �,5 cm, suurem osa hõlmadest steriilsed  ..
 ......................................................................................................................��

 ��. Valdav osa ritsiinidest põõsasjad, tutjad, pintseljad või väheharunenud, alapoole 
sooned servaosas reljeefsed, keskosas lamendunud. ........................�. P. canina

 – Valdav osa ritsiinidest pudeliharjakujulised, alapoole sooned nii serva- kui 
keskosas reljeefsed. ............................................................��. P. membranacea

 ��. Hõlmad palistatud servasoraalidega. ................................................ �. P. collina

 – Hõlmaservad soraalideta ................................................................................��

 ��. Talluse ülapool teraline, näsaline, šagräännahka meenutav. ...... �9. P. scabrosa

 – Talluse ülapool sile, mitte teraline ega näsaline ..............................................�4

 �4. Tallus kuni � cm läbimõõdus, alati apoteetsiumidega, niiskena tumeroheline 
(fotobiondiks rohevetikas), alapoole soontel tsefaloodid. ................ �0. P. venosa

 – Tallus reeglina üle � cm läbimõõdus, apoteetsiumidega või ilma, niiskena 
hallikas, pruunikas (fotobiondiks tsüanobakter), tsefaloodid puuduvad .........�5
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 �5. Talluse alapoole sooned kitsad, reljeefsed, keskosas kas valged või kollased kuni 
helepruunid. ................................................................................... 4. P. degenii

 – Talluse alapoole sooned puuduvad või lamendunud, keskosas ookrivärvi kuni 
mustad ..........................................................................................................�6

 �6. Vähemalt osa ritsiine (eriti talluse keskosas) 5–8(�0) mm pikad. ...............�4. P. 
neopolydactyla

 – Kõik ritsiinid alla 5 mm pikad ........................................................................�7

 �7. Talluse alapool selge soontevõrguga ...............................................................�8

 – Talluse alapool soonteta või laiade hajusate madalate soontega, mis ei moodusta 
selget võrgustikku ..........................................................................................�9

 �8. Ritsiinid kimpjad, eraldiasetsevad, jämedad; apoteetsiumid (kui esinevad) 
lamedad. .................................................................................. 7. P. horizontalis

 – Ritsiinid varieeruva kujuga (lihtsad, kimpjad, tutjad, põõsasjad, pintseljad), kohati 
tihedate kogumikena; apoteetsiumid (kui esinevad) tugevalt allakäändunud 
servadega. ............................................................................. �5. P. polydactyla

 �9. Talluse alapool soonteta, väikeste valgete täppidega; koorkiht tihti laiguti maha 
koorunud; apoteetsiumid esinevad harva, lamedad. ..................6. P. elisabethae

 – Talluse alapool laiade hajusate soontega, harva peaaegu soonteta (siis muust 
alapoolest heledamate ovaalsete lohkudega, kuid valgete täppideta); koorkiht 
terve; apoteetsiumid esinevad tihti, allakäändunud servadega .......................�0

 �0. Talluse alapool üleni hele (ookrivärvi) või keskel nõrgalt tumenev, apoteetsiumid 
helepruuni kettaga, talluse ülapool tuhm, läiketa. .............................................
 ...................................................................................................8. P. hymenina

 – Talluse alapool keskel tume, servas heledam, apoteetsiumid tumepruuni või 
musta kettaga, talluse ülapool enamasti läikiv. ............................. ��. P. neckeri

�. PELTIGERA APHTHOSA (L.) Willd. – tähn-kilpsamblik 

Tallus suur, kuni �0(�0) cm läbimõõdus. Hõlmad kuni 4(6) cm laiad, paksud, jäigad, 
lamavad, üleskäändunud servadega või tõusvad. Talluse ülapool kuivana hallikas- või 
pruunikasroheline kuni helepruun, niiskena erkroheline, ilma härmakihita, tuhm, 
keskel	paljas,	 servaosas	kaetud	püstistest	hüüfiotstest	koosneva	 vildikihiga,	alati	
hallide või helepruunide kuni pruunide, tsüanobakterit sisaldavate kuni �,5(�,5)-
mm läbimõõduga tsefaloodidega. Niiskena hõlmaservas kitsas valge riba. Talluse 
alapool servas hele, valkjaskollane kuni helepruun, keskosa suunas tumenev, viltjas, 
soontetu või üksikute hajusate, soontevahelistest lohkudest tunduvalt laiemate 
soontega. Soontevahed soontega ühte värvi või neist heledamad. Ritsiine vähe, need 
on kimpjad või tutjad, hallikas- kuni tumepruunid. 

Apoteetsiumid tõusvate kuni püstiste ahenenud hõlmade tippudel, allakäändunud 
servadega, kuni �5 mm läbimõõdus, ketas punakas- kuni mustjaspruun. 
Apoteetsiumide alapool ühtlase rohelise koorkihiga. 

Fotobiont: rohevetikas Coccomyxa.

Hüpoarktomontaanne liik. Kasvab maapinnal, samblal, kõdunevatel puutüvedel 
ja kändudel, harva puude jalamil. Eelistab niiskemaid ja võrreldes lähedase kiri-
kilpsamblikuga (P. leucophlebia) toitainete vaesemaid kasvukohti. Eestis laialt 
levinud, tavaline.
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LST: tallus niiskena ereroheline, tsefaloodidega, soontevõrk puudub või sooned 
üksikud, laiad, apoteetsiumide alapool kaetud ühtlase koorkihiga.

�. PELTIGERA CANINA (L.) Willd. – koer-kilpsamblik 

Tallus suur, kuni �0(�0) cm läbimõõdus. Hõlmad kuni 6(8) cm laiad, reeglina mitte 
kitsamad kui �,5 cm, lamavad, harvem pisut tõusvad; steriilsete hõlmade servad 
allakäändunud. Talluse ülapool hall, rohekashall, pruunikashall kuni helepruun, 
ilma härmakihita, tuhm, kas üleni või ainult servaosas kaetud lamandunud ja 
keerdunud	 hüüfiotstest	 koosneva	 vildikihiga.	 Vahel	 hõlmaservades	 või	 koorkihi	
vigastuste ümbruses regeneratsiooniloobulid. Talluse alapool selge soontevõrguga, 
sooned servaosas reljeefsed ja kitsad, valged kuni kollakad, keskosa suunas järk-
järgult tumenevad, keskosas lamendunud, valged kuni määrdunudpruunid, siledad 
või viltjad, kuid mitte turriskarvalised. Ritsiinid enamuses ohtralt ja mitmekordselt 
harunenud, tutjad, põõsasjad või pintseljad, kohati tihedate kogumikena, harva 
lihtsad, valged kuni tumepruunid. 

Apoteetsiumid paiknevad ahenenud ja pikenenud tõusvate hõlmade tippudel, on 
allakäändunud servadega, kuni �0 mm läbimõõdus, ketas punakaspruun. 

Fotobiont: tsüanobakter Nostoc.

Multiregionaalne liik. Kasvab maapinnal, samblal, sammaldunud kividel, eelistab 
varjulisi kasvukohti ja liivast pinnast. Eestis laialt levinud, tavaline.

LST: talluse ülapoolel vildikiht, sooned järk-järgult tumenevad, ritsiinid 
valdavalt tutjad, põõsasjad, pintseljad.

�. PELTIGERA COLLINA (Ach.) Schrad. /P. scutata (Dicks.) Duby/ – serva-
kilpsamblik 

Tallus väike kuni keskmine, kuni �0 cm läbimõõdus. Hõlmad kuni �(�,5) cm laiused, 
hõlmaservad ebaühtlased, vahel lainjad, tõusvad. Talluse ülapool tumehall või 
hallikaspruun kuni pruun, tuhm, vahel veidi näsaline, enamasti sile, ilma vildikihita, 
mõnikord härmakihiga, hõlmaservades lineaarsete servasoraalidega, millest võivad 
välja kasvada isiidid. Talluse alapool peaaegu soonteta või pruunide kuni mustade 
vähereljeefsete soontega. Soontevahed kollakasvalged. Ritsiinid lihtsad, kimpjad, 
talluse keskosas vahel tiheda massina. 

Apoteetsiumid esinevad harva, paiknevad ahenenud püstiste hõlmade tippudel, 
on allakäändunud servadega, kuni �(5) mm läbimõõdus. Ketas kastanpruun kuni 
must. 

Fotobiont: tsüanobakter Nostoc.

Hüpoarktomontaanne liik. Kasvab lehtpuude jalamil ja tüvel. kõdunevatel 
puutüvedel, sammaldunud kividel, harvem otse maapinnal. Eelistab kasvukohana 
varjulisi laialehelisi ja segametsi. Eestis leitud Tallinna lähistelt Haaberstist (A. 
Ruubel) ja Piritalt (J. Seim), Saaremaalt Kallimäelt, Abruka saarelt (T. Siinmaa) ning 
Hanikatsi laiult (T. Randlane).

LST: hõlmaservad palistatud servasoraalidega.
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4. PELTIGERA DEGENII Gyeln. /P. nitens (Anders) Gyeln./ – Degeni�
kilpsamblik

Tallus keskmise suurusega, kuni �0 cm läbimõõdus. Hõlmad kuni �,5 cm laiad, 
lamavad või tõusvad, sirge või lainja, harvem voltunud servaga. Talluse ülapool 
sinakas- või rohekashall, harvem pruunikashall, vildikihita, härmakihita, vahel 
hõlmaservas isiidide või loobulitega. Talluse alapool kitsaste reljeefsete, servaosas 
valgete, keskosas veidi tumenenud kollakate või pruunikate soontega. Soontevahed 
valged, ületavad laiuselt paljukordselt soonte laiuse. Ritsiinid arvukad, lihtsad või 
väheharunenud, harva tutjad või põõsasjad. 

Apoteetsiumid paiknevad ahenenud tõusvate hõlmade tippudel, allakäändunud 
servadega. Ketas pruun või punakaspruun. 

Fotobiont: tsüanobakter Nostoc.

Katkendliku, kuid väga suure multiregionaalse areaaliga liik. Kasvab maapinnal, 
samblal, sammaldunud kividel, puude jalamil. Eestis � leiukohta: Pärnumaal 
Urissaarel (A.-L. Sõmermaa) ja Lahemaa rahvuspargis Vihulas (E. Sander).

LST: talluse ülapool vildikihita, sooned kitsad, reljeefsed, vähemalt servaosas 
valged.

5. PELTIGERA DIDACTYLA (With.) J. R. Laundon /P. spuria (Ach.) DC.; P. 
erumpens (Tayl.) Elenk.; P. hazlinskyi Gyeln./ – väike�kilpsamblik 

Tallus väike, tavaliselt kuni � cm, harva kuni 5 cm läbimõõdus, ühe- või 
mitmehõlmaline. Steriilsed hõlmad tõusvad, harva lamavad, kuni �,5 cm laiused; 
apoteetsiume kandvad hõlmad tõusvad kuni püstised. Talluse ülapool pruunikashall 
kuni	 pruun.	 vähemalt	 servaosas	 kaetud	 lamendunud	 ja	 keerdunud	 hüüfiotstest	
koosneva vildikihiga, soreedideta (siis alati apoteetsiumidega) või kannab 0,�–�-mm 
läbimõõduga enam-vähem ümaraid laiksoraale. Talluse alapool servas heledate, 
valkjate või kollakate, keskosa suunas veidi tumenevate, keskel valkjaskollaste kuni 
kollakaspruunide rohkem või vähem reljeefsete soontega. Soontevahed soontega ühte 
värvi või heledamad. Ritsiinid valged kuni helepruunid, tavaliselt rohkearvulised, 
põõsasjad, tutjad, kimpjad, harvem lihtsad. 

Apoteetsiumid paiknevad pikenenud ja ahenenud tõusvate või püstiste hõlmade 
tippudel, on enam-vähem lamedad või allakäändunud servadega, vahel saduljad, 
kuni 4(8) mm läbimõõdus, ketas punakas- kuni tumepruun.

Boreaalne liik. Kasvab maapinnal (eelistatult liivasel pinnasel), samblal, kraavipervedel, 
endistel põlendikel ja lõkkeasemetel. Eestis kõikjal levinud, tavaline.

LST: väikesed vildikihiga hõlmad, ümarad laiksoraalid, nende puudumisel 
rohkelt apoteetsiume, alapoole sooned keskosas heledad – kollased kuni 
kollakaspruunid.

6.* PELTIGERA ELISABETHAE Gyeln. – Elisabethi�kilpsamblik

Tallus keskmise suurusega, kuni �0 cm läbimõõdus. Hõlmad kuni �,5 cm laiused, 
vähemalt servaosas tõusvad. Talluse ülapool hallikas-, kollakas- kuni tumepruun, 
sageli osaliselt mahakoorunud ja lõhenenud koorkihiga, ilma härmakihita, läikiv, sile, 
vildikihita. Võivad esineda isiidid või loobulid, samuti isiidistuvad sisiidid. Talluse 
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alapool servas pruun kuni must, keskel must, soonteta, kuid väikeste ümarate 
valgete täppidega (laikudega). Ritsiinid tumedad, hõredalt asetsevad, kimpjad. 

Apoteetsiumid esinevad harva, paiknevad lühikeste hõlmade otstel, on lamedad. 
Fotobiont: tsüanobakter Nostoc.

Liigi üldlevik vähetuntud. Kasvab maapinnal ja samblal, sammaldunud kividel. 
Eestis üks leid Harjumaalt Türisalu pangalt (H. Lippmaa).

Sarnaneb Neckeri kilpsamblikuga (P. neckeri), viimasel on aga alapoolel sooned. 
Samuti kannab Neckeri kilpsamblik enamasti tõusvatel hõlmadel paiknevaid 
saduljaid apoteetsiume.

LST: talluse ülapool vildikihita, alapool soonteta, väikeste valgete täppidega, 
apoteetsiumid lühikeste lamavate või veidi tõusvate hõlmade tippudel, 
lamedad.

7. PELTIGERA HORIZONTALIS (Huds.) Baumbg. – läikiv�kilpsamblik 

Tallus suur, kuni �5(�0) cm läbimõõdus, lamava või tõusva, sirge või voltunud 
servaga, kuni �(4) cm laiuste hõlmadega. Talluse ülapool sinakas-, pruunikashall, 
oliiv- või hele- kuni tumepruun, härmakihita, sile, läikiv, vildikihita. Koorkihi 
vigastuste ümber (harva talluseservas) arenevad vahel väikesed soomusjad lamedad 
regeneratsiooniloobulid. Alapool viltjas, selgete lamedate helepruunide kuni mustade, 
keskosa suunas tumenevate soontega. Soontevahed valkjad kuni kollakad. Ritsiinid 
asetsevad hõredalt, on mustad, kimpjad, jämedad. 

Apoteetsiumid paiknevad talluseserval või lühikeste (mitte pikenenud ja ahenenud) 
lamavate või tõusvate hõlmade tippudel, on lamedad, kuni 6(��) mm läbimõõdus. 
Ketas kastanpruun. 

Fotobiont: tsüanobakter Nostoc.

Multiregionaalne liik. Kasvab maapinnal, mahalangenud puudel, kõduneval puidul, 
sammaldunud kividel, puude jalameil. Eelistab niiskeid varjulisi metsi. Eestis 
levinud hajusalt, küllalt suurtel aladel (näiteks Kagu-Eestis) puudub.

Apoteetsiumide puudumisel saab liiki lähedasest sõrmjast kilpsamblikust (P. 
polydactyla) eristada ritsiinide kuju ja asetuse järgi – sõrmjal kilpsamblikul on need 
mitmesuguse kujuga ja moodustavad tihti tihedaid kogumikke.

LST: talluse ülapool vildikihita, apoteetsiumid horisontaalse lameda kettaga, 
ritsiinid eraldiasetsevad, kimpjad.

8. PELTIGERA HYMENINA (Ach.) Delise in Duby /P. lactucifolia auct. non 
(With.) J. R. Laundon/ – ooker-kilpsamblik

Tallus keskmise suurusega, kuni �0 cm läbimõõdus. Hõlmad lamedad või tõusvad, 
tihti laineliste servadega. Talluse ülapool rohekas-, sinakas- või pruunikashall, 
härmakihita, tuhm, sile, vildikihita. Talluse alapoolel sooned laiad, lamedad, vahel 
hajusad, ebaselged, servas valkjaskollased või kollased, keskel kollased, hallikas-, 
pruunikaskollased või pruunikashallid, mitte tumepruunid ega mustad, ei moodusta 
selget võrgustikku. Soontevahed soontega ühte värvi või heledamad. Ritsiinid 
kollased kuni pruunid, lihtsad või kimpjad, vahel välja arenemata. 

Apoteetsiumid paiknevad tõusvate ahenenud hõlmade tippudel, on allakäändunud 
servadega, kuni 5 mm läbimõõdus. Ketas helepruun. 
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Fotobiont: tsüanobakter Nostoc.

Boreaalne liik. Kasvab maapinnal, puude jalamil, eelistab avatud kasvukohti. Eestis 
leitud Harjumaal Kloogalt (T. Piin) ja Rocca al Marest (J. Seim), Lääne-Virumaal 
Viitnalt (H. Trass), Jõgevamaal Voorelt (H. Trass), Viljandimaal Kõpust (H. Lippmaa) 
ning Abruka saarelt (H. Lippmaa).

Sarnaneb sõrmja (P. polydactyla) ja läikiva (P. horizontalis) kilpsamblikuga, kuid 
viimastel on talluse ülapool läikiv ning alapoolel selge soontevõrk.

LST: talluse ülapool tuhm, vildikihita, talluse alapool üleni hele, sooned 
lamedad, hajusad, heledad.

9. PELTIGERA LEPIDOPHORA (Nyl. ex Vain.) Bitter – jänese-kilpsamblik

Tallus väike, kuni 5 cm läbimõõdus, tõusvate, kuni �,5(�) cm laiuste hõlmadega. 
Talluse ülapool sinakashall, hall, pruunikashall või pruun, härmakihita, vildikihiga, 
kannab pindmisi pruune kuni tumepruune liua-, ketta- või soomusekujulisi 
horisontaalselt lamendunud isiide. Talluse alapool selge ebaühtlase soontevõrguga. 
Sooned kollased kuni pruunid, soontevahed kollased kuni kollakaspruunid. Ritsiinid 
lihtsad või kimpjad, helepruunid kuni pruunid. 

Apoteetsiumid paiknevad pikenenud hõlmade tippudel, on lamedad, kuni �,5(5) 
mm läbimõõdus, ketas pruun. 

Fotobiont: tsüanobakter Nostoc.

Holarktiline liik. Kasvab maapinnal (eelistab liivast pinnast) ja samblal. Eestis leitud 
valdavalt läänesaartelt ja põhjarannikult, mujal harva.

LST: pindmised liua-, ketta- või soomusekujulised isiidid.

�0. PELTIGERA LEUCOPHLEBIA (Nyl.) Gyeln. /P. variolosa (Massal.) 
Gyeln./ – kiri-kilpsamblik

Tallus suur, kuni �5(�0) cm läbimõõdus. Hõlmad kuni 4(6) cm laiused, lamavad, 
üleskäändunud servaga või tõusvad, sirge või ebaühtlase, sageli lainelise või 
voltunud servaga, õhukesed, kuivana paberjad. Talluse ülapool kuivana hallikas- 
või pruunikasroheline kuni helepruun, niiskena erkroheline, ilma härmakihita, 
keskel	paljas,	 servaosas	kaetud	püstistest	hüüfiotstest	koosneva	 vildikihiga,	alati	
kannab pruunikaid või hallikaid tsüanobakterit Nostoc sisaldavaid kuni �,5(�) mm 
läbimõõduga tsefaloode. Niiskena hõlmaservas valge riba puudub. Talluse alapool 
selge soontevõrguga, viltjas. Sooned servas valkjaskollased kuni helepruunid, kitsad, 
keskosa suunas tumenevad ja laienevad, soontevahed soontest heledamad. Ritsiine 
vähe, need on kimpjad või tutjad, hallid kuni tumepruunid. 

Apoteetsiumid paiknevad tõusvate hõlmade tippudel, on allakäändunud servadega, 
kuni �5 mm läbimõõdus, ketas punakas- kuni mustjaspruun. Apoteetsiumide 
alaküljel koorkiht väikeste laikudena. 

Fotobiont: rohevetikas Coccomyxa.

Hüpoarktomontaanne liik. Kasvab maapinnal, samblal, kõdunenud puidul, 
kändudel, harva puude jalameil. Eelistab niiskemaid ja võrreldes lähedase tähn-
kilpsamblikuga (P. aphthosa) vähem happelisi kasvukohti. Eestis hajusalt kogu alal, 
sagedamini lääne- ja põhjaosas.
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Parim eristamistunnus tähn-kilpsamblikust on soonte puudumine viimasel või 
esinemine laiade ja hajusate soontena talluse alapoolel.

LST: tallus niiskena ereroheline, tsefaloodidega, soontevõrk selge, apoteetsiumide 
alapoolel väikesed koorkihi laigud.

��. PELTIGERA MALACEA (Ach.) Funck – tuhm�kilpsamblik 

Tallus keskmise suurusega, kuni �0(��) cm läbimõõdus, tugevasti tõusvate 
voltunud servadega, kuni �(�) cm laiuste hõlmadega. Talluse ülapool rohekas- kuni 
tumepruun,	 härmakihita,	 keskelt	 veidi	 läikiv,	 hõredatest	 püstistest	 hüüfiotstest	
koosneva vildikihiga, mis enamasti esineb ainult hõlmaservades, vahel vaid umbes 
� mm laiusel ribal piki serva. Talluse alapool servas helehall või kollakaspruun 
kuni pruun, keskel tumehall kuni mustjaspruun, soonteta, ühtlaselt viltjas, vahel 
üksikute piklike valkjate süvenditega. Ritsiinid asetsevad hõredalt, on mustad, 
lihtsad ja kimpjad. 

Apoteetsiumid paiknevad tõusvate hõlmade tippudel, on allakäändunud servadega, 
kuni 8 mm läbimõõdus. Ketas kastan- kuni mustjaspruun. 

Fotobiont: tsüanobakter Nostoc.

Boreaalne liik. Kasvab maapinnal ja samblal, metsades ja niitudel. Eestis tavaline 
kogu alal.

Teistest soonteta liikidest – Elisabethi (P. elisabethae) ja vahel ka Neckeri (P. neckeri) 
kilpsamblikust – eristatav hõlmaservades alati esineva vildikihi järgi.

LST:	 talluse	 ülapoolel	 hõlmaservades	 püstistest	 hüüfiotstest	 hõre	 vildikiht,	
alapool soonteta.

��. PELTIGERA MEMBRANACEA (Ach.) Nyl. – õhuke�kilpsamblik

Tallus keskmine või suur, kuni �0(�0) cm läbimõõdus, õhuke, paberjas. Hõlmad 
kuni 6(8) cm laiad, reeglina mitte kitsamad kui �,5 cm, lamavad või pisut tõusvad, 
steriilsete hõlmade servad tihti allakäändunud. Talluse ülapool rohekashall, hall, 
pruunikashall või helepruun, keskel tuhm või läikiv, servaosas lamendunud ja 
keerdunud	hüüfiotstest	koosneva	vildikihiga,	ilma	härmakihita,	vahel	hõlmaservades	
või koorkihi vigastuste ümbruses regeneratsiooniloobulitega. Talluse alapool nii serva- 
kui keskosas selge reljeefse, viltja, kohati turriskarvalise soontevõrguga. Sooned 
servas valged või kollakad, keskel valged, hallid, helepruunid või määrdunudpruunid. 
Soontevahed soontega võrreldes märgatavalt laiemad, valged kuni kollakad. Valdav 
osa ritsiine paljude lühikeste külgharudega, pudeliharjakujulised, osa ritsiine võivad 
olla lihtsad, harva väheharunenud või põõsasjad. 

Apoteetsiumid paiknevad ahenenud tõusvate hõlmade tippudel, on allakäändunud 
servadega, kuni �0 mm läbimõõdus, ketas punakaspruun. 

Fotobiont: tsüanobakter Nostoc.

Boreaalne liik. Kasvab maapinnal samblal puude jalamil, sammaldunud kividel. 
Eestis hajusalt kogu alal.

LST: talluse ülapool vildikihiga, sooned reljeefsed, kohati turriskarvalised, 
valdav osa ritsiinidest pudeliharjakujulised.
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��. PELTIGERA NECKERI Hepp ex Müll. Arg. /P. polydactyloides auct./ 
– Neckeri�kilpsamblik

Tallus väike või keskmise suurusega, kuni �0 cm läbimõõdus. Hõlmad paksud, 
jäigad, tõusvad, sageli servadest voltunud, läbimõõduga kuni � cm, talluse ülapool 
sinakas- või pruunikashall kuni pruun, sile, vildikihita, enamasti tugevalt läikiv, vahel 
hõlmade otstes härmakihiga. Talluse alapool servas kollane või pruunikaskollane, 
keskosa suunas tumenev, keskelt hallikaspruun või pruun kuni must. Sooned kas 
laiad, lamedad, ebaselged ja kokkujooksvad või peaaegu puuduvad; viimasel juhul 
alapoolel piklikud kitsad heledad süvendid. Ritsiinid asetsevad valdavalt hõredalt, 
harva tiheda massina, tutjad, põõsasjad, pintseljad, kimpjad või lihtsad. 

Apoteetsiumid esinevad sageli, paiknevad lühikestel, ahenenud, tugevasti tõusvate 
hõlmade tippudel; on allakäändunud servadega, ruljad või saduljad, kuni 5 mm 
läbimõõdus. Ketas tumepruun kuni must. 

Fotobiont: tsüanobakter Nostoc.

Boreaalne liik. Kasvab maapinnal, samblal, sammaldunud kividel, ka kõduneval 
puidul ja puude jalamil. Eestis läänesaartel ja Põhja-Eestis sage, mujal harva.

Ligidasest Elisabethi kilpsamblikust (P. elisabethae) hästi eristatav vertikaalsete 
saduljate apoteetsiumide järgi. Steriilsetel eksemplaridel pöörata tähelepanu alakülje 
soontele: Elisabethi kilpsamblikul puuduvad need täiesti.

LST: talluse ülapool läikiv, vildikihita, alapoolel sooned kas lamedad ja ebaselged 
või puuduvad, apoteetsiumid paiknevad ahenenud tõusvatel hõlmadel, on 
ruljad või saduljad.

�4. PELTIGERA NEOPOLYDACTYLA (Gyeln.) Gyeln. – lehtjas�kilpsamblik

Tallus suur, kuni �0(�0) cm läbimõõdus, kuni �(4) cm laiuste lamavate või servas 
tõusvate hõlmadega. Talluse ülapool rohekas-, sinakas- või pruunikashall, sile, 
läikiv, vildi- ja härmakihita. Talluse alapool servas heledate (valgete, valkjashallide 
või kollaste), keskosa suunas tumenevate (hallide või pruunide) laiade selgete 
soontega. Soontevahed soontega ühte tooni või heledamad. Ritsiinid tumedad, eriti 
talluse keskosas, pikad [kuni 8(9) mm], alati vähemalt osa ritsiine pikemad kui 5 
mm. Kujult on ritsiinid lihtsad või kimpjad, harvem väheharunenud. 

Apoteetsiumid paiknevad tõusvate hõlmade tippudel, on allakäändunud 
servadega. 

Fotobiont: tsüanobakter Nostoc.

Üldlevik vähetuntud. Kasvab maapinnal ja samblal, ka puude jalamil. Eelistab 
niiskeid kasvukohti. Eestist � leidu: Viljandimaal Suure-Jaani lähedalt ja Põlvamaal 
Taevaskojast (H. Trass).

LST: talluse ülapool vildikihita, vähemalt osa ritsiine 5–8(�0) mm pikad, 
jämedad, tumedad.

�5. PELTIGERA POLYDACTYLA (Neck.) Hoffm. – sõrmjas�kilpsamblik

Tallus varieeruva suurusega, keskmine kuni suur, �0(�0) cm läbimõõdus. Hõlmad 
kuni 4 cm laiad, lamavad või tõusvad, sageli servas tagasikäändunud, võivad 
olla	 kägardunud,	 voltis	 või	 prolifitseerunud.	 Talluse	 ülapool	 sinakas-,	 rohekas-,	
pruunikashall või pruun, härmakihita, sile, läikiv, vildikihita. Alapool viltjas, selgete 
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lamedate, pruunide kuni mustade, keskosa suunas tumenevate soontega, mis 
servaosas moodustavad tiheda võrgustiku. Soontevahed valkjad. Ritsiinid varieeruva 
kujuga: lihtsad, kimpjad, tutjad, põõsasjad, pintseljad, kohati tihedate kogumikena, 
tumedad. 

Apoteetsiumid pikenenud ja ahenenud, paiknevad tõusvate või püstiste hõlmade 
tippudel, on allakäändunud servadega, saduljad, ruljad, kuni 5 mm läbimõõdus, 
ketas punakas- kuni tumepruun. 

Fotobiont: tsüanobakter Nostoc.

Boreaalne liik. Kasvab maapinnal, samblal, mahalangenud ja kõdunevatel 
puutüvedel, sammaldunud kividel, puude jalameil. Eelistab niiskeid metsi. Eestis 
hajusalt kogu territooriumil.

Läikivast kilpsamblikust (P. horizontalis) apoteetsiumide puudumisel eristatav 
ritsiinide järgi, mis viimasel on alati kimpjad ja eraldiseisvad.

LST: talluse ülapool läikiv, vildikihita, sooned selged, tumedad, ritsiinid 
varieeruva kujuga, apoteetsiumid ahenenud, paiknevad tõusvate hõlmade 
tippudel, on ruljad, saduljad.

�6. PELTIGERA PONOJENSIS Gyeln. – hele�kilpsamblik

Tallus keskmise suurusega, kuni �0 cm läbimõõdus; hõlmad �–4 cm laiad, tõusvad 
või lamavad, tõusvate servadega, servad sageli sagris, käharad või voltunud. Talluse 
ülapool hall, hele- kuni tumepruun, enamasti hõlmaservades kaetud tugeva valkja 
vildlkihiga ning keskosas paljas, harvem katab vildikiht kogu talluse. Alapool valkjas, 
selge ja väljaulatuva soontevõrguga. Sooned ja neist väljakasvavad ritsiinid heledad, 
viimased valdavalt lihtsad, harunemata. 

Apoteetsiumid paiknevad tõusvate pikenenud hõlmade tippudes, on allakäändunud 
servadega, kuni � cm läbimõõdus. 

Fotobiont: tsüanobakter Nostoc.

Kasvab maapinnal avatud ja liivastes kasvukohtades. Eestis seni teada 4 leidu: 
Harjumaal Kostiverest (T. Ahti) , Lääne-Virumaal Viitnast (T. Piin), Põlvamaal 
Liivalt (H. Trass) ja Saaremaal Jämajast (T. Siinmaa); võimalik, et on siiski rohkem 
levinud.

Lähedane pruunile kilpsamblikule (P. rufescens), millest erineb eelkõige talluse 
heleda alapoole ning valkja soontevõrgustiku ja lihtsate ritsiinide poolest.

LST: talluse ülapool vildikihiga, alapool ja sooned heledad, ritsiinid lihtsad, 
harunemata, valkjad.

�7. PELTIGERA PRAETEXTATA (Flörke ex Sommerf.) Zopf – jalami-
kilpsamblik 

Tallus keskmise suurusega, kuni �0(�5) cm läbimõõdus. Hõlmad kuni �(4) cm laiad, 
harva kitsamad kui �,5 cm, lamavad või servades tõusvad. Talluse ülapool tumehall, 
kollakaspruun, hallikaspruun kuni pruun, harva roheka varjundiga, enamasti 
kannab soomusjaid kuni koraljaid, püstiselt asetunud, kuni � mm pikkusi isiide, 
samuti regeneratsiooniloobuleid. Isiidid paiknevad nii hõlmaservades, koorkihi 
vigastuste ümber kui ka talluse pinnal. Talluse alapool selge soontevõrguga, 
sooned servaosas kollased kuni määrdunudpruunid, keskosa suunas tumenevad, 
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keskosas määrdunudhallid, -pruunid kuni mustjad. Soontevahed valged kuni 
määrdunudkollased. Ritsiinid enamuses lihtsad ja peened, harva väheharunenud, 
valged kuni mustad. 

Apoteetsiumid paiknevad pikenenud ja ahenenud tõusvate hõlmade tippudel, on 
tagasikäändunud servaga, kuni �0 mm läbimõõdus, ketas punakaspruun. 

Fotobiont: tsüanobakter Nostoc.

Boreaalne liik. Kasvab puutüvedel ja puude jalameil, samblal, sammaldunud kividel, 
maapinnal. Eestis võrdlemisi sage kõikides maakondades.

LST: tallus servmiste ja pindmiste soomusjate kuni koraljate isiididega, ritsiinid 
valdavalt lihtsad.

�8. PELTIGERA RUFESCENS (Weiss) Humb. – pruun�kilpsamblik 

Tallus keskmise suurusega, kuni �0(�5) cm läbimõõdus; hõlmad �–� cm laiad, 
tõusvad või lamavad, tõusvate servadega, sageli kortsunud või voltunud (vähemalt 
servast), sagris. Talluse ülapool hall, kollakaspruun, pruunikashall kuni tumepruun, 
harva rohekashall, rohekaspruun või mustjaspruun, enamasti üleni (harvem ainult 
hõlmaservades)	 kaetud	 tugeva,	 lamendunud	 ja	 keerdunud	 hüüfiotstest	 koosneva	
vildikihiga, vahel härmakihiga. Alapool selge soontevõrguga. Sooned servas heledad, 
valged kuni määrdunudkollased, keskosa suunas järsult tumenevad, keskosas 
mustjaspruunid kuni mustad. Soontevahed valged kuni kollased (harva pruunid). 
Ritsiinid enamuses tumedad, pruunid kuni mustad, rohkelt harunenud, sassis, 
tutjad, põõsasjad, pintseljad, sageli tiheda massina. 

Apoteetsiumid paiknevad tõusvate pikenenud hõlmade tippudel, on allakäändunud 
servadega, kuni � cm läbimõõdus, ketas punakaspruun. 

Fotobiont: tsüanobakter Nostoc.

Multiregionaalne liik. Kasvab maapinnal, sageli avatud kasvukohtades, eelistab 
vähem happelisi muldi kui sarnane koer-kilpsamblik (P. canina). Eestis laialt levinud, 
tavaline.

LST: talluse ülapool tugeva vildikihiga, sooned keskosa suunas järsult 
tumenevad, ritsiinid tumedad, rohkelt harunenud.

�9. PELTIGERA SCABROSA Th. Fr. – kare�kilpsamblik 

Tallus keskmise suurusega, kuni �0(�5) cm läbimõõdus, õhukeste lamavate või 
tõusvate, kuni �(5) cm laiuste hõlmadega. Hõlmaservad sirged, voltunud või kortsus. 
Talluse ülapool kollakashall, -pruun või pruun, tuhm, vildi- ja härmakihita, vahel 
veidi �äikiv, teralise (näsaja), šagräännahka meenutava struktuuriga, vahel koorkihi 
vigastuste ümbruses ja hõlmaservades isiidide või regeneratsiooniloobulitega. Talluse 
alakülg servas heleda, valge kuni määrdunudkollase, keskel tumeda, mõnikord 
ebaselge, laiadest soontest võrgustikuga. Soontevahed valged kuni kollased, Ritsiinid 
tavaliselt rohkearvulised, tutjad, põõsasjad, kimpjad, keskosas mõnikord tiheda 
massina. 

Apoteetsiumid paiknevad tõusvate hõlmade tippudel, on lamedad või 
allakäändunud servadega, kuni �0 mm läbimõõdus, ketas tumepruun. 

Fotobiont: tsüanobakter Nostoc.

Arktoalpiinne liik. Kasvab maapinnal ja sammaldunud kividel, harvem sammaldunud 
mahalangenud puutüvedel. Eestis üks leid Aegna saarelt (E. Nilson).
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LST: talluse ülapool teralise, näsaja, šagräännahka meenutava struktuuriga.

�0. PELTIGERA VENOSA (L.) Hoffm. – viljakas�kilpsamblik 

Tallus väike, kuni � cm läbimõõdus, ühe- või mitmehõlmaline. Hõlmad piklikud või 
ümarad, lamavad või tõusvad, sirge või ebaühtlase, sageli lainja servaga. Talluse 
ülapool kuivana hallikas- või pruunikasroheline kuni pruun, sile, läikiv, vildi- ja 
härmakihita, niiskena tumeroheline. Talluse alapool tumepruunide kuni mustade, 
selgete reljeefsete soontega. Soontevahed valged kuni helepruunid. Soontele 
kinnituvad väikesed, kuni � mm läbimõõduga, tsüanobakterit Nostoc sisaldavad 
tumerohelised või pruunid kuni mustad tsefaloodid. Ritsiinid puuduvad, tallus 
kinnitub	substraadile	ühe	tumedatest	hüüfidest	koosneva	kimbu	abil.	

Apoteetsiumid esinevad alati, paiknevad talluse serval või (mitte ahenenud ega 
pikenenud) hõlmade tippudel, on lamedad, kuni 5 mm läbimõõdus. Ketas punakas- 
kuni mustjaspruun. 

Fotobiont: rohevetikas Coccomyxa.

Hüpoarktomontaanne liik. Kasvab maapinnal ja samblal, ka kividel. Eelistab niiskeid 
kasvukohti. Leitud sajandi algul Tallinna lähedalt Nõmmelt (P. Wasmuth), hiljem 
Rakvere (T. Piin) ja Võru (H. Trass) lähistelt.

LST: tallus alla � cm läbimõõduga, niiskena tumeroheline, alati lamedate 
apoteetsiumidega, alapoolel selged tumedad sooned.

Perekond PELTULA Nyl. – õnarsamblik

Tallus soomusjas, enam-vähem homöomeerne, substraadile liibuv, mustjashall, 
mustjas- kuni hallikaspruun, kinnitub substraadile naba abil. Koorkiht enamasti 
paraplektenhüümne,	südamikukiht	mõnikord	tugevasti	põimunud	seenehüüfidest.	

Lekanoraalsed apoteetsiumid nõgusa või lameda pruunikaspunase ketta ja 
hästi arenenud talluseservaga, paiknevad hajusalt talluse ülaküljel. olles koorkihti 
süüvitunud või selle pinnal. Hüpoteetsium hele, parafüüsid lülilised. Eoseid eoskotis 
palju, on �-rakulised, värvusetud. Pükniidid tallusesse süüvitunud, püknospoorid 
sirged, ellipsoidsed. 

Fotobiont: tsüanobakter Scytonema.

Tallus ei sisalda samblikuaineid. 

Liigid kasvavad maapinnal ja kividel.

Maailmas �8, Eestis � liik.

 �. Tallus koosneb väikestest, kuni �,5 mm laiustest soomustest või soomusja 
koorikuna,	kinnitub	substraadile	alakülje	hüüfide	abil.	Eoseid	eoskotis	 ............ 
 ..................................................................................................8.Heppia lutosa

 – Tallus koosneb suurematest, kuni �5 mm laiustest soomustest, kinnitub 
substraadile naba abil. Eoseid eoskotis palju. ................................ �. P. euploca

�.* PELTULA EUPLOCA (Ach.) Poelt in Pišut /P. guepinii (Del.) Gyeln./ 
– soomusjas�õnarsamblik

Tallus soomusjas, homöomeerne, ülapool sile või šagräänne, oliiv-, tume- kuni 
mustjaspruun, alapool sile või veidi kortsuline, pruun või punakaspruun. Kinnitub 
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substraadile naba abil. Paksud, nahkjad, kuni �5 mm laiad, tagasikäändunud, 
ümara, terve või sämbulise servaga soomused omavahel liitunud või katavad üksteist 
katusekivijalt. Mõnikord esinevad hallikad terajad soreedid (noortel eksemplaridel 
soreedid enamasti puuduvad). 

Apoteetsiumid ümmargused, kuni � mm läbimõõdus, lameda pruunikaspunase 
ketta ja paksu talluseservaga, algul paiknevad süüvitunult, hiljem pindmiselt. 
Hüpoteetsium värvusetu, �0–�0 µm paks. Hümeenium värvusetu, ��0–�70 µm paks. 
Parafüüsid lihtsad, lülilised, puhetunud tippudega. Epiteetsium pruunikaspunane. 
Eoseid eoskotis palju, �-rakulised, värvusetud, ellipsoidsed või piklikud, sirged või 
kõverdunud, �–7×�–�5 µm. Püknospoorid �–�×�,5 µm. 

Hümeenium I+ sinakaks, hiljem roosakaspruuniks.

Submediterraanne liik. Kasvab valgusküllastes kohtades graniitkividel. Eestis leitud 
möödunud sajandil Muhu saarelt (A. Bruttan).

LST: tallus soomusjas, kinnitub substraadile naba abil, eoseid eoskotis palju, 
fotobiont tsüanobakter.

Perekond PHAEOPHYSCIA Moberg – tõmmusamblik

Tallus lehtjas, väikehõlmine, substraadile liibuv või harva pisipõõsasjas (P. 
constipata), hõlmatipud tõusvad. Ülapool hallikaspruun, pruunikas, harvem rohekas, 
härmakihita (pruinata), alapool must või tumepruun, harva hele, alapoolega ühte 
värvi ritsiinidega. Ülakoorkiht. paraplektenhüümne, südamikukiht valge, vahel ka 
kollane, oranžikas või punane, alakoorkiht paraplektenhüümne või harva (Eestis 
mitteesinevatel liikidel) prosoplektenhüümne. 

Apoteetsiumid lekanoraalsed, talluse pinnal või veidi sellesse süüvinud, alusel 
mõnikord tumedate ritsiinidega, mis moodustavad krooni, mõnedel liikidel esinevad 
apoteetsiumide servadel ja noortel hõlmadel (ühel liigil ka isiididel) heledad hüaliinsed 
kortikaalkarvakesed; ketas pruun või must. Eoskotid silindrilised, 8 eosega; 
eosed �-rakulised, pruunid, paksuseinalised, siledad (Physcia-tüüpi); parafüüsid 
harunenud, tippudes pruunid ja puhetunud; pükniidid pindmised, märgatavad 
mustade täpikestena, püknospoorid elliptilised, väikesed (alla 4 µm pikad).

Fotobiont: Trebouxia. 

Tallus sisaldab vähestes hulkades tseoriini, südamikukihi värvumise põhjustab 
sküriin.

Maailmas �0, Eestis 7 liiki.

Perekond eraldati rosettsamblike (Physcia) perekonnast hiljuti rootsi teadlase 
Roland Mobergi poolt, varem kuulusid vastavad liigid perekonna Physcia sektsiooni 
Obscura. Tõmmusamblike peamisteks eraldustunnusteks rosettsamblikest on 
atranoriini puudumine talluses, negatiivne K reaktsioon, talluse tume (tõmmu) 
värvus, alakoorkihi paraplektenhüümne ehitus (rosettsamblikel enamasti 
prosoplektenhüümne) ja lühikesed püknospoorid.

Vt. ka perekonna Physcia kirjeldus.

 �. Tallus isiididega või soreedidega.......................................................................�

 – Tallus isiidideta, soreedideta  ...........................................................................6
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 �. Tallus isiididega, vahel osa neist soreedistub ...................................................�

 – Tallus soreedidega, soraalidega, kuid soreedistuvate isiidideta  ........................5

 �. Hõlmad kitsad (0,�–0,� mm), tõusvad, isiidid sageli soreedistuvad 
(pseudoisiidid). ............................................................................ 6. P. nigricans

 – Hõlmad laiemad (enamasti üle 0,� mm) . .........................................................4

 4. Hõlmad lamedad või nõgusad, isiidid servmised, soomusjad. ......(5.) P. kairamoi

 – Hõlmad lamedad või kumerad, mustade lihtsate või harunevate (mitte soomusjate) 
servmiste ja/või pinnal asuvate isiididega. .....................................8. P. sciastra

 5. Soraalid huuljad, servmised (mitte pinnal asuvad) südamikukiht ja osalt soraalid 
punaste terakestega: ........................................................... 4. P. endophoenicea

 – Soraalid peajad, täpjad, kraaterjad, pinnal või servades asuvad, südamikukiht 
valge (või harva kollakas). .......................................................... 7. P. orbicularis

 6. Südamikukiht oranžikaspunane või vähemalt üksikute punaste teradega. .........
 ................................................................................................�. P. endococcina

 – Südamikukiht valge .........................................................................................7

 7. Tallus kohev (pisipõõsasjas), hõlmad kitsad, alapool valge. ........ �. P. constipata

 – Tallus substraadile enam-vähem liibuv, vaid hõlmatipud tõusvad, alapool 
must. ................................................................................................�. P. ciliata

�. PHAEOPHYSCIA CILIATA (Hoffm.) Moberg /Phscia ciliata (Hoffm.) Du 
Rietz; P. obscura (Ehrh.) Hampe; P. ulothrix (Ach.) Nyl./ – rips-tõmmusamblik 

Tallus enam-vähem rosetjas, tihedalt substraadile liibuv. kuni 5(6) cm läbimõõdus; 
vahel liituvad üksikud tallused suuremateks laikudeks. Hõlmad lamedad, radiaalselt 
asetuvad, korrapäratult või dihhotoomselt harunenud, eraldunud või üksteise vastu 
liibunud või osaliselt isegi kattuvad, 0,5–� mm laiad ja 0,5–� cm pikkused. Talluse 
ülapool hallikaspruun, pruun, vahel rohekashall; alapool must, paljude lühikeste 
ritsiinidega, mis moodustavad tiheda, hõlmade vahel ja hõlmatippudes nähtava kihi. 
Isiidideta ja soreedideta. Üla- ja alakoorkiht paraplektenhüümne, südamikukiht 
valge. 

Apoteetsiumid esinevad sageli, on kuni � mm läbimõõdus, ketas punakaspruun, 
serv terve või sakiline, alusel esinevad sageli ritsiinid ja hüaliinsed kortikaalkarvakesed. 
Eeoskotis on 8 Physcia-tüüpi eost (�0–�6×8–�� µm). Pükniidid esinevad sageli, on 
süüvitunud. 

Samblikuainetest esineb ainult tseoriin. Tallus K–, C–, KC–, P–.

Laia levikuga boreaalne liik. Epifüüt, kasvab peamiselt haava tüvel. Leitud kõigis 
Eesti osades.

LST: tallus soreedideta, isiidideta, enamasti apoteetsiumidega, nende alusel 
ritsiinidest «kroon», südamikukiht valge. Epifüüt, peamiselt haava tüvedel.

�.* PHAEOPHYSCIA CONSTIPATA (Norrl. & Nyl.) Moberg /Physcia 
constipata Norrl. & Nyl./ – põhja-tõmmusamblik

Tallus väga mitmesuguse kujuga, kuni 7–8 cm läbimõõdus, ülapool rohekaspruun 
kuni pruun (niiskena selgelt roheline), moodustab tiheda harunemise tõttu madalaid 
kohevaid pisipõõsakesi. Hõlmad tõusvad, 0,�–� mm laiad. Soreedideta, isiidideta. 
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Talluse alapool valkjas, vahel kollakate pigmenteerunud laikudega, väheste valgete 
või tumedate ritsiinidega. Südamikukiht valge, koorkiht paraplektenhüümne. 

Apoteetsiumid esinevad harva, on kuni � mm läbimõõdus. Eosed �7–��×7–�� 
µm. 

Spetsiifiliste	samblikuaineteta,	K–,	C–,	KC–,	P–.

Arktoalpiinne	 kaltsifiilne	 epigeiid	 ja	 epibrüiid,	 leitud	 sajandi	 algul	 Tallinnas	
Lasnamäel (P. Wasmuth), leiukoht hävinud. Teatud tõenäosusega võib esineda 
Lääne-Eesti mõnel loopealsel.

LST: tallus kohev pisipõõsasjas, soreedideta, isiidideta, alapool valkjas.

�. PHAEOPHYSCIA ENDOCOCCINA (Körb.) Moberg /Physcia 
endococcina (Körb.) Th. Fr.; P. lithotodes Nyl.; P. endochrysoidea Nyl./ 
– punasesüdamikuline�tõmmusamblik

Tallus sõõrjas, kuni �(4) cm läbimõõdus, üksiktallused kasvavad sageli kokku, 
moodustades suuri laike; tihedalt substraadile surutud, ülapool pruun või 
rohekaspruun. Hõlmad kitsad, 0,�–0,6 mm, veidi kumerad või lamedad, 
isiidideta, soreedideta. Talluse alapool ja ritsiinid mustad. Üla- ja alakoorkiht 
paraplektenhüümsed. Südamikukiht oranžikaspunane või valge ning selles esinevad 
üksikud oranžikaspunased terad. 

Apoteetsiume esineb ohtralt, need �–� mm läbimõõdus, sageli lobuleeritud 
või sakilise servaga ning ritsiinidega viljakeha alusel. Eosed �8–�4(�7)×8–�� µm. 
Pükniidid esinevad tihti, on tallusesse süüvitunud, püknospoorid �–4×� µm. 

Tallus sisaldab sküriini ja tseoriini. Koorkiht K–, C–, KC–, P–; südamikukiht K+ 
tumepunaseks.

Laia levikuga holarktiline epiliit. Kasvab kividel, kaljudel (mõnikord ka üleujutatavatel 
jõeäärsetel), harva puidul ja puukoorel. Eestis võrdlemisi sage, leitud kogu alalt, 
kuid mitte ohtralt.

LST: tallus soreedideta ja isiidideta, arvukate apoteetsiumidega, südamikukiht 
üleni punane või punaste teradega.

4. PHAEOPHYSCIA ENDOPHOENICEA (Harm.) Moberg /Physcia 
endophoenicea (Harm.) Santh.; P. ocellata Erichs./ – kollakas�tõmmusamblik

Tallus tihedalt substraadile liibuv, keskmise suurusega (kuni 5 cm läbimõõdus), 
üksiktallused liituvad sageli suurteks laikudeks; ülapool hallikaspunane kuni 
tumepruun. Hõlmad �–� mm laiused, tippudes huulsoraalidega (need sageli 
kollakate või oranžikate terakestega). Talluse alapool ja ritsiinid mustad. Üla- ja 
alapoole koorkiht paraplektenhüümne, südamikukiht oranžikaspunane. 

Apoteetsiumid esinevad väga harva, eosed ��–�8×9–�� µm. Pükniidid tallusesse 
süüvitunud, esinevad harva, püknospoorid �–4×� µm. 

Südamikukiht sisaldab sküriini (K+ tumepunaseks).

Subokeaaniline nemoraalne liik. Epifüüt, kasvab tamme, vahtra jt. laialeheliste 
puude tüvedel, harva epiliidina kaljudel. Peamine levila Kesk- ja Lõuna-Euroopas, 
Skandinaavias esineb Norra ja Rootsi lõunaosas ning Taanis, leitud ka Lõuna-
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Karjalas. Eestis üks leid Tartumaalt Luke mõisa pargist sammaldunud pärana tüvelt 
(G. Thor, �99�).

Lähedasest hägu-tõmmusamblikust (P. orbicularis) erineb huulsoraalide ja punase 
südamikukihi poolest.

LST: tallus huulsoraalidega, südamikukiht oranžikaspunane.

(5.) PHAEOPHYSCIA KAIRAMOI (Vain.) Moberg /Physcia kairamoi Vain./ 
– Kairamo�tõmmusamblik

Tallus keskmise suurusega, üksiktallused liituvad suurteks laikudeks, ülapool 
hallikaspruun kuni tumepruun, võrdlemisi kohevalt substraadil. Hõlmad 
ebakorrapärased, lamedad või nõgusad, �–4 mm laiad, vahel hüaliinsete 
kortikaalkarvakestega, servmiste, harvem pindmiste isiididega, need katavad 
mõnikord tihedalt suuri talluse osi, kujult soomusjad, vahel arenevad väikesteks 
loobuliteks. Talluse alapool must, pikkade hõlmaservade alt paistvate mustade 
ritsiinidega. Ala- ja ülakoorkiht paraplektenhüümne, südamikukiht valge. 

Apoteetsiumid esinevad tihti, on kuni � mm läbimõõdus, sageli alusel ritsiinidega 
(«krooniga»). Eosed �0–�4(�7)×�0–��(�5) µm. Pükniidid esinevad sageli, on enam-
vähem tallusesse süüvitunud, püknospoorid �–4×� µm.

Spetsiifilisi	samblikuaineid	pole	leitud,	reaktsioonid	kõik	negatiivsed.

Hüpoarktomontaanse levikuga liik. Kuni �969. a. tunti seda liiki ainult tüüpleiukohast 
Koola poolsaarelt. Pärast seda hakati teda avastama üha uutest leiukohtadest 
Skandinaavias, Kesk-Euroopas, Põhja-Ameerikas jm. Eestis pole leitud, kõige 
lähemad leiukohad asuvad Kesk-Soomes. Epiliit, kasvab paljastel ja sammaldunud 
graniitkividel ja kaljudel.

LST: tallus soomusjate servaisiidide ja loobulitega, sageli apoteetsiumidega. 
Epiliit.

6. PHAEOPHYSCIA NIGRICANS (Flörke) Moberg/Physcia nigricans Flörke; 
P. tremulicola Nyl.; P. parvula Vain.; P. pterygoides Vain.; P. sciastrella 
(Nyl.) Harm.; P. tribacella Nyl.; P. leptothallina (Vain.) Zahlbr./ – väike�
tõmmusamblik 

Tallus väga väike, kuni � cm läbimõõdus, sõõrjas, vahetevahel liituvad üksiktallused 
kohevateks, ülapoolelt hallikas- kuni tumepruunideks laikudeks. Hõlmad kitsad 
(0,�–0,� mm), lühikesed, tõusvad, servaisiididega, noored kitsad hõlmad ja isiidid 
väga sarnased, isiidid siiski sageli soreedistuvad. Talluse alapool hele, väheste 
kahvatute kuni mustade ritsiinidega. Üla- ja alakoorkiht paraplektenhüümne, 
südamikukiht valge. 

Apoteetsiumid esinevad väga harva, eosed �7–��(�4)×8–�� µm. Pükniidid esinevad 
harva, on tallusesse süüvitunud, püknospoorid �–4×� µm. 

Samblikuaineid pole leitud, reaktsioonid kõik negatiivsed.

Laia levikuga holarktiline liik. Kasvab lehtpuude tüvedel, harvem lubjakividel. Eestis 
leitud hajusalt kogu territooriumil. Taluv liik linnakeskkonna suhtes, kohati näib 
eelistavat teeäärseid puid.
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Väga varieeruv liik. Aegade jooksul on kirjeldatud rida liike (vt. sünonüümika), mida 
nüüdisaegses süstemaatikas käsitletakse taksonoomilise väärtuseta ökoloogiliste 
modifikatsioonidena.

LST: tallus väike, hõlmad väga kitsad ja lühikesed, soreedistuvate isiididega, 
alapool hele.

7. PHAEOPHYSCIA ORBICULARIS (Neck.) Moberg /Physcia orbicularis 
(Neck.) Poetsch; P. obscura (Ehrh. ex Humb.) Fürnr.; P. virella (Ach.) 
Flagey; P. cycloselis (Ach.) Vain./ – hägu-tõmmusamblik 

Üksiktallus sõõrjas, kuni � cm läbimõõdus (liituvad tallused võivad moodustada 
suuri laike), tihedalt substraadile liibuv, ülapool kahvatuhall, rohekashall kuni 
tumepruun, kohati veidi kollakas, niiskena rohekas. Hõlmad kuni � mm laiad, 
radiaalsed, üksteisest eemaldunud, tihedalt kõrvuti asetsevad või veidi üksteist 
katvad. Soraalid peajad, täpjad, kraaterjad, pindmised või servmised, valged 
(harva sküriini sisalduse tõttu kollakad), vahel esinevad niivõrd ohtralt, et katavad 
suurema osa tallusest. Talluse alapool must, sama värvi lihtsate ritsiinidega, neid 
vahel ohtralt ka hõlmaservades. Koorkiht paraplektenhüümne, südamikukiht valge, 
vahel kollakas (sisaldab sküriini). 

Apoteetsiumid esinevad tihti, on kuni � mm läbimõõdus, alusel karvakestega 
(«krooniga») või nendeta. Eosed �7–�6×8–�� µm. 

K–, P–, kollase südamikukihiga eksemplaridel K+ tumepunaseks.

Laia levikuga multiregionaalne liik. Kasvab väga mitmesugusel substraadil (puukoor, 
puit, tsement, betoon, lubjakivi jm.). Õhu saastumise suhtes üks taluvamaid liike. 
Eestis harilik kogu territooriumil.

LST: tallus pindmiste soraalidega, sageli ohtrate apoteetsiumidega, 
südamikukiht valge või kollakas.

8. PHAEOPHYSCIA SCIASTRA (Ach.) Moberg /Physcia sciastra (Ach.) Du 
Rietz/ – kivi-tõmmusamblik

Tallus sõõrjas või ebakorrapärane, kuni 5(6) cm läbimõõdus, tihedalt substraadile 
liibuv, ülapool hallikas- kuni tumepruun. Hõlmad radiaalsed, kitsad (0,�–0,6 mm), 
eraldunud (pole üksteist katvad), lamedad või kumerad, servades isiididega (harva 
need ka pindmised), mis harvadel juhtudel tippudes soreedistuvad (kuid tõelisi 
soreede tallusel pole). Talluse alapool must, sama värvi lihtsate ritsiinidega, mis 
vahetevahel nähtavad hõlmaservades. Üla- ja alakoorkiht paraplektenhüümne, 
südamikukiht valge. 

Apoteetsiumid esinevad tihti, on kuni � mm läbimõõdus, terve või sakilise servaga, 
vahel alusel ritsiinidega («krooniga»). Eosed �7–��(�4)×8–�� µm. Pükniidid esinevad 
tihti, on tallusesse süüvitunud, püknospoorid �–4×� µm. 

Samblikuaineteta, kõik reaktsioonid negatiivsed.

Laia levikuga holarktiline epiliit, epibrüiid. Eestis levinud hajusalt, leitud vabariigi 
mitmes osas (üle �0 leiukoha) niisketel sammaldunud kividel.

LST: tallus lihtsate või harunenud serva- (harva ka pindmiste) isiididega, sageli 
apoteetsiumidega. Epiliit.
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Perekond PHYSCIA (Schreb.) Michx. – rosettsamblik

Tallus lehtjas, hõlmine, substraadile liibunud või tõusvate hõlmadega, valkjas, 
helehall kuni tumehall, harva veidi pruunikas, mõnedel liikidel kaetud valkja 
härmakihiga. Hõlmad korrapäratult või korrapäraselt dihhotoomselt harunenud, 
lamedad	või	kumerad,	soreedide	 ja/või	 isiididega	või	nendeta,	servafibrillidega	või	
nendeta.	Tallus	150–200	µm	paksune,	ülakoorkiht	paraplektenhüümne	(hüüfirakud	
enam-vähem	 isodiameetrilised),	 alakoorkiht	 prosoplektenhüümne	 (hüüfirakud	
pikad); südamikukiht valge. Fotobiont: Trebouxia. 

Apoteetsiumid lekanoraalsed, pindmised või asuvad lühikestel jalakestel, ketas 
pruun kuni must, vahel valge härmakihiga kaetud. Eoskotid silinderjad, sisaldavad 
8 eost, eosed Physcia-tüüpi (pruunid, �-rakulised, paksuseinalised, sileda pinnaga, 
tippudes jämenenud, raku siseruum nurgeline). Parafüüsid harunevad, tipud 
pruunid ja paksenenud. Pükniidid tallusesse süüvitunud, nähtavad vaid mustad 
tipud. Püknospoorid silindrilised, üle 4 µm pikad. 

Tallus sisaldab alati atranoriini, ülakoorkiht K+ kollaseks; südamikukiht K+ 
kollaseks või roosaks või K–.

Maailmas ��0, Eestis �0 liiki.

	1.	 Hõlmade	servad	või	ainult	tipud	fibrillidega......................................................�

	 –	 Hõlmade	servad	ja	tipud	fibrillideta	 .................................................................6

 �. Hõlmad soraalideta. ................................................................ 7. P. semipinnata

 – Hõlmad huul- või servasoraalidega  ..................................................................�

 �. Hõlmatipud kiiverjalt või kuppeljalt laienenud ja kumerdunud moodustades 
õõnsuse, mille siseosa kaetud soreedidega. ..............................�. P. adscendens

 – Hõlmatipud pole kiiverjad ega kuppeljalt laienenud, peajate või huulsoraalidega 
 ........................................................................................................................4

	4.	 Hõlmad	 rohkete	 fibrillidega,	 tippudes	 tõusvad,	 terved,	 harunemata,	
huulsoraalidega, südamikukiht K–  ..................................................................5

	 –	 Hõlmad	 väheste	 fibrillidega,	 tipud	 lamedad	 või	 vaevalt	 tõusvad,	 sulgjalt	
harunenud, tipmiste peajate soraalidega, südamikukiht K+ kollaseks. ...............
 ....................................................................................... Heterodermia speciosa

	5.	 Tallus	valkjashall,	servafibrillid	valkjad.	Epifüüt. ...........................�0. P. tenella

	 –	 Tallus	tuhkhall,	servafibrillid	hallid.	Epiliit. ............................. 9. P. subobscura

 6. Tallus soreedide või/ja isiididega, enamasti apoteetsiumideta  .........................7

 – Tallus soreedideta ja isiidideta, enamasti apoteetsiumidega  ............................9

 7. Soreedid teralised, asuvad peamiselt hõlmaservadel, talluse vananedes levivad 
ka hõlmade pinnale. ....................................................................4. P. dimidiata

 – Soreedid jahujad, pindmised või huuljad .........................................................8

 8. Soraalid peamiselt pindmised, peajad, sinakashallid. ....................... �. P. caesia

 – Soraalid peamiselt servmised, huuljad, valged. ................................. 5. P. dubia

 9. Südamikukiht K + kollaseks või roosaks ........................................................�0

 – Südamikukiht K–, hõlmad valgete täppideta, härmakihita. ............8. P. stellaris
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 �0. Hõlmad pisut kumerad, peene härmakihiga, täppideta. Südamikukiht K + 
roosaks. ..................................................................................6. P. magnussonii 

 – Hõlmad lamedad, härmakihita või see nõrk ja vähemärgatav, tihedalt 
valgetäpilised. Südamikukiht K+ kollaseks. ......................................�. P. aipolia

�. PHYSCIA ADSCENDENS (Fr.) H Olivier – tõusev�rosettsamblik 

Tallus väike (�–� cm läbimõõdus), sõõrjas, üksiktallused liituvad sageli suuremateks 
laikudeks; kohevalt (lõdvalt) substraadile kinnitunud, valge, helehall, härmakihita. 
Hõlmad lühikesed (kuni � mm), kitsad (0,5–�,5 mm), tippudes vabad (pole kinnitunud 
substraadile) või tõusvad, iseloomulike kiiverjate laiendustega (0,8–�,� mm 
läbimõõdus), mille õõnsuses ohtralt soreede. hõlmaservad helehallide (kuni � mm 
pikkuste)	fibrillidega.	Talluse	alapool	valge	kuni	helepruun,	üksikute	ritsiinidega.	

Apoteetsiumid esinevad võrdlemisi harva, on väikesed (kuni � mm), asuvad 
lühikesel jalakesel, ketas must, valge härmakihiga, serv paks, täkiline. Eosed �7–
��×8–9,5 µm. 

Tallus sisaldab atranoriini, ülakoorkiht K+ kollaseks; südamikukiht K–, C–, KC–, 
P–.

Nemoraalne epifüüt. Kasvab peamiselt lehtpuude tüvedel ja okstel. Eestis harilik 
kogu alal. Õhu saastumist mõõdukalt taluv.

LST:	 hõlmad	 tõusvad,	 servades	 fibrillidega,	 tippudes	 kiiverjate	 soraalidega,	
südamikukiht K–.

�. PHYSCIA AIPOLIA (Ehrh. ex Humb.) Fürnr. – täpiline�rosettsamblik 

Tallus rosetjas, võrdlemisi suur (kuni �� cm läbimõõdus), tihedalt substraadile liibuv, 
valkjashall kuni hall, tihedalt valgetäpiline, vahel ka vähemärgatava härmakihiga. 
Hõlmad �–� mm laiused (tippudes kuni � mm), radiaalsed, harunenud, talluse 
keskosas	 lühemad	 ja	üksteisel	 lasuvad;	 soreedideta	 ja	 isiidideta,	 servafibrillideta.	
Talluse alapool valge kuni kahvatupruun, ritsiinid pruunid. 

Apoteetsiumid esinevad tihti, on �–� mm läbimõõdus, ketas pruun, sageli valge 
härmakihiga, serv terve või täkiline. Eosed �6–�6×7–�� µm. 

Tallus sisaldab atranoriini ja tseoriini, ülakoorkiht K+ kollaseks; südamikukiht K+ 
kollaseks, C–, KC–, P–.

Multiregionaalne epifüüt. Kasvab peamiselt lehtpuude (eriti haava ja paplite) tüvedel 
ja okstel. Eestis tavaline. Keskmise tundlikkusega õhu saastumise suhtes.

Var. aipolia. Hõlmad üle � mm laiused, ligistikku asuvad, eosed �0–�6×5–�� µm. 
Harilik.

Var. angustata (Nyl.) Vain. Hõlmad 0,�–0,5 mm laiused, eraldunult asuvad, eosed 
�6–��×7–�0 µm. Võrdlemisi sage.

LST: tallus valgetäpiline, soreedideta ja isiidideta, sageli apoteetsiumidega, 
südamikukiht K+ kollaseks.
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�. PHYSCIA CAESIA (Hoffm.) Fürnr.; /P. caesiella (de Lesd.) Suza; P. 
wainioi Räsänen/ – sinakas�rosettsamblik 

Tallus sõõrjas, kuni 5 cm läbimõõdus, üksiktallused liituvad sageli suurteks 
laikudeks; sinakas- või valkjashall kuni hall, enamasti paljude valgete täppidega, 
harva nõrga härmakihiga. Hõlmad �–� mm laiused, eraldunud, külgnevad või serviti 
kattuvad, enamasti selgelt kumerad, sinakashallide peajate pindmiste või servmiste 
soraalidega,	servafibrillideta.	Talluse	alapool	valkjas	või	helepruun	pruunide	kuni	
mustade lihtsate ritsiinidega. 

Apoteetsiumid esinevad võrdlemisi tihti, on �–� mm läbimõõdus, ketas 
punakaspruun, kaetud hallika härmakihiga. Eosed �7–�4×7–�� µm. 

Sisaldab atranoriini ja tseoriini, ülakoorkiht ja südamikukiht K+ kollaseks, C–, KC–, 
P–.

Laia levikuga multiregionaalne liik. Kasvab kividel, kaljudel (nii kaltsiumirikastel 
kui -vaestel), sageli mereäärsetel väetatud linnukividel, vahel ka tsemendil ja puidul. 
Eestis sage kogu alal.

LST: tallus valgetäpiline, sinakashallid peajad soraalid, ülakoorkiht ja 
südamikukiht K+ kollaseks.

4.* PHYSCIA DIMIDIATA (Arnold) Nyl. – tera-rosettsamblik

Tallus sõõrjas või korrapäratu kujuga, kuni 5 cm läbimõõdus, hall, sinakas- või 
tumehall, tiheda valge härmakihiga. Hõlmad kuni � mm laiad, täkilise tipuga, 
teralistest soreedidest servasoraalidega, mis võivad levida ka hõlmapindadele, 
servafibrillideta.	Talluse	alapool	valge	kuni	helepruun,	ühte	värvi	ritsiinidega.	

Apoteetsiume pole leitud. 

Sisaldab atranoriini, ülakoorkiht K+ kollaseks; südamikukiht K–, C–, KC–, P–.

Kserokontinentaalne liik, leitud peamiselt Kesk- ja Lõuna-Euroopas lubjakividel, 
üks leiukoht ka Norras. Eestis esinemine kahtlane (K Mereschkowsky märgib seda 
liiki Tallinna ümbruse samblike nimestikus, kuid herbaarmaterjal pole säilinud), 
teatud tõenäosus on selle liigi leidmiseks läänesaartelt.

LST:	hõlmad	fibrillideta,	servmiste	teralistest	soreedidest	soraalidega.

5. PHYSCIA DUBIA (Hoffm.) Lettau /Physcia teretiuscula (Ach.) Lynge; P. 
tntermedia Vain.; P. tribacia auct. non (Ach.) Nyl./ – kahtlane�rosettsamblik .

Tallus sõõrjas või korrapäratu kujuga, kuni 5 cm läbimõõdus, üksiktallused võivad 
liituda suuremateks laikudeks; valge või hallikas, vanades osades hall, vahel veidi 
läikiv, mõnikord ka nõrga härmakihiga. Hõlmad kitsad (0,5–0,8 mm), tugevasti 
harunenud, lehvikjalt laienenud, huulsoraalidega (vahel ka pindmistega), mis 
paremini	 nähtavad	 talluse	 keskosas	 noorte	 hõlmade	 tippudes,	 servafibrillideta.	
Talluse alapool valge kuni pruunikas, pruunide ritsiinidega. 

Apoteetsiumid esinevad harva, on �–� mm läbimõõdus, ketas must, serv sageli 
soreedidega. Eosed �6–�4(�8)×6–�0 µm. 

Sisaldab atranoriini, ülakoorkiht K+ kollaseks; südamikukiht K–, C–, KC–, P–.
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Multiregionaalne liik. Kasvab kividel, kaljudel, tsemendil, epifüüdina erinevate 
puude koorel. Eestis harilik kogu alal. Võrdlemisi taluv inimtegevuse suhtes.

LST:	hõlmad	lehvikjalt	 laienenud,	fibrillideta,	huulsoraalidega,	südamikukiht	
K–.

6. PHYSCIA MAGNUSSONII Frey – Magnussoni�rosettsamblik

Tallus sõõrjas või korrapäratu kujuga, �–8 cm läbimõõdus, kohevalt substraadil, 
valkjas, hallikas, vahel pruunika tooniga, enamasti valge härmakihiga, täppideta. 
Hõlmad radiaalsed, pisut kumerad, kuni � mm laiused, sageli serviti kattuvad, 
soreedideta,	 isiidideta,	servafibrillideta.	Talluse	alapool	valkjasroosaka	 tooniga	või	
pruunikas, veidi tumenevate ritsiinidega. 

Apoteetsiumid esinevad tihti, on kuni � mm läbimõõdus, ketas pruun, valge 
härmakihiga. Eosed ��–�4×6–9 µm, selge ornamentatsiooniga. 

Sisaldab atranoriini, ülakoorkiht K+ kollaseks; südamikukiht K+ roosakaks, C–, 
KC–, P–.

Euroopa submontaanne epiliit. Eestis leitud Lahemaa rahvuspargis Altjal rändrahnult 
(E. Sander, T. Randlane).

LST: tallus härmakihiga, soreedideta ja isiidideta, sageli apoteetsiumidega, 
südamikukiht K+ roosakaks.

7. PHYSCIA SEMIPINNATA (J. F. Gmelin) Moberg /Physcia leptalea (Ach.) 
DC./ – narmas-rosettsamblik

Tallus sõõrjas, �–4 cm läbimõõdus või ebakorrapärane, üksiktallused võivad 
liituda suuremateks laikudeks, lõdvalt substraadil; valkjas- kuni tumehall, vahel 
valgete täppidega. Hõlmad 0,5–� mm laiad, enam-vähem ilhelaiused kogu ulatuses 
(ei laiene tippudes), �–4 mm pikkused, veidi kumerad, tippudes nõrgalt tõusvad, 
isiidideta ja soraalideta, servades alati silmapaistvate, tallusega sama värvi (tippudes 
veidi	 tumenevate)	 fibrillidega.	 Talluse	 alapool	 helehall	 kuni	 pruunikas,	 väheste	
tumedatipuliste ritsiinidega. 

Apoteetsiumid võrdlemisi harilikud, asuvad lühikesel jalakesel, on kuni � mm 
läbimõõdus, ketas must. Eosed �5–�8×9–�0 µm. 

Tallus sisaldab atranoriini, ülakoorkiht K+ kollaseks; südamikukiht K–, C–, KC–, 
P–.

Nemoraalne epifüüt. Kasvab enamasti laialehiste puude koorel (tammel, saarel, 
pärnal). Eestis leitud Kundast ja Pärnust (V. Räsänen), Tallinna piiridest (P. Wasmuth), 
Tartumaalt Vasulast ja Põlvamaalt Himmastest (H. Trass), Abrukalt ja selle ümbruse 
laidudelt ning Hiiumaa laidudelt (T. Randlane). Tundlik õhu saastumise suhtes.

LST:	 tallus	 isiidideta	 ja	 soreedideta,	 hõlmaservad	 silmapaistvate	 fibrillidega,	
südamikukiht K–.

8. PHYSCIA STELLARIS (L.) Nyl. – tähtjas�rosettsamblik 

Tallus rosetjas, kuni 8 cm läbimõõdus, tihedalt substraadile liibuv, valkjas- 
kuni tumehall, mõnikord nõrga kollaka varjundiga, valgete täppideta, isiidideta, 
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soreedideta,	 servafibrillideta,	 härmakihita.	 Hõlmad	 kitsad	 või	 laiad	 (kuni	 3	mm),	
lamedad, üksteisest eraldunud, harvem liibuvad või serviti kattuvad, tihedalt 
harunevad, eriti talluse keskosas. Talluse alapool valkjas, hallikate ritsiinidega, mis 
on sageli nähtavad hõlmaservades. 

Apoteetsiume enamasti palju, on �–� mm läbimõõdus, ketas tumepruun, vahel 
kaetud valge härmakihiga. Eosed �6–��×7–�0 µm. 

Sisaldab atranoriini, ülakoorkiht K+ kollaseks; südamikukiht K–, C–, KC–, P–.

Multiregionaalne epifüüt. Kasvab puude tüvedel ja okstel, eelistab lehtpuid (eriti 
haaba). Eestis harilik kogu alal. Keskmise kuni kõrge taluvusega õhu saastumise 
suhtes.

Var. stellaris. Hõlmad 0,5–� mm laiused, eraldiasetsevad (mitte üksteisega tihedalt 
külgnevad). Tavaline.

Var. rosulata (Ach.) Nyl. Hõlmad �–� mm laiused, liibuvad. Harva.

LST: tallus valgete täppideta, härmakihita, soreedideta ja isiidideta, paljude 
apoteetsiumidega, südamikukiht K–.

9. PHYSCIA SUBOBSCURA (Nyl.) Nyl. /Physcia stellaris var. subobscura 
Nyl.; P. tenella var. marina (E. Nyl.) Lynge/ – meri-rosettsamblik 

Tallus rosetjas, �–4 cm läbimõõdus, üksiktallused liituvad enamasti suuremateks 
laikudeks; hall kuni tumehall, kohevalt substraadil. Hõlmad 0,8–�,5 mm laiused 
ja �–�0 mm pikkused, tõusvate ja laienevate tippudega, millel huuljad soraalid ja 
tumedad	fibrillid.	Talluse	alapool	kahvatu	või	pruunikas,	tumedate	ritsiinidega.	

Apoteetsiumid esinevad harva (Eesti materjalidel kolmel juhul), on �–� mm 
läbimõõdus, ketas pruun valkja härmakihiga. Eosed �5–�7×7–9 µm. 

Sisaldab atranoriini, ülakoorkiht K+ kollaseks; südamikukiht K–, C–, KC–, P–.

Subokeaaniline epiliit. Kasvab Eestis sageli mereäärsetel kividel ja kaljudel ning 
läänesaarte	kiviaedadel.	Ammonofiilne	liik,	esineb	ekskremendirohketel	linnukividel.	
Üks leid on ka mageda sõstra okstelt (Väike-Pakri saarel).

LST:	 tallus	tumehall,	huulsoraalidega	 ja	 tumedate	fibrillidega,	südamikukiht	
K–.

�0. PHYSCIA TENELLA (Scop.) DC. in Lam. – rips-rosettsarnblik 

Tallus koosneb kuni � cm läbimõõduga rosettidest (mis võivad liituda suuremateks 
kogumikeks), on ebakorrapärane, lõdvalt substraadil, valkjashall. Hõlmad lühikesed 
(kuni 4 mm) ja kitsad (kuni 0,5 mm), tõusvate või isegi tagasikäändunud, veidi 
laienevate,	 huulsoraale	 ja	 heledaid	 fibrille	 kandvate	 tippudega.	 Talluse	 alapool	
valkjas, väheste ritsiinidega. 

Apoteetsiumid esinevad võrdlemisi tihti, asuvad talluse keskosas, läbimõõt �–� 
mm, ketas must, vahel heleda härmakihiga. Eosed �5–�8×7–�0 µm. 

Tallus sisaldab atranoriini, ülakoorkiht K+ kollaseks; südamikukiht K–, C–, KC–, 
P–.

Nemoraalne epifüüt. Kasvab lehtpuude tüvedel ja okstel, vahel ka kividel ja kaljudel. 
Eestis sage kogu territooriumil. Õhu saastumist võrdlemisi hästi taluv.
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LST:	tallus	helehall,	huulsoraalidega	ja	valkjate	fibrillidega,	südamikukiht	K–.

Perekond PHYSCONIA Poelt – härmasamblik

Tallus lehtjas, hõlmine. Hõlmad kitsad (umbes � mm) kuni võrdlemisi laiad (�–4 
mm), tihedalt või kohevalt substraadil, ülapool hallikaspruun või pruunikas, 
sageli kaetud valge, hallika või sinaka härmakihiga (pruinaga) või see esineb vaid 
hõlmatippudes (harva puudub hoopis). Isiididega, pinna-, serva- või huulsoraalidega, 
väikeste adventiivsete loobulitega hõlmaservades või talluse keskel, või nendeta. 
Talluse alapool tume (pruun, must) või hele, ritsiinid lihtsad ja peened või kohevad, 
lühiharudega. Ülakoorkiht paks, para- või prosoplektenhüümne, tume või harva 
hele, alakoorkiht prosoplektenhüümne või puudub. 

Apoteetsiumid lekanoraalsed, sageli servades loobulid. Ketas pruun või must, 
sageli härmakihiga. Eoskotid 8 eosega. Eosed Physconia-tüüpi, pruunid, �-rakulised, 
suured (üle �7 µm pikad ja �5 µm laiad), näsalise pinnaga. Parafüüsid lihtsad või 
kaheliharunevad, tipud pruunid ja puhetunud. Pükniidid süüvitunud tallusesse, 
püknospoorid 4–7×�–� µm. 

Talluses puudub atranoriin, seetõttu K–. 

Maailmas �5, Eestis 6 liiki.

Perekonna liigid kuulusid varem suurde perekonda Physcia, selle seeriasse (või 
teistes käsitlustes sektsiooni) Pulverulentae. Härmasamblike eraldustunnuseks 
rosettsamblikest on eoste ehitus (Physconia-tüüp), atranoriini puudumine, sagedane 
härmakihi esinemine tallusel ja talluse suuremad mõõtmed.

 �. Tallus soreedidega, harva ka isiididega, mis vähemalt osalt purunevad ja 
soreedistuvad ..................................................................................................�

 – Tallus soreedide ja isiidideta ............................................................................5

 �. Südamikukiht kollakas, K+ kollaseks, hõlmad servasoraalidega. ........................
 .......................................................................................................................... 
 .............................................................................................. �. P. enteroxantha

 – Südamikukiht valge, K–, hõlmad huul-, serva- või pinnasoraalidega  ...............�

 �. Tallus keskosas huulsoraalidega, need veidi tõusvatel hõlmatippudel. ...............
 .......................................................................................................................... 
 ................................................................................................. 6. P. perisidiosa

 – Tallus serva- või pinnasoraalidega  ..................................................................4

 4. Tallus ainult servasoraalidega, need veidi sinakad; alapool must, ritsiinid 
kohevad. .........................................................................................�. P. detersa

 – Tallus serva- ja pinnasoraalidega (mõnikord ka purunevate ja soreedistuvate 
isiididega); alapool valkjas ritsiinid peened, lihtsad. ..........................4. P. grisea

 5. Tallus kohevalt substraadil. Epigeiid. .........................................5. P. muscigena

 – Tallus tihedalt substraadile liibuv. Epifüüt. ................................... �. P. distorta
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�. PHYSCONIA DETERSA (Nyl.) Poelt /Physcia pulverulenta var. detersa 
Nyl.; P. detersa (Nyl.) Nyl.; P. leucoleiptes (Tuck) Letta/ – sinakas�
härmasamblik

Tallus lehtjas, sõõrjas või ebakorrapärane, �–6 cm läbimõõdus, ülapool veidi läikivalt 
pähklipruun, vahel hallikas või rohekas, valkja või veidi sinaka härmakihiga. 
Hõlmad �–� mm laiused, eraldunud, paralleelsed või veidi üksteist katvad, sinakate 
servasoraalidega, mis harva ulatuvad hõlmatippudeni. Talluse alapool must, 
mustade kohevate ritsiinidega, mis moodustavad tiheda viltja kihi. Ülakoorkiht 
skleroplektenhüümne, südamikukiht valge, alakoorkiht prosoplektenhüümne. 

Apoteetsiumid lekanoraalsed, esinevad harva, on kuni � mm läbimõõdus, ketas 
tumepruun, sageli härmakihiga, serv terve või loobulitega. Eoskotid silinderjad, 8 
eosega, eosed ��–�0×�6–�� µm. 

On leitud mõnede samblikuainete jälgi, kõik reaktsioonid negatiivsed.

Laia areaaliga, kuid kohati suurte levikulünkadega boreaalne (boreonemoraalne) 
liik. Kasvab leht- ja okaspuude koorel. Võrdlemisi tundlik õhu saastumise suhtes. 
Eestis kohati esinev liik.

LST: tallus läikivpruunikas, sinaka härmakihiga, hõlmad sinakate 
servasoraalidega, alapool must.

�. PHYSCONIA DISTORTA (With.) J. R. Laundon /Physcia pulverulenta 
(Hoffm.) Fürnr.; Physconia putverulenta (Hoffm.) Poelt; P. pulverulacea 
Moberg/ – harilik�härmasamblik 

Tallus enamasti sõõrjas, kuni �5 (isegi �0) cm läbimõõdus, hallikaspruun kuni 
tumepruun, sageli üleni või mõnes osas (eriti hõlmatippudel) heleda härmakihiga. 
Hõlmad asetsevad radiaalselt, on kuni 5 mm laiused, üksteist servades katvad 
või harva eraldunud, soreedideta ja isiidideta. Ülakoorkiht skleroplektenhüümne, 
südamikukiht valge, alakoorkiht prosoplektenhüümne. Talluse alapool must, 
paljude mustade, sageli viltjat kihti moodustavate harunevate ritsiinidega. 

Apoteetsiumid esinevad tihti ja ohtralt, on �–6 mm läbimõõdus, ketas must, 
enamasti valge härmakihiga, serv terve, laineline või hammasjas, mõnikord 
sekundaarsete hõlmakestega. Eosed �5–�5×�5–�0 µm. 

Spetsiifilisi	samblikuaineid	pole	leitud,	kõik	reaktsioonid	negatiivsed.

Laia areaaliga nemoraalne liik, kasvab lehtpuude tüvedel salu- ja segametsades, 
harvem okaspuudel, puidul ja kividel. Võrdlemisi taluv õhu saastumise suhtes. 
Eestis tavaline kogu territooriumil.

Varieeruv liik, seetõttu on eraldatud palju (ligi 40!) liigisiseseid taksoneid, millest 
enamus	on	vähepüsivad	ökoloogilised	modifikatsioonid.

LST: tallus suur, laiahõlmaline, soreedideta ja isiidideta, apoteetsiumid esinevad 
tihti, puukoorel ja harvem kividel.

�. PHYSCONIA ENTEROXANTHA (Nyl.) Poelt /Physcia enteroxantha Nyl.; P. 
subdetersa Nyl.; P. detersella Nadv./ – kollane�härmasamblik 

Tallus ebakorrapärane, �–6 cm läbimõõdus, üksikud tallused liituvad sageli 
suuremateks laikudeks; tihedalt substraadile surutud, ülapool hallikaspruun kuni 
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pruun, tavaliselt kaetud heleda härmakihiga. Hõlmad �–� mm laiused, üksteist 
servades katvad või eraldunud, kollakate servasoraalidega, väga harva ka huul- või 
pindmiste soraalidega. Ülakoorkiht paraplektenhüümne, südamikukiht kollakas, 
alakoorkiht prosoplektenhüümne. Talluse alapool tume (pruun, must), välja arvatud 
kitsas helepruun alapoole hõlmaserv, paljude mustade hargnevate ja kohevate 
ritsiinidega, mis moodustavad musta viltja kihi. 

Apoteetsiumid esinevad harva, on lekanoraalsed, härmakihiga. Eosed �6–�6×�6–
�� µm. 

Südamikukiht K+ kollaseks, sisaldab seni määramata pigmenti.

Nemoraalne valguslembene epifüüt, kasvab peamiselt laialeheliste puude tüvedel, 
harva sammaldunud kividel. Antropogeensete faktorite suhtes keskmise taluvusega. 
Leitud parkidest Eesti erinevates osades.

LST: tallus heleda härmakihiga, hõlmad kollakate servasoraalidega, 
südamikukiht kollakas.

4. PHYSCONIA GRISEA (Lam.) Poelt /Physcia grisea (Lam.) Zahlbr.; P. 
farrea (Ach.) Vain.; Physconia farrea (Ach.) Poelt; Physcia pityrea (Ach.) 
Lamy/ – hall�härmasamblik

Tallus ebakorrapärane või sõõrjas, üksiktallused (mille läbimõõt võib olla kuni 6 
cm) ühinevad mõnikord suurteks laikudeks; tihedalt substraadile liibunud, vaid 
hõlmatipud vabad, veidi tõusvad, ülapool valkjashall, hall kuni hallikaspruun, valge 
täpilise härmakihiga, mis võib esineda kogu tallusel või piirduda hõlmatippudega. 
Hõlmad kuni � mm laiused, tippudes veidi laienenud, radiaalselt üksteise 
kõrval asuvad või serviti kattuvad, hõlmaservad ja vahel ka pind isiididega, need 
terajad ja soreedistuvad, mõnikord katavad kogu talluse keskosa. Ülakoorkiht 
paraplektenhüümne, südamikukiht valge. Talluse alapool valkjas, keskosas 
helepruun, heledate või tumenevate, valdavalt lihtsate, harva kohevate ja tippudes 
veidi harunevate ritsiinidega. 

Apoteetsiumid esinevad harva, on kuni � mm läbimõõdus, servad terajate 
soreedidega. Eosed �7–�4×�4–�7 µm. 

Talluses	 leitud	mõned	 täpselt	 identifitseerimata	 samblikuained,	 millised	 ei	 esine	
teistes selle perekonna liikides. Kõik reaktsioonid negatiivsed.

Nemoraalne liik, epifüüt, kasvab peamiselt laialehiste puuliikide (tamme, pärna, 
vahtra, saare jt.) koorel. Inimtegevuse suhtes mõõduka taluvusega. Seni Eestis 
leitud Tartust (T. Ahti) ja kolmest leiukohast Lääne-Eestis: Saaremaal Kuressaare 
lossipargist ja Kihelkonna kalmistult ning Hiiumaal Kärdlast (H. Trass). Varasemad 
selleks liigiks määratud eksemplarid on osutunud sinakaks (P. detersa) või karedaks 
härmasamblikuks (P. perisidiosa).

LST: hõlmaservad ja -pind terajate soreedistuvate isiididega alapool valkjas, 
ritsiinid lihtsad.

5.* PHYSCONIA MUSCIGENA (Ach.) Poelt /Physcia muscigena (Ach.) Nyl./ 
– sambla-härmasamblik

Tallus sõõrjas või ebakorrapärase kujuga, kuni �0 cm läbimõõdus, kohevalt 
substraadil (kergesti sellelt eemaldatav), ülapool kahvatu- kuni tumepruun, tihti 
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peene valkja härmakihiga. Hõlmad kuni � mm läbimõõdus, tõusvate tippudega, 
soreedideta, isiidideta. Ülakoorkiht paraplektenhüümne, südamikukiht valge, 
alakoorkiht prosoplektenhüümne. Talluse alapool must, vaid hõlmatippudes veidi 
heledam, pruunikas, kohevalt harunevate mustade ritsiinidega. 

Apoteetsiumid võrdlemisi suured, kuni 5 mm läbimõõdus, servades sageli 
hõlmakestega. Eosed ��–��×��–�6 µm. 

Spetsiifilisi	samblikuaineid	pole	leitud,	kõik	reaktsioonid	negatiivsed.

Hüpoarktomontaanne epibrüiid ja epigeiid. Kasvab sammaldunud kividel ja kaljudel, 
sageli	ka	maapinnal	sammaldel	ja	nende	vahel;	mõõdukalt	kaltsifiilne.	Eestis	leitud	
sajandi algul üks kord Tallinna ümbrusest (K. Mereschkowsky). Et see liik esineb 
mõnedel meile lähedastel aladel (Öland, Gotland) võrdlemisi tihti, siis on võimalik 
tema	esinemine	ka	Eesti	nüüdisaegses	lihhenoflooras.

LST: tallus keskmise suurusega, hõlmad tõusvad, soreedideta ja isiidideta, 
maapinnal ja sammaldel.

6. PHYSCONIA PERISIDIOSA (Erishsen) Moberg /Physcia perisidiosa 
Erichsen; P. farrea auct./ – kare�härmasamblik 

Tallus koosneb väikestest (kuni � cm läbimõõdus) sõõrjatest või ebakorrapärase 
kujuga laikudest, kinnitub kohevalt substraadile, ülapool tumepruun, läikiv, sageli 
kaetud valkja või sinaka härmakihiga. Hõlmad kitsad (kuni � mm) ja lühikesed, talluse 
ääreosades allapööratud tippudega ja soraalideta, keskosas tõusvad ja sinakate 
huuljate soraalidega, viimased vahetevahel isiidjad (suureteralised). Ülakoorkiht 
paraplektenhüümne, südamikukiht valge, alakoorkiht prosoplektenhüümne 
(puudub hõlmatippudes). Talluse alapool talluse keskosas tume, hõlmatippudes 
valkjas, mustade harunevate ritsiinidega. 

Apoteetsiumid esinevad harva, juhuti lobuleeritud. Eosed �8–�5×�6–�� µm. 

Spetsiifilisi	samblikuaineid	ei	ole	leitud,	kõik	reaktsioonid	negatiivsed.

Nemoraalne epifüüt, kasvab peamiselt laialeheliste puuliikide koorel. Õhu saastumise 
suhtes keskmise tundlikkusega. Eestis võrdlemisi sage väiksemate linnade ja asulate 
parkides, alleedel, kalmistutel.

LST: tallus läikivpruun, hõlmad kitsad, talluse keskosas tõusvad, sinakate 
huulsoraalidega, alapool tume, serv hele.

Perekond PILOPHORUS Th. Fr. – nagasamblik

Tallus koosneb kahest osast: teralisest esitallusest ja sellest väljakasvanud 
teistallusest – pseudopodeetsiumidest. Esitalluse terade vahel asuvad pruunid 
tsefaloodid (sisaldavad tsüanobaktereid Nostoc või Stigonema). Koorkiht puudub, 
pseudopodeetsiume katab areoleeritud vetikakiht, südamikukiht koosneb tihedast 
hüüfide	põimikust.	

Apoteetsiumid letsideaalsed, eosed �-rakulised, ümmargused või ovaalsed. 
Fotobiont: üherakuline rohevetikas. 

Tallus sisaldab atranoriini, tseoriini, stikt- ja kaperaathapet.

Maailmas �0, Eestis � liik.
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�. PILOPHORUS CEREOLUS (Ach.) Th. Fr. in Hellb. – harilik�nagasamblik 

Esitallus koosneb hallikasrohelistest soreedisarnastest väikestest (0,�–0,� mm 
läbimõõdus) terakestest. Viimaste vahel esinevad pruunid (�–� mm läbimõõdus) 
tsefaloodid (fotobiont Nostoc). Pseudopodeetsiumid on 0,�–� cm kõrgused ja 0,5–�,5 
mm paksused, sirged või ülaosas kõverdunud ja veidi puhetunud, kaetud soreedidega, 
tipmiste väikeste tumepruunide pükniididega või väga harva apoteetsiumidega. 
Pseudopodeetsiumide	südamikukiht	koosneb	kompaktsest	hüüfide	põimikust.	

Apoteetsiumid letsideaalsed, poolkerajad, kuni �,5 mm läbimõõdus, tumepruunid 
kuni mustad. Eoskotis 8 eost, eosed �-rakulised, �4,5–��×5,5–6,5 µm. 

Fotobiont: üherakuline rohevetikas. 

Tallus sisaldab atranoriini ja tseoriini, K+ kollaseks, P–, KC–.

Katkendliku areaaliga holarktiline liik. Kasvab graniit- ja liivakivikaljudel. Eestis 
leitud �950. a. Põlvamaal Taevaskojast Ahja jõe äärest väikestelt kividelt ja �965. a. 
Piusa jõe äärest Härma liivakivikaljult (H. Trass).

LST: tallus koosneb teralisest esitallusest ja sellest väljakasvavatest 
pseudopodeetsiumidest, need kaetud soreedidega, K+ kollaseks (atranoriin).

Perekond PLATISMATIA W. L. Culb. & C. F. Culb. – hõlmasamblik

Tallus lehtjas, 5–�8(��) cm läbimõõdus, hõlmad 0,�–�,� cm laiad. Talluse ülapool 
hall, kollakas- või rohekashall, sageli jämedalt kurruline, pseudotsüfellide, soreedide 
või isiididega. Talluse alapool must või hele, väheste ritsiinidega. Tallus mõlemalt 
küljelt kaetud paraplektenhüümse koorkihiga. 

Apoteetsiumid 0,4–�,5 cm läbimõõdus, servmised, lekanoraalsed, esinevad harva. 
Eosed eoskotis 8-kaupa, värvusetud, �-rakulised. Pükniidid servmised, tallusesse 
süüvitunud. 

Fotobiont: Trebouxia. 

Kõik liigid sisaldavad atranoriini ja kaperaathapet, üks meil mitteesinev liik ka 
fumaarprototsetraarhapet.

Kasvab peamiselt puukoorel, harvem puidul, harva sammaldunud kividel ja 
kaljudel.

Maailmas �0, Eestis � liik.

�. PLATISMATIA GLAUCA (L.) W. L. Culb. & C. F. Culb. /Cetraria glauca 
(L.) Ach./ – hall�hõlmasamblik 

Tallus lehtjas, suur, kuni 8–�5 cm läbimõõdus, paberjas. Hõlmad kuni � cm laiad, 
ebakorrapäraselt jagunenud. Hõlmaservad tõusvad, soraalide või teraliste isiididega. 
Talluse ülapool ebatasane, sageli kurruline, rohekashall, sinakashall või hall 
pruunide laikudega, pseudotsüfellideta. Talluse alapool hele- või tumepruun kuni 
must, servades heledam, väheste sama värvi ritsiinidega talluse keskel. 

Apoteetsiumid 0,5–� cm läbimõõdus, pruunikad, kitsa servaga, esinevad väga 
harva. 

Koorkiht K+ kollaseks; südamikukiht I+ siniseks. Sisaldab atranoriini ja 
kaperaathapet.
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Levikult multiregionaalne liik. Kasvab peamiselt okaspuude ja kase tüvel ja okstel. 
Õhu saastumise suhtes tundlik. Eestis tavaline kogu alal.

LST: suur lehtjas tallus, hõlmaservad soraalide või teraliste isiididega, ülapool 
pseudotsüfellideta.

Perekond PLEUROSTICTA Petr. – pargisamblik

Tallus lehtjas, hõlmine, rosetjas või ebakorrapärane, kuni �0 cm läbimõõdus. Talluse 
ülapool pruun, alapool pruun kuni must. Hõlmad laiad (kuni �� mm), servades 
tõusvad. Pseudotsüfellid puuduvad, ülemist koorkihti kattev õhuke epikorteks on 
pooridega. Soraalid ja isiidid puuduvad. Ritsiinid alapoolel lihtsad. 

Viljakehadeks lekanoraalsed apoteetsiumid. Eosed eoskotis 8 kaupa, �-rakulised, 
ellipsoidsed, mõnevõrra suuremad (��–�6×6�–�� µm) kui lähedastel perekondadel 
Melanelia ja Neofuscelia. Püknospoorid silindrilised. 

Nii usniinhape kui atranoriin koorkihis puuduvad, südamikukihis sisalduvad 
depsidoonid. HNO� reaktsioon ülemisel koorkihil positiivne (värvub violetseks). 

Euraasia parasvöötmealadel levivad samblikud, mis kasvavad puukoorel.

Maailmas �, Eestis � liik.

Määramistabel ja täiendav kirjandus vt. perekond Parmelia (s. lat.) kirjelduses.

�. PLEUROSTICTA ACETABULUM (Neck.) EIix & Lumbsch in Lumbsch, 
Kothe & Elix /Parmelia acetabulum (Neck.) Duby/ – liud-pargisamblik 

Tallus lehtjas, rosetja või ebakorrapärase kujuga, kuni �0 cm läbimõõdus, nahkjas. 
Talluse ülapool määrdunud-oliivpruun, mõnikord hallika kirmega. Hõlmad laiad, 
5–�0 mm läbimõõdus, tõusvate servadega. Talluse alapool must või pruun, vaid 
hõlmaservades helepruun, vastavalt tumedate või heledate ritsiinidega. Talluse 
keskosa kortsuline, hõlmadel esineb tavaliselt ohtralt pükniide. Soraalid ja isiidid 
puuduvad. 

Apoteetsiumid suured, läbimõõdus kuni �,5 cm, esinevad sageli, paiknevad talluse 
pinnal või lühikesel jalakesel. Apoteetsiumi ketas nõgus või lame, sageli laineline, 
kortsuline või ebakorrapärase kujuga, tallusest erinevat värvi pruun, valdavalt 
tumedam või punakam. Talluseserv kitsas, sageli sakiline. Eosed värvusetud, �–
rakulised, ellipsoidsed, ��–�6×7–9 µm. 

Koorkiht ja südamikukiht K+ kollaseks → punaseks, P+ kollaseks → punaseks. 
Sisaldab norstikthapet.

Nemoraalne liik. Kasvab laialeheliste Lehtpuude koorel, harvem puidul, enamasti 
üksikutel puudel parkides, alleedel jm., vaid harva metsas. Eelistab eutroofset 
puukoort, talub tolmusaastatust. Eestis mitte eriti sage, praeguseks teada �5 
leiukohta, kogutud ka mitmete linnade (Tallinna, Tartu, Viljandi, Kohtla-Järve) 
parkides.

LST: määrdunud-oliivpruun lehtjas tallus, laiad hõlmad ilma isiidide ja 
soreedideta, epifüüt.
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Perekond POLYCHIDIUM (Ach.) Gray – harjassamblik

Tallus pisipõõsasjas, substraadist eemale hoidev (tõusev), väga väikene, kuni �,5 
cm kõrge, moodustab roheka kuni pruunika või musta polstri. Talluse harud 
dihhotoomselt harunenud, järkjärgult tipu suunas ahenevad või suhteliselt jämedate 
pea- ja peente külgharudega. Harude tipud harkjad. 

Apoteetsiumid biatoraalsed, külgmised, nõgusa pinna ja paksu servaga. 
Hüpoteetsium värvusetu kuni helekollane. Hümeenium ülaosas pruunikas. 
Parafüüsid ei harune, on lülilised, puhetunud tippudega. Eoseid eoskotis 8, on 
�- või �-rakulised, ellipsoidsed või värtnakujulised, paksu- või õhukeseseinalised, 
värvusetud. Pükniidid pruunikad. 

Fotobiont: tsüanobakter Nostoc või Scytonema.

Maapinnal, sammaldel ja kividel kasvavad samblikud.

Maailmas 5, Eestis � liik.

�. POLYCHIDIUM MUSCICOLA (Sw.) Gray – rünk-harjassamblik

Tallus pisipõõsasjas, moodustab sileda või veidi kumera, kuni �,5 cm kõrguse ja 
mõne sentimeetrise läbimõõduga pruuni või pruunikasmusta läikiva või mati polstri. 
Talluse harud dihhotoomselt harunenud, ühtlase jämedusega või veidi jämedamate 
külgharudega või hästi arenenud pea- ja nõrgalt arenenud külgharudega. Peaharud 
kuni 4 mm pikad ja ligikaudu 0,� mm läbimõõdus. 

Apoteetsiumid nõgusa punakaspruuni ketta ja paksu servaga, kuni � mm 
läbimõõdus. Parafüüsid ei harune, on lülilised, �–� µm läbimõõdus, puhetunud 
tipmiste rakkudega. Eosed �-rakulised, värtnakujulised, õhukeseseinalised, �4,5–
�5,5×4,5–�� µm, paiknevad eoskotis ühes reas. 

Fotobiont: tsüanobakter Nostoc.

Submontaanne liik. Kasvab maapinnal ja kividele kinnitunud sammaldel, eelistab 
niiskeid kasvukohti. Eestis leitud Saare-, Hiiu- ja Muhumaalt.

LST: tallus pisipõõsasjas, moodustab pruunika polstri, fotobiont tsüanobakter, 
eosed �-rakulised.

Perekond PSEUDEVERNIA Zopf – karesamblik

Tallus lehtjas kuni põõsasjas, hõlmad rihmjalt lamenenud, selgelt dorsiventraalsed, 
kuni �� cm pikad. Ülapool hele– kuni tumehall, alapool servaosas ülemisest heledam 
ja keskosas tumedam. Tallus kinnitub substraadile ühest kohast kinnitusketta abil, 
nooremad eksemplarid kinnituvad talluse alapoolel paiknevate ritsiinide abil, mis 
hiljem kaovad. Alapoolel sarve- või lehvikukujuliselt harunenud sooned. Isiididega, 
soraalid ilmuvad vahel vanadel tallustel. 

Apoteetsiumid esinevad harva, on lekanoraalsed, oliiv- kuni tumepruunid, noorena 
läikiva kettaga. Eosed eoskotis 8-kaupa, on �-rakulised, värvusetud. 

Fotobiont: üherakuline rohevetikas. 

Tallus sisaldab atranoriini, lekanoor-, füsood- ja olivetoorhapet.

Kasvavad enamasti okaspuudel, harvem lehtpuudel ning puidul, harva kividel ja 
maapinnal.

Maailmas 4, Eestis � �iik.
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Morfoloogiliselt erineb see perekond temaga sarnasest lapiksamblike (Parmelia) 
perekonnast rihmjate hõlmade ja ritsiinide puudumise poolest täiskasvanud 
eksemplaridel.

�. PSEUDEVERNIA FURFURACEA (L.) Zopf /P. soralifera (Bitter) Zopf; 
Parmelia furfuracea (L.) Ach.; P. soralifera (Bitter) Lynge; Evernia furfuracea 
(L.) Mann/ – hall�karesamblik 

Tallus noorena peaaegu rosetjas, hiljem ühesuunaliselt kasvav, sügavalt lehvikjalt 
harunenud; vanemana tõusev või rippuv, kuni põdrasambliku-taoliselt harunenud. 
Hõlmad dorsiventraalsed, servad veidi allapoole paindunud. Talluse ülapool noortel 
eksemplaridel valkjas, vanematel hele-, sinakas- kuni tumehall, mõnikord pruunika 
varjundiga, tihedalt kaetud silinderjate kuni nuijate, ka koraljalt harunenud 
isiididega, vahel väikeste hõlmakestega. Talluse alakülg noortel eksemplaridel 
roosakasvalge, vanematel ebakorrapäraste soontega, määrdunudpunakas kuni 
violetjasmust. 

Apoteetsiumid esinevad väga harva, on tumepruunid, läbimõõduga �–�5 mm, 
õhukese talluseservaga, mis hiljem kaob. Eosed värvusetud, 5–�0×4–5,5 µm.

Laia levikuga boreaalne liik. Kasvab peamiselt happelise koorega puudel, eriti männil, 
aga ka puidul ja happelistel kividel, harvem maapinnal. Keskmise tundlikkusega 
õhu saastumise suhtes. Eestis tavaline kogu territooriumil.

Esineb � keemilist rassi (mõlemad ka Eestis).

�. Sisaldab füsoodhapet. Koorkiht K+ kollaseks; südamikukiht C–, KC+ 
roosakaspruuniks.

�. Sisaldab olivetoorhapet. Koorkiht K+ kollaseks; südamikukiht C+ punaseks, KC+ 
punaseks.

LST: tallus sügavalt harunenud, hõlmad rihmjad, isiididega tihedalt kaetud, 
ülakülg hall, alakülg (vähemalt keskosas) must.

Perekond PSORA Hoffm. – naastsamblik

Tallus koosneb teokarbikujulistest (taldrikukujulistest) �–8 mm laiustest soomustest. 
Soomused servast vabad, tõusvad, eraldiseisvad või üksteise vastu surutud, vahel 
üksteist katvad. Talluse ülapool hele- kuni tumepruun, harvem muud värvi, 
enamikul liikidel valge härmakihiga, eriti soomuste servas, mõlemast küljest kaetud 
koorkihiga.	Kinnitub	soomuste	alapoolel	paiknevate	ritsiinide,	harva	hüüfide	põimiku	
abil. Fotobiont: üherakuline rohevetikas. Soreede ja isiide ei moodustu. 

Apoteetsiumid letsideaalsed, istuvad, kumerad, servata, läbimõõt �–�(�) mm, 
asetsevad nii servmiselt kui pindmiselt, enamasti üksikult, oranžikaspruunid kuni 
mustad, tavaliselt härmakihiga. Ekstsiipulum hele. Hüpoteetsium helepruun kuni 
värvusetu, sisaldab kaltsiumoksalaati. Epiteetsium pruun, sisaldab antrakinoone, 
K+ punaseks. Hümeenium 70–90 µm paks, värvusetu, I+ siniseks. Parafüüsid 
tugevasti kokku kleepunud. Eosed eoskotis 8-kaupa, �-rakulised, värvusetud, 
õhukeste seintega, ellipsoidsed. 

Sisaldab antrakinoone.

Kasvavad maapinnal, harvem kividel.
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Maailmas �0, Eestis � liik.

�. PSORA DECIPIENS (Hedw.) Hoffm. /Lecidea decipiens (Hedw.) Ach./ 
– stepi-naastsamblik 

Tallus koosneb soomustest. Soomused roosad kuni punased (eriti niiskelt), �–8 
mm laiad, teokarbikujulised, nõgusad, servad enamasti tõusvad, eraldiseisvad, 
sageli härmakihiga; vanemad soomused heleda äärisega ja kaetud pragulise 
epinekraalkihiga. härmakihita kuni tugeva härmakihiga; serv sile, harva laineline. 
Südamikukiht	hallikaspruun.	Substraadile	kinnitub	hüüfide	põimiku	abil.	

Apoteetsiumid �–� mm läbimõõdus, kumerad, tumepruunid kuni mustad, 
asetsevad üksikult ja servmiselt. Ekstsiipulumi välisserv pruunikas. Hüpoteetsium 
värvusetu või helepruun. Hümeenium värvusetu, 70–80 µm paks. Parafüüside 
tipmised rakud pikenenud. Easkotid nuijad. Eosed ellipsoidsed, �0–�8×5–9 µm.

Kserokantinentaalne liik. Steppides ja poolkõrbetes tavaline, sage ka väljaspool 
stepivööndit lubjarikastes ja kuivades kasvukohtades. Kasvab maapinnal, harvem 
kividel. Eestis Saaremaa, Hiiumaa, Muhu jt. saarte loodudel võrdlemisi sage.

LST: nõgusad teokarbikujulised punakad soomused tõusvate servadega, sageli 
härmakihiga.

Perekond PUNCTELIA Krog – täppsamblik

Tallus lehtjas, hõlmine, rosetja või ebakorrapärase kujuga, kuni �5 cm läbimõõdus. 
Talluse ülapool hall, alapool pruun. Hõlmad keskmise laiusega või laiad, ümardunud 
servadega. Pseudotsüfellid ümmargused või punktjad, ülemist koorkihti kattev 
õhuke epikorteks on poorideta. Ripsmed puuduvad, isiidid ja soraalid võivad esineda. 
Ritsiinid alaküljel lihtsad, ei ulatu talluse servani. 

Viljakehadeks lekanoraalsed apoteetsiumid. Eosed eoskotis 8-kaupa, �-rakulised, 
ellipsoidsed, suhteliselt suured (�0–�7×8–�8 µm). Püknospoorid niitjad. 

Fotobiont: Trebouxia. 

Koorkihis sisaldub atranoriin (K+ kollaseks), südamikukihis depsiidid ja 
rasvhapped.

Laialt levinud samblikud; kõige arvukamalt esindatud lõunapoolkeral. Kasvavad 
puukoorel või kivil.

Maailmas umbes �5, Eestis � liik.

Määramistabel ja täiendav kirjandus vt. perekond Parmelia (s. lat.) kirjelduses.

�. PUNCTELIA SUBRUDECTA (Nyl.) Krog /Parmelia borreri auct.; P. dubia 
(Wulfen in Jacq.) Schaer; P. subrudecta Nyl./ – hiis-täppsamblik

Tallus lehtjas, rosetja või ebakorrapärase kujuga, kuni �0 cm läbimõõdus, ülapool 
rohekas- või pruunikashall. Hõlmad kuni �0 mm laiused, ümardunud servadega, 
üksteist osaliselt katvad. Alapool helepruun või pruun sama värvi ritsiinidega, 
mis ei ulatu päris hõlmaservadeni. Ülapool mõnevõrra kortsuline, selle keskosas, 
harvemini hõlmade servades, arenevad ümmargused, hiljem peaaegu poolkerajad 
soraalid valgete soreedidega. Lisaks on ülapoolel nähtavad väikesed valged täpjad 
pseudotsüfellid. 
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Apoteetsiumid esinevad väga harva. Eosed värvusetud, �-rakulised, ellipsoidsed, 
�0–�9×9–�� µm. 

Koorkiht K+ kollaseks; südamikukiht K–, P–, C+ punaseks. Sisaldab atranoriini ja 
lekanoorhapet.

Nemoraalne liik. Kasvab lehtpuude, harvem okaspuude koorel, aga ka sammaldunud 
kividel. Eelistab kõrge õhuniiskusega alasid. Väga tundlik õhu saastumise suhtes.

Eestis � leiukohta: Harjumaal Väänas ja Ämaris (H. Trass).

LST: hall lehtjas tallus, ümardunud hõlmad, ümmargused pindmised 
soraalid.

Perekond PYCNOTHELIA (Ach.) Dufour – nisasamblik

Tallus kaheosaline: horisontaalne esitallus koorikjas, näsajas-soomusjas, ja 
vertikaalne teistallus, mis koosneb lühikestest silindrilistest või harunenud 
podeetsiumidest. Podeetsiumid koorkihita, soreedideta, fülloklaadideta, kaetud 
südamikuhüüfidega,	mille	vahel	asuvad	rohevetikarakud	(Trebouxia). 

Apoteetsiumid biatoraalsed, tumepruunid. Eosed �–4-rakulised.

Perekonnas vaid üks liik.

�. PYCNOTHELIA PAPILLARIA (Ehrh.) Dufour /Cladonia papillaria (Ehrh.) 
Hoffm./ – harilik�nisasamblik 

Esitallus koosneb näsajas-teralistest väikestest soomustest, mis moodustavad 
hallikasrohelise, valkjashalli või kollakaspruuni kooriku. Podeetsiumid �–� cm 
pikkused ja 0,5–�,5 mm jämedused, lihtsad silinderjad või ülaosas vähe harunenud, 
siledad, koorkihita, soreedideta. 

Apoteetsiumid esinevad harva, on pruunid, väikesed (0,�–0,9 mm läbimõõdus), 
tipmised. 

Tallus sisaldab atranoriini ja protolihhesteriinhapet, P–, KC–, K+ kollaseks.

Boreaalne epigeiid. Kasvab liiva- ja savipinnasel liivikutel, luidetel, nõmmedel, vanadel 
mahajäetud põldudel, avatud kohtades okasmetsades, harvem turbapinnasel. Eestis 
leitud Tallinnas Nõmmelt, Pääskülast, Kadakalt ja Ülemistelt, Harjumaal Kuusalust, 
Põlvamaal Pikaliiva liivikult (H. Trass).

LST: esitallus näsajas-teraline koorik, teistallus koorkihita ja soreedideta, 
lihtsate või väheharunenud podeetsiumidena, K+ kollaseks (atranoriin).

Perekond RACODIUM Fr. – karvsamblik

Tallus polsterjas, homöomeerne, mõne millimeetri kõrgune, koosneb juuspeentest 
pruunikasmustadest niitidest, kinnitub substraadile risoidide abil. Talluse 
harud koosnevad ühest vetikaniidist, millele moodustub paralleelselt kulgevatest 
mitteharunevatest	lülistunud	seenehüüfidest	pidev	ümbris.	

Apoteetsiume ja pükniide ei tunta, kuulub teissamblike (Lichenes imperfecti) 
rühma. 

Fotobiont: Trentepohlia.
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Kasvab niisketes kohtades kaljudel, sammaldel ja teistel samblikel.

Perekonnas ainult � liik, Eestist pole seni leitud.

(�.) RACODIUM RUPESTRE Pers. – kalju-karvsamblik

Tallus viltjas, moodustab mõne millimeetri kõrgusi padjandeid. Talluse harud 
juuspeened, pehmed, pruunikasmustad kuni mustad, matid, koosnevad ühest 
vetikaniidist, mis on ümbritsetud 4–7 oliiv- või tumepruuni paralleelselt kulgeva, 
enam-vähem	korrapäraselt	lülistunud,	1,5–3	µm	läbimõõduga	seenehüüfiga.

Submontaanne liik. Kasvab lubjarikastes, niisketes ja varjulistes kohtades kaljudel, 
sammaldel ja teistel samblikel. Eestis pole leitud. Lähedastest aladest teada Rootsis, 
Norras, Karjalas.

Väga sarnane musta udesamblikuga (Cystocoleus ebeneus). on aga sellest 
niiskuselembesem;	liigid	on	hästi	eristatavad	seenehüüfide	ehituse	järgi.

LST:	 tallus	 viltjas,	 pruunikasmust,	 vetikaniiti	 ümbritsevad	 seenehüüfid	
kulgevad paralleelselt.

Perekond RAMALINA Ach. – rihmsamblik

Tallus põõsasjas, substraadist eemale hoidev (püstine) või rippuv (lamav), 
mitmesuguselt harunenud, õlgkollane, kollakas- kuni hallikasroheline, kinnitub 
substraadile kinnitusketta abil. Harud lamedad, vähestel liikidel läbilõikes ümarad 
või niitjad. Koorkihi all pidev või katkendlik (soonteta) sisemine koorkiht, mis koosneb 
pikisuunalistest	 paksuseinalistest	 hüüfidest.	 Südamikukiht	 tihe	 või	 võrkjas,	 osal	
liikidel keskelt õõnes. Soraalid tipmised ja/või külgmised, mitmesuguse kuju ja 
suurusega. Pseudotsüfellid enamasti väikesed, osal liikidel puuduvad. 

Apoteetsiumid lekanoraalsed, tipmised või külgmised, hümeenium rohekaskollane, 
ookerjas või lihakarva, serv tallusega ühte värvi. Eoseid eoskotis 8, �-rakulised, 
paksuseinalised, ellipsoidsed, sirged või kõverdunud, värvusetud. Pükniide osal 
liikidel ohtralt, teistel esinevad või pole leitud. Püknospoorid piklik-silindrilised, 
�–5×�–� µm. 

Fotobiont: Trebouxia. 

Kõik liigid sisaldavad koorkihis usniinhapet, mõned ka atranoriini, ning 
südamikukihis mitmeid erinevaid samblikuaineid.

Epifüüdid, epiksüülid, epiliidid.

Maailmas �00, Eestis �4 liiki.

 �. Tallus habemena rippuv, vertikaalsetel pindadel lamav, niitjate harudega; 
külgharud sageli konksjalt tagasikäändunud tippudega, mille küljes võivad olla 
väikesed peajad soraalid (luup!). .................................................�5. R. thrausta

 – Tallus enam või vähem põõsakujuline, noorena substraadist eemale hoidev, 
vanemana võib olla rippuv või lamav, laiemate lamedate harudega  ..................�

 �. Tallus (vähemalt harude tippudes) õõnes  ........................................................�

 – Tallus hõredama või tihedama südamikukihiga, pole õõnes .............................7
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 �. Tallus soraalidega, apoteetsiumid esinevad väga harva  ...................................4

 – Tallus soraalideta, tavaliselt apoteetsiumidega  ................................................6

 4. Soraalid väikesed, peajad, asuvad enamasti peente, enam-vähem kolmnurkse 
või peaaegu ümara ristlõikega külgharude tippudes. ...................(��.) R. roesleri

 – Soraalid asuvad peamiselt harude kiivrikujuliselt puhetunud tippude alumisel 
küljel  ..............................................................................................................5

 5. Tallus �–� cm kõrge, kollakasroheline, niiskena läbipaistev, harud kuni � mm 
laiad; soraalid tipmised, kiiverja laiendi alumisel küljel, harvem huuljad. ........... 
 .................................................................................................... 8. R. obtusata

 – Tallus kuni 5 cm kõrge, kollakas- või hallikasroheline, niiskena läbipaistmatu, 
harud üle � mm laiad; soraalid tipmised, kiiverja laiendi alumisel küljel, tihti ka 
servmised või pindmised, koorkihi rebendites. ................................ �. R. baltica

 6. Tallus kuni � cm kõrge, tõelise keskõõnega, niiskena läbipaistev, harud kuni � 
mm laiad; koorkihis võivad esineda keskõõneni ulatuvad ovaalsed mulgud. .......
 .................................................................................................. �. R. dilacerata

 – Tallus kuni 5 cm kõrge, ainult apoteetsiumide alt õõnes, niiskena läbipaistmatu, 
harud üle � mm laiad, sageli enam-vähem ühepikkused; koorkihis mulgud 
puuduvad. .................................................................................. 5. R. fastigiata

 7. Tallus soraalidega ............................................................................................8

 – Tallus soraalideta ..........................................................................................��

 8. Soreedid jämedateralised, vahel osaliselt koorkihiga kaetud, pindmistes pragudes 
(pseudotsüfellides) ja tipmistes huuljates kuni peajates soraalides. .................... 
 ..............................................................................................�0. R. polymorpha

 – Soreedid jahujad või peeneteralised, koorkihita, ovaalsetes või ebakorrapärastes 
soraalides  .......................................................................................................9

 9. Soraalid tekivad koorkihi all, mistõttu koorkiht nende kohal on rebenenud 
ning südamikukihis esinevad pikisuunalised lõhed; harude tipud kiiverjalt 
puhetunud. .................................................................................... �. R. baltica

 – Soraalid ei teki koorkihi all, südamikukihis ei esine pikisuunalisi �õhesid; 
harude tipud pole puhetunud ........................................................................�0

 �0. Soreedid korrapärastes ovaalsetes soraalides, südamikukiht P+ oranžiks või P– 
. .....................................................................................................................��

 – Soraalid (vähemalt tipmised) ebakorrapärase kujuga, südamikukiht alati P–  .....
 ......................................................................................................................��

 ��. Peamiselt puukoorel kasvav liik, kasvab tavaliselt üksikute põõsakestena; 
soreedid jahujad, lamedates või kumerates soraalides. ................ 4. R. farinacea

 – Peamiselt kividel kasvav liik, tavaliselt kasvab tihemurusalt; soreedid 
peeneteralised, lamedates või nõgusates soraalides. .............�4. R. subfarinacea

 ��. Tallus lame (peaharud enam-vähem ühes tasapinnas) ja lai, sõrmjalt või 
korrapäraselt harunenud, võrkja soonestikuga (eriti alaküljel); soraalid tipmised, 
servmised ja pindmised, suured, ebakorrapärased. .......................... 7. R. lacera

 – Tallus ei ole silmatorkavalt lame ja lai, võrkjas soonestik puudub; servmised 
ja pindmised soraalid võivad olla enam-vähem korrapäraselt ovaalsed, tipmised 
soraalid huuljad või ebakorrarpärased. ....................................... 9. R. pollinaria
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 ��. Mereäärsetel kividel kasvav liik. ................................................. ��. R. siliquosa

 – Puukoorel kasvavad liigid ..............................................................................�4

 �4. Apoteetsiumid tipmised, sageli kannusega (haru tipp jätkab kasvu allpool 
apoteetsiumi enam-vähem täisnurga all) või tipulähedased ............................�5

 – Apoteetsiumid külgmised ...............................................................................�7

 �5. Tallus lame, sõrmjalt harunenud, peaharusid üks või mõni; harude alumisel 
küljel (eriti kinnituskoha lähedal) pikisuunaliste soonte võrgustiku vahel valged 
koorkihita alad (pseudotsüfellid). ................................................ ��. R. sinensis

 – Tallus ei ole lame, harud enamasti mitmes tasapinnas, ulatuslikud koorkihita 
alad puuduvad ..............................................................................................�6

 �6. Harud tüsedad, ristlõikes enamasti ümarad, enam-vähem ühepikkused, lõpevad 
enamasti apoteetsiumiga. ........................................................... 5. R. fastigiata

 – Harud õhukesed, renjalt üleskäändunud servadega; apoteetsiumid tipmised, 
kannusega või tipulähedased. ....................................................... �. R. calicaris

 �7. Harud enamasti keskelt selgelt laienevad või ebaühtlase laiusega lintjad, sageli 
keerdunud; koorkiht kortsuline ja sooneline, võrkja tekstuuriga, läiketa. ........... 
 ..................................................................................................... 6. R. fraxinea

 – Harud suures ulatuses enam-vähem lineaalsed, renjalt üleskäändunud 
servadega (eriti alusel); koorkiht enam-vähem sile, sarvja tekstuuriga, läikiv. .....
 ..................................................................................................... �. R. calicaris

�. RAMALINA BALTICA Lettau – balti�rihmsamblik

Tallus põõsasjas, substraadist eemale hoidev või rippuv, vähe kuni tugevasti 
harunenud, kuni 5 cm pikk, kollakas- või hallikasroheline, niiskena läbipaistmatu. 
Harud lamedad, üle � mm laiad, otstest kiiverjalt puhetunud, keskõõneta või 
sekundaarselt tekkinud õõnega (seinmise tekkega soraalide kohalt koorkiht 
rebenenud, südamikukihis pikisuunalised lõhed). Koorkiht enam-vähem sile, 
nõrgalt läikiv. Soraalid tipmised (kiiverjate laiendite alumisel küljel) ja külgmised 
(servmistes või pindmistes koorkihi rebendites).

Apoteetsiumid esinevad väga harva (Eestis pole leitud), on servmised või pindmised. 
Eosed sirged või kergelt kõverdunud, �5–��×6 µm. 

Südamikukiht K–, P–, kirjanduse andmeil esineb kahe keemilise rassina, sisaldades 
Lääne-Euroopas enamasti evern- ja Ida-Euroopas divarikaathapet.

Nemoraalne liik. Levinud Lääne-, Põhja- ja Ida-Euroopa tasandikulistel aladel 
sega- ja lehtmetsade vööndis. Kasvab lehtpuudel ja vanadel okaspuudel, harva 
puidul, parkides ja puiesteedel, üksikult kasvavatel puudel teede ääres, jõeorgudes. 
Valguslembene, eelistab toitaineterikast substraati. Õhu saastumise suhtes 
võrdlemisi taluv. Eestis hajusalt kogu territooriumil, pole leitud saartel. �9��. a. 
on kogutud Tallinnast Kadriorust (K. Mereschkowsky), �947. a. Tartust (H. Trass), 
hiljem pole linnadest leitud.

Harude kiiverjalt puhetunud tippude poolest sarnaneb kiiver-rihmsamblikuga 
(R. obtusata), kuid viimane on väiksem, heledam, niiskena läbipaistev, tõelise 
keskõõnega ning tema tüüpiline substraat on okaspuude oksad või puit niisketes 
kasvukohtades.
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LST: tallus sekundaarse keskõõnega, niiskena läbipaistmatu; soraalid tipmised 
(kiiverjate laiendite alaküljel) ja servmised (koorkihi rebendites).

�. RAMALINA CALICARIS (L.) Fr. – vagu-rihmsamblik

Tallus põõsasjas, substraadist eemale hoidev või rippuv, enamasti rikkalikult 
harunev, kuni 7(�0) cm pikk, kollakas- kuni hallikasroheline. Harud suures 
ulatuses enam-vähem lineaalsed, jäigad, vähemalt alusel renjalt üleskäändunud 
servadega. Koorkiht enam-vähem sile, läikiv, sarvja tekstuuriga. Soraalid puuduvad, 
pseudotsüfellid esinevad, on väikesed, punktikujulised. 

Apoteetsiume enamasti ohtralt, peamiselt tipmised, kannusega või tipulähedased, 
harude tipud apoteetsiumide kohalt põlvjalt käändunud, harvem külgmised. Eosed 
sirged või veidi kõverdunud, �0–�6×5–7 µm. 

Südamikukiht K–, P–, samblikuained südamikukihis puuduvad või sisaldab see 
sekikahappe rühma kuuluvaid aineid.

Nemoraalne liik, levinud põhjapoolkera sega- ja lehtmetsades. Kasvab peamiselt 
lehtpuudel, harvem kuusel; looduslikes leht- ja segametsades (metsaservadel), 
puisniitudel, üksikult kasvavatel puudel. Valguslembene, eelistab toitaineterikast 
substraati. Õhu saastumise suhtes väga tundlik liik. Eestis leitud läänesaartelt 
(Saaremaalt, Hiiumaalt, Abrukalt, Muhust) ja Loode-Eestist. �945.–46. a. leitud ka 
Tallinnas Nõmmel (kogunud H. Trass ja E. Parmasto), hiljem pole linnadest leitud.

Sarnaneb saare-rihmsambliku (R. fraxinea) kitsahõlmaliste vormidega, kuid 
viimaste harude pind on alati sooneline ja kortsuline, koorkiht silmatorkava läiketa 
ja pehmema tekstuuriga ning eosed tugevalt kõverdunud.

LST: talluse peaharud suures ulatuses lineaalsed, vähemalt alusel renjalt 
üleskäändunud servadega; apoteetsiumid peamiselt tipmised, kannusega või 
tipulähedased.

�. RAMALINA DILACERATA (Hoffm.) Hoffm. /R. Minuscula (Nyl.) Nyl./ 
– väike�rihmsamblik

Tallus põõsasjas, substraadist eemale hoidev või liibuv, enamasti rikkalikult 
harunenud, vahel (eriti puidul kasvades) väikese tiheda mättakese kujuline, kuni 
� cm pikk, õlgkollane kuni heleroheline. Harud lamedad või puhetunud (peaaegu 
ümarad), niiskena läbipaistvad, tõelise keskõõnega, vahel keskõõneni ulatuvate 
ovaalsete mulkudega. Koorkiht sile, nõrgalt läikiv või matt. Soraalid puuduvad. 

Apoteetsiume tavaliselt ohtralt, kuid võivad ka puududa. Apoteetsiumid tipmised 
või tipulähedased, väikese kannusega. Eosed 9–�5×4–6 µm. 

Südamikukiht K–, P–, sisaldab divarikaathapet.

Tsirkumboreaalne, põhjapoolkera parasvöötme okas- ja segametsade liik. Kasvab 
peamiselt okaspuude ja kitsaleheliste lehtpuude okstel niisketes metsades, sageli 
puidul (vanade puitehitiste seintel ja katustel, aialattidel). Suhteliselt niiskuse- 
ja varjulembene, kasvab toitainetevaestel substraatidel. Õhu saastumise suhtes 
tundlik. Eestis esineb kohati, seni leitud suhteliselt vähe.

Varem on kogutud ka linnade territooriumilt: Tallinn (�908–�945, P. Wasmuth, E. 
Parmasto), Tartu (�947, H. Trass). Uuemad leiud on ainult loodusmaastikult.



�96

LST: tallus tõelise keskõõnega, niiskena läbipaistev, ovaalsete mulkudega, 
apoteetsiumid tipmised, kannusega.

4. RAMALINA FARINACEA (L.) Ach. – harilik�rihmsamblik 

Tallus põõsasjas, substraadist eemale hoidev või rippuv, enamasti rikkalikult 
harunenud, kuni �0 cm pikk, kollakas- või hallikasroheline. Harud väga varieeruva 
laiusega, tippudest ühtlaselt ahenevad, sageli lõpevad konksukesega. Koorkiht sile, 
läikiv. Soraalid servmised, korrapäraselt ovaalsed, kumerad või lamedad. Soreedid 
jahujad. 

Apoteetsiumid esinevad harva, on külgmised, harva tipmised. Eosed sirged, 8–
�5×5–7 µm. 

Südamikukiht ja soraalid K+ punaseks või K–, P+ oranžiks või P–. Kirjanduse andmeil 
esineb nelja keemilise rassina, sisaldades prototsetraar- või hüpoprototsetraarhapet 
või salatsiin- ja norstikthapet või südamikukihis samblikuained puuduvad

Nemoraalne liik, levinud peamiselt põhjapoolkera sega- ja lehtmetsades. Kasvab 
leht- ja okaspuudel parkides, puiesteedel, puisniitudel ja metsades. Niiskus- ja 
valgustingimuste ning substraadi toitainetesisalduse suhtes laia amplituudiga. 
Kõigist rihmsamblike liikidest õhu saastumise suhtes kõige vastupidavam. talub 
võrdlemisi tugevat saastatust. Eestis väga sage, levinud kogu territooriumil, esineb 
ka linnades. Niisketes ja varjulistes kasvukohtades heledam, vähem harunenud, 
pikemate ja kitsamate harudega; kuivemates ja paremini valgustatud kasvukohtades 
tumedam, lühem ja jäigem, rikkalikult harunenud, või vastupidi – suhteliselt 
väheste laiade lamedate harudega, millel servmiste kõrval harva ka pindmisi soraale. 
Linnades tumeroheline, lühike. mitmeti deformeerunud ilmega.

Lühikeste ja laiade harudega vormid võivad sarnaneda tolmu–rihmsamblikuga (R. 
pollinaria), kuid viimasel esinevad tipmised huuljad või ebakorrapärased soraalid, 
mis harilikul rihmsamblikul alaH puuduvad. Väga lähedane liik on ka kitsas 
rihmsamblik (R. subfarinacea), mis erineb nõgusate vai lamedate soraalide ja terajate 
soreedide poolest ning kasvab enamasti mereäärsetel kividel.

LST: harud tippudest ühtlaselt ahenevad, sageli lõpevad konksukesega; soraalid 
servmised, ovaalsed, kumerad või lamedad, soreedid jahujad.

5. RAMALINA FASTIGIATA (Pers.) Ach. /R. populina (Ehrh. ex Hoffm.) 
Vain./ – kimp-rihmsamblik 

Tallus põõsasjas, substraadist jäigalt eemale hoidev või rippuv, haruneb 
peamiselt aluselt, kuni 5 cm pikk, kollakas- või hallikasroheline. Harud tüsedad, 
vahel peaaegu ümarad, sageli enam-vähem ühepikkused, enamasti lõpevad 
apoteetsiumiga. Apoteetsiumideta harud on tömbid, väga lühidalt sõrmjalt 
harunenud. Apoteetsiumide alt on harude tipud puhetunud ja sageli õõnsad või väga 
hõreda võrkja südamikukihiga. Harude pind pikivaoline või -lohuline, kuid harud 
pole renjalt käändunud servadega. Koorkiht matt, pehme tekstuuriga. Soraalid ja 
pseudotsüfellid puuduvad. 

Apoteetsiumid tipmised, vahel pooleldi süüvitunud harude puhetunud tippudesse, 
rohkearvulised. Eosed kõverdunud, harvem sirged, ��–�5(�8)×5–6(7) µm. 

Südamikukiht K–, P–, sisaldab evernhappe rühma kuuluvaid aineid.
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Põhjapoolkera sega- ja lehtmetsades esinev nemoraalne liik. Kasvab peamiselt 
laiaiehelistel lehtpuudel parkides ja puiesteedel ning üksikult kasvavatel puudel. 
Valguslembene, eelistab toitaineterikast substraati. Õhu saastumise suhtes keskmise 
tundlikkusega. Eestis hajusalt kogu territooriumil, linnades harva või puudub.

LST: harud peaaegu ümarad, enam-vähem ühepikkused, lõpevad apoteetsiumiga 
või on tömbid, väga lühidalt sõrmjalt harunenud.

6. RAMALINA FRAXINEA (L.) Ach. – saare-rihmsamblik 

Tallus põõsasjas, substraadist eemale hoidev või rippuv, vähe kuni tugevasti 
harunenud, kuni �0(�0) cm pikk, kollakas- või hallikasroheline. Harud lamedad, 
keskosas selgelt laienenud või ebaühtlase laiusega, sageli keerdunud, lohulise ja 
kortsulise pinnaga, harude tipud süstjalt ahenevad. Koorkiht nõrgalt läikiv või matt, 
võrkja tekstuuriga. Soraalid puuduvad. Pseudotsüfellid esinevad sageli (eriti harude 
alusel), on piklik-ovaalsed, väikesed, sageli madalatel piklikel näsadel. 

Apoteetsiumid esinevad sageli ja ohtralt, on servmised või pindmised, mitte kunagi 
tipmised. Eosed kõverdunud, �0–�7×4–7 µm. 

Südamikukiht K–, P–, samblikuained südamikukihis puuduvad.

Nemoraalne liik. Eestis kasvab peamiselt laialehelistel lehtpuudel parkides ja 
puiesteedel ning üksikult kasvavatel puudel. Valguslembene, eelistab toitaineterikast 
substraati. Õhu saastumise suhtes tundlikum kui harilik rihmsamblik (R. farinacea). 
Eestis tavaline, levinud kogu territooriumil.

Kitsahõlmalised vormid sarnanevad vagu-rihmsamblikuga (R. calicaris); vt. selle liigi 
kirjeldust.

LST: peaharud laiad, sageli keerdunud ja ebaühtlase laiusega, harude alusel 
pseudotsüfellid; apoteetsiumid servmised.

7. RAMALINA LACERA (With.) J. R. Laundon /R. duriaei (De Not.) Bagl./ 
– lame�rihmsamblik

Tallus põõsasjas, substraadist eemale hoidev või rippuv, enamasti vähe harunenud 
(või peaharusid ainult üks), lame (harud enam-vähem ühes tasapinnas), kuni 
7 cm pikk, hallikasroheline, alapool võib olla ülapoolest heledam. Koorkiht sile 
või lohuline, vahel soontevõrgustikuga, sarvja tekstuuriga. Sisemine koorkiht 
puudub, südamikukiht tihe. Soraalid tipmised, servmised ja pindmised, suured, 
ebakorrapärased. Soraalid jahujad, hallika värvusega. 

Apoteetsiumid väga harva (Eesti materjalis pole leitud), on pindmised või servmlsed. 
Eosed �0–�5×�–4 µm. 

Südamikukiht K–, P–, sisaldab burgeaanhapet (rasvhape).

Praegu veel ebaselge levikuga liik, on teada esinemine Briti saartel ja Taanis. 
Kasvab laialehelistel lehtpuudel peamiselt loodusmaastikel. Eelistab toitaineterikast 
substraati. Eestist � leidu: Viljandimaal Taeveres (E. Parmasto), Jõgevamaal Kaares 
(S. Eilart-Pärn), Valgamaal Koiva lammil (H. Trass).

LST: tallus enamasti väheharunenud, harud enam-vähem ühes tasapinnas; 
soraalid tipmised, servmised ja pindmised, suured, ebakorrapärased.
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8. RAMALINA OBTUSATA (Arnold) Bitter – kiiver-rihmsamblik

Tallus põõsasjas, enamasti substraadist eemale hoidev, harvem liibuv (puidul 
kasvades tiheda mättakese kujuline), kuni �(�) cm kõrge. Peaharud vähe harunenud, 
tippudest kiiverjalt puhetunud, niiskena läbipaistvad, tõelise keskõõnega, vahel 
keskõõneni ulatuvate ovaalsete mulkudega. Koorkiht sile, nõrgalt läikiv. Soraalid 
harude tippudes kiiverjate laiendite all, harvem kuuljad. Soreedid jahujad. 

Apoteetsiume ei tunta. 

Südamikukiht K–, P–, sisaldab evernhappe rühma kuuluvaid aineid.

Boreaalne liik. Tüüpiliseks kasvukohaks on okaspuude oksad niisketes metsades. 
Eestist leitud materjal on kogutud puidult (vanade küünide seintelt ja katustelt). 
Õhu saastumise suhtes keskmise tundlikkusega. Eestis leitud harva ja ainult 
puidul kasvavana. Leiukohad: Harjumaal Aegviidus (H. Trass), Võrumaal Kasaritsas 
(H. Trass), Tartumaal Kallastes (H. Trass), Harjumaal Audeväljal (S. Eilart-Pärn), 
Pärnumaal Kihnus (T. Piin).

Väga lähedane liik on väike rihmsamblik (R. dilacerata), mis erineb kiiver-
rihmsamblikust apoteetsiumide esinemise ja kiiverjalt puhetunud tippude ning 
soraalide puudumise poolest.

Erinevust balti rihmsamblikust (R. baltica) vt. selle liigi kirjeldusest.

LST: tallus tõelise keskõõnega, niiskena läbipaistev, vahel ovaalsete mulkudega; 
soraalid tipmised, kiiverjate laiendite alaküljel.

9. RAMALINA POLLINARIA (Westr.) Ach. – tolmu-rihmsamblik 

Tallus põõsasjas, substraadist eemale hoidev või rippuv, üksikute tuttidena või 
murusalt (kividel), kuni 4(6) cm kõrge, kollakas- või kahvaturoheline. Harud enamasti 
laiad, lamedad, tippudest tömbid või sõrmjalt harunenud. Koorkiht enam-vähem sile, 
nõrgalt läikiv, võrkja tekstuuriga. Soraalid tipmised – huuljad või ebakorrapärased 
ning pindmised, harva servmised enam-vähem ovaalsed või ebakorrapärased. 
Soreedid jahujad või peeneteralised (kividel kasvavatel isenditel). 

Apoteetsiume ei tunta. 

Südamik K–, P–, sisaldab evernhappe rühma kuuluvaid aineid.

Multiregionaalne liik, levinud peamiselt põhjapoolkera sega- ja lehtmetsades, ka 
lõunapoolkera parasvöötmes. Kasvab lehtpuudel parkides ja puiesteedel, harvem 
okaspuudel metsaservades ja üksikult kasvavatel puudel; silikaatsete kivide 
vertikaalsetel külgedel, liivakivipaljanditel. Valguslembene, eelistab toitaineterikast 
substraati. Talub hästi tolmu-, halvemini happelist saastatust. Eestis levinud kogu 
territooriumil, võrdlemisi sage, esineb ka linnades, kus domineerib tolmusaaste.

Kitsahõlmalised, peaaegu ovaalsete servmiste soraalidega vormid võivad sarnaneda 
hariliku rihmsamblikuga (R. farinacea). Väiksemate mõõtmetega, rikkalikult 
harunev, peente, peaaegu ümarate külgharudega ning südamikukihis sekikahappe 
rühma kuuluvaid aineid sisaldav materjal on eraldatud iseseisvaks liigiks R. 
intermedia (Del. ex Nyl.) (leitud ainult Karjalas). Eestis leidub selle liigi kirjeldusele 
vastavaid eksemplare Kagu-Eestis, Ahja, Võhandu ja Piusa jõe äärsetel devoni 
liivakivi paljanditel (kogunud R. Tenson). Et neis sisalduvad ained ei ole määratud, 
morfoloogilised tunnused aga ei võimalda kindlalt liiki eristada, siis ei käsitleta seda 
siin iseseisva liigina.
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LST: talluse harud tippudest tömbid või sõrmjalt harunenud; soraalid peamiselt 
tipmised ja pindmised, huuljad või ebakorrapärased.

�0. RAMALINA POLYMORPHA (Liljeblad) Ach. – ranna-rihmsamblik 

Tallus põõsasjas, püstine või osaliselt lamanduv, üksikute tuttidena või murusalt, 
kuni 5 cm kõrge, kahvatu- või hallikasroheline. Harud väga varieeruva kuju ja 
laiusega: laiad ja peaaegu harunemata kuni väga kitsad ja tugevasti harunenud. 
Koorkiht ebatasane, pikivaoline, rohkearvuliste piklike pseudotsüfellidega, mis 
vanematel eksemplaridel võivad muutuda tallust läbivateks mulkudeks. Soraalid 
pindmised, enam-vähem käävjad (tekivad sageli pseudotsüfellides) ja/või tipmised, 
huuljad või peajad. Soreedid jämedateralised, vahel osaliselt koorkihiga kaetud. 

Apoteetsiumid esinevad harva (Eestis pole leitud), on tipmised või servmised. 
Eosed ��–�6×4–6 µm. 

Südamikukiht K–, P–, samblikuained südamikukihis puuduvad.

Subokeaaniline liik, kasvab mereäärsetel silikaatsetel kividel, enamasti rõhtsatel, 
linnusõnnikuga väetatud pindadel. Valguslembene. Eestis võrdlemisi sage saartel ja 
laidudel, harvem rannikualadel.

LST: tallusel rohkesti pseudotsüfelle, milles tekivad soraalid või mis muutuvad 
tallust läbivateks mulkudeks; soreedid jämedateralised, osaliselt koorkihiga 
kaetud. Epiliit.

(��.) RAMALINA ROESLERI (Hochst. ex Schaer.) Hue – Roesleri�rihmsamblik

Tallus põõsasjas, püstine või rippuv, kuni �(6) cm kõrge, kollakas- või kahvaturoheline. 
Peaharud lamedad, kuni � mm laiad, külgharud tihti peatelje suhtes enam-vähem 
täisnurga all, korduvalt harunenud, kohati paksenenud, ristlõikes kolmnurksed või 
peaaegu ümarad, peened, sageli lõpevad konksukesega. Koorkiht sile, läikiv, vahel 
ovaalsete mulkudega, mis ulatuvad südamikus kohati esineva keskõõneni. Soraalid 
väikesed, peajad, tipmised või tipulähedased, koosnevad vähestest terajatest 
soreedidest. 

Apoteetsiumid esinevad väga harva, on väikesed, tipmised või tipulähedased. 
Eosed sirged, ��–�6×6,5 µm. 

Südamikukiht K–, P–, sisaldab sekikahappe rühma kuuluvaid aineid.

Tsirkumboreaalne liik, levinud põhjapoolkera okasmetsades. Kasvab okas- ja 
lehtpuude okstel niisketes metsades, harvem puidul või kivide vertikaalsel pinnal 
varjulistes kohtades. Tundlik õhu saastumise suhtes. Eestis pole leitud; naaberaladest 
esineb Rootsis, Soomes, Karjalas, Lätis, peaks ootuspäraselt kasvama ka Eestis.

LST: tallus keskõõnega; külgharud peatelje suhtes enam-vähem täisnurga all, 
läbilõikes kolmnurksed, lõpevad konksukesega, millel peajad soraalid.

��. RAMALINA SILIQUOSA (Huds.) A. L. Sm. /R. scopulorum (Retz.) Ach.; 
R. crassa (Delise ex Nyl.) Mot./ – kivi-rihmsamblik 

Tallus põõsasjas, püstine, lamav või rippuv, kuni �0(�0) cm pikk, kollakas- või 
hallikasroheline. Peaharud lamedad või peaaegu ümarad. Harunemine dihhotoomne, 
peaharud harunenud peamiselt ülaosas, noorte harude tipud kõverdunud. Koorkiht 
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lohklik, matt, tihti pragunenud. Soraalid puuduvad. Pseudotsüfellid tavaliselt 
olemas, kuid mitte ohtralt, ovaalsed (mitte näsajad). Pükniidid harude tipuosas, 
värvumata või lihakarva avaga.

Apoteetsiumid esinevad sageli, on külgmised, harva tipmised. Eosed sirged, ��–
�0×5–6 µm. 

Kirjanduse andmeil esineb kuue keemilise rassina. Eesti materjalil südamik K+ 
punaseks, P+ oranžiks, sisaldab W. L. Culbersoni määrangu kohaselt salatsiinhapet, 
millist rassi peab iseseisvaks keemiliseks liigiks R. crassa.

Subokeaaniline liik, levinud Euroopa rannikualadel, leitud ka Jaapanis. Kasvab 
mereäärsetel graniitkividel (kirjanduse andmeil harva ka puidul või erandlikult 
epifüüdina). Valguslembene. Eestis � leiukohta: Papilaid Muhu väinas (G. Vilbaste, 
U. Sepp, M. Rahi) ning Kasselaid Abrukast idas (T. Piin).

LST: tallus dihhotoomselt harunenud, külgharude tipud kõverdunud, rohkete 
näsajate pükniididega; apoteetsiumid külgmised.

��. RAMALINA SINENSIS Jatta /R. calicaris var. nervosa (Nyl.) Räsänen/ 
– hiina�rihmsamblik

Tallus põõsasjas, suhteliselt lame, substraadist eemale hoidev või rippuv, kuni 6 
cm pikk, kollakas- või hallikasroheline. Harunemine sõrmjas, peaharusid üks või 
mõni. Harud lamedad, võrdlemisi õhukesed, kohati (ka kuivana) poolläbipaistvad, 
alakülg võib olla ülaküljest heledam. Talluse ülakülg enam-vähem sile või kergelt 
lohklik, alakülg pikisuunaliste soonte võrgustikuga, mille vahel (vähemalt alusel) 
valged koorkihita alad (pseudotsüfellid). Soreedid puuduvad. 

Apoteetsiumid külgmised, tipmised või tipulähedased, kannusega. Eosed sirged 
või kõverdunud, ��–�5(�7)×6–7 µm. 

Südamikukiht K–, P–, sisaldab evernhappe rühma kuuluvaid aineid.

Boreaalne liik, levinud põhjapoolkera okas- ja segametsades. Kasvab peamiselt 
laialehelistel lehtpuudel, kuid ka haaval ja kasel; enamasti üksikutel puudel 
väljaspool suuremaid asulaid. Suhteliselt valguslembene. Õhu saastumise suhtes 
keskmise taluvusega. Eestis harva, näib olevat läänepoolse levikuga. Käesoleva 
sajandi alguses leitud ka Tallinna territooriumilt (P. Wasmuth). Ülejäänud leiud on 
Keilast ja selle ümbrusest (V. Räsänen, S. Eilart-Pärn), Hagerist (E. Häyren), Lihulast 
(V. Räsänen) ja Abrukalt (V. Räsänen)

LST: tallus õhuke, kohati (ka kuivana) poolläbipaistev, alaküljel soontevõrgustik 
ja pseudotsüfellid; apoteetsiumid külgmised või tipmised, kannusega.

�4. RAMALINA SUBFARINACEA (NyI. ex Cromb.) Nyl. /R. angustissima 
(Anzi) Vain./ – kitsas�rihmsamblik

Tallus põõsasjas, püstine, harva rippuv või lamav, sageli kasvab murusalt, kuni 
5 cm kõrge, kollakas- või hallikasroheline. Peaharusid enamasti hulgaliselt, need 
lamedad või osaliselt ümarad. Külgharud tipust ühtlaselt ahenevad, sageli lõpevad 
konksukesega. Koorkiht sile või kergelt vaoline, läikiv. Soraale ohtralt; need 
servmised, harva pindmised, korrapäraselt ovaalsed, lamedad või nõgusad. Soreedid 
peeneteralised. 
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Apoteetsiumid esinevad harva (Eesti materjalis pole leitud), on servmised, 
pindmised või tipulähedased. Eosed ��–�6×4–6 µm. 

Südamikukiht K+ punaseks või K–, P+ oranžiks või P–. Kirjanduse andmeil esineb 
viie keemilise rassina, sisaldades mitmesugustes kombinatsioonides neidsamu 
aineid, mis harilik rihmsamblik (R. farinacea).

Subokeaaniline liik, levik seotud Euroopa rannikualadega; täpsemad andmed leviku 
ulatuse kohta puuduvad. Kasvab peamiselt mereäärsetel graniitkividel, sageli koos 
ranna-rihmsamblikuga (R. polymorpha), harvem epifüüdina. Valguslembene. Eestis 
leitud põhjarannikul – Pärispea ps. (E. Nilson), Kuusalus (E. Parmasto), Kadakal 
(P. Wasmuth) ning saartel – Suur- ja Väike-Pakril (V. Räsänen), Abrukal (H. Trass), 
Kasselaiul (V. Räsänen), Vahasel (H. Lippmaa).

LST: harud tippudest ühtlaselt ahenevad, sageli lõpevad konksukesega; soraalid 
servmised, ovaalsed, lamedad või nõgusad, soreedid peeneteralised.

�5. RAMALINA THRAUSTA (Ach.) NyI. /Alectoria crinalis Ach.; R. crinalis 
(Ach.) Gyeln./ – niitjas�rihmsamblik 

Tallus habejas, tugevalt harunenud, rippuv või lamav, kuni �0 cm pikk, õlgkollane 
või kollakasroheline. Peaharud ristlõikes ümarad, kolmnurksed või osaliselt 
lamendunud. Külgharud niitjad, kohati sõlmjalt paksenenud, sageli lõpevad 
konksukesega. Koorkiht sile või lohklik, matt või nõrgalt läikiv. Soraale Eesti 
materjalil enamasti vähe, paiknevad sõlmjatel laienditel või konksjates tippudes. 
Soreedid teralised, soraalis ühe- või monekaupa.

Apoteetsiume ei tunta. 

Südamik K–, P–, keemiIine koostis teadmata.

Boreaalne liik, levinud põhjapoolkera okasmetsades. Kasvab peamiselt okaspuude 
(enamasti kuuskede) okstel niisketes metsades, harva puidul või maapinnal. Niiskus- 
ja varjulembene, kasvab toitainevaesel substraadil. Tundlik õhu saastumise suhtes. 
Eestis hajusalt kogu territooriumil. Käesoleva sajandi alguses (�904–�9��, P. 
Wasmuth) on leitud ka Tallinnast, uuemad leiud eranditult loodusmaastikult.

Talluse üldilme poolest sarnaneb tuustsamblike (Alectoria) ja narmassamblikega 
(Bryoria), kuid erineb neist külgharude konksjate tippude ja tipmiste soraalide 
esinemise poolest.

LST: tallus habejas, külgharud niitjad, lõpevad konksukesega, millel võivad 
paikneda soraalid.

Perekond SOLORINA Ach. – lohksamblik

Tallus on kas selgelt lehtjas, rosetjas või jaguneb lehtjaks osaks (mis on nähtav vaid 
kitsa ribana apoteetsiumide ümber) ja soomusjaks-köberjaks käsnjaks tsüanobakterit 
(Nostoc) sisaldavaks tsefaloodidest koosnevaks pseudotsefaloodtalluseks. Tallus 
enamasti väike, kuni 6(��) cm läbimõõdus, kas hõlmadeks jagunemata või servas 
väikeste, tavaliselt tõusvate hõlmadega. Ülapool paraplektenhüümse koorkihiga, 
kuivana hallikas kuni pruun, niiskena roheline; pseudotsefaloodtallus nii kuivana kui 
ka märjana tumehall või pruun. Alapool põhiliselt koorkihita, vahel apoteetsiumide 
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all koorkihiga, vähearenenud soontega, ülapoolest heledam, ritsiinidega, võivad 
esineda tallusesisesed tsüanobakterit (Nostoc) sisaldavad tsefaloodid. 

Apoteetsiumid lekanoraalsed, esinevad alati, paiknevad talluse keskel, reljeefse 
servata, on kas tallusega ühes tasapinnas või tallusesse süüvitunud, moodustades 
lohu. Eosed eoskottides �- kuni 8-kaupa, on �–6-rakulised, ellipsoidsed, helepruunid 
kuni pruunid. 

Fotobiont: rohevetikas Coccomyxa.

Maailmas �0, Eestis � liiki.

Perekonna esindajad on valdavalt arktoalpiinse levikuga, põhjaalade ja kõrgmägede 
liigid. Kõik lohksamblikud kasvavad maapinnal, nii mullal kui sammaldel, paljud 
liigid eelistavad lubjarikast pinnast.

 �. Tallus lehtja, hõlmadega, pseudotsefaloodtallus puudub, tsefaloodid sisemised. 
 ...................................................................................................... �. S. saccata

 – Tallus kitsa rõngana apoteetsiumide ümber, viimased ümbritsetud soomusja-
kõberja pseudotsefaloodtallusega. ...............................................�. S. spongiosa

�. SOLORINA SACCATA (L.) Ach. – harilik�lohksamblik 

Tallus lehtjas, rosetjas, kuni 6(�0) cm läbimõõdus, lühikeste servas tõusvate 
ebaühtlaselt jagunenud ümardunud hõlmadega. Tihti moodustab mitmest 
üksteisest osaliselt ülekasvanud tallusest koosnevaid kogumikke. Talluse ülapool 
niiskena hallikas- kuni erkroheline, kuivana hallikaspruun kuni pruun, tuhm, sageli 
härmakihiga. Alapool valge kuni helepruun, hõredate risoididega, vähemärgatavate 
redutseerunud soontega. 

Apoteetsiumid esinevad kõikidel täiskasvanud tallustel, paiknevad hõlmade 
keskel, on enamasti tugevasti tallusesse süüvitunud (lohkudes). Ketas �–6 mm 
läbimõõdus, punakas- kuni mustjaspruun. Eosed 4-kaupa eoskottides (harva 
vähem), ellipsoidsed, pruunid, �-rakulised, �6–�0×��–6� µm. 

Fotobiont: rohevetikas Coccomyxa. Esinevad sisemised, tsüanobakterit Nostoc 
sisaldavad tsefaloodid (paiknevad koorkihi all).

Arktoalpiinne liik. Kasvab maapinnal ja samblal, enamasti niisketes ja lubjarikastes 
kasvukohtades, samuti lubjakivil ja paepragudes. Eestis harva, leitud peamiselt 
mandri põhjaosast ja läänesaartelt, üks leid Lääne-Virumaal Varangult (E. P 
armasto).

LST: tallus lehtjas, tsefaloodid sisemised, eosed 4-kaupa eoskottides (harva 
vähem).

�. SOLORINA SPONGIOSA (Ach.) Anzi – käsnjas�lohksamblik

Tallus koosneb kahest osast. Lehtjas, rohevetikat Coccomyxa sisaldav osa 
(normaaltallus) on nähtav vaid kitsa, kuivana halli kuni helepruuni, niiskena 
rohelise, tõusvate servadega ribana apoteetsiumide ümber; vahel peaaegu 
märkamatu. Lehtjas osa on ümbritsetud soomusja, teraja, köberja, käsnja, tumehalli 
kuni pruuni, tsüanobakterit Nostoc sisaldava, tsefaloodide kogumikest koosneva 
pseudotsefaloodtallusega. Viimase läbimõõt võib ulatuda üle 5 cm. 

Apoteetsiumid süüvitunud või lamedad, kuni 5(��) mm läbimõõdus, kastan- kuni 
mustjaspruuni, ümmarguse või pikliku kettaga. Eosed 4-kaupa eoskotis (harva 
vähem), ellipsoidsed, pruunid, �-rakulised, �5–��×�0–50 µm.



�0�

Arktoalpiinne liik. Kasvab maapinnal niisketes ja lubjarikastes kohtades, vahel 
ka paepragudes. Eestis kolm leidu: Sõmeri saarelt (H. Trass), Muhu saarel Üügu 
pangalt (H. Trass) ja LääneVirumaal Risult (E. Parmasto).

LST: lehtjas rohevetikat sisaldav tallus kitsa ribana apoteetsiumide ümber, 
viimased ümbritsetud soomusja-köberja pseudotsefaloodtallusega.

Perekond SPHAEROPHORUS Pers. – korallsamblik

Tallus põõsasjas, harunev, moodustab �–�0 cm kõrgusi murusid. Talluse harud 
läbilõikes enam-vähem ümmargused, kaetud tiheda kõhrja koorkihiga, südamikukiht 
koosneb	tihedast	hüüfide	põimikust.	

Viljakehad (matseediumid) asuvad süüvitunult talluse harude tippudes, must 
eosmass vabaneb eoskottide purunedes viljakeha pinnale. Eoskotis 8 eost, eosed 
üherakulised, ümmargused, tumedad. 

Fotobiont: Trebouxia. 

Tallus sisaldab sfäroforiini, fragilliini, skvamaathapet.

Liigid kasvavad maapinnal (tundrates), kividel ja kaljudel. Maailmas 7, Eestis � 
liik.

�. SPHAEROPHORUS GLOBOSUS (Huds.) Vain. /S. coralloides Pers./ 
– kerajas�korallsamblik 

Tallus püstine, moodustab �–�0 cm kõrgusi jäiku koraljaid põõsaid. Talluse 
harud 0,5–� mm paksused, tihedalt harunenud, hallikaspruunid, vahel vask- või 
punakaspruunid, tipud heledamad (valged), soreedideta ja isiidideta. 

Harvaesinevad matseediumid ümmargused, �–4 mm läbimõõdus, asuvad 
tipuharudel. 

Tallus sisaldab sfäroforiini ja fragilliini. Südamikukiht P– või P+ oranžiks, K– või K+ 
kollaseks, I+ siniseks või lillaks.

 Arktoalpiinne epigeiid ja epiliit. Kasvab tundrates ja metsatundrates 
maapinnal ning kaljudel, lõuna pool kividel ja kaljudel. Eestis leidis selle liigi 
möödunud sajandil Saaremaal Lõo loopealsel A. Bruttan ja selle sajandi algul 
Tallinnas Nõmmel P. Wasmuth. Hilisemad otsingud mõlemas kasvukohas jäid 
tulemusteta ja nii arvati see liik Eestist kadunuks kuni ta �98�. a. siiski leiti taas 
Lõo loopealsel (H. Trass).

Perekond SQUAMARINA Poelt – vahasamblik

Tallus mõne sentimeetri laiune, rosetjas või ebakorrapärane, paksude soomusjate 
hõlmade või soomustega, kinnitub substraadile kogu alaküljega. Koorkiht paks, 
teravalt	piiritletud,	koosneb	vertikaalselt	asetunud	hüüfidest.	Fotobiont:	Protococcus. 
Talluse ülapool valkjas või kollakasroheline, oliivroheline, kollakas või pruunikas, 
paljas või härmakihiga. 

Apoteetsiumid lekanoraalsed või mõnikord biatoraalsed, kollakaspruunid kuni 
punakaspruunid, teralise epiteetsiumiga. Eosed 8-kaupa silinderjas eoskotis, �-
rakulised, värvusetud. Püknospoorid niitjad, kõverdunud. 

Sisaldavad psoroomhapet ja usniinhapet.
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Peamiselt epiliitsed või maapinnasamblikud, harilikult lubjarikkal substraadil 
valgusrikastes kasvukohtades.

Maailmas �0, Eestis � liik.

 �. Apoteetsiumid �–� mm läbimõõdus, helepruunid, lamedad, tallus selgelt rosetjas, 
alapool kahvatupruun. .................................................................�. S. lentigera

 – Apoteetsiumid suuremad, tallus soomusjas  ....................................................�

 �. Apoteetsiumid kuni �0 mm läbimõõdus, ookerkollased, nõgusad kuni lamedad, 
talluse alapool hele (pruunikas või kollakas). .............................(�.) S. gypsacea

 – Apoteetsiumid kuni 4 mm läbimõõdus, tumepruunid või punakaspruunid, 
lamedad või kumerad, talluse alapool tumepruun. ................. (�.) S. cartilaginea

�. SQUAMARINA CARTILAGINEA (With.) P. James in D. Hawksw., P. 
James & Coppins /S. crassa (Huds.) Poelt/ – pruunikas�vahasamblik

Tallus koosneb ebakorrapäraselt või katusekivijalt paiknevatest ümaratest 
soomustest. Soomused kuni 0,5 mm paksud, kumerad või nõgusad. Talluse ülapool 
rohekas kuni rohekasvalge, härmakihiga või ilma, alapool tumepruun. 

Apoteetsiumid kuni 4 mm läbimõõdus, tumepruunid või punakaspruunid, 
lamedad või kumerad, talluseserv vanematel apoteetsiumidel kaob. 

Kindlaks tehtud kaks keemilist rassi. Osal eksemplaridel südamikukiht P+ kollaseks 
(sisaldab usniinhapet ja psoroomhapet), teisel osal P– (sisaldab ainult usniinhapet); 
K–, KC–.

Submediterraanne liik. Kasvab lubjakividel ja lubjarikkal pinnasel (loodudel). Eestis 
ei ole leitud, lähimad leiukohad Rootsis Ölandil ja Gotlandil.

LST: tallus soomusjas, tumeda alapoolega, apoteetsiumid tumepruunid, kuni 
4 mm läbimõõdus.

(�.) SQUAMARINA GYPSACEA (Sm.) Poelt – paks�vahasamblik

Tallus koosneb algul hajusalt, hiljem tihedalt paiknevatest ümaratest soomustest. 
Soomused �–5 mm laiused, kuni � mm paksud, nõgusad, jäigad. Talluse ülapool 
valkjasroheline, kollakasroheline kuni ookerpruun, soomused valge servaga. Alapool 
hele, kollakas või pruunikas. 

Apoteetsiumid kuni �0 mm Läbimõõdus, ookerkollased või kollakaspruunid, 
nõgusad või lamedad, paljad või õhukese valge härmakihiga, ümbritsetud paksu 
valge talluseserva ja peene, apoteetsiumiga sama värvi pärisservaga. 

Tallus K–, KC–, südamikukiht P+ kollaseks. Sisaldab usniinhapet ja psoroomhapet.

Levikult submediterraanne liik. Kasvab lubjakividel ja lubjarikkal pinnasel (loodudel). 
Eestis ei ole leitud, esineb Ölandil ja Gotlandil.

LST: tallus soomusjas, heleda alapoolega, apoteetsiumid ookerkollased, kuni 
�0 mm läbimõõdus.
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�. SQUAMARINA LENTIGERA (Weber) Poelt /Lecanora lentigera (Weber) 
Ach./ – valge�vahasamblik 

Tallus moodustab kuni 6 cm läbimõõduga korrapäraseid rosette, keskosas 
areoleeritud või soomusjas, servaosas kiirjate hõlmadega. Hõlmad 0,5–�,0 mm laiad, 
ülespoole pöördunud servadega. Talluse ülapool rohekasvalge või heleoliivroheline, 
keskosas paksu valge härmakihiga, alapool kahvatupruun. 

Apoteetsiumid �–� mm läbimõõdus, enamasti ümmargused, helepruunid, peene 
valge, hiljem kaduva servaga. 

Tallus K–, C–, P–. Sisaldab usniinhapet.

Kserokotinentaalne liik. Kasvab lubjakividel või lubjarikkal pinnasel loodudel. 
Eestis leitud Saaremaal Lõol, Kaugatomal, Atlas, Võrsnas, Taalikul (H. Trass, T. 
Randlane).

LST: tallus rosetjas, valkjas, härmakihiga, apoteetsiumid helepruunid, �–� mm 
läbimõõdus.

Perekond STEREOCAULON Hoffm. – tinasamblik

Tallus tinahall, koosneb � osast: horisontaalsest esitallusest ja viimasest 
väljakasvavast püstisest põõsasjast teistallusest, mis mõnedel liikidel moodustab 
suuri kogumikke või polstreid. Esitallus koorikjas (soredioosne, teraline, näsaline) 
või soomusjas, püsiv või kiiresti kaduv. Teistallus 0,5–8 cm kõrge, koosneb enamasti 
harunevatest, harva lihtsatest pulkjatest harudest, mis ontogeneetiliselt arenevad 
vegetatiivsest koest ja mida seetõttu nimetatakse pseudopodeetsiumideks (erinevalt 
tõelistest podeetsiumidest näiteks perekonnas Cladonia, mis hakkavad arenema 
generatiivsest koest nagu viljakehadki). Pseudopodeetsiumid ristlõikes enam-vähem 
ümmargused, pole seest õõnsad; keskosas esinevat südamikukihti ümbritseb 
kõhrjas välimine kiht ja seda katab sageli ämblikuvõrkjas nn. vildikiht (tomentum). 
Perekonnale iseloomulikuks tunnuseks on näsajate, soomusjate või koraljate 
fülloklaadide esinemine pseudopodeetsiumidel. Fotobiont: Cystococcus. Nii esitallusel 
kui ka pseudopodeetsiumidel esinevad (vildikihti peitunult või fülloklaadide pinnal) 
tsüanobaktereid Stigonema, Scytonema või Nostoc sisaldavad tsefaloodid. Viimased 
võivad olla väikestest kruubikujulistest terakestest kuni silmatorkavate kobaras 
paiknevate kogumikeni, värvuselt pruunid, sinakad või mustad. Tsefaloodide 
olemasolu ja kuju on oluline süstemaatiline tunnus liikide määramisel. 

Pseudopodeetsiumide tipus paiknevad viljakehad – biatoraalsed või letsideaalsed 
apoteetsiumid, mis on hele- või tumepruunid, esialgu märgatava pärisservaga, 
hiljem ketta kumeraks muutudes serv kaob. Parafüüsid värtnakujulised, pruunikate 
tippudega, eoskotid paksuseinalised, sisaldavad 6–8 eost. Eosed värvusetud, �- kuni 
paljurakulised, nõeljad või värtnakujulised. Fülloklaadide ja pseudopodeetsiumide 
tippudes võivad tumedate täpikestena esineda pükniidid. 

Samblikuainetest sisaldub talluses sagedamini atranoriini, lobaar-, stikt-, norstikt- 
ja fumaarprototsetraarhapet. Atranoriin esineb kõigis liikides, mistõttu tinasamblike 
tallus värvub K toimel alati kollaseks ning pole oluline tunnus liikide määramisel. 
Tähtsaks diagnostiliseks tunnuseks on aga värvustest P–ga (stikthappe olemasolu 
määramiseks).

Arktoalpiinse ja boreaalse levikuga samblikud, mis kasvavad maapinnal ja kividel, 
eelistavad liivaseid alasid ja kaltsiumi mitte sisaldavaid kivimeid.
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Maailmas ��0, Eestis �0 liiki.

 �. P+ oranžiks (stikthape) .....................................................................................�

 – P– või P+ kollaseks (stikthape puudub) ............................................................4

 �. Fülloklaadide keskosa tume, servad heledad, võivad esineda soraalid, tsefaloodid 
hästi märgatavad. ..................................................................��. S. vesuvianum

 – Fülloklaadid ühevärvilised, ilma tumedama keskosata, soraalid 
puuduvad,tsefaloodid väikesed, raskesti märgatavad  ......................................�

 �. Vildikiht hästi arenenud, fülloklaadid lamendunud, Valdavalt maapinnal, vaid 
harva kividel. .........................................................................�0. S. tomentosum

 – Vildikiht puudub või esineb nõrgalt arenenuna ainult noortel harudel, fülloklaadid 
pole lamendunud, enamasti koralja kujuga. Ainult kividel. ................................
 ...........................................................................................�. S. dactylophyllum

 4. Esitallus koorikjas kuni soomusjas, säilib pikka aega. Liivapinnasel  ...............5

 – Esitallus koorikjas, kiiresti kaduv. Liivapinnasel, huumusel, kividel kasvavad 
liigid ................................................................................................................6

 5. Pseudopodeetsiumid �–�,5 cm kõrgused, fülloklaadid lühidalt sõrmjad, 
tsefaloodid arvukad, suured, poolkerajad helepruunid või sinakad (sisaldavad 
tsüanobakterit Nostoc). .............................................................. 5. S. glareosum

 – Pseudopodeetsiumid kunl � cm kõrgused, fülloklaadid näsajad, tsefaloodid 
väikesed, teralised, paiknevad kobaras, tumepruunid kuni mustad (sisaldavad 
tsüanobakterit Stigonema). ....................................................�. S. condensatum

 6. Fülloklaadid selgelt lamendunud .....................................................................7

 – Füllaklaadid ristlõikes ümmargused, pole lamendunud; näsajad või koraljalt 
harunenud  .....................................................................................................9

 7. Vildikiht tavaliselt hästi arenenud, helehall, sageli roosaka varjundiga. 
Maapinnal. ..................................................................................(�.) S. alpinum

 – Vildikiht puudub või kui esineb, siis on tumehall. Kividel või neile kogunenud 
huumusel  .......................................................................................................8

 8. Pseudopodeetsiumid suhteliselt jämedad, harunevad alles ülaosas, harude 
alaosas esineb tumehall vildikiht. Kivile kogunenud huumusel, sageli koos 
sammaldega. .................................................................................8. S. saxatile

 – Pseudopodeetsiumid saledad, harunevad juba alusel. Vildikiht tavaliselt puudub. 
Enamasti paljal kivipinnal. .......................................................... 4. S. evolutum

 9. Fülloklaadid koraljad. Ainult kividel. .................................... 9. S. subcoralloides

 – Fülloklaadid näsajad. Valdavalt huumusel või liival, vaid harva kividel ..........�0

 �0. Pseudopodeetsiumid �–6 cm kõrgused, ohtrate fülloklaadidega. Vildikiht pole 
kuigi hästi arenenud, sageli roosaka varjundiga. Tsefaloodid hästi nähtavad, 
tumepruunid kuni mustad, niitjate väljakasvudega (sisaldavad tsüanobakterit 
Stigonema). .................................................................................. 7. S. paschale

 – Pseudopodeetsiumid �,5–� cm kõrgused, hajusate fülloklaadidega. Vildikiht hästi 
arenenud, tumehall. Tsefaloodid vähemärgatavad, helepruunid või sinakad, ilma 
väljakasvudeta (sisaldavad tsüanobakterit Nostoc). ............................................
 ................................................................................................6. S. incrustatum
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�. STEREOCAULON ALPINUM Laurer – alpi�tinasamblik

Esitallus koorikjas, kiiresti kaduv. Pseudopodeetsiumid �� cm kõrgused, püstised 
või lamendunud, harunenud, sealjuures on peaharu jälgitav vaid pseudopodeetsiumi 
alaosas. Harud on tavaliselt kaetud hästi arenenud helehalli või roosaka varjundiga 
vildikihiga, kuid mõnikord võib vildikiht ka üsna vähenähtav olla. Fülloklaadid 
on hallid, selgelt lamendunud, sakiliste servadega, paiknevad harudel pindmiselt 
ja servades üksteisega haakudes moodustavad mõnikord justkui pideva kooriku. 
Tsefaloodid väikesed, kruubikujulised, asetsevad vildikihti peitunult ja on seetõttu 
halvasti märgatavad, sisaldavad tsüanobakterit Nostoc. 

Apoteetsiumid esinevad kohati, paiknedes pseudopodeetsiumidel tipmiselt. Ketas 
tumepruun, suur, �–�,5 mm läbimõõdus. Eosed 4-rakulised, �0–�8×�,5–� µm. 

Sisaldab atranoriini, P– või P+ nõrgalt kollaseks.

Arktoalpiinne liik, kasvab liivasel ja huumuspinnasel. Eestis pole seni leitud, 
lähimast naabrusest on teada Gotlandi saarelt.

LST: esitallus kiiresti kaduv, fülloklaadid selgelt lamendunud, vildikiht helehall; 
kasvab maapinnal, P–.

�. STEREOCAULON CONDENSATUM Hoffm. – pisi-tinasamblik 

Esitallus koorikjas kuni soomusjas, säilib pikka aega. Pseudopodeetsiumid väikesed, 
kuni � cm kõrgused, pulkjad või ülaosas nõrgalt harunenud. Fülloklaadid paksud, 
näsajad kuni soomusjad. Tsefaloodid väikesed, arvukad, teralised, paiknevad 
kobaras, tumepruunid kuni mustad, sisaldavad tsüanobakterit Stigonema. 

Apoteetsiumid esinevad sageli, paiknevad pseudopodeetsiumidel tipmiselt. Ketas 
tumepruun, 0,8–�,5 mm läbimõõdus, algul lame, hiljem kumer. Eosed 4-rakulised, 
�0–40×�–� µm. 

Sisaldab atranoriini, lisaainena lobaarhapet, P– või P+ nõrgalt kollakaks.

Laialt levinud boreaalne liik. Kasvab tavaliselt liival ja liivasel pinnal, kus võib katta 
laiaulatuslikke alasid ning täidab pinnase esmakinnistaja rolli. Harva esineb ka 
kividel.

Eestis esineb paiguti: läänesaartel, põhjarannikul ning vabariigi kaguosas liivikutel 
ja nõmmedel.

LST: esitallus säilib pikka aega, pseudopodeetsiumid kuni � cm kõrgused, 
fülloklaadid näsajad, tsefaloodid väikesed, P–.

�. STEREOCAULON DACTYLOPHYLLUM Flörke /S. coralloides Fr./ – sõrm-
tinasamblik

Esitallus koorikjas, kaob kiiresti. Pseudopodeetsiumid valkjad, �–4 cm kõrgused, 
harunenud, kuid sealjuures selgelt jälgitava jämeda peaharuga, tugevasti 
substraadile kinnituvad. Harud paljad, vaid harva õhukese vildikihiga kaetud. 
Fülloklaadid ühtlaselt hallid, sõrmjad või koraljad, seega enamasti pikliku kujuga. 
Pseudopodeetsiumide ülaosas võivad fülloklaadid olla ka väiksemad ja teralised, 
kuid mitte kunagi lamendunud ja soomusjad. Tsefaloodid väikesed (läbimõõduga 
kuni 0,� mm), vähemärgatavad, helepruunid, sisaldavad tsüanobakterit Stigonema. 
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Apoteetsiumid tavaliselt arvukad, väikesed, paiknevad pseudopodeetsiumidel 
külgmiselt. Ketas pruun, algul lame, hiljem kumer. Eosed 4–8-rakulised, ��–40×�–4 
µm. 

Sisaldab atranoriini kõrval stikthapet, mistõttu fülloklaadid värvuvad P toimel 
oranžiks.

Läänepoolse levikuga boreaalne liik. Kasvab graniitkividel. Eestis teada üle �0 
leiukoha vabariigi erinevates piirkondades.

LST: fülloklaadid ühtlaselt hallid, koraljad, vildikiht puudub või on nõrgalt 
arenenud, P+ oranžiks.

4.* STEREOCAULON EVOLUTUM Graewe in Th. Fr. – rull-tinasamblik

Esitallus koorikjas, kaob kiiresti. Pseudopodeetsiumid �–� cm kõrgused, suhteliselt 
saledad, harunevad juba alusel, moodustavad substraadil kumeraid padjandeid. 
Vildikiht harudel peaaegu puudub. Fülloklaadid tumehallid, selgelt lamendunud, 
soomusjad või sõrmjad, võivad ka haruneda, suhteliselt suured (kuni �,� mm 
pikkused). Tsefaloodid vähemärgatavad, esinevad harva, sisaldavad tsüanobakterit 
Stigonema. 

Apoteetsiumid esinevad kohati, ketas pruun, läbimõõdus kuni � mm. Eosed 4-
rakulised, �5–��×4–6 µm. 

Sisaldab atranoriini ja lobaarhapet, P–.

Euroopas levinud subokeaaniline liik. Kasvab kõige sagedamini paljal kivipinnal, kuid 
võib ette tulla ka kivile kogunenud õhukesel huumuskihil. Eestis väga haruldane, 
teada vaid üks leid käesoleva sajandi esimesel poolel Prangli saarelt (kogunud H. 
Lippmaa, määranud V. Räsänen).

LST: esitallus kaob kiiresti, fülloklaadid selgelt lamendunud, vildikiht puudub, 
kasvab kivil, P–.

5. STEREOCAULON GLAREOSUM (Savicz) H. Magn. – kruusa�tinasamblik

Esitallus koorikjas kuni soomusjas, säilib pikka aega. Pseudopodeetsiumid �–�,5 
cm kõrgused, pulkjad või väikeste külgharudega, kaetud hästi arenenud vildikihiga. 
Fülloklaadid lühidalt sõrmjad, mõnikord aga pikemate sõrmjate väljakasvudega, eriti 
pseudopodeetsiumide ülaosas, mistõttu tallus näib okkalisena. Tsefaloodid arvukad, 
suured (�–� mm läbimõõdus), poolkerajad, sileda pinnaga (s.t. ilma väljakasvudeta), 
kuid võivad olla lõhenenud, helepruunid või sinakad, sisaldavad tsüanobakterit 
Nostoc. 

Apoteetsiumid esinevad kohati. Ketas pruun, 0,7–�,5 mm läbimõõdus. Eosed 4-
rakulised, ��–4�×�–�,5 µm. 

Sisaldab atranoriini ja lobaarhapet, P–.

Arktoalpiinne liik. Kasvab liivasel ja kruusasel pinnasel. Eestis teada 6 leiukohta: 
Värskas Pikaliiva liivikul (H. Trass) ning Tallinnas Rahumäel, Ülemistel, Irus (H. 
Lippmaa), Nõmmel (P. Wasmuth) ja Pääskülas (V. Reinthal).

LST: esitallus säilib pikka aega, fülloklaadid sõrmjad, tsefaloodid suured, P–.
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6. STEREOCAULON INCRUSTATUM Flörke – kribu-tinasamblik 

Esitallus koorikjas, kaob kiiresti. Pseudopodeetsiumid �,5–� cm kõrgused, 
harunenud, kuid sealjuures selgelt jälgitava peaharuga, kergesti purunevad. Harud 
paksu tumehalli vildikihiga, millesse pooleldi on mattunud hajusalt paiknevad 
väikesed (0,�–0,4 mm läbimõõdus) näsajad fülloklaadid. Ka tsefaloodid – väikesed, 
vähemärgatavad, helepruunid või sinakad, tsüanobakterit Nostoc sisaldavad – on 
vildikihti peitunud. 

Apoteetsiumid esinevad kohati. Ketas pruun, �–� mm läbimõõdus. Eosed 4-
rakulised, �5–45×�,5–� µm. 

Sisaldab atranoriini, lisaainena lobaarhapet, P–.

Boreaalne, suhteliselt haruldane liik. Kasvab huumusel või liival. Eestis esineb 
kohati (üle �0 leiukoha), sagedamini kaguosas.

LST: esitallus kaob kiiresti, fülloklaadid näsajad, pole lamendunud, vildikiht 
hästi arenenud, tumehall; kasvab pinnasel, P–.

7. STEREOCAULON PASCHALE (L.) Hoffm. – nõmm-tinasamblik 

Esitallus koorikjas, kaob kiiresti. Pseudopodeetsiumid �–6 cm kõrgused, ülaosas 
tugevasti ja ebakorrapäraselt harunenud, substraadile nõrgalt kinnitunud. Vildikiht 
võib esineda, kuid pole eriti hästi arenenud, sageli roosaka varjundiga. Fülloklaadid 
helehallid, pole lamendunud, näsajad, väikesed, arvukad, tavaliselt kobarataolistesse 
kogumikesse koondunud. Tsefaloodid samuti arvukad, hästi nähtavad, paiknevad 
peamiselt külgharudel, on tumepruunid kuni mustad, kuni � mm läbimõõdus, 
niitjate väljakasvudega, sisaldavad tsüanobakterit Stigonema. 

Apoteetsiumid esinevad kohati. Ketas pruun, �–� mm läbimõõdus. Eosed 4-
rakulised, �5–40×�,5–� µm. 

Sisaldab atranoriini, lisaainena lobaarhapet, P–.

Laialt levinud boreaalne liik. Kasvab huumusel või liivapinnasel, vaid harva kividel. 
Eestis leitud kogu alal.

LST: esitallus kaob kiiresti, fülloklaadid näsajad, pole lamendunud, vildikiht 
nõrgalt arenenud; kasvab pinnasel, P–.

8. STEREOCAULON SAXATILE H. Magn. /S. evolutoides (H. Magn.) Frey/ 
– kivi-tinasamblik

Esitallus koorikjas, kaob kiiresti. Pseudopodeetsiumid �–�,5cm kõrgused, 
suhteliselt jämedad, harunevad alles ülaosas, moodustavad substraadile nõrgalt 
kinnitunud dorsiventraalseid kogumikke ja padjandeid. Vildikiht tumehall kuni 
mustjas, suhteliselt hästi arenenud pseudopodeetsiumide alusel ja noortel harudel. 
Fülloklaadid hallid kuni tumehallid, selgelt lamendunud, mõnikord üksteist katvad, 
nii et moodustub ühtlane kooretaoline pind. Tsefaloodid vähearvukad ja -märgatavad, 
tumepruunid kuni mustjad, sisaldavad tsüanobakterit Stigonema. 

Apoteetsiumid esinevad kohati, paiknedes pseudopodeetsiumidel tipmiselt. Ketas 
pruun, algul lame, hiljem kumer. 

Sisaldab atranoriini ja lobaarhapet, P–.
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Laialt levinud boreaalne liik. Kasvab kõige sagedamini kivile kogunenud huumusel, 
tihti koos sammaldega. Eestis hajusalt kogu alal.

LST: esitallus kaob kiiresti, fülloklaadid selgelt lamendunud, vildikiht tumehall; 
kasvab kivil huumuskihil, P–.

9. STEREOCAULON SUBCORALLOIDES (Nyl.) Nyl. – korall-tinasamblik

Esitallus koorikjas, kaob kiiresti. Pseudopodeetsiumid �–�,5 cm kõrgused, juba alusel 
harunenud, ilma selge peaharuta, moodustavad substraadil tihedaid padjandeid. 
Vildikiht puudub või on arenenud väga nõrgalt. Fülloklaadid helehallid, koraljad, 
ristlõikes ümmargused, suhteliselt väikesed (pikkusega 0,�–0,6 mm). Tsefaloodid 
arvukad, hästi nähtavad, tumepruunid, sisaldavad tsüanobakterit Stigonema.

Apoteetsiumid esinevad harva, paiknevad pseudopodeetsiumidel tipmiselt. Ketas 
pruun, algul lame, hiljem kumer. Eosed �7–�4×�–4 µm.

Sisaldab atranoriini, P–.

Laialt levinud boreaalne liik. Kasvab graniitkividel vahetult kivipinnal. Eestis esineb 
hajusalt kogu alal.

LST: esitallus kaob kiiresti, fülloklaadid koraljad, pole lamendunud, vildikiht 
puudub; kasvab paljal kivil, P–.

�0. STEREOCAULON TOMENTOSUM Fr. – vilt-tinasamblik 

Esitallus koorikjas, kaob kiiresti. Pseudopodeetsiumid suhteliselt suured, keskmiselt 
�–4 cm, maksimaalselt 8 cm kõrgused ja �–� mm läbimõõdus, harunenud, kuid 
sealjuures selgesti jälgitava peaharuga, tugevasti substraadile kinnitunud. 
Pseudopodeetsiumid kaetud paksu hele- või tumehalli vildikihiga. Fülloklaadid on 
tugevasti lamendunud, ühtlaselt hallid (ilma tumedama keskosata), sageli sakiliste 
servadega, 0,�–0,4 mm läbimõõduga. Tsefaloodid esinevad kohati, kuid on halvasti 
märgatavad – väikesed (kuni 0,8 mm läbimõõdus), kruubikujulised, mõnikord ka 
Kobaratesse koondunud, kuid alati vildikihti peitunud. Sisaldavad tsüanobakterit 
Nostoc. 

Apoteetsiumid esinevad sageli arvukalt, paiknedes pseudopodeetsiumidel 
külgmiselt. Ketas pruun, väike (0,�–0,6 mm läbimõõdus), algul lame, hiljem kumer. 
Eosed 4–8-rakulised, �0–�5×�,5–� µm. 

Lisaks atranoriinile sisaldab stikthapet, mistõttu fülloklaadid värvuvad P toimel 
oranžiks.

Laialt levinud boreaalne liik. Kasvab maapinnal, huumusel või klibul, esineb erinevates 
kasvukohtades: palu- ja nõmmemetsades, liivikutel, nõmmedel, loopealsetel. Eestis 
tinasamblikest kõige sagedasem liik.

LST: fülloklaadid ühtlaselt hallid, vildikiht hästi arenenud, tsefaloodid 
vähemärgatavad, P+ oranžiks.
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��. STEREOCAULON VESUVIANUM Pers. /S. denudatum Flörke/ – paljas�
tinasamblik

Esitallus koorikjas, tavaliselt kaob kiiresti. Pseudopodeetsiumid �–5 cm 
kõrgused, lihtsad või korduvalt harunenud, ristlõikes enam-vähem ümmargused, 
moodustavad hõredamaid või tihedamaid kogumikke ja padjandeid. Vildikiht 
puudub. Pseudopodeetsiumidele kinnituvad fülloklaadid on väikesed, lamendunud, 
nööbi- või kilbikujulised, keskosas tumedama ja servades heledama halli värvusega. 
Tsefaloodid esinevad kohati, on hästi märgatavad, tumepruunid kuni mustad, 
sisaldavad tsüanobakterit Stigonema. Morfoloogiliselt väga varieeruv liik, võib 
esineda ka soreedidega vorme. Soraalid (kui esinevad) on peajad, sisaldades teralisi 
soreede. 

Apoteetsiumid arenevad suhteliselt harva, paiknevad pseudopodeetsiumidel 
külgmiselt. Ketas pruun, algul lame, hiljem kumer. Eosed 4–8-rakulised, �6–46×�–4 
µm. 

Lisaks atranoriinile sisaldab stikthapet, mistõttu fülloklaadid värvuvad P toimel 
oranžiks.

Laialt levinud boreaalne samblik. Kasvab graniitkividel. Eestis väga haruldane: teada 
üks leid sajandi alguses Nõmmelt (P. Wasmuth) ning teine hilisemast ajast Hiiumaalt 
Tahkuna poolsaarelt (H. Trass).

LST: fülloklaadid keskosas tumedad, servades heledad, vildikiht puudub, 
tsefaloodid hästi märgatavad; P+ oranžiks.

Perekond TONINIA A. Massal. (Thalloidima A. Massal.) – nappsamblik

Tallus soomusjas, koosneb lamedatest või sagedamini kumeratest, kuni �(5) mm 
laiustest substraadile liibuvatest või sellel püstisena asetsevatest soomustest; 
valkjas, hele- kuni tumehall või pruunikas, harva peaaegu mustjas, sageli kaetud 
tugeva valkja härmakihiga. Isiide ega soreede ei esine. Talluse alapoolel alumine 
koorkiht	puudub,	substraadile	kinnitub	südamikukihi	hüüfide	abil.	

Viljakehad – letsideaalsed apoteetsiumid – esinevad sageli, on 0,5–4 mm 
läbimõõdus, värvuselt alati mustad, kuid tihti samuti valkja härmakihiga kaetud, 
lameda või hiljem kumera kettaga ning algul hästi eristatava pärisservaga, mis 
apoteetsiumi vananedes võib kaduda. Apoteetsiumid asetsevad mitmetel liikidel 
kogumikena. Eosed eoskotis 8-kaupa, värvusetud, ellipsoidsed või värtnakujulised, 
�- kuni paljurakulised. 

Fotobiont: Trebouxia. 

Andmed samblikuainete sisaldumise kohta puudulikud, mõnedes liikides on kindlaks 
tehtud atranoriini esinemine, mistõttu määramisel on oluline vaid värvustest K–ga.

Kasvavad maapinnal, sammaldel ja kivil, eelistatult lubjarikkal substraadil.

Maailmas 80, Eestis � liiki.

 �. Talluse soomused suhteliselt suured (kuni � mm laiad), tugeva valkja 
härmakihiga. ................................................................................ 4. T. sedifolia

 – Talluse soomused väikesed (kuni �,5 mm laiad), sageli pole palja silmaga 
eristatavad – tallus näib koorikjana. Härmakiht puudub. .................................�
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 �. Tallus valdavalt tume – pruun, hallikas või mustjas. Soomused paiknevad 
substraadil hõredalt .........................................................................................4

 – Tallus hele – valkjas või hallikas. Soomused asetsevad tihedalt üksteise vastu 
liibunutena ......................................................................................................�

 �. Tallus K–. Hüpoteetsium punakaspruun kuni mustjas. Eosed 4-, harvem �-
rakulised. ......................................................................................�. T. lobulata

 – Tallus K+ kollaseks. Hüpoteetsium värvusetu või helepruun. Eosed alati �-
rakulised. .................................................................................. (�.) T. cumulata

 4. Soomused suhteliselt paksud, kumerad. Epiteetsium roheline. Kasvab 
kaltsifiilsetel	sammaldel	või	lubjarikkal	pinnasel. ...................... (�.) T. aromatica

 – Soomused õhukesed, lamedad. Epiteetsium punakaspruun. Kasvab lubjakivil. ..
 .............................................................................................5. T. verrucarioides

(�.) TONINIA AROMATICA (Sm.) A. Massal. – lõhnav�nappsamblik

Tallus soomusjas, pruun, hallikas või mustjas, ilma härmakihita. Soomused väikesed, 
0,�–�,0 mm laiad, suhteliselt kumerad ja paksud ning hõredalt asetsevad. 

Apoteetsiumid kuni � mm läbimõõdus, tugevalt kumera musta kettaga, pärisserv 
enamasti kadunud, härmakiht puudub. Epiteetsium rohekas, hüpoteetsium 
punakaspruun kuni mustjas. Eosed 4-rakulised, ellipsoidsed või värtnakujulised, 
�5–�5×�–5 µm.

Hajusalt	levinud	multiregionaalne	liik.	Kasvab	kaltsifiilsetel	maapinnasammaldel	ja	
lubjarikkal pinnasel, harva lubjakivil. Eestis pole leitud, naaberaladest esineb Rootsi 
kesk- ja põhjaosas ning Ölandi ja Gotlandi saartel, aga ka Karjalas.

Sarnane pruunika nappsamblikuga (T. verrucarioides), erinevusi vt. selle liigi 
kirjelduses.

LST: väikesed, kumerad, hõredalt asetsevad ilma härmakihita soomused, 
mustad letsideaalsed apoteetsiumid, roheline epiteetsium, 4-rakulised eosed.

(�.) TONINIA CUMULATA (Sommerf.) Th. Fr. /Lecidea perfidiosa Nyl./ 
– kuhi-nappsamblik

Tallus soomusjas või peaaegu koorikjas, valkjas või hallikas, ilma härmakihita. 
Soomused väikesed, kuni 0,5 mm laiad, tihedalt üksteise vastu liibunud, pole palja 
silmaga eristatavad ning tallus näib koorikjana. 

Apoteetsiumid 0,�–0,4 mm läbimõõdus, paiknevad samuti tihedalt liibunutena 
mitmekaupa kogumikes. Ketas must, ilma härmakihita, lame ja kitsa pärisservaga 
või siis veidi kumerdunud ja ilma servata. Epiteetsium pruunikas, hüpoteetsium 
värvusetu või helepruun. Eosed �-rakulised, värtnakujulised, ��–�8×4–6 µm. 

Tallus K+ kollaseks atranoriini sisalduse tõttu.

Hajusalt esinev hüpoarktomontaanne liik. Kasvab liivasel või lubjarikkal pinnal 
avatud kasvukohtades. Eestis pole leitud, naaberaladest teada Rootsi kesk- ja 
põhjaosast ning Karjalast.



���

LST: väikesed, tihedalt üksteise vastu liibunud ilma härmakihita soomused, 
mustad kogumikes paiknevad letsideaalsed apoteetsiumid, �-rakulised eosed, 
tallus K+ kollaseks.

�.* TONINIA LOBULATA (Sommerf.) Lynge /T. syncomista (Flörke) Th. Fr.; 
Mycobilimbia lobulata (Sommerf.) Haffellner in V. Wirth/ – väike�nappsamblik

Tallus soomusjas, valkjas kuni helehall või -pruun, ilma härmakihita. Soomused 
väikesed, 0,�–�,5 mm laiad, peaaegu lamedad või nõrgalt kumerad, tihedalt 
paiknevad, sageli üksteise vastu liibunud. 

Apoteetsiumid 0,5–0,6 mm läbimõõdus, asetsevad tihti kogumikena, tugevalt 
kumera või peaaegu poolkeraja musta kettaga, pärisserv enamasti kadunud, 
härmakiht puudub. Epiteetsium rohekas, hüpoteetsium punakaspruun kuni 
mustjas. Eosed �–4-rakulised, värtnakujulised, ��–�5×�–6 µm. 

Tallus K–, sisaldab tseoriini.

Arktoalpiinne liik. Kasvab lubjarikkal pinnasel ja sammaldel.

Eestis väga haruldane, leitud ühel korral möödunud sajandi lõpus Muhus (A. 
Bruttan).

LST: väikesed, tihedalt üksteise vastu liibunud ilma härmakihita soomused, 
mustad kogumikes paiknevad letsideaalsed apoteetsiumid, �–4-rakulised 
eosed, tallus K–.

4. TONINIA SEDIFOLIA (Scop.) Timdal /T. caeruleonigricans auct. non 
(Lightf.) Th. Fr./ – sinakas�nappsamblik 

Tallus soomusjas, hele- või pruunikashall, kaetud tugeva valkja härmakihiga. 
Soomused suhteliselt suured, kuni � mm laiad, tugevasti kumerad ja näivad 
püstistena,	kuna	kinnituvad	substraadile	hüüfikimpude	abil,	mis	kohati	on	nähtavad	
kui varretaolised moodustised. 

Apoteetsiumid �–4 mm läbimõõdus, musta, lameda või hiljem kumera ketta ja 
peenikese pärisservaga, enamasti kaetud valkja või sinaka härmakihiga. Epiteetsium 
tumeroheline või tumepruun, hüpoteetsium punakaspruun kuni mustjas. Eosed �-
rakulised, värtnakujulised, �5–�5(�0)×�–4 µm. 

Tallus K–.

Kserokontinentaalne	 liik.	 Kasvab	 lubjarikkal	 pinnasel	 ja	 kaltsifiilsetel	
maapinnasammaldel avatud kasvukohtades. Eestis kogutud enam kui �0 korral, kõik 
leiukohad paiknevad lääne- ja põhjaranniku saarte või mandri loodeosa alvaritel.

LST: suured, püstised härmakihiga soomused, mustad härma kihiga 
letsideaalsed apoteetsiumid.

5. TONINIA VERRUCARIOIDES (Nyl.) Timdal /T. cervina Lönnr./ – pruunikas�
nappsamblik

Tallus soomusjas, pruun, hallikas või mustjas, ilma härmakihita. Soomused 
väikesed, 0,�–�,0 mm laiad, enamasti õhukesed ja lamedad, hõredalt paiknevad. 
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Apoteetsiumid kuni � mm läbimõõdus, tugevalt kumera musta kettaga, pärisserv 
enamasti kadunud, härmakiht puudub. Epiteetsium ja hüpoteetsium punakas- kuni 
tumepruunid. Eosed 4-rakulised, ellipsoidsed või värtnakujulised, ��–��×�–5 µm.

Lõunapoolse levikuga harva esinev liik. Kasvab vahetult lubjakivil. Naaberaladest 
on teada Rootsi kesk- ja lõunaosas, ka Ölandi ja Gotlandi saartel; Eestis leitud ühel 
korral Saaremaal Lõo loopealsel (S. Ekman, �989).

Süstemaatiliselt ja välimuse poolest väga lähedane lõhnavale nappsamblikule (T. 
aromatica), viimane erineb vaadeldavast liigist kumerate ja paksemate soomuste, 
rohekalt värvunud epiteetsiumi ning erineva substraadi poolest – kasvab sammaldel 
ja pinnasel, mitte otse kivil nagu pruunikas nappsamblik.

LST: väikesed, lamedad, hõredalt asetsevad ilma härmakihita soomused, mustad 
letsideaalsed apoteetsiumid, pruunikas epiteetsium, 4-rakulised eosed.

Perekond TUCKERMANNOPSIS Gyelnik – oksasamblik

Tallus lehtjas, nõrgalt – sageli ainult keskosas – substraadile kinnitunud, tõusvate 
hõlmadega, läbimõõdus kuni 6 cm. Talluse ülapool rohekas- kuni tumepruun, 
Ameerikas kasvavatel liikidel ka kahvatukollane; alapool helepruun, väheste 
sama värvi ritsiinidega. Nii ülemine kui alumine koorkiht paraplektenhüümsed. 
Südamikukiht valge. Hõlmaservades võivad esineda ripsmed, soreedid või isiidid. 

Viljakehad (lekanoraalsed apoteetsiumid) asetsevad servmiselt või pindmiselt 
talluseserva vahetus läheduses, läbimõõdus kuni 6 mm, pruuni ketta ja sileda 
või sakilise tallusega ühte värvi servaga. Eosed eoskotis 8-kaupa, �-rakulised, 
värvusetud, ümmargused või peaaegu ümmargused, 4–5 µm läbimõõdus. Pükniidid 
servmised, sageli mustadel näsajatel väljakasvetel. Püknospoorid hantlikujulised, 
5×� µm. 

Fotobiont: Trebouxia. 

Koorkiht võib sisaldada atranoriini, südamikukihis leidub erinevates liikides 
nii rasvhappeid (lihhesteriin-, protolihhesteriinhape) kui orsinoolseid depsiide 
(olivetoorhape) või depsidoone (alektoroonhape, kollatoolhape).

Oksasamblike perekond kirjeldati küll juba käesoleva sajandi �0-ndatel aastatel, 
kuid kuni viimase ajani vaadeldi neid liike tavaliselt koos käokõrvadega (Certraria) 
ning alles hiljuti tunnustati oksasamblikke taas iseseisva perekonnana. Siiski on 
praegu veel selle mesti piiritlemisel palju ebaselget.

Oksasamblikud kasvavad epifüütidena eelkõige okaspuudel nii Euroopas, Aasias 
kui Põhja-Ameerikas.

Maailmas üle �0 liigi, Eestis �.

 �. Tallus alati arvukate apoteetsiumidega; soreedid puuduvad. ........�. T. sepincola

 – Apoteetsiumid arenevad väga harva; esinevad valkjad servasoraalid. ..................
 ................................................................................................�. T. chlorophylla

�. TUCKERMANNOPSIS CHLOROPHYLLA (Willd.) Hale /Cetraria 
chlorophylla (Willd.) Vain.; C. scutata auct./ – ääris-oksasamblik 

Tallus lehtjas, kuni 6 cm läbimõõdus, ebakorrapäraselt lõhestunud, tõusvate 
hõlmaservadega. Talluse ülapool rohekas- kuni tumepruun, läikiv; alapool 



��5

kahvatupruun, läikiv, keskosas üksikute sama värvi ritsiinidega. Soraalid 
hõlmaservades, valkjad või hallikad. 

Apoteetsiumid esinevad väga harva, on pruunid, soredioosse servaga. Eosed �-
rakulised, värvusetud, ümmargused, läbimõõduga 4–5 µm. Pükniidid puuduvad. 

Koorkiht ja südamik K–, C–, KC– ja P–. Sisaldab protolihhesteriinhapet.

Boreaalne liik. Kasvab peamiselt okaspuude, ka kase (harvem laialeheliste puude) 
peenikestel okstel või koorel. Tundlik õhu saastumise suhtes. Kogu Eestis võrdlemisi 
sage.

LST: pruun lehtjas tõusvate hõlmadega tallus, valkjad servasoraalid.

�. TUCKERMANNOPSIS SEPINCOLA (Ehrh.) Hale /Cetraria sepincola 
(Ehrh.) Ach.; C. scutata (Wulfen in Jacq.) Poetsch/ – harilik�oksasamblik 

Tallus lehtjas, kuni � cm läbimõõdus ja kuni � cm kõrge, moodustab ebakorrapärase 
pisipõõsasja roseti, mis kinnitub substraadile keskelt. Talluse ülapool oliiv- kuni 
tumepruun, isiidideta ja soreedideta; alapool helepruun, väheste sama värvi 
ritsiinidega. 

Apoteetsiume enamasti palju, need asetsevad servmiselt, �–6 mm läbimõõdus, 
tumepruunid, enamasti läikivad, algul lameda, hiljem kumera ketta ning peene sileda 
või pisut täkilise servaga. Eosed �-rakulised, värvusetud, ümmargused, 4–5 µm 
läbimõõdus. Pükniidid asetsevad hõlmaservades mustadel näsajatel väljakasvetel. 

Koorkiht ja südamikukiht K–, C–, KC–, P–. Sisaldab protolihhesteriinhapet.

Laia multiregionaalse levikuga liik. Kasvab peamiselt kase ja männi, kuid ka teiste 
puuliikide peentel okstel, harvem puude tüvel ja puidul. Õhu saastumise suhtes 
tundlik liik. Kogu Eestis tavaline.

LST: pruun lehtjas tõusvate hõlmadega väike tallus, arvukalt viljakehi.

Perekond UMBILICARIA Hoffm. – kõrvsamblik,�kivikõrv

Tallus lehtjas, ühe- või mitmehõlmine, naba või ritsiinide abil substraadile kinnituv, 
ümmarguse või ebakorrapärase kujuga, täiskasvanuna �–�0 cm, harva kuni �0 cm 
läbimõõdus. Tallus heteromeerne, üla- ja alapoolelt kaetud tiheda paraplektenhüümse 
või skleroplektenhüümse koorkihiga. 

Apoteetsiumid letsideaalsed või superletsideaalsed, mustad; paiknevad talluse 
pinnal või lühikese jala otsas, vahel tallusesse süüvitunud. Ketas kas sile, köbruline 
või sageli kurrulis-voldiline, kontsentriliste, radiaalsete või korrapäratute kurdudega. 
Ekstsiipulum tume, harva hele. Hüpoteetsium tume. Eoskottides �–8 eost. Eosed 
värvusetud või pruunikad, �-rakulised, harva �–�-rakulised või muraalsed. 

Fotobiont: Trebouxia.

Perekonna liigid sisaldavad gürofoor-, umbilikaar-, lekanoor-, stikt- ja 
norstikthapet.

Peaaegu eranditult epiliidid. Maailmas 45, Eestis �� liiki.

 �. Tallus �0–�5 cm suurune, põiekestega, millele alapoolel vastavad lohud. ...........
 .............................................................................................. Lasallia pustulata

 – Tallus �–�0 cm suurune, põiekesteta  ..............................................................�
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 �. Tallus teraliste, silindriliste või koraljate isiididega. ......................... 4. U. deusta

 – Tallus isiidideta  ..............................................................................................�

 �. Talluse alapool ritsiinideta ...............................................................................4

 – Talluse alapool ritsiinidega ...............................................................................9

 4. Talluse ülapool paljas, sile või lamedate süvenditega  .......................................5

 – Talluse ülapool kurruline, voldiline, ribajate soontega, kortsuline, köbruline või 
šagräänne. .......................................................................................................6

 5. Tallus servaosas tumepruun, keskel helepruun või hall, hulkhõlmine, tsentraalsed 
hõlmad tõusvad, perifeersed hõlmad substraadile liibuvad. ................................
 ................................................................................................�. U. cinerascens

 – Tallus mustjaspruun, ainu- või hulkhõlmine, hõlmad tõusvad. ..8. U. polyphylla

 6. Tallus võrkja mustriga .....................................................................................7

 – Tallus võrkja mustrita, ebakorrapäraselt köbruline või šagräänne  ...................8

 7. Talluse ülapoole keskosa tugevate, serva suunas madalamaks muutuvate 
kääruliste voltidega, kirmeta. Apoteetsiumid esinevad väga harva. ............. �. U. 
decussata

 – Talluse keskosa hallika kirmega, voldid kontsentrilised, serva suunas kaduvad. 
Apoteetsiume palju. .............................................................. �0. U. proboscidea

 8. Talluse ülapool šagräänne, hallika kirmega, soreedidega. ................. 5. U. grisea

 – Talluse ülapool köbruline, vastavate süvenditega alapoolel, soreedideta, 
kirmeta. ................................................................................... 7. U. hyperborea

 9. Talluse servas mustad harunenud ripsmed. ................................�. U. cylindrica

 – Talluse serv ripsmeteta  .................................................................................�0

 �0. Talluse alapool tihedalt kaetud ritsiinidega  ...................................................��

 – Talluse alapool üksikute, hajusalt paiknevate ritsiinidega  .............................��

 ��. Talluse serv soreedidega, hõlmaservad alla pöördunud, ritsiinid hallid. .............. 
 ..................................................................................................... (6.) U. hirsuta

 – Tallus soreedideta, hõlmaservad pole alla pöördunud, ritsiinid mustad või 
pruunid .........................................................................................................��

 ��. Tallus suur, 5–�5(�0) cm läbimõõdus, hõlmad sügavalt lõhestunud, ritsiinid 
katavad kogu alapoolt, tugeva nabaga. ............................................��. U. vellea

 – Tallus väiksem, �–�0 cm läbimõõdus, läbi mulgustunud hõlmade ülapoolele 
tungivate ritsiinikimpudega, naba väike, jagunenud, naba ümbruses ritsiinid 
puuduvad. ................................................................................. 9. U. polyrrhiza

 ��. Hõlmaservad soreedidega, talluse alapool krobeline, must või pruunikasmust. ..
 ........................................................................................................ 5. U. grisea

 – Hõlmaservad soreedideta, talluse alapool pisinäsaline või naastuline, hele  ....�4

 �4. Talluse hõlmad võrkja mustrita, kuid (eriti servaosas) pitsilised, läbipaistvad; 
alapool naastuline. ................................................................... ��. U. torrefacta

 – Talluse hõlmad võrkja mustriga, keskosas kontsentriliste käärudega; alapool 
pisinäsaline. ......................................................................... �0. U. proboscidea
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�. UMBILICARIA CINERASCENS (Arnold) Frey /Gyrophora cinerascens 
Arnold/ – tuhk-kõrvsamblik

Tallus hulkhõlmine, läbimõõduga �–8 cm, keskosas kuni 0,7 mm, servadest umbes 0,� 
mm paksune. Talluse keskel hõlmad tõusvad, servades substraadile liibuvad. Hõlmad 
õhukesed, nahkjad, sageli kärisenud servaga. Talluse ülapool tumehallikaspruun, 
keskosas helepruun kuni rohekashall, vahel helehallide laikudega. Talluse servmine 
osa peaaegu alati mustjas või väga tume, sile, kohati lamedate mustjate süvenditega. 
Talluse alapool paljas, ritsiinideta, must, nagu tahmakorraga kaetud, servades. 
heledam, hallikasmust või tumepruun, halli kirmega, sile, vahel naba ümbruses 
näsajalt areoleeritud. 

Apoteetsiume ei tunta. 

Koorkiht K–; südamikukiht C+ punaseks ja KC+ punaseks (värvus. kaob kiiresti!).

Submontaanne liik. Levinud Euroopa mägedes, Kaukaasias. Kasvab kaljudel, 
rändrahnudel. Eestis � leidu Tallinnas Nõmmelt sajandi alguses (P. Wasmuth), 
hiljem leitud Harjumaal Väänast suurelt rändrahnult (H. Trass).

LST: tallus sile, servaosas tumepruun, keskosas helepruun, servmised hõlmad 
substraadile liibuvad, talluse alapool must, ritsiinideta.

�. UMBILICARIA CYLINDRICA (L.) Delise ex Duby /Gyrophora cylindrica 
(L.) Ach.; Umbilicaria crinita Hoffm./ – rips-kõrvsamblik

Tallus ainu-, harva hulkhõlmine, paks, jäik, ümarate hõlmadega, sageli sügavate 
sisselõigetega. Talluse läbimõõt �–�0 cm, paksus 0,�–0,5 mm. Hõlmade servas 
�–4 mm pikkused mustad harunenud ripsmed, harva ripsmeteta. Talluse ülapool 
hall, sinaka või hallika varjundiga, paljas või hallika kirmega, sile või kortsuline, 
vahel võrkjalt roideline. Talluse alapool hele, valkjasroosa, kollakaspruun või 
kahkjaskollane, äärtel kohati oliiv- kuni pruunikashall. Talluse alapoole servaosa 
tihedalt kaetud harunevate või lihtsate ritsiinidega, harva ritsiinid puuduvad. 

Apoteetsiume palju, tavaliselt paiknevad hajusalt, servmiselt, lühikesel jalakesel, 
ketas kontsentriliste või korrapäratute käärudega, must, 0,5–�(4) mm läbimõõdus. 
Eosed ellipsoidsed, �-rakulised, 8–�5×�–9 µm.

Tallus K–, C–, KC– ja P–. Samblikuaineid ei sisalda.

Arktoalpiinne liik. Kasvab graniitkividel, harva lubjakividel. Eestis üks leid Valgamaal 
Pikasilla lähedalt (H. Trass).

LST: talluse ülapool hall, hõlmaservades ripsmed, alapool tihedalt kaetud 
ritsiinidega.

�. UMBILICARIA DECUSSATA (Vill.) Zahlbr. /Gyrophora reticulata (Schaer.) 
Th. Fr.; Umbilicaria reticulata (Schaer.) Carestia/ – võrk-kõrvsamblik

Tallus ainuhõlmine, nahkjas, jäik, läbimõõdus �–9 cm, keskosas kuni 0,8 mm 
paksune, servadest tunduvalt õhem, tõusev. Talluse ülapool mustjashall, vahel hele- 
või tumepruun, võrkjalt kortsuline, keskosas tugevate, �–� mm kõrguste ribijate 
voltidega, mis serva poole vähenevad võrkjaks mustriks. Talluse alapool must, 
servades hallikasmust või hallikaspruun, harva helehall, paljas, ritsiinideta, sile või 
ebakorrapäraselt köbruline, harva radiaalsete kurdudega. 
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Apoteetsiumid �–� mm läbimõõdus, mustad, tekivad harva. Apoteetsiumi ketas 
lame või kumer, sile või ebatasane, kortsuline, tsentraalse kurruga. Eosed �-
rakulised, ellipsoidsed, värvusetud, 6–��×�–7 µm. 

Koorkiht P– ja K–; südamik C+ punaseks ja KC+ punaseks. Sisaldab gürofoorhapet, 
vahel see puudub ja siis on kõik värvusreaktsioonid negatiivsed.

Arktoalpiinne liik. Kasvab kaljudel, rändrahnudel, tihti linnulaatade piirkonnas, 
nitrofiil.	Eestis	leitud	Aegna	saarelt	(H.	Trass).

LST: tallus mustjashall, kirmeta, keskosas tugevate voltidega, servaosas võrkja 
mustriga; talluse alapool must, sile, ritsiinideta.

4. UMBILICARIA DEUSTA (L.) Baumg. /U. flocculosa Hoffm.; Gyrophora 
deusta (L.) Ach./ – kare�kõrvsamblik 

Tallus algul ainuhõlmine, ümmargune, hiljem hulkhõlmine ebakorrapärane, �–
5(8) cm läbimõõdus, habras, 0,�–0,4 mm paksune, hõlmad kumerad, servad alla 
pöördunud, kärisenud. Talluse ülapool hallikaspruun, hallikasmust või oliivjas, 
sile või voltjaslohuline, üleni või osaliselt kaetud teraliste, silindriliste või koraljate 
isiididega, mille seas võivad vahel olla soomused või väikesed hõlmakesed. Talluse 
alapool paljas, ritsiinideta, heledam, ebatasane, süvenditega (lakunoosne), sageli 
nabast lähtuva soontevõrguga. 

Apoteetsiumid 0,5–�,5 mm läbimõõdus, ümmargused, esinevad harva. 
Apoteetsiumi ketas must, talluseservaga või ilma, kontsentriliste kurdudega. Eosed 
�8–�7×7–�� µm, ebakorrapäraselt ellipsoidsed, üherakulised. 

Koorkiht P–, K–; südamikukiht C+ punaseks ja KC+ punaseks. Sisaldab gürofoor- 
vahel ka umbilikaarhapet.

Submontaanse levikuga liik. Kaljudel, rändrahnudel, kividel nii varjulistes kui 
valgusküllastes kasvukohtades. Võrdlemisi sage Lääne-, Loode- ja Põhja-Eestis, 
harva Ida- ja Lõuna-Eestis, vabariigi keskosas pole leitud.

LST: tallus mustjas, üleni või osaliselt kaetud teraliste, silindriliste või koraljate 
isiididega.

5.* UMBILICARIA GRISEA Hoffm. /Gyrophora murina Ach.; Umbilicaria 
murina (Ach.) DC/ – hall�kõrvsamblik

Tallus ainuhõlmine, �–6(8) cm läbimõõdus, õhuke, habras, keskosas umbes 0,5 mm 
paksune, lame või ebatasane, veidi nõgus, kuid allapoole pöördunud hõlmaservadega; 
hõlmaservad ebatasased, kärisenud. Sageli esinevad talluse keskosas naba kohal 
väikesed soomusjad väljakasvud. Talluse ülapool valkjashall, hiir- või pruunikashall, 
matt, kohati kaetud valkja kirmega, šagräänne (luup!), kogu tallus või vähemalt 
keskosa teraliselt areoleeritud, sageli võib servadel leida soreede. Talluse alapool 
must, hallikas- või pruunikasmust, krobeline, servaosas pisinäsaline, vahel võib 
esineda harvu ritsiine, naba on väike, halvasti märgatav, kuid nabast võivad lähtuda 
peened sooned. 

Apoteetsiumid esinevad harva, on mustad, �–� mm läbimõõdus, algul talluse 
pinnal, hiljem lühikesel jalal, ümmargused või ebakorrapäraselt ümarad, kurrulised, 
kontsentriliste käärudega. Eosed ellipsoidsed, värvusetud, �-rakulised, ��–�8×7–�0 
µm. 
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Südamikukiht C+ punaseks ja KC+ punaseks. Sisaldab gürofoorhapet.

Subokeaaniline liik. Kasvab graniitkividel mereranniku lähedal. Eestis leitud �9�0. 
aastate lõpul Arukülast (V. Räsänen) ja Jõelähtmest (J. Ruubel).

LST: talluse ülapool hall, valkja kirmega; hõlmaservad allapoole pöördunud, 
soreedidega; talluse alapool mustjas, krobeline, üksikute ritsiinidega.

(6.) UMBILICARIA HIRSUTA (Sw. ex Westr.) Hoffm. /Gyrophora hirsuta (L.) 
Flot./ – laik-kõrvsamblik

Tallus ainu- või hulkhõlmine, ebakorrapäraselt ümmargune, �–8 cm läbimõõdus, 
õhuke, keskelt umbes 0,6 mm, servadest 0,�–0,� mm paksune, nahkjas, 
allapöördunud servadel peened soreedid. Talluse ülapool valkjashall, rohekashall või 
veidi sinakas, servades pruunika varjundiga. Algul on tallus terve, hiljem areoleeritult 
lõhenenud, sile või servades pisinäsajas, tuhm, pulberja kirmega. Paiguti esineb 
paljastatud südamikukihi laike. Talluse alapool helepruun või tumehallikas, vahel 
roosakasvalge või ookerkollase varjundiga, kare, näsajalt areoleeritud, arvukate 
hallide, lihtsate või harunenud ritsiinidega. Naba koos sellest lähtuvate toetaoliste 
soontega on hästi märgatav. 

Apoteetsiumid moodustuvad harva, on 0,5–� mm läbimõõdus, mustad, paiknevad 
talluse servaosadel. Eosed värvusetud, �-rakulised, 8–�4×5–7 µm. 

Südamik C+ punaseks, KC+ punaseks. Sisaldab gürofoorhapet.

Submontaanne liik. Kasvab silikaatsetel kaljudel ja kividel. Eestis pole leitud. Esineb 
Venemaal Leningradi oblastis ja Karjalas, Rootsis.

LST: tallus hall, allapööratud soredioossete servadega, paiguti paljastunud 
südamikukihi laikudega; alapool arvukate hallide ritsiinidega.

7. UMBILICARIA HYPERBOREA (Ach.) Hoffm. /Gyrophora hyperborea 
Ach./ – põhja-kõrvsamblik

Tallus ainuhõlmine, mõnikord hulkhõlmine, �–7 (�0) cm läbimõõdus, algul 
ümmargune, hiljem vormitu kujuga, õhuke, habras, hõlmaservad ümarad, 
hambulised, kärisenud, mulgustunud. Talluse ülapool tume- või helepruun, vahel 
vaskpruun, nõrgalt läikiv, üleni ebakorrapäraselt köbruline, kusjuures ülapoole 
köprudele vastavad talluse alapoolel lohud või süvendid. Talluse alapool paljas, 
ritsiinideta, tuhmmust või mustjaspruun, harva helepruun, vahel hallika kirmega, 
pisinäsaline, lohklik.

Apoteetsiume ohtralt, on 0,5–�,5 mm läbimõõdus, ümmargused, rohkete 
korrapäraste kurdudega, süsimustad. Eosed ellipsoidsed, 7–�0×�–8 µm. 

Koorkiht P–, K–; südamik C+ punaseks, KC+ punaseks. Sisaldab gürofoorhapet, tihti 
ka umbilikaarhapet.

Arktoalpiinne liik. Kasvab graniitkividel, kaljudel, metsavööndis avatud, hästi 
valgustatud kohtades. Eestis leitud Tallinna ümbrusest eelmisel sajandil (A. Bruttan) 
ja käesoleva sajandi algul (P. Wasmuth), hiljem Hiiumaalt Tahkunast (H. Trass).

LST: tallus pruunikas, ülapoole köprudele vastavad süvendid alapoolel; ohtralt 
korrapäraste kurdudega musti apoteetsiume; alapool ritsiinideta
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8. UMBILICARIA POLYPHYLLA (L.) Baumg. /Gyrophora polyphylla (L.) 
Funck/ – hõlm-kõrvsamblik 

Tallus enamasti ainuhõlmine, �–5 cm läbimõõdus, nahkjas, karm, suhteliselt 
õhuke (0,�5–0,4 mm paksune); hulkhõlmised eksemplarid on õrnemad, ümarate, 
erinevalt pöördunud, sageli üksteist katvate servast tõusvate hõlmadega, hõlmad 
terved või täkiliselt käharad. Talluse ülapool ühtlaselt hallikas- või mustjaspruun, 
matt või nõrgalt läikiv, sile, mõnikord keskosas kortsuliste voltidega või soomusjate 
väljakasvudega. Talluse alapool matt, must kuni tahmjas, vahel pruunide paljakutega, 
sile, ritsiinideta, harva pisiköbruline, tavaliselt ühe, hulkhõlmised mitme nabaga. 

Apoteetsiumid tekivad harva, on väikesed, �–� mm läbimõõdus, ebakorrapärased 
või ümmargused, peente käärudega, mustad. 

Koorkiht P–, K–; südamikukiht C+ punaseks ja KC+ punaseks. Sisaldab gürofoor-, 
umbilikaar- ja lekanoorhapet.

Submontaanse levikuga liik. Kasvab Euroopas, Aasias, PõhjaAmeerikas, Venemaal 
Euroopa-osast kuni Kaug-Idani. Kasvab graniitkaljudel ja -kividel. Eestis võrdlemisi 
sage, üle �0 leiukoha Põhja-, Loode- ja Lääne-Eestis, vabariigi teistes osades esineb 
harva.

LST: tallus sile, mustjaspruun, tõusvate hõlmadega; talluse alapool must, 
ritsiinideta.

9. UMBILICARIA POLYRRHIZA (L.) Ach. /Gyrophora polyrrhiza (L.) Körb./ 
– harjas-kõrvsamblik 

Tallus ainu- või hulkhõlmine, �–�0 cm läbimõõdus, 0,�5–0,5 mm paksune, ümarate 
laineliste, sageli servast käharate tõusvate hõlmadega, ümarate mulkudega, millest 
tungivad talluse pinnale mustad ritsiinide kimbud. Talluse ülapool hele- kuni 
vaskpruun, matt või läikiv, sile, servades alapoolelt väljakasvavatest mustadest 
ritsiinidest ääris. Talluse alapool must, krobeline, köbruliselt areoleeritud, paljude 
pikkade mustade, ümarate, otstest harunevate ritsiinidega, mis naba ümbruses 
puuduvad; naba väike, jagunenud, nabast lähtuvad märgatavad radiaalsed 
toetaolised sooned. 

Apoteetsiumid esinevad harva, on �–5 mm läbimõõdus. algul kontsentriliste 
kurdudega, hiljem kurrud tähtjad või kiirjalt asetunud, mustad. Eosed värvusetud, 
�-rakulised, 8–9×�–6 µm. 

Südamikukiht C+ punaseks ja KC+ punaseks. Sisaldab gürofoor-, mõnikord 
umbilikaar- ja lekanoorhapet.

Subokeaaniline liik. Kasvab kaljudel, ka lubjakividel. Eestis �0 leidu põhjarannikul 
ja Saaremaal.

LST: tallus pruun, mulkudega, millest tungivad talluse pinnale mustade 
ritsiinide kimbud.

�0.* UMBILICARIA PROBOSCIDEA (L.) Schrad. /Gyrophora proboscidea (L.) 
Ach./ – kurd-kõrvsamblik

Tallus ainuhõlmine, �–5 cm läbimõõdus, õhuke, 0,�–0,�(0,5) mm paksune, sageli 
ümarate hõlmadega, mis võivad olla hammasjalt või käristatult täkilised või 
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mulgustunud. Hõlmaservades vahel üksikud ripsmed. Talluse ülapool mustjas, 
hallika varjundiga, hallikasmust või -pruun. Talluse keskosa valkjashalli kirmega, 
võrkjalt voldiline, kuni � mm kõrguste kontsentriliste käärudega, mis talluse serva 
poole vähenevad võrkjalt kortsuliseks mustriks. Talluse alapool ülapoolest heledam, 
helepruun või hallikas, tuhkja kirmega, keskelt heledam, vahel veidi roosakas, 
servadest tumenev kuni hallikasmustani. Alapool pisinäsajalt areoleeritud, paljas, 
ritsiinideta, harva väikeste ritsiinidega. 

Apoteetsiume palju, asuvad hajusalt kogu talluse pinnal, kurrulised, kontsentriliste 
käärudega, 0,5–�,5 mm läbimõõdus, mustad. Eosed ellipsoidsed, �-rakulised, �0–
�7×�,5–9 µm. 

Koorkiht K+ kollaseks → punaseks, P+ kollaseks, vahel koorkihil reaktsioon puudub; 
südamik C+ punaseks ja KC+ punaseks. Sisaldab gürofoor-, umbilikaar-, lekanoor- 
ja tihti ka norstikthapet.

Arktoalpiinne liik. Kasvab kaljudel ja kividel, kivivaringutel. Eestis leitud eelmisel 
sajandil Tartu lähedalt (C. Heugel). Kordusleide pole.

LST: tallus mustjas, hallika kirmega, keskosa võrkjas, kontsentriliste käärudega, 
mis serva suunas vähenevad; talluse alapool hele, ritsiinideta.

��. UMBILICARIA TORREFACTA (Lightf.) Schrad. /U. Erosa (Weber) 
Hoffm.; Gyrophora erosa (Weber) Ach.; G. torrefacta (Light.) Cromb,/ – pits-
kõrvsamblik 

Tallus ainuhõlmine, �–5 cm läbimõõdus, õhuke (0,�–0,� mm paksune), habras, vahel 
kääruline, servadest kitsalt lõhestunud ja mulgustunud. Talluse ülapool tumepruun 
kuni hallikaspruun, matt (tuhm) või nõrgalt läikiv, käänuline, siksakiliste lõhedega. 
Talluse servaosa piluline, mulgustunud, läbipaistev. Talluse alapool ülapoolest 
heledam, rohekas- või hallikaspruun, punakaskollane, vahel naba ümber täiesti 
hele, pisinäsaline või kohati sile, lamedate või ümarate ritsiinidega ning naastudega, 
mis paiknevad radiaalselt. 

Apoteetsiume ohtralt, need paiknevad hajusalt või kogumikena talluse pinnal, on 
0,5–� mm läbimõõdus, korrapäraselt või ebakorrapäraselt ümarad, kontsentriliselt 
paiknevate kurdudega, mustad. Eosed ellipsoidsed, värvusetud, �-rakulised, 7–
��×5–7 µm. 

Südamikukiht C+ punaseks ja KC+ punaseks, K+ kollaseks või punaseks või K–. 
Sisaldab gürofoor-, umbilikaar- ja lekanoorhapet või norstikt- ja stikthapet, vahel 
ka teisi aineid.

Arktoalpiinne liik. Kasvab valgusrikastes kohtades kaljudel ja kividel. Eestis leitud 
Tallinna lähedalt (P. Wasmuth), Pedassaarelt (H. Lippmaa), Pranglilt (P. Põldmaa), 
Osmussaarelt (I. Jüriado, T. Randlane), Laulasmaalt (H. Trass, T. Piin), Keila-Joalt 
ja Hiiumaalt (H. Trass, T. Randlane).

LST: talluse servaosa piluline, alapool harvade ritsiinidega või naastuline, 
apoteetsiume palju.
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��.* UMBILICARIA VELLEA (L.) Hoffm. /Gyrophora vellea (L.) Ach./ – suur�
kõrvsamblik 

Tallus ainuhõlmine, harva hulkhõlmine, suur, 5–�5(�0) cm läbimõõdus, �–5 mm 
paksune, tugev, nahkne, enam-vähem ümmargune, sügavalt lõhestunud, tihti 
mulgustunud servadega. Talluse ülapool valkjashall, nõrga pruunika varjundiga 
servades, keskosa sile, servaosad siksakiliste pragudega (luup!). Talluse alapool 
must, servadest mustjaspruun, tihedalt mustade või pruunide, pikkade harunevate, 
vahel käharate ritsiinidega kaetud, tugeva nabaga, millest lähtuvad toetaolised 
sooned. 

Apoteetsiumid esinevad harva, on �–� mm läbimõõdus, asetsevad hajusalt 
talluse servaosas, ümmargused, kumerad, kontsentriliste voltidega, mustad. Eosed 
ellipsoidsed, �-rakulised, värvusetud, 9–��,5×6–�0 µm. 

Südamikukiht C+ punaseks ja KC+ punaseks. Sisaldab gürofoor-, lekanoor- ja 
umbilikaarhapet.

Arktoalpiinne liik. Kasvab varjulistes ja niisketes kohtades graniitkaljudel ja -kividel. 
Leitud sajandi algul Tallinnas Nõmmelt (P. Wasmuth), kasvukoht ilmselt hävinud.

LST: suur tugev hallikas tallus, alapool tihedalt pikkade harunevate ritsiinidega, 
tugeva nabaga.

Perekond USNEA Dill. ex Adans. – habesamblik,�puuhabe

Tallus põõsasjas, habejas, rippuv või tõusev, enamasti tugevasti harunenud, 
koosnedes peenikestest (läbimõõduga 0,�–� mm, harva kuni 4 mm) niitjatest 
harudest; kollakas, rohekas, hele- kuni tumehall või harva pruunikas. Pea- ja 
külgharud ristlõikes enam-vähem ümmargused, pealt kaetud koorkihiga, mille all 
paikneb	 vetikakiht	 ning	 hõredam	 seenehüüfidest	 südamikukiht.	 Südamikukihi	
keskosa	 koosneb	 tihedalt	 põimunud	 hüüfidest,	 moodustades	 nn.	 keskjuhtme.	
Viimase olemasolu on perekonnale iseloomulik tunnus ning selle kindlakstegemiseks 
tuleb harusid venitada nii, et pealmine koorkiht katkeb ja paljastub valge keskjuhe. 
Harudele	 kinnituvad	 sageli	 peenikesed	 külgmised	 väljakasved	 –	 fibrillid.	 Pea-	 ja	
külgharudel võivad esineda näsad, papillid, soraalid ja isiidid. Talluse substraadile 
kinnitumise koht on ketasjas, sageli tumenenud ja selgesti eristatav. 

Viljakehasid (lekanoraalseid apoteetsiume) on leitud vaid mõnel Eestis kasvaval 
liigil. Eosed eoskotis 8-kaupa, värvusetud, �-rakulised, ellipsoidsed. Fotobiont: 
Trebouxia. 

Kõik liigid sisaldavad usniinhapet, peale selle ka teisi samblikuaineid.

Eestis esinevad liigid kasvavad okas- ja lehtpuude koorel või puidul, üks liik graniitkivil. 
Paljud habesamblikud on tundlikud õhu saastumise ja kasvukohatingimuste 
muutumise suhtes.

Maailmas 600, Eestis �� liiki.

Tegemist on väga liigirikka ja süstemaatiliselt keerulise rühmaga. Seetõttu on 
mitmeid liike (U. glabrescens, U. filipendula, U. fulvoreagens, U. scabrata) alljärgnevas 
määramistabelis käsitletud nii laias mahus (s. lat.), s.t. lähedaste liikide rühmana, 
kui ka kitsas mahus (s. str.). Käesolevas töös on enamasti lähtutud selle perekonna 
seni	ainsa	monograafi	J.	Motyka	võrdlemisi	kitsast	liigikäsitlusest,	millega	mitmed	
pisiliigid on siin iseseisvateks tunnistatud.
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Määramistabelis on pisiliikideni viivad teesid-antiteesid esitatud vastava liikide 
rühma teesi järel, tähistatud tähtedega a, b, c ning taande võrra nihutatud. Soovi 
korral võib pisiliikide määramisest loobuda.

 �. Kasvab silikaatkividel. ...............................................................5. U. diplotypus

 – Kasvab puukoorel või puidul  ...........................................................................�

 �. Esinevad rohkearvulised apoteetsiumid  ..........................................................�

 – Apoteetsiumid puuduvad või esinevad üksikud ................................................4

 �. Tallus kuni �0 cm pikk. Südamikukiht ja apoteetsiumi ketas P+ kollaseks, 
apoteetsiumi serv P+ oranžiks. .......................................................(9.) U. florida

 – Tallus kuni �0(�0) cm pikk. Südamikukiht, apoteetsiumi ketas ja serv P–. .........
 ......................................................................................................�4. U. glauca

 4. Tallus põõsasjas, enam-vähem sama lai kui pikk. Peaharud tõusvad ning ainult 
harude tipud rippuvad  ....................................................................................5

 – Tallus rippuv kinnituskohalt alates, vähemalt � korda laiusest pikem ............�0

 5. Näsad ja papillid puuduvad nii pea- kui külgharudel  ......................................6

 – Näsad või papillid peaharudel olemas, külgharudel võivad esineda või puududa 
 ........................................................................................................................8

 6. Peaharud paisunud, koorkiht neil sile, kohati ringjalt pragunenud. Külgharude 
tippudes	ja	fibrillidel	laikjad	soraalid. ..........................................��. U. glabrata

 – Peaharud pole paisunud, koorkiht neil tugevalt või nõrgalt lohklik, kuid 
pragunemata. Soraalid isidioossed ...................................................................7

 7. Peaharud tugevasti lohklikud. Fibrillid puuduvad. ....................... �0. U. foveata

	 –	 Peaharud	nõrgalt	lohklikud.	Külgharudel	ohtralt	fibrille. .................. �5. U. hirta

 8. Soraalid isidioossed. ............................................................ ��. U. subfloridana

 – Isiidid puuduvad ..............................................................................................9

	9.	 Külgharud	pikad,	niitjalt	peenenenud,	ilma	fibrillideta. ......U. glabrescens s. lat.

 a. Tallus jäik. Soraalid algul punktikujulised, hiljem laikjad või praokujulised. 
Südamikukiht K+ punaseks (norstikthape). ................. ��. U. glabrescens s. str.

 – Tallus pehme. Soraalid algul punktikujulised, hiljem laikjad, kuid mitte 
praokujulised. Südamikukiht K–. ..................................................6. U. distincta

	 –	 Külgharude	tipud	pole	niitjalt	pikenenud.	Esinevad	fibrillid. ..............................
 .........................................................................................U. fulvoreagens s. lat.

 b. Südamikukiht K–, P–. ............................................................... �6. U. lapponica

 – Südamikukiht K+ punaseks, P+ oranžiks (norstikthape)  ..................................c

 c. Soraalid punktikujulised, teravalt piiritletud. Fibrillid vähearvukad. .................. 
 .................................................................................................... �7. U. laricina

 – Soraalid laikjad, sageli laialivalguvad. Fibrillid arvukad......................................
 ...................................................................................��. U. fulvoreagens s. str.

 �0. Peaharud puhetunud (�–4 mm läbimõõdus), lülistunud. Esinevad üksikud 
pseudotsüfellid. Fibrillid ja soraalid puuduvad. ........................... �. U. articulata

 – Peaharud (kuni � mm läbimõõdus) pole märgatavalt puhetunud. Pseudotsüfellid 
puuduvad,	fibrillid	ja	soraalid	võivad	esineda	või	mitte ...................................��
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 ��. Südamikukiht ja keskjuhe roosakasvalged. Peaharud ühtlaselt jämedad. .......... 
 ................................................................................................... (4.) U. ceratina

 – Südamikukiht ja keskjuhe valged. Peaharud ahenevad tipu suunas...............��

	12.	Harudel	esineb	ohtralt	fibrille	 .......................................................................��

 – Fibrillid puuduvad või esinevad üksikud ........................................................�4

 ��. Tallus väga pikk (võib ulatuda mõnekümnest sentimeetrist mitme meetrini). 
Külgharud (mis moodustavad põhiosa tallusest) koorkihita. .... �8. U. longissima

 – Tallus kuni 40 cm pikk. Harud alati kaetud koorkihiga. .......U. filipendula s. lat.

 d. Fibrillid pikad (üle � cm), peenikesed, kaarjalt rippuvad. Esinevad isidioossed 
soraalid. Südamikukiht K + kollaseks → punaseks. .....................��. U. sublaxa

 – Fibrillid lühikesed (kuni � cm), ei ole kaarjalt rippuvad, vaid asetsevad harudega 
risti ..................................................................................................................e

 e. Soraalid ja isiidid puuduvad. Tallus väheharunev. Südamikukiht K–. ................
 ...................................................................................................�. U. caucasica

 – Soraalid ja/või isiidid esinevad. Tallus tugevasti harunev. Südamikukiht K– või 
K+ ....................................................................................................................f

 f. Külgharudel ohtralt nii lihtsaid kui ka isidoosseid soraale. Südamikukiht K– või 
K+ kollaseks → punaseks. ...............................................8. U. filipendula s. str.

 – Külgharudel ohtralt isiide, soraale vähe või üldse mitte. Südamikukiht K+ 
kollaseks → punaseks. ................................................................ 7. U. esthonica

 �4. Kogu tallus on lülistunud. Soraalid puuduvad või esinevad harva, võivad olla 
isidioossed. Südamikukiht K+ punaseks, P+ oranžiks. ...............�9. U. prostrata

 – Tallus lülistumata või lülistunud ainult jämedamate harude ülaosas. Soraalid 
esinevad või puuduvad. Südamikukihi reaktsioonid mitmesugused ...............�5

 �5. Peaharud kurrulised või lohklikud. Harude läbimõõt ühtlane, tipu suunas 
ahenev. ...................................................................................U. scabrata s. lat.

 g. Harud lohklikud ja kurrulised, hästi arenenud papillide ja näsadega, millest sageli 
arenevad isidioossed soraalid. Tallus õlgkollane kuni heleroheline (herbaariumis 
sageli puunikaskollane). ...................................................��. U. scabrata s. str.

 – Esinevad näsad, kuid neist ei arene soraale. Tallus mitmesugustes toonides 
rohekas .......................................................................................................... h

 h. Tallus väheharunev. Peaharud tugevalt kurrulised ja lohklikud. Ohtralt esineb 
jämedaid näsasid. Südamikukiht K+ punaseks, P+ oranžiks. ..... �0. U. rugulosa

 – Tallus tugevasti harunev. Harud kohati lohklikud, kuid mitte märgatavalt 
kurrulised. Esinevad väikesed teravatipulised näsad. Südamikukiht K–, P–. ......
 .................................................................................................. �4. U. sylvatica

 – Harud ei ole kurrulised ega lohklikud, kuid nende läbimõõt on ebaühtlane 
(vaheldumisi ahenev ja jämenev). Esinevad isidioossed soraalid. Südamikukiht 
K–, P–. ...........................................................................................�. U. barbata

�.* USNEA ARTICULATA (L.) Hoffm. – põis-habesamblik

Tallus põõsasjas, rippuv, kuni �0 cm pikk, tugevasti harunenud, hallikasroheline 
(herbaariumis kollakas või pruunikas). Peaharud silmatorkavalt puhetunud, �–4(7) 
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mm läbimõõdus, lülistunud �–�0 mm pikkusteks osadeks. Lülide vahekohtades 
paljastub valge keskjuhe. Külgharud peenemad, samuti lülistunud, kinnituskohtades 
tunduvalt ahenenud. Fibrillid puuduvad. Koorkiht peaaegu sile, ilma näsade ja 
papillideta, ent esinevad üksikud pseudotsüfellid ning jämedamad harud võivad olla 
nõrgalt lohklikud. Talluse tipmises osas võivad esineda ebamäärase kujuga soraalid. 
Südamikukiht väga hõre. 

Apoteetsiume pole teada. 

Südamikukiht K–, P+ punaseks.

Subokeaaniline liik. Kasvab niisketes leht- ja segametsades vanadel lehtpuudel. 
Väga tundlik kasvukohatingimuste muutuste ja õhu saastumise suhtes. Eestis 
leitud sajandi alguses Tallinnast või selle ümbrusest (K. Mereschkowsky), täpsem 
leiukoht, samuti liigi säilimine seal teadmata.

LST: rippuv lülistunud tallus, puhetunud peaharud (�–4 mm läbimõõdus), 
fibrillid	puuduvad,	esinevad	pseudotsüfellid.

�.* USNEA BARBATA (L.) Weber ex F. H. Wigg. – tõeline�habesamblik

Tallus põõsasjas, �5–�0 cm pikk, tugevasti ja tavaliselt dihhotoomselt harunenud, 
värskena ereroheline, herbaariumis sageli hallikasroheline. Kinnituskoht võib olla 
tumenenud. Peaharud läbimõõdus kuni �,5 mm. Jämedamad harud on ülemises osas 
ringjalt pragunenud. Tekkinud lülid on otstest peenemad ja keskosas jämenenud, 
seega on harude läbimõõt ebaühtlane. Esinevad papillid ning ohtralt isidioosseid 
soraale. Fibrillid puuduvad või esinevad üksikud. Südamikukiht hõre. 

Apoteetsiume on väga harva. 

Südamikukiht K–, P– või P+ nõrgalt kollaseks.

Boreaalne liik. Kasvab leht- ja okaspuudel. Eestis leitud ühel korral Läänemaal 
Rootsiperes (Parmasto, �946). Väga tundlik õhu saastumise suhtes.

LST:	tallus	rippuv,	ülaosas	lülistunud,	fibrillid	puuduvad,	esinevad	isidioossed	
soraalid, südamikukiht K–, P–.

�. USNEA CAUCASICA Vain. – hõre�habesamblik

Tallus põõsasjas, rippuv, kuni 40 cm pikk. väheharunev, värskena kahvaturohelme, 
herbaariumis kollakas või pruunikas. Kinnituskoht pole nähtavalt eristunud. 
Peaharud alusel �.5–� mm läbimõõdus, küllalt pikas ulatuses ühejämedused ja vaid 
tipuosas peenenevad, kaetud väikeste, mõnikord ebaselgete papillidega. Külgharusid 
vähe.	Juusjaid	fibrille	pikkusega	kuni	1	cm	kinnitub	harudele	ohtralt.	Soraalid	ja	
isiidid puuduvad. Südamikukiht hõre. 

Apoteetsiumid	esinevad	kohati,	on	läbimõõdus	5–10	mm,	servmiste	fibrillidega.	
Eosed 6–7×8–�0 µm. 

Südamikukiht K–, P+ kollaseks või oranžiks.

Boreaalne liik. Kasvab okas- ja lehtpuudel (kuusel, kasel, lepal, paplil, pajul). 
Väga tundlik õhu saastumise suhtes. Eestis haruldane, praeguseks teada 4 leidu: 
Harjumaal Aegviidus (P. Wasmuth), Lääne-Virumaal Võsul (H. Trass) ning Saaremaal 
Kihelkonnas ja Vedrukal (V. Räsänen).
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Pisiliik, mis kuulub pika habesambliku rühma (U. filipendula s. lat.). Siiski kergesti 
eristatav vähese harunemise ja soraalide ning isiidide puudumise poolest.

LST:	väheharunev	rippuv	tallus,	esinevad	fibrillid	(kuni	1	cm),	soraalid	ja	isiidid	
puuduvad. südamikukiht K–, P+.

(4.) USNEA CERATINA Ach. – roosa�habesamblik

Tallus põõsasjas, rippuv, tavaliselt �5–40 cm pikk, tugev, jäik, mitte eriti tugevasti 
harunev, sinakas- või rohekashall. Peaharu peaaegu kogu talluse ulatuses ühtlaselt 
jäme (�,5–� mm läbimõõdus), kohati kortsuline. Substraadile kinnitumise koht 
pole tumenenud ega üldse nähtavalt eristunud. Harud kaetud jämedate näsadega, 
millest	võivad	areneda	isidioossed	soraalid.	Ka	harudele	kinnituvad	fibrillid	võivad	
olla näsadega. Koorkiht kohati ringjalt pragunenud, paljastades roosakasvalge 
keskjuhtme. Ka südamikukiht on roosakasvalge, väga tihe. 

Viljakehad	 esinevad	 kohati,	 on	 5–15	 mm	 läbimõõdus,	 servafibrillidega.	 Eosed	
�–9×6 µm. 

Südamikukiht K–, P–.

Subokeaaniline liik. Kasvab leht- (tammel, pihlakal, kasel) ja harvem okaspuudel 
(männil, kuusel) niisketes kasvukohtades. Tundlik õhu saastumise suhtes. Eestis 
pole leitud, kuid võimalik on esinemine saartel ning mandri põhja- ja lääneosas. 
Ühel korral leitud Põhja-Lätis.

LST: rippuv tallus jämeda (�,5–� mm läbimõõdus) peaharuga, esinevad vähesed 
fibrillid	ning	tugevad	näsad	ja	isidioossed	soraalid,	keskjuhe	roosaka	tooniga,	
südamikukiht K–,P–.

5. USNEA DIPLOTYPUS Vain. – kivi-habesamblik

Tallus põõsasjas, alus püstine, harude tipud rippuvad; 5–�0 cm pikk, ebakorrapäraselt 
ja mitte eriti tugevasti harunenud, rohekas. Kinnituskoht hästi eristunud, must. 
Harud (läbimõõdus kuni 0,8 mm) ülaosas kaetud papillidega, samuti kinnituvad 
neile	2–5	mm	pikkused	fibrillid.	Isidioossed	soraalid	esinevad	kohati,	eelkõige	harude	
tipmistes osades. Südamikukiht tihe. 

Apoteetsiumid arenevad väga harva. 

Südamikukiht K+ kollaseks → punaseks, P+ oranžiks (salatsiinhape).

Submontaanne liik. Kasvab enamasti graniitkaljudel ja -kividel, meil ka devoni 
liivakivil. Eestis teada Põlvamaal Kiidjärvel Ahja jõe ääres (H. Trass), Harjumaal 
Keila-Joal (J. Seim) ja Lääne-Virumaal Palmses (E. Sander).

LST:	põõsasjas	tallus,	esinevad	fibrillid	ja	isidioossed	soraalid,	südamikukiht	
K+ punaseks, P+ oranžiks, kasvab kividel.

6. USNEA DISTINCTA Mot. – pehme�habesamblik

Tallus põõsasjas, kuni �0 cm pikk ja sama lai, tugevasti harunenud, pehme. Jämedad 
harud rohekashallid, peenikesed harud heledamad, kollakasrohelised. Kinnituskoht 
selgesti eristunud. Peaharud kuni � mm läbimõõdus, kaetud papillidega. Külgharud 
pikad, niitjalt peenenenud, tipmistes osades ilma papillideta. Harude kesk- ja 
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tipuosas paiknevad soraalid on algul punktikujulised, hiljem laikjad, kuid mitte 
praokujulised või laialivalguvad. Fibrillid puuduvad. Südamikukiht tihe. 

Apoteetsiume pole teada.

Südamikukiht K–, P–.

Subokeaaniline liik. Kasvab okaspuudel, harvem kasel ja lepal. Eelistab niiske, 
merelise kliimaga alasid. Eestis levinud hajusalt, sagedamini mandri lõunaosas. 
Tundlik õhu saastumise suhtes.

Pisiliik, mis on süstemaatiliselt lähedane ja välimuse poolest sarnane jäigale 
habesamblikule (U. glabrescens). Viimane erineb vaadeldavast liigist keemiliselt 
(südamikukiht värvub K toimel punaseks ja P toimel oranžiks) ning mõnevõrra ka 
morfoloogiliselt (tallus on jäik, soraalid võivad olla praokujulised.

LST: põõsasjas pehme tallus, peaharul papillid, külgharud pikad ja niitjalt 
peenenenud,	fibrillid	puuduvad,	esinevad	soraalid,	südamikukiht	K–,	P–.

7. USNEA ESTHONICA Räsänen – eesti�habesamblik

Tallus põõsasjas, rippuv, kuni �5 cm pikk, kollakasroheline, tugevasti harunenud. 
Kinnituskoht pole nähtavalt eristunud. Peaharu alusel kuni �,5 mm läbimõõdus, 
kaetud	papillidega,	samuti	võivad	esineda	näsad.	Harudel	ohtralt	isiide	ning	fibrille	
pikkusega kuni � cm, soraalid puuduvad või esinevad väga harva. Südamikukiht 
hõre. 

Apoteetsiume pole leitud. 

Südamikukiht K+ kollaseks → punaseks, P+ oranžiks (salatsiinhape).

Euroopa levilaga boreaalne liik. Kasvab okaspuudel, harvem kasel. Võrdlemisi tundlik 
õhu saastumise suhtes. Eestis levinud hajusalt (üle kümne leiukoha), sagedamini 
mandri lõunaosas.

Eesti habesamblikku kirjeldas esmakordselt �9��. a. soome lihhenoloog V. Räsänen 
Eestist pärineva materjali põhjal. Tegemist on pisiliigiga, mis on lähedane laialt levinud 
pikale habesamblikule (U. filipendula). Viimane erineb eesti habesamblikust isiidide 
ja soraalide üheaegse esinemise, tiheda südamikukihi ning K värvusreaktsiooni 
poolest sellel (võib olla nii negatiivne kui positiivne).

LST:	tugevasti	harunenud	rippuv	tallus,	esinevad	fibrillid	(kuni	1	cm)	ja	isiidid,	
soraalid puuduvad, südamikukiht K + punaseks, P+ oranžiks.

8. USNEA FILIPENDULA Stirt. /U. dasypoga (Ach.) Shirley/ – pikk�
habesamblik 

Tallus põõsasjas, rippuv, kuni 40 cm pikk, hallikas- või kollakasroheline, tugevasti 
harunenud, kuid talluse harunemine ei alga päris alusel, vaid peaharu moodustab 
kuni � cm pikkuse varrekese. Kinnituskoht ning peaharu ülaosa tumenenud. 
Peaharud läbimõõdus �–� mm, külgharud 0,5–0,8 mm, kaetud enam-vähem tihedalt 
papillidega, samuti võivad esineda näsad. Harudel ohtralt isidioosseid soraale ning 
fibrille	pikkusega	0,5–1	cm.	Südamikukiht	tihe.	

Apoteetsiumid	esinevad	harva,	on	5–10	mm	läbimõõdus,	servafibrillidega.	Eosed	
9–�0×7 µm. 
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Südamikukiht K– või K+ punaseks, P– või P+ oranžiks (salatsiinhape).

Holarktilise levikuga liik. Kasvab valdavalt okaspuudel, aga ka kasel. Võrdlemisi 
tundlik õhu saastumise suhtes. Oli veel viiekümnendatel aastatel meie kõikide 
okasmetsade tavaline ja sageli suure ohtrusega esinev liik, praegu kadunud paljudest 
linnalähedastest metsadest ja tööstuspiirkondadest (nagu mitmed teisedki sama 
perekonna liigid).

Erinevusi lähedastest habesamblikest (U. caucasica, U. esthonica ja U. sublaxa) vt. 
nimetatud liikide kirjeldustes.

LST:	 tugevasti	 harunenud	 rippuv	 tallus,	 esinevad	 fibrillid	 (kuni	 1	 cm)	 ja	
isidioossed soraalid, südamikukiht K– või K+ punaseks, P– või P+ oranžiks.

(9.) USNEA FLORIDA (L.) Weber ex F. H. Wigg. – õis-habesamblik

Tallus põõsasjas, 5–8 cm pikk, hallikas- või kollakasroheline, tugevasti harunenud 
(enamasti kohe alusest alates). Kinnituskoht must, peaharud (läbimõõdus kuni �,5 
mm) sageli tumenenud. Nii pea- kui külgharud tihedalt kaetud papillidega ning 
täisnurkselt	kinnituvate	1–2	cm	pikkuste	fibrillidega.	Isiidid	ja	soraalid	puuduvad.	
Südamikukiht tihe, peaaegu sama õhuke kui koorkiht. 

Kõikide harude tipus paiknevad apoteetsiumid on 0,5� cm läbimõõdus, 
roosakaskollase ketta ning talluseservas ohtrate, mitme sentimeetri pikkuste 
fibrillidega.	Eosed	7–8×9	µm.	

Südamikukiht ja apoteetsiumi ketas P+ tumekollaseks, K–; talluseserv P+ oranžiks, 
K+ kollaseks (tamnoolhape).

Nemoraalne liik. Kasvab vanade leht- (eelkõige tamme), harvemini okaspuude (kuuse) 
koorel ja okstel, ka puidul valgusrikastes metsades. Väga tundlik õhu saastumise 
suhtes. Eestis pole leitud. Lähimad leiukohad on Kesk-Lätis ja Lõuna-Rootsis.

LST: põõsasjas tallus, esinevad arvukad apoteetsiumid, soraalid puuduvad, 
südamikukiht ja apoteetsiumi ketas K–, P+ kollaseks.

�0. USNEA FOVEATA Vain. /U. foveolata Vain./ – lohklik�habesamblik 

Tallus põõsasjas, kuni �� cm pikk, oliivroheline, suhteliselt väheharunev, kusjuures 
harunemine algab kohe alusel. Kinnituskoht pole tumenenud. Harud sileda koorkihiga 
(näsad ja papillid puuduvad), ent tugevasti lohklikud (see nähtav ka talluse tipmistes 
osades). Fibrillid puuduvad. Külgharudel esinevad isidioossed soraalid, kuid need 
pole nii arvukad ja laialivalguvad kui lähedasel kaharal habesamblikul (U. hirta). 
Südamikukiht hõre. 

Apoteetsiume pole teada. 

Südamikukiht K–, P–.

Boreaalne liik. Kasvab okaspuudel, eelistatult männil, kirjanduse andmetel ka kasel. 
Eestis levinud hajusalt (üle �0 leiukoha) kogu territooriumil. Õhu saastumise suhtes 
võrdlemisi taluv.

Süstemaatiliselt ja välimuse poolest lähedane kaharale habesamblikule (U. hirta), 
millise liigina seni ongi olnud määratud. Kaharale habesamblikule on aga erinevalt 
vaadeldavast	 liigist	 iseloomulik	 fibrillide	 ohter	 esinemine	 ning	 lohklikkus	 vaid	
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jämedamate harude ülaosas, ka on kahara habesambliku tallus keskmiselt väiksem 
ja kollakama tooniga.

LST:	põõsasjas	tallus,	fibrillid,	näsad	ja	papillid	puuduvad,	esinevad	isidioossed	
soraalid, harud kogu ulatuses tugevasti lohklikud.

��. USNEA FULVOREAGENS (Räsänen) Räsänen – värvuv�habesamblik 

Tallus põõsasjas, 6–�0 cm pikk ja niisama lai, tugevasti harunenud, rohekas või 
kollakas. Kinnituskoht tumenenud. Peaharud alusel kuni �,� mm läbimõõdus, võivad 
ülaosas olla lülistunud. Harud kaetud papillidega. Külgharudele kinnitub ohtralt 
fibrille,	külgharude	tipud	lühikesed,	pole	niitjalt	pikenenud.	Soraalid,	mis	paiknevad	
eriti	 ohtralt	 harude	 ja	 fibrillide	 tipmistes	 osades,	 on	 laikjad,	 sageli	 laialivalguvad	
ning ümbritsevad siis mansetjalt kogu haru. Südamikukiht hõre, väga õhuke. 

Apoteetsiumid arenevad väga harva. 

Südamikukiht K+ punaseks, P+ oranžiks (norstikthape).

Boreaalne liik. Kasvab leht- ja okaspuudel. Eestis esineb kohati (üle �0 leiu) hajusalt 
kogu territooriumil. Õhu saastumise suhtes võrdlemisi tundlik.

Erinevusi jäigast habesamblikust (U. glabrescens), lapi-habesamblikust (U. lapponica) 
ja lehise habesamblikust (U. laricina) vt. nimetatud liikide kirjeldustes.

LST:	põõsasjas	tallus,	peaharul	papillid,	esinevad	fibrillid	 ja	 laikjad	soraalid,	
südamikukiht K+ kollaseks → punaseks, P+ oranžiks.

��.* USNEA GLABRATA (Ach.) Vain. /U. sorediifera (Arnold) Lynge/ – sile�
habesamblik 

Tallus põõsasjas, väike, �–5 cm pikk ja niisama lai, tugevasti harunenud, rohekas 
või hallikas, herbaariumis muutub enamasti pruuniks. Kinnituskoht hele, pole 
nähtavalt eristunud. Peaharud veidi paisunud, kuni �,5 mm läbimõõdus, kohati 
ringjalt pragunenud koorkihiga, samuti on nöördunud külgharude kinnituskohad. 
Koorkiht sile, veidi läikiv, näsad ja papillid puuduvad. Külgharudel ning neile 
kinnituvatel	 fibrillidel	 esinevad	 (eriti	 tipmistes	 osades)	 laikjad	 soraalid	 jahujate	
soreedidega, harude tipud sageli ebakorrapäraselt kõverdunud. Südamikukiht väga 
hõre, keskjuhe peenike. 

Apoteetsiumid esinevad väga harva. 

Südamikukiht K–, P+ punaseks (fumaarprototsetraarhape).

Holarktiline liik. Kasvab okaspuudel, harva kasel. Tundlik õhu saastumise suhtes. 
Eestis kogutud 4 korral vabariigi kesk- ja lõunaosast: LääneVirumaalt Simunast 
(V. Räsänen), Viljandist (V. Räsänen) ja Viljandimaalt Uue-Karisest (E. Parmasto) 
ning Tartumaalt Vissist (H. Lippmaa), ent kõik leiud on tehtud enam kui 40 aastat 
tagasi.

LST:	põõsasjas	väike	 tallus,	näsad	 ja	papillid	puuduvad,	esinevad	fibrillid	 ja	
laikjad soraalid, peaharud veidi paisunud, südamikukiht K–, P+ punaseks.



��0

��. USNEA GLABRESCENS (Nyl. ex Vain.) – jäik�habesamblik

Tallus põõsasjas, kuni �0 cm pikk ja niisama lai, tugevasti harunenud, jäik, 
hallikas- või kollakasroheline. Kinnituskoht hästi eristunud, tume. Peaharud kuni 
�,5 mm läbimõõdus, kaetud tihedalt väikeste papillidega. Külgharud pikad, niitjalt 
peenenenud, siledad, papillideta ja näsadeta. Harudel esinevad jahujate soreedidega 
soraalid, mis algul on punktikujulised, hiljem laikjad kuni praokujulised, kuid 
enamasti hästi piiritletud. Fibrillid puuduvad. Südamikukiht tihe. 

Apoteetsiumid arenevad harva, südamikukiht K+ punaseks, P+ oranžiks 
(norstikthape, lisaainena salatsiinhape).

Boreaalne liik. Kasvab okas- ja lehtpuudel, eelkõige kuusel ja kasel. Eestis üsna sage, 
levinud hajusalt kogu territooriumil. Sagedus ja ohtrus viimastel aastakümnetel 
langenud, tundlik õhu saastumise suhtes.

Erinevusi pehmest habesamblikust (U. distincta) vt. selle liigi kirjelduses. Võimalik 
on jäika habesamblikku segi ajada veel värvuva habesamblikuga (U. fulvoreagens), 
kuna mõlemal liigil on südamikukihi värvusreaktsioonid ühtviisi positiivsed. 
Värvuvat	habesamblikku	 iseloomustab	aga	fibrillide	 esinemine	ning	 soraalid,	mis	
sageli võivad laiali valguda.

LST: põõsasjas jäik tallus, peaharul papillid, külgharud pikad ja niitjalt 
peenenenud,	 fibrillid	 puuduvad,	 hästi	 piiritletud	 soraalid,	 südamikukiht	 K+	
punaseks, P+ oranžiks.

�4.* USNEA GLAUCA Mot. – sini-habesamblik

Tallus põõsasjas, rippuv või püstine, kuni �0(�0) cm pikk, ebakorrapäraselt ning 
mitte eriti palju harunev, tume-, oliiv- või sinakasroheline. Kinnituskoht mõnevõrra 
tumenenud. Peaharudel (läbimõõt kuni � mm) koorkiht ringjalt pragunenud. 
Papillid puuduvad, kuid harud on hajusalt kaetud väikeste näsadega. Esinevad 
vähearvukad	fibrillid.	Soraalid	ja	isiidid	puuduvad.	Südamikukiht	hõre,	suhteliselt	
paks, ka keskjuhe on jäme.

Harude tipus paiknevad apoteetsiumid, need kuni � cm läbimõõdus, valkja ketta 
ning	servmiste	fibrillidega.	Eosed	6×8	µm.	

Südamikukiht ja apoteetsiumi ketas K–, P–.

Submontaanne liik. Kasvab leht- (tammel, pihlakal, kasel) ja okaspuudel (kuusel). 
Eestis teada � leid Saaremaalt Koltsist (E. Häyren �9�5. a.).

Eestis esineda võivatest habesamblikest on sarnane vaid õis-habesamblikuga (U. 
florida), millel samuti esinevad apoteetsiumid ja puuduvad soraalid. Õis-habesamblik 
erineb aga vaadeldavast liigist nii morfoloogiliselt (pea- ja külgharudel tihedalt 
papille	 ja	 fibrille),	 anatoomiliselt	 (südamikukiht	 tihe	 ja	 õhuke)	 kui	 ka	 keemiliselt	
(südamikukiht ja apoteetsiumi ketas P+ kollaseks).

LST: põõsasjas või rippuv tallus, esinevad apoteetsiumid, soraalid puuduvad, 
südamikukiht ja apoteetsiumi ketas K–, P–.

�5. USNEA HIRTA (L.) Weber ex F. H. Wigg. – kahar�habesamblik 

Tallus põõsasjas, � kuni 8 cm pikk ning sama lai, kollakas- kuni oliivroheline, aluselt 
alates tugevasti harunev. Kinnituskoht pole tumenenud. Peaharud (kuni �,5 mm 
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läbimõõdus), eriti ülaosas märgatavalt lohklikud, kuid sileda koorkihiga – näsad ja 
papillid	puuduvad.	Külgharudel	tavaliselt	rohkelt	fibrille	ning	isidioosseid	soraale.	
Viimased paiknevad eriti tihedalt ning võivad talluse tipmistes osades laiali valguda. 
Südamikukiht hõre, keskjuhe peenike. 

Apoteetsiumid	 (läbimõõdus	kuni	7	mm),	 servafibrillide	ning	 tallusest	heledama	
kettaga, arenevad harva. Eosed 5×8 µm. 

Südamikukiht K–, P–.

Boreaalne liik. Kasvab okas-, aga ka lehtpuude (kase, pihlaka, tamme) koorel ning 
puidul. Talub õhu saastumist paremini kui teised selle perekonna liigid. Kõige 
tavalisem habesamblik Eestis, esineb ohtralt kõikides piirkondades, enamikus 
metsatüüpides, ka väikelinnades ja suuremate linnade servaaladel.

Erinevusi lähedasest lohklikust habesamblikust (U. foveata) vt. selle liigi 
kirjelduses.

LST:	 põõsasjas	 tallus,	 näsad	 ja	 papillid	 puuduvad,	 esinevad	 fibrillid	 ja	
isidioossed soraalid, peaharud ülaosas lohklikud.

�6. USNEA LAPPONICA Vain. /U. sorediifera Mot./ – lapi�habesamblik

Tallus põõsasjas, 5–7 cm pikk, mitte eriti tugevasti harunenud, sinakas- või 
hallikasroheline. Kinnituskoht laialt tumenenud. Peaharud alusel �,8–�,5 mm 
läbimõõdus, võivad ülaosas olla mõnevõrra lülistunud. Harud kaetud papillidega. 
Külgharude tipud lühikesed, pole niitjalt pikenenud. Fibrillid ohtrad. Harudel 
paiknevad jahujate soreedidega soraalid on algul laikjad, hiljem sageli laialivalguvad. 
Südamikukiht hõre. 

Apoteetsiume ei teata. 

Südamikukiht K–, P–.

Submontaanne liik. Kasvab okaspuudel. Tundlik õhu saastumise suhtes. Eestis 
esineb hajusalt kogu territooriumil (enam kui �0 leiukohta).

Lähedane värvuvale habesamblikule (U. fulvoreagens), viimane on vaadeldavast 
liigist hästi eristatav keemiliselt (südamikukihi värvustestid on positiivsed) ning 
mõnevõrra ka morfoloogiliselt (tallus tavaliselt suurem, tugevasti harunenud, võib 
olla kollaka varjundiga).

LST:	põõsasjas	tallus,	peaharul	papillid,	esinevad	fibrillid	 ja	 laikjad	soraalid,	
südamikukiht K–, P–.

�7.* USNEA LARICINA Vain. – lehise-habesamblik

Tallus põõsasjas, väike, kuni 6 cm pikk ja umbes niisama lai, roheline. Kinnituskoht 
tumenenud. Peaharud alusel kuni � mm läbimõõdus, kaetud papillidega. 
Külgharudele	 kinnituvad	 peenikesed	 ja	 painduvad	 fibrillid	 pole	 kuigi	 arvukad.	
Soraalid väikesed, punktikujulsed, kumerad, teravalt piiritletud, hiljem võivad veidi 
laieneda, kuid mitte laiali valguda. Südamikukiht tihe. 

Apoteetsiume ei tunta. 

Südamikukiht K+ punaseks, P+ oranžiks (norstikthape).
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Boreaalne liik. Kasvab enamasti okaspuudel (kuusel, männil, lehisel), harva 
lehtpuudel (lepal). Eestis leitud väga harva – Saaremaal Kihelkonnast (V. Räsänen) 
ja Harjumaal Keilast (V. Räsänen).

Pisiliik, mis on lähedane värvuvale habesamblikule (U. fulvoreagens). Viimane 
erineb	vaadeldavast	liigist	laikjate	ja	laialivalguvate	soraalide	ning	arvukate	fibrillide	
poolest.

LST:	 põõsasjas	 tallus,	 peaharul	 papillid,	 esinevad	 vähearvukad	 fibrillid	 ja	
punktjad soraalid, südamikukiht K+ punaseks, P+ oranžiks.

�8.* USNEA LONGISSIMA Ach. – hiid-habesamblik 

Tallus rippuv, väga pikk (võib ulatuda mõnekümnest sentimeetrist mitme meetrini), 
hallikas- või kollakasroheline, hele, koosneb peamiselt pikkadest ja peenikestest 
(0,4–0,8 mm läbimõõdus), paralleelsetest, peaaegu üldse mitte harunevatest 
teisestest harudest. Peaharu on lühike, �–� cm pikk ja kuni �,� mm läbimõõdus, 
kaetud ringjalt praguneva koorkihiga, üsna alusel dihhotoomselt harunenud. Ka 
esmased külgharud on koorkihiga ja lühikesed ning harunevad peatselt. Suurema 
osa tallusest moodustavadki teisesed, mitteharunevad niitjad külgharud, millel 
koorkiht valdavalt puudub ja paljastub südamikukiht või isegi keskjuhe. Sageli 
on külgharud pulberja kattega, viimaseid ei saa siiski soreedideks pidada, kuna 
nad ei sisalda vetikarakke. Külgharudele kinnituvad peaaegu täisnurkselt arvukad 
koorkihiga	 kaetud,	 kuni	 mõne	 sentimeetri	 pikkused	 fibrillid.	 Soraalid	 ja	 isiidid	
puuduvad.

Apoteetsiumid arenevad väga harva. 

Südamikukiht K–, P–; keskjuhe I+ siniseks.

Boreaalne liik. Kasvab okaspuudel, peamiselt kuusel. Väga tundlik õhu saastumise 
suhtes. Eestis leitud sajandi algul Tallinna ümbrusest (K. Mereschkowsky). 
Põhja-Lätis	 on	 teada	 üks	 leiukoht.	 Nüüdisaegses	 Eesti	 lihhenoflooras	 esinemine	
kaheldav.

LST: pikk rippuv tallus, külgharud (mis moodustavad põhiosa tallusest) ei 
harune,	on	koorkihita	ja	ohtrate	fibrillidega,	soraalid	puuduvad.

�9. USNEA PROSTRATA Vain. – lüli-habesamblik 

Tallus põõsasjas, rippuv, kuni �0 cm pikk, suhteliselt väheharunev, sinakas- või 
oliivroheline. Kinnituskoht pole tumenenud. Peaharud alusel kuni � mm läbimõõdus. 
Harud kogu talluse ulatuses, eriti ülaosas, selgelt lülistunud, lülid mõnevõrra otstest 
peenemad ja keskosas jämedamad, nii et harude läbimõõt ebaühtlane. Koorkiht 
peaaegu sile või väheste näsade ja papillidega, mõnikord nõrkade lohkudega. 
Soraalid puuduvad või esinevad harva, võivad olla isidioossed. Fibrillid puuduvad 
või esinevad üksikud. Südamikukiht hõre. 

Apoteetsiumid väga haruldased. 

Südamikukiht K+ kollaseks → punaseks, P+ oranžiks.

Boreaalne liik. Kasvab okas- ja lehtpuudel. Tundlik õhu saastumise suhtes. Eestis 
teada 5 leidu: Vormsilt (H. Trass, T. Randlane), Hiiumaal Tahkunast (H. Trass), 
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Tallinnas Nõmmelt (H. Trass), Viljandimaal Karistest (E. Parmasto) ja Tarvastust (H. 
Trass).

Lüli-habesamblikku võib segi ajada kareda habesamblikuga (U. scabrata) ja sellele 
lähedaste	liikidega,	kuna	kõigil	neil	fibrillid	ja	soraalid	puuduvad	või	esinevad	harva	
ning harud võivad olla rohkem või vähem lohklikud. Heaks eristamistunnuseks on 
lülilisuse puudumine karedal habesamblikul.

LST:	 rippuv	 lülistunud	 tallus,	 fibrillid	 puuduvad,	 soraalid	 esinevad	 harva,	
südamikukiht K+ kollaseks → punaseks, P+ oranžiks.

�0. USNEA RUGULOSA Vain. – kurruline�habesamblik 

Tallus põõsasjas, rippuv, kuni �0 cm pikk, väheharunev, jäik, rohekas. Kinnituskoht 
pole eristunud. Peaharud (läbimõõdus kuni � mm) võivad olla nõrgalt lohklikud, 
iseloomulik tunnus on harude kurrulisus ja kortsulisus. Kurdudel paiknevad 
jämedad näsad, papillid puuduvad. Fibrillid puuduvad või neid esineb üksikuid. 
Soraalid ja isiidid puuduvad. Südamikukiht hõre. 

Apoteetsiumid esinevad väga harva. 

Südamikukiht K+ punaseks, P+ oranžiks.

Submontaanne liik. Kasvab peamiselt okaspuudel, aga ka kasel. Õhu saastumise 
suhtes tundlik. Eestis üle �0 leiukoha hajusalt üle kogu ala.

LST:	rippuv	väheharunev	tallus,	harud	kurrulised,	neil	esinevad	näsad;	fibrillid	
ja soraalid puuduvad, südamikukiht K + punaseks, P+ oranžiks.

��. USNEA SCABRATA Nyl. – kare�habesamblik 

Tallus põõsasjas, rippuv, kuni �0 cm pikk, tugev, ohtralt harunenud, õlgkollane 
kuni heleroheline, herbaariumis sageli pruunikaskollane. Kinnituskoht tumenenud. 
Peaharud ülaosas läbimõõdus kuni � mm, külgharud kuni �,5 mm, viimased 
paiknevad enam-vähem paralleelselt. Harud kohati märgatavalt lohklikud ja 
kurrulised, tihedalt kaetud papillide ning näsadega, nii et talluse pind tundub kare. 
Viimastest võivad areneda ka isidioossed soraalid. Fibrillid puuduvad või esinevad 
üksikud. Südamikukiht hõre. 

Apoteetsiumid esinevad harva. 

Südamikukiht K+ kollaseks → punaseks, P+ oranžiks (salatsiinhape); harva võivad 
värvustestid ka negatiivsed olla.

Boreaalne liik. Kasvab peamiselt okaspuudel, harva lehtpuudel palu- ja 
laanemetsades. Õhu saastumise suhtes võrdlemisi tundlik. Eestis üle �0 leiukoha 
hajusalt kogu alal.

LST: rippuv tallus, harud lohklikud ja kurrulised, ohtrate papillide ja näsadega, 
fibrillid	 puuduvad,	 võivad	 esineda	 isidioossed	 soraalid,	 südamikukiht	 K+	
kollaseks → punaseks, P+ oranžiks.
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��. USNEA SUBFLORIDANA Stirt. /U. comosa (Ach.) Vain./ vars-habesamblik 

Tallus põõsasjas, 5–7 cm pikk ning peaaegu niisama lai, kollakas- või hallikasroheline, 
tugevasti harunenud, kuid talluse harunemine ei alga päris alusel, vaid peaharu 
moodustab mõne millimeetri pikkuse varrekese. Kinnituskoht ning peaharu 
ülaosa tumenenud. Peaharud �–�,5 mm läbimõõdus, tihedalt kaetud papillidega. 
Külgharudel,	 eriti	 talluse	 keskosas,	 ohtralt	 fibrille;	 harude	 tipmistes	 osades,	mis	
niitjalt	ripuvad,	võivad	fibrillid	isegi	puududa.	Esinevad	laikjad	isidioossed	soraalid,	
mis mõnikord valguvad laiali ning katavad suure osa harude pinnast. Südamikukiht 
tihe, keskjuhe peenike. 

Apoteetsiumid esinevad harva. Eosed 6×�0 µm. 

Südamikukiht K– (harva K+ punaseks), P–.

Boreaalne liik. Kasvab okas- ja lehtpuudel ning puidul nii metsades kui avatud 
kasvukohtades. Talub õhu saastumist paremini kui teised selle perekonna liigid. 
Üks enamlevinud habesamblikke Eestis.

Kõigist teistest põõsasjatest habesamblikest (v. a. kaharast habesamblikust, U. hirta) 
erineb isidioossete soraalide esinemise poolest. Kahar habesamblik, mis samuti 
omab isidioosseid soraale ning on Eestis laialt levinud, on vaadeldavast liigist aga 
hästi eristatav sellega, et tallus kinnitumiskohas kohe haruneb ning peaharu ei 
moodusta tumenenud varrekest ega ole papillidega kaetud.

LST: põõsasjas tallus, kinnituskohas must varreke, peaharul papillid, esinevad 
fibrillid	ja	isidioossed	soraalid,	südamikukiht	K–,	P–.

��. USNEA SUBLAXA Vain. – juus-habesamblik

Tallus põõsasjas, rippuv, kuni �0 cm pikk, värskena roheline, herbaariumis 
kollakasroheline, tugevasti harunenud. Kinnituskoht tumenenud. Peaharud alusel 
�–�,5 mm läbimõõdus. Harud pikad, sageli loogelised või kõverdunud, kaetud 
papillidega. Võivad esineda ka näsad, millest arenevad isidioossed soraalid. Harudele 
kinnitub	ohtralt	fibrille,	need	on	pikad	(kuni	mõni	sentimeeter),	juusjalt	peenikesed	
ja kaarjalt rippuvad. Südamikukiht hõre. 

Apoteetsiumid	esinevad	kohati,	on	läbimõõdus	kuni	1	cm,	servmiste	fibrillidega.	
Eosed ümmargused, 6–7,5 µm läbimõõdus. 

Südamikukiht K+ punaseks, P+ oranžiks.

Boreaalne liik. Kasvab okas- ja lehtpuudel, meil kõige sagedamini kuusel ja kasel. 
Tundlik õhu saastumise suhtes. Eestis levinud hajusalt (üle �0 leiukoha) kogu 
territooriumil.

Juus-habesamblik on pisiliik, mis kuulub pika habesambliku rühma (U. filipendula 
s.	lat.).	Teised	selle	rühma	liigid	erinevad	vaadeldavast	lühemate	(kuni	1	cm)	fibrillide	
poolest.

LST: tugevasti harunenud rippuv tallus, esinevad pikad (üle � cm) peenikesed 
fibrillid	ja	isidioossed	soraalid,	südamikukiht	K+	punaseks,	P+	oranžiks.
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�4. USNEA SYLVATICA Mot. – metsa-habesamblik

Tallus põõsasjas, rippuv, �5–�0 cm pikk, tugevasti harunenud, rohekas, võib olla 
läikiv. Kinnituskoht pole tumenenud. Peaharud läbimõõdus kuni � mm, külgharud 
kuni 0,7 mm. Harud ülaosas kohati lohklikud. Koorkihil esinevad teravatipulised 
näsad; soraalid ja isiidid puuduvad. Fibrillid puuduvad või esinevad üksikud. 
Südamikukiht hõre. 

Apoteetsiumid esinevad kohati, on kuni 5 mm läbimõõdus, valkja või roosaka 
ketta	ning	servmiste	fibrillidega.	Eosed	6×	10	µm.	

Südamikukiht K–, P–.

Boreaalne liik. Kasvab leht- ja okaspuudel. Väga tundlik õhu saastumise suhtes. 
Eestis � leid – Hiiumaal Kõpu poolsaarel kuuse okstel (T. Randlane).

Teistest	rippuva	tallusega,	ent	fibrillideta	habesamblikest	(U. scabrata, U. rugulosa, 
U. prostrata) erineb südamikukihi negatiivsete värvustestide poolest; tõeline 
habesamblik (U. barbata), millel need testid on samuti negatiivsed, on vaadeldavast 
liigist aga hästi eristatav isidioossete soraalide ohtra esinemise poolest.

LST:	 rippuv	 tallus,	 fibrillid	 ja	 soraalid	 puuduvad,	 esinevad	 teravatipulised	
näsad, südamikukiht K–, P–.

Perekond VULPICIDA J.-E. Mattsson & M. J. Lai – rebasesamblik,�
rebasekõrv

Tallus lehtjas või põõsasjas, enamasti rosetja üldkujuga, nõrgalt substraadile 
kinnitunud või püstine, dorsiventraalsete või ristlõikes ümmarguste hõlmadega, 
hallikas- kuni erekollane. Talluse pind mõnevõrra võrkjalt kortsuline, alaküljel 
hajusad ritsiinid. Südamikukiht värvunud erekollaseks. Võivad esineda servmised 
soraalid. 

Viljakehadeks lekanoraalsed apoteetsiumid, mis paiknevad hõlmaservades 
või talluse pinnal. Ketas pruun, sageli sakilise peenikese talluseservaga. Eosed 
eoskotis 8-kaupa, �-rakulised, värvusetud, kerajad või peaaegu kerajad, 4–5×�–4 
µm. Pükniidid nii pindmised kui servmised, võivad paikneda mustadel väljakasvetel. 
Püknospoorid piklik-ellipsoidsed (�–�×6–8 µm) või sidrunikujulised (�–�×�–4 µm). 

Fotobiont: Trebouxia. 

Koorkiht sisaldab usniinhapet, südamikukiht pinastri- ja vulpiinhapet, mis annavad 
südamikule erekollase värvuse.

Rebasekõrvade perekond on hiljuti eraldatud käokõrvade (Cetraria) perekonnast 
eelkõige südamikukihi keemiliste ja viljakehade anatoomiliste tunnuste alusel.

Puukoorel ja maapinnal kasvavad põhjapoolkera parasvöötme alade samblikud.

Maailmas 6, Eestis � liiki.

 �. Tallus sidrunkollaste servasoraalidega; apoteetsiumid ja pükniidid arenevad 
väga harva. .................................................................................... �. V. pinastri

 – Tallus soraalideta, mustade näsajate pükniidide ja sageli ka apoteetsiumidega  .
 ........................................................................................................................�
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 �. Tallus alati dorsiventraalne, lamedate hõlmadega ja õhukese hõlmaservaga. 
Apoteetsiume tavaliselt arvukalt. Valdavalt puukoorel, harva loopealsetel maas. 
 .................................................................................................�. V. juniperinus

 – Tallus ka radiaalsümmeetriline, ristlõikes ümmarguste hõlmadega või 
dorsiventraalne, lamedate hõlmadega ja jämeda hõlmaservaga. Apoteetsiumid 
arenevad harva. Valdavalt loopealsetel maas, võib samas kasvukohas levida ka 
puurkoorele. ...............................................................................�. V. tubulosus

�. VULPICIDA JUNIPERINUS (L.) J.-E. Mattsson & M. J. Lai /Cetraria 
juniperina (L.) Ach.; Tuckermannopsis juniperina (L.) Hale/ – kadaka-
rebasesamblik,�kadaka-rebasekõrv�

Tallus lehtjas, 4–5 cm läbimõõdus, rosetjas, tõusvate kergelt harunenud laineliste ja 
õhukeste servadega hõlmadega. Talluse ülapool hallikas- kuni erekollane, mõnikord 
pisut kurruline, matt, isiidideta ja soreedideta. Talluse alapool ülapoolega ühte värvi, 
väheste kollakate ritsiinidega. Südamikukiht erekollane. 

Apoteetsiumid esinevad sageli, on kuni 8 mm läbimõõdus, pruunid, läikivad, 
harilikult nõgusad, täkilise, tallusega sama värvi servaga. Pükniidid hõlmaservadel 
asuvatel pükniidikandjatel, rohkearvulised, mustad. 

Koorkiht ja südamik K–, C–, KC– ja P–. Sisaldab koorkihis usniinhapet ning 
südamikukihis vulpiin- ja pinastrihapet.

Levikult hüpoarktomontaanne liik. Kasvab peamiselt kadaka tüvel ja okstel, harva 
ka lookadastikes maapinnal. Eestis sageli läänesaartel, paiguti ka Lääne- ja Põhja-
Eestis. Tundlik õhu saastumise suhtes.

LST: nii koorkiht kui südamikukiht kollased, tallus lehtjas, hõlmad lamedad, 
hõlmaserv õhuke, soreedideta, mustade näsajate pükniididega, sageli 
apoteetsiumidega.

�. VULPICIDA PINASTRI (Scop.) J.-E. Mattsson & M. J. Lai /Cetraria 
pinastri (Scop.) Gray; C. caperata sensu Vain.; Tuckermannopsis pinastri 
(Scop.) Hale/ – männi-rebasesamblik,�männi-rebasekõrv 

Tallus lehtjas, kuni � cm läbimõõdus, ebakorrapärase kujuga või rosetjas. Talluse 
ülapool erekollane, rohekas- või sidrunkollane, enam-vähem sile, soraalidega; alapool 
ülapoolega ühte värvi, harvade valkjate ritsiinidega. Südamikukiht erekollane. 
Soraalid servmised, moodustavad hõlmaservades pideva erekollase äärise, harva 
võivad esineda ka pinnasoraalid. 

Apoteetsiumid esinevad väga harva, on kuni 8 mm läbimõõdus, kastanpruunid, 
hambulise talluseservaga. Ka pükniidid arenevad väga harva. 

Koorkiht ja südamik K–, C–, KC–, P–. Sisaldab usniinhapet, pinastrihapet ja 
vulpiinhapet.

Boreaalne liik. Kasvab peamiselt okaspuude ja kase tüvel, jalamil ja okstel, 
sageli poolpõõsaste (sinikas, sookail) okstel. Eelistab valgusrikkaid kasvukohti 
(metsaservad, rabad jms.). Inimtegevuse suhtes võrdlemisi tundlik. Eestis tavaline 
kogu alal.

LST: nii koorkiht kui südamikukiht kollased, tallus lehtjas, erekollaste 
servasoraalidega.
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�. VULPICIDA TUBULOSUS (Schaer.) J.-E. Mattsson & M. J. Lai /Cetraria 
alvarensis (Wahlenb.) Vain. in Lynge/ loo-rebasesamblik,�loo-rebasekõrv 

Tallus lehtjas või põõsasjas, püstine, kuni � cm kõrge. Hõlmad, eriti talluse keskosas, 
radiaalsümmeetrilised, ristlõikes ümmargused, hõlmatipud tömbid. Võivad esineda 
ka dorsiventraalsed hõlmad, sel juhul hõlmaserv suhteliselt jäme. Talluse ülapool 
hallikas- kuni erekollane, soreedideta ja isiidideta; alapool pisut heledam. 

Apoteetsiumid esinevad harva, on nõgusad, tumepruunid, läikivad, täkilise 
servaga, serv tallusega ühte värvi. Pükniidid mustad, paiknevad hõlmaservadel, 
näsajatel pükniidikandjatel. 

Koorkiht ja südamik K–, C–, KC–, P–. Sisaldab koorkihis usniinhapet ning 
südamikukihis pinastri- ja vulpiinhapet.

Piiratud levikuga liik, mida on peetud Läänemere saarte (Ölandi, Gotlandi, Saaremaa) 
endeemiks. Üksikjuhtudel on teda leitud ka Rootsi ja Eesti mandrialal. Kasvab 
lubjarikkal pinnasel loodudel, võib levida samas kasvukohas ka puude ja põõsaste 
(näit. kadaka) tüvele. Eestis leitud Saaremaal (Lõo, Atla jt. loopealsetel), Hiiumaal, 
Kassaris, Osmussaarel ja Vormsil. Ainuke kasvukoht mandril – Pääsküla lool – on 
hävinud.

LST: nii koorkiht kui südamikukiht kollased, tallus lehtjas kuni põõsasjas, 
hõlmad ristlõikes ümmargused või lamedad (paksu hõlmaservaga), pükniididega, 
harva apoteetsiumidega.

Perekond XANTHOPARMELIA (Vain.) Hale – koldsamblik

Tallus lehtjas, hõlmine, rosetjas või ebakorrapärane, väga erineva suurusega 
(läbimõõduga mõnest sentimeetrist kuni �0 sentimeetrini). Talluse ülapool kahvatu- 
või rohekaskollane; alapool pruun kuni must. Hõlmad kitsad kuni keskmise 
laiusega. Pseudotsüfellid puuduvad, ülemist koorkihti kattev õhuke epikorteks on 
pooridega. Võivad esineda isiidid ja soraalid. Ritsiinid alaküljel lihtsad, ulatuvad 
kuni hõlmaservadeni. 

Viljakehadeks lekanoraalsed apoteetsiumid. Eosed eoskotis 8-kaupa, �-rakulised, 
ellipsoidsed. Püknospoorid hantlikujulised. Fotobiont: Trebouxia. 

Sisaldab koorkihis usniinhapet ja südamikukihis erinevaid samblikuaineid (depsiide, 
depsidoone, rasvhappeid, antrakinoone).

Kasvavad kivil ja maapinnal; laialt levinud kogu maailmas, kuid kõige arvukamalt 
on esindatud Aafrika lõunaosas ja Austraalias.

Maailmas üle 400 liigi, Eestis � liiki.

Liikide määramistabel ja täiendav kirjandus vt. perekond Parmelia (s. lat.) 
kirjelduses.

�. XANTHOPARMELIA CONSPERSA (Ach.) Hale /Parmelia conspersa (Ach.) 
Ach./ – kare�koldsamblik 

Tallus lehtjas, rosetja või ebakorrapärase kujuga, kuni �0 cm läbimõõdus. Talluse 
ülapool määrdunud- või rohekaskollane, keskosas kohati tumenenud ning servad 
mõnevõrra õlise läikega. Hõlmad läbimõõduga kuni 4 mm. Talluse alapool tumepruun 
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kuni must, läikiv, lühikeste mustade ritsiinidega. Ülapoolel esineb ohtralt lihtsaid 
või koraljalt harunenud isiide, mis mõnikord katavad kogu talluse keskosa. 

Sagedased on ka pükniidid ja 5–�0 mm läbimõõduga apoteetsiumid. Ketas on 
tumepruun, nõgus või lame, ümbritsetud kitsa, mõnikord lainelise ja isidioosse 
talluseservaga. Eosed värvusetud, �-rakulised, ellipsoidsed, 8–��×5–7 µm. 

Koorkiht K+ kollaseks; südamikukiht K+ kollaseks → punaseks, P+, kollaseks → 
punaseks. Talluses esinevad usniinhape ja salatsiin- või stikthape põhiainetena 
ning norstikthape lisaainena.

Multiregionaalne epiliit. Kasvab graniitkividel. Eestis tavaline, leiukohti vabariigi 
kõikides osades.

LST: lehtjas kollakas tallus, isiidid.

�. XANTHOPARMELIA MOUGEOTII (Schaer. ex D. Dietr.) Hale /Parmelia 
mougeotii Schaer. ex D. Dietr./ – Mougeot’�koldsamblik 

Tallus lehtjas, rosetja kujuga, väike (läbimõõduga kuni � cm). Talluse ülapool 
kollakashall või -roheline, keskosas sageli tumenev kuni mustjas, servades nõrgalt 
õlise läikega, tugevasti substraadile kinnituv. Talluse alapool tumepruun kuni must, 
servades heledam pruun; ritsiinid tumedad, ulatuvad kuni hõlmaservadeni. Hõlmad 
kitsad, kuni � mm laiused, lamendunud. Ülapoolel paiknevad laikjad soraalid 
tallusest heledamate (kahvatukollaste või valkjate) soreedidega. 

Apoteetsiumid esinevad väga harva, on kuni � mm läbimõõdus, pruuni ketta ja 
jämeda soredioosse talluseservaga. Eosed värvusetud, �-rakulised, ellipsoidsed, 8–
��×5–6 µm. 

Koorkiht K+ kollaseks; südamikukiht K+ kollaseks, P+ oranžiks. Sisaldab usniin- ja 
stikthapet.

Subokeaaniline epiliit, kasvab graniitkiviklibul avatud valgusrikastes kasvukohtades. 
Eestis 5 leidu: Kakumäelt Tallinna ligidal (P. Wasmuth), Raplast (H. Aasamaa), 
Harilaiult Saaremaal (H. Trass), Lahemaa rahvuspargist Pedassaare neemelt (E. 
Otsman) ja Pedassaarelt (E. Nilson, T. Randlane, T. Piin).

Välimuselt mõnevõrra sarnane pais-põhjasamblikuga (Arctoparmelia incurva), 
viimasel on aga kumerad hõlmad, peajad soraalid ja negatiivsed värvusreaktsioonid 
südamikukihil.

LST: lehtjas kollakas tallus, kitsad lamendunud hõlmad, laikjad soraalid, 
südamikukiht K+ kollaseks, P+ oranžiks (stikthape).

�. XANTHOPARMELIA SOMLOËNSIS (Gyeln.) Hale /Parmelia taractica 
auct. non Kremp.; P. stenophylla auct.; P. molliuscula auct./ – kitsahõlmine�
koldsamblik 

Tallus lehtjas, ebakorrapärase kujuga, kuni �0 cm läbimõõdus, nõrgalt substraadile 
kinnituv. Talluse ülapool määrdunudkollane, kollakashall või -roheline, hõlmaservades 
õlise läikega. Hõlmad kuni �0 mm laiused, lamedad või veidi kumerad, sügavalt 
jagunenud, ebakorrapäraselt ja sageli üksteist katvalt paiknevad. Talluse alapool 
hele- kuni tumepruun, servades mõnikord peaaegu valkjas, lühikeste pruunide 
ritsiinidega. 
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Apoteetsiumid esinevad harva. Apoteetsiumi ketas (läbimõõduga kuni � cm) 
on pruun ja ümbritsetud tallusega sama värvi talluseservaga. Eosed �-rakulised, 
värvusetud, lai-ellipsoidsed, 8–��×5–7 µm. 

Koorkiht K+ kollaseks; südamikukiht K+ punaseks, P+ kollaseks kuni oranžiks. 
Sisaldab usniin- ja salatsiinhapet, lisaainena lobaarhapet. Keemiline rass, mis 
sisaldab fumaarprototsetraarhapet (K+ pruuniks, P+ punaseks), on kirjeldatud kui 
omaette liik X. protomatrae (Gyeln.) Hale. Viimast ei ole Eestis määratud.

Kserokontinentaalne epiliit. Kasvab graniitkividel avatud valgusrikastes 
kasvukohtades. Kogu Eestis laialt levinud.

LST: lehtjas kollakas tallus, isiidide ja soraalideta, talluse alapool pruun, 
südamikukiht K:+ punaseks, P+ oranžiks (salatsiinhape).

Perekond XANTHORIA (Fr.) Th. Fr. – korpsamblik,�seinakorp

Tallus lehtjas või soomusjas, liibuvate või tõusvate hõlmadega, harva pisipõõsasjas, 
kuni �0 cm läbimõõdus. Kinnitub substraadile talluse keskosas ritsiinide abil, 
hõlmade servad pole substraadile kinnitunud. Talluse ülapool kollane kuni oranž, 
K+ punaseks (sisaldab parietiini ja parietiini derivaate). Talluse alapool ülapoolest 
heledam, valkjas või hallikaskollane. Nii üla- kui alapool kaetud koorkihiga. Hõlmadel 
võivad esineda soraalid, isiidid ja apoteetsiumid. 

Lekanoraalsed apoteetsiumid on kollased kuni oranžid. Eoskotis enamasti 8 eost, 
need värvusetud, bipolaarsed, paiknevad kahes reas, ellipsoidsed, �0–�7×6–�0 µm. 

Fotobiont: Trebouxia.

Kasvavad puude koorel, puidul, müüridel, kividel ja kaljudel.

Maailmas �5, Eestis 9 liiki.

 �. Tallus soreedide ja/või isiididega, apoteetsiumid esinevad harva ......................�

 – Tallus soreedideta, isiidideta, enamasti apoteetsiumidega  ...............................7

 �. Hõlmad selgelt lehtjad, substraadile liibuvad talluse keskosas pindmised isiidid, 
mis mõnikord soreedistuvad. Ainult kivil  ........................................................�

 – Hõlmad kas lehtjad (kuid siis tõusvate servadega) või soomusjad, tõusvad kuni 
püstised; hõlmade servades soreedid ja/või soreedistuvad blastiidid. Puukoorel, 
puidul, kivil  ....................................................................................................5

 �. Hõlmad kitsad (kuni � mm), kumerad; talluse keskosas näsajad või peajad 
isiidid, mis võivad soreedistuda. .................................................. 9. X. sorediata

 – Hõlmad laiad (üle � mm) lamedad; talluse keskosas kumerad hõlmad või isiidid, 
soreedid puuduvad  .........................................................................................4

 4. Talluse keskosas kumerad kuni lamendunud hõlmakesed; apoteetsiumid 
esinevad kohati; mereäärsetel graniitkividel. ................................ 7. X. parietina

 – Talluse keskosas näsajad isiidid; apoteetsiumid harva; valdavalt lubjakivil, harva 
puukoorel. ....................................................................................�. X. calcicola
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 5. Tallus väikepõõsasjas, moodustab padjandeid; hõlmad tõusvad kuni püstised, 
tugevasti lõhestunud; hõlmaservades soreedid ja blastiidid. .......�. X. candelaria

 – Tallus lehtjas või soomusjas, ei moodusta padjandeid; hõlmad substraadile 
liibuvad või tõusvad, vähelõhestunud; hõlmaservades huuljad või kraaterjad 
soraalid ...........................................................................................................6

 6. Tallus rosetjas, substraadile enam-vähem liibuv; hõlmad kuni �,5 mm laiad, 
servades tõusvad; hõlmaservades ja -kaenaldes kraaterjad soraalid. . 4. X. fallax

 – Tallus pole rosetjas, enamasti peaaegu soomusjas; hõlmad kuni 0,8 mm laiad, 
servades tõusvad ja tagasi käändunud; hõlmaservades ja -tippudes huuljad 
soraalid. ............................................................................................ 5. X. fulva

 7. Tallus suur (�–�0 cm läbimõõdus), hõlmad laiad (�–5 mm), lamedad. ................
 .................................................................................................... 7. X. parietina

 – Tallus väike (kuni �, harva 4 cm), hõlmad kitsad (kuni � mm) ja kumerad või 
vähemärgatavad ..............................................................................................8

 8. Kasvab kivil. Hõlmad hästi arenenud, kitsad, kumerad, üksteisest eemale 
hoidvad. .........................................................................................�. X. elegans

 – Kasvab puukoorel ja puidul. Hõlmad vähemärgatavad või peaaegu pole 
arenenud .........................................................................................................9

 9. Tallus peaaegu koorikjas, hõlmad vähe arenenud. Apoteetsiumid lameda ketta ja 
kitsa servaga, kollakaspruunid, tallusele liibuvad. ........................ 6. X. lobulata

 – Tallus koosneb väikestest hõlmadest, mis jäävad aga arvukate apoteetsiumite 
varju. Apoteetsiumid nõgusa ketta ja laia servaga, oranžikaskollased, tallusest 
eemale hoidvad. ..........................................................................8. X. polycarpa

�. XANTHORIA CALCICOLA Oxner /X. aureola aud. pro parte, non (Ach.) 
Erichsen s. str.; X. parietina var. congranulata (Cromb.) de Lesd.; X. 
isidioidea (Beltr.) Szat./ – lubja-korpsamblik 

Tallus lehtjas, kuni �0 cm läbimõõdus. Talluse ülapool kollane kuni kollakasoranž. 
Lamedad, mõne millimeetri laiused hõlmad liitunud ja substraadile liibunud. 
Hõlmaservad sopilised ja mõnikord veidi paksenenud ning hoiavad substraadist 
eemale. Talluse keskosas esinevad väikesed, villjad või jämenäsajad, mõnikord 
lamendunud, kuni 0,5-mm läbimõõduga, üksikult või tihedalt asuvad tugevad 
isiidid. Hõlmaservad siledad. Soraalid puuduvad. 

Apoteetsiume esineb suhteliselt harva, nad on laia serva ja veidi nõgusa 
punakasoranži kettaga. Pükniide esineb suhteliselt sageli, nad on nähtavad 
oranžikaspunaste täpikestena näsade tippudes. 

Tallus ja apoteetsiumid K+ kirsipunaseks.

Eestis haruldane, subokeaaniline liik. Kasvab lubjakivil, harva puukoorel ja 
puidul. Praeguseks teada üks leid Pääskülast, männi jalamil (H. Trass) ning kaks 
leidu Vilsandi looduskaitsealalt (Keskmiselt ja Alumiselt Vaikalt), rannaäärsetel 
lubjakivikaljudel (T. Randlane).

Võib kergesti segi minna hariliku seinakorba (X. parietina) mere ääres graniitkividel 
kasvavate vormidega, millistel talluse keskosas arenevad lühikesed isiide meenutavad 
hõlmakesed.
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LST: tallus lehtjas, kollane, hõlmad üle � mm laiad, talluse keskosas isiidid, 
soreedid puuduvad, apoteetsiumid arenevad harva.

�. XANTHORIA CANDELARIA (L.) Th. Fr. /X. lychnea (Ach.) Th. Fr./ – pisi-
korpsamblik 

Tallus väikepõõsasjas, moodustab kuni �,5 cm läbimõõduga hallikaskollaseid kuni 
kollakasoranže padjandeid. Hõlmad väga peened, alla � mm laiad, enamasti püstised, 
harva tõusvad, alaosas substraadile liibuvad. Tugevasti lõhestunud hõlmaservades 
paiknevad kergesti murduvad blastiidid ja terajad sidrunkollased soreedid, mõnikord 
on kogu talluse pind soreedidega kaetud. Hõlmade alapoolel võib vahel märgata väga 
nõrgalt arenenud ritsiine.

Apoteetsiume esineb harva, paiknevad hajusalt talluse pinnal, asetuselt liibuvad 
või tõusvad, on kuni � mm läbimõõdus, terve või soreedistunud servaga ja lameda 
erekollase kettaga. Pükniidid esinevad väikestel, madalatel, 0,�–0,5 mm läbimõõduga 
oranžikaspunastel näsakestel. 

Tallus ja apoteetsiumid K+ kirsipunaseks.

Multiregionaalne liik. Kasvab enamasti kividel, harvem mitmesugusel eutrofeerunud 
substraadil, leht- ning okaspuude koorel ja puidul. Õhu saastumise suhtes 
vastupidav. Eestis tavaline, on levinud kogu territooriumil.

Selle liigi puidul ja puukoorel kasvavate isendite tallus ei moodusta selgepiirilisi 
padjandeid, rohkem varieerub ka hõlmade laius ja asend substraadi suhtes. Sellised 
eksemplarid on väga sarnased soomusja korpsamblikuga (X. fulva), viimasel on aga 
laiemad liibuvad ja vähelõhestunud hõlmad, hõlmaservade üla- või sageli ainult 
alapoolel paiknevad sidrunkollased soreedid, blastiidid puuduvad.

LST: tallus kollane, väikeste padjanditena, hõlmad püstised, hõlmaservad 
blastiidide ja soreedidega.

�.* XANTHORIA ELEGANS (Link) Th. Fr. /Caloplaca elegans (Link) Th. Fr./ 
– punakas�korpsamblik

Tallus lehtjas, �–4 cm lai, rosetjas, sügavalt lõhestunud, oranž kuni oranžikaspunane. 
Hõlmad paiknevad substraadil kiirjalt, on kitsad, kuni � mm laiad, üksteisest eemale 
hoidvad ja enamasti kõverdunud, kumerad ning ainult otstest veidi lamendunud. 
Tallus soreedideta ja isiidideta. 

Apoteetsiumid esinevad tihti, on 0,�–�,0 mm läbimõõdus, oranžikaspunase 
kettaga, asetsevad enamasti tihedalt talluse keskosas. Pükniidide esinemise kohta 
andmed puuduvad. 

Tallus ja apoteetsiumid K+ kirsipunaseks.

Arktoalpiinne liik. Kasvab lubjarikkal substraadil. Leitud üks kord – �9�7. a. 
Tallinnas kivimüürilt (V. Räsänen).

Võib segi minna kuldsambliku perekonna (Caloplaca) rosetja tallusega liikidega, 
kuid erinevalt viimastest on kõigil korpsamblikel talluse alaküljel välja kujunenud 
ka alumine koorkiht.

LST: tallus lehtjas, oranžikaspunane, soreedideta ja isiidideta, hõlmad kitsad 
(kuni � mm) ja kumerad.
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4. XANTHORIA FALLAX (Hepp) Arnold /X. substellaris (Ach.) Vain./ 
– lehtjas�korpsamblik 

Tallus lehtjas, sageli korrapäraselt rosetjas, läbimõõduga �–� cm, rohekas- kuni 
erekollane. Hõlmad korrapäraselt asetunud, selgelt lehtjad, �–� mm pikad ning �–
�,5 mm laiad, otstes mõnevõrra laienevad ja harunevad, servades tõusvad. Isiidid 
puuduvad. Sidrunkollased soreedid esinevad talluse keskosas hõlmaservades, 
hakates arenema talluse alapoolelt ning moodustades hiljem hõlmade kaenaldes 
paiknevaid kraaterjaid soraale. 

Apoteetsiumid tavaliselt puuduvad, kui esinevad, siis on läbimõõdus �–�,5(�) 
mm, lameda pruunikasoranži kettaga ja suhteliselt jämeda talluseservaga, millel 
võivad areneda soraalid. 

Tallus ja apoteetsiumid K+ kirsipunaseks.

Kasvab puukoorel ja graniitkividel.

Pikka aega valesti interpreteeritud takson, mida tavaliselt käsitleti ühe liigina 
soomusja korpsamblikuga (X. fulva). Erineb viimasest rosetja ja suurema talluse, 
laiemate hõlmade ning kraaterja kujuga soraalide poolest. Levik seni vähe uuritud, 
esineb hajusalt nii Euroopas kui Aasias. Eestis teada üks leid Tartust, vahtra tüvel 
(T. Ahti, �99�).

LST: tallus kollane, lehtjas, rosetjas ja ei moodusta padjandeid, hõlmaservad 
kraaterjate soraalidega.

5. XANTHORIA FULVA (Hoffm.) Poelt & Petutschning (X. subramulosa 
Räsänen) – soomusjas�korpsamblik 

Tallus väikelehtjas või peaaegu soomusjas, koosnedes väikestest kollakas- kuni 
tumeoranžidest hõlmadest. Hõlmad kuni � mm pikad ja 0,�–0,8 mm laiad, keskosas 
substraadile liibuvad, kuid servades tõusvad ja tagasi käänduvad. Isiidid puuduvad. 
Kollased soreedid arenevad hõlmaservades ja -tippudes talluse alapoolel ning 
moodustavad hõlmade tagasikäändumise tõttu huuljaid soraale. 

Apoteetsiumid esinevad harva, on tallusel istuvad, paksu serva ja tallusega 
ühte värvi kettaga. Pükniide leidub sageli, on nähtavad punakasoranžide väikeste 
näsakestena. 

Tallus ja apoteetsiumid K+ kirsipunaseks.

Katkendliku areaaliga liik, kasvab laialehiste lehtpuude või ka okaspuude koorel, 
eelistades valgusküllaseid kasvukohti. Eestis võrdlemisi haruldane liik, leitud 
Tallinnas Nõmmelt (P. Wasmuth), Harjumaal Hagerist (E. Häyren), Lääne-Virumaal 
Kundast (V. Räsänen) ja Palmse ümbrusest (E. Sander), Tartumaal Alatskivilt (I. 
Jüriado, T. Randlane) ning Abruka saarelt (T. Randlane).

Erinevusi lehtjast korpsamblikust (X. fallax) vt. selle liigi kirjelduses.

LST: tallus kollane, lehtjas kuni soomusjas, ei moodusta padjandeid, 
hõlmaservad ja tipud huuljate soraalidega.
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6.* XANTHORIA LOBULATA (Flörke) de Lesd. /Caloplaca lobulata (Flörke) 
Hellb.; X. boulyi Zahlbr./ – liibuv�korpsamblik

Tallus väikesehõlmaline või peaaegu koorikjas, 0,5–�,5(�) cm läbimõõdus, 
kollane kuni kollakashall. Hõlmad 0,5–�,0 mm pikad ja ligikaudu niisama laiad, 
ümardunud otstega, substraadile tihedalt liibuvad, või pole üldse välja kujunenud 
ning tallus moodustub ebamäärase kujuga koorikjatest laikudest. Soraalid ja isiidid 
puuduvad. 

Apoteetsiume esineb sageli, need on tallusele liibunud, 0,�–0,5 mm läbimõõdus. 
Ketas kollakaspruun, lame, talluseserv kitsas, madal. Eosed ellipsoidsed, �0–�6×5–
8 µm. Pükniide pole leitud. 

Tallus ja apoteetsiumid K+ kirsipunaseks.

Nemoraalne epifüüt. Kasvab lehtpuude eutrofeerunud koorel ja puidul. Võrdlemisi 
vastupidav õhu saastumise suhtes. Eestis haruldane, leitud sõjaeelsetel aastatel 
Tallinna ümbrusest Haaberstist (P. Wasmuth) ja Saaremaal Kuressaarest (V. 
Räsänen).

Lähedane viljakale korpsamblikule (X. polycarpa), viimase apoteetsiumid on 
aga laiema serva ja nõgusa kettaga ning pole asetuselt liibuvad. Kuna liibuva 
korpsambliku tallus võib sageli olla peaaegu koorikjas ning alumine koorkiht pole siis 
arenenud, on seda liiki uuemal ajal käsitletud kuldsamblike perekonda (Caloplaca, 
sect. Xanthoriella) kuuluvana.

LST: tallus kollane, lehtjas kuni koorikjas, vähemärgatavate hõlmadega, 
apoteetsiumid lameda ketta ja kitsa servaga, tallusele liibunud.

7. XANTHORIA PARIETINA (L.) Th. Fr. /X. aureola Ach./ – harilik�
korpsamblik,�harilik�seinakorp 

Tallus selgelt lehtjas, �–�0(�0) cm läbimõõdus, kollane kuni kollakasoranž, harva 
oranžikaspunane või hallikas. Hõlmad õhukesed ja lamedad, �–5 mm laiad, omavahel 
liitunud ja tihedalt substraadile liibunud. Hõlmaservad lainjad, sopilised ja mõnevõrra 
tõusvad. Talluse keskosas võivad mõnikord esineda kumerad hõlmakesed. Soraalid 
ja isiidid puuduvad. 

Apoteetsiume esineb talluse keskel enamasti arvukalt, on kuni 5 mm läbimõõdus, 
oranžikaskollase, lameda või veidi nõgusa ketta ja kitsa, vanematel apoteetsiumidel 
peaaegu kaduva servaga. Pükniide esineb väga harva, nad asetsevad talluse pinnal 
0,�–0,� mm laiuste oranžikaspunaste näsakestena üksikult või rühmiti. 

Tallus ja apoteetsiumid K+ kirsipunaseks.

Multiregionaalne liik. Kasvab puidul, puukoorel, kividel jne. Väga taluv õhu 
saastumise suhtes. Eestis tavaline kogu alal, asustab ka tugeva inimmõjuga alasid.

Nii talluse kuju kui värvus varieerub väga laiades piirides. Kõige raskemini on 
määratavad mereäärsetel graniitkividel kasvanud vormid, millistel talluse keskosas 
areneda võivad kumerad hõlmakesed on väga sarnased lubja-korpsambliku (X. 
calcicola) näsajatele isiididele. Viimane liik graniitsel kivimil siiski ei kasva, ka 
esinevad tal apoteetsiumid õige harva.

LST: tallus lehtjas, kollane, soreedideta ja isiidideta, hõlmad üle � mm laiad, 
arvukad apoteetsiumid.
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8. XANTHORIA POLYCARPA (Hoffm.) Th. Fr. ex Rieber – viljakas�korpsamblik 
(tahvel 

Tallus moodustab väikesi, 0,5–�-cm läbimõõduga kollaseid kuni oranžikaskollaseid, 
varjulistes kasvukohtades hallikaid padjandeid. Hõlmad väikesed, 0,5–�,0 mm laiad, 
lamedad või veidi kumerad ja lõhestunud servaga. Hõlmade alaküljel sageli ritsiinid. 
Soraalid ja isiidid puuduvad. 

Apoteetsiume on väga arvukalt, nad asetsevad tallusel tihedalt üksteise kõrval, 
kattes sageli kogu pinna (sellisel juhul jäävad hõlmad nähtavale ainult talluse servas), 
kuid siiski pole tallusele liibuvad. Apoteetsiumid on 0,5–4,0 mm läbimõõdus, kollase, 
hallikasrohelise või halli serva ja tume- kuni oranžikaskollase nõgusa kettaga, mis 
hiljem muutub lamedaks. Pükniide esineb väga sageli, nad asetsevad talluse keskel 
või servaosas väikeste oranžikaspunaste näsakestena ja on hästi nähtavad juhul, kui 
apoteetsiumid on noored või kui neid on vähearvukalt. Noored apoteetsiumid ning 
pükniide kandvad hõlmaosad annavad tallusele näsalise või kortsulise üldilme. 

Tallus ja apoteetsiumid K+ kirsipunaseks.

Holarktilise areaaliga liik. Kasvab sageli lehtpuude peentel okstel, harva mitmesuguste 
puuliikide koorel, veel harvem puidul. Võrdlemisi vastupidav õhu saastumisele. 
Eestis sage liik, esineb kogu territooriumil.

Mõnedel halli värvusega ja varjulistes kohtades kasvavatel eksemplaridel puudub 
koorkihis parietiin (K–). Väheste apoteetsiumidega, enamasti puidult leitud 
eksemplaride talluse üldilme on noorte apoteetsiumide ja pükniide kandvate 
hõlmaosade tõttu näsaline või kortsuline. Sellised eksemplarid on väga sarnased 
korpsamblike isiide kandvate liikidega. Lähedane liibuvale korpsamblikule (X. 
lobulata), millel esinevad aga kitsa serva ja lameda kettaga, tallusele liibuvad, 
tihedalt kõrvuti asetsevad apoteetsiumid.

LST: tallus kollane, lehtjas, vähemärgatavate hõlmadega, apoteetsiumid nõgusa 
ketta ja laia servaga, tallusest eemalehoidvad.

9. XANTHORIA SOREDIATA (Vain.) Poelt /X. scandinavica de Lesd.; 
Caloplaca sorediata (Vain.) Du Rietz/ – teraline�korpsamblik

Tallus lehtjas, kollakas- kuni punakasoranž, läbimõõduga kuni 6 cm. Hõlmad kitsad 
(kuni � mm laiad), kumerad, sageli looklevad. Talluse ülapoolel asetsevad pindmiselt 
peajad või näsajad isiidid, mis mõnikord võivad soreedistuda. Apoteetsiumid esinevad 
harva. Teiste tunnuste poolest sarnaneb punaka korpsamblikuga (X. elegans).

Arktoalpiinne epiliit, kasvab lubjakivil. Eestis leitud hiljuti Harjumaal Kostiverest (L. 
Martin, M. Temina).

LST: tallus lehtjas, oranž, kitsad (kuni � mm) kumerad hõlmad, peajad isiidid, 
mis võivad soreedistuda.
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