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Armsad samblasõbrad!
Lõppeva aastaga koos saadame ära ka senise Eestis ametlikult kehtinud
sammaltaimede süsteemi ning uueks aluseks saab sel aastal ajakirjas Folia Cryptogamica
Estonica avaldatud Eesti sammalde nimestik, kus on nii kaasajastatud süsteem kui ka
liiginimetused. Uute nimetuste küllus tekitab algul kindlasti segadust, aga juba vanasti teati,
et eks elu olegi üks suur ümberõppimine.
Laias maailmas on kõlapinda leidnud avastus, et samblad „lendavad linnutiivul“.
Lewis jt. (2014) on kogunud ekvaatorit ületavate lindude sulgedest ohtralt samblaleviseid.
Selline tasuta reisimisviis võib põhjendada nii mõnegi liigi ulatuslikku või bipolaarset
levikut või siis ootamatut ilmumist kohalikku brüofloorasse. Sel aastal täienes ka Eesti
brüofloora kahe uue liigiga, millest ühe kohta saate lugeda juba ajakirja käesolevast
numbrist.
Meie ajakirja esilugu propageerib samblaturismi, mis on levinud just Tšiilis, aga ka
Jaapanis. Ehk oleks meiegi loodustaludes õpetlik ja tulus hakata tutvustama meie väikesi
kaasteelisi.
Toimetajad Nele Ingerpuu ja Kai Vellak
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Luupidega ökoturism samblafloora väärtustamiseks: üleskutse
Lõunast
Ricardo Rozzi 1 , 2 , Lily Lewis 2 , 3 , Francisca Massardo 2 ja Bernard Goffinet 3
1
Department of Philosophy, University of North Texas, USA
2
Omora Ethnobotanical Park, Institute of Ecology and Biodiversity;
Universidad de Magallanes, Puerto Williams, Antarctic Province, Chile
3
Department of Ecology and Evolutionary Biology, University of
Connecticut, USA
Ecotourism with a hand-lens to appreciate the bryoflora: an invitation from the South. The
article is translated into Estonian by Nele Ingerpuu. The electronic version of the text in English is
available at: http://www.botany.ut.ee/bruoloogia/Rozzi.etal.SS.2015.pdf

Tänapäeval on elusolendite ja inimväärtuste, traditsioonide ning perspektiivide tohutu
mitmekesisus nähtamatu, kuna ta paikneb väljaspool valitseva globaalühiskonna ahtakest
maailmavaadet. Utilitaarse ja majandusliku maailmavaate prevaleerimine ehk lääts, mille
läbi me maailma vaatleme, on viinud meid looduliku mitmekesisuse kitsale hindamisele.
Teaduslik uurimistöö on kreenis, olles kontsentreerunud põhjapoolkerale ja biodiversiteedi
kindlatele komponentidele (Rozzi et al. 2008a, 2012a). Näitena võib tuua, et kuni 20. sajandi
lõpuni põhjustas soontaimedel põhinev biodiversiteedi hindamise globaalne standard seda, et
Lõuna-Ameerika edelaosa (Joonis 1) floristilist mitmekesisust peeti vaeseks.
Joonis 1 (Rozzi et al. 2008a. järgi). Kaart
Magalhãesi ökoregiooni kuuluva Hoorni neeme
saarestiku piirkonnast, mis ulatub Hoorni saarest
(56°S) kuni Penas laheni (47°N). Rohelise noolega
on näidatud Omora Etnobotaaniline Park, mis loodi
aastal 2000. Roheline – igihaljad vihmametsad,
hall – Magalhãesi nõmm, sinine – jääväljad,
läbipaistev kahvatusinine – UNESCO Hoorni
Neeme Biosfääri Kaitseala.
Map of the Cape Horn archipelagic region
embedded in the sub-Antarctic Magellanic
ecoregion spanning from Horn Island (56°S) to
Penas Gulf (47°N) in Chile. The terrestrial
ecosystems of this ecoregion include evergreen
rainforests (green), Magellanic moorland (gray),
and ice fields (blue). The Omora Ethnobotanical
Park is located on Navarino Island, south of Tierra
del Fuego, and launched a bryoflora research,
education, and conservation program with
international collaboration in 2000, which led to
the creation of the UNESCO Cape Horn Biosphere
Reserve (light blue transparent area). (Figure
adapted from Rozzi et al. 2008a).

Meie pikaajalised ökoloogilised ja botaanilised uuringud Tšiilis Puerto Williams’i Omora
Etnobotaanilises Pargis (Joonis 1) aga tõid välja Ameerika lõunatipu Hoorni neeme
saarestike erakorralise floristilise eripära: mitte-soontaimede mitmekesisus oli suurem kui
soontaimedel – see on floristilise mitmekesisuse muster, mis on vastupidine kõigile Tšiili
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ökosüsteemidele väiksematel laiuskraadidel (Joonis 2). Enamgi veel, Hoorni neeme
saarestiku piirkonnas on leitud rohkem kui 5% maailma mitte-soontaimi. Need avastused
tiivustasid Omora Pargi uurimisrühma „vahetama läätsi“ biodiversiteedi paremaks
hindamiseks. Siiani on maismaa ökosüsteeme hinnatud peamiselt soontaimede (Myers et al.
2000) või selgroogste alusel (Rozzi et al 2008a). Lisaks neile mitte-soontaimede
arvestamine, ja seda ka lõunapoolkera suurte laiuskraadide ökosüsteemides, on hädavajalik,
et saada üle ajaloolisest kallutatusest selgroogsete loomade ja soontaimede suunas
põhjapoolkeral.
See muutus on saanud nähtavaks Hoorni neeme ainulaadse biodiversiteedi kaudu ja
üldisemalt suurte laiuskraadide ökoregioonide kaudu, kus mitte-soontaimed moodustavad
märgatava osa liigirikkusest. Järgnevalt sai mitte-soontaimede liigirikkuse nähtavaks
tegemine keskseks argumendiks, mis viis UNESCO Hoorni Neeme Biosfääri kaitsela
loomiseni aastal 2005 (Rozzi et al. 2006).

Joonis 2 (Rozzi et al. 2008a järgi). Mitte-soontaimede (rohelised tulbad) ja soontaimede (kollased
tulbad) laiuskraadilise liigirikkuse muster Tšiilis. Püstteljel kõigiTšiili administratiivsete regioonide
(tähistatud rooma numbritega vasakpoolsel kaardil) keskmised laiuskraadid. Hoorni saarestiku
regioon on kõige lõunapoolsem (XII), keskmine laiuskraad 52.5oS.
Latitudinal patterns of species richness in non-vascular (green bars) and vascular plants (yellow
bars) in Chile, from the extreme north (Arica) to the extreme south (Cape Horn) of the country (map
on the left). Values on the vertical axis are for median south latitude for each of the 12 Chilean
Administrative Regions (shown with Roman numbers on the map at left). The Cape Horn
archipelagic region embedded in the sub-Antarctic Magellanic ecoregion has a mean latitude of
52.5oS, and in the map is included in the southernmost Region XII, shown in dark blue. (Figure
modified from Rozzi et al. 2008a).

Luupidega ökoturism UNESCO Hoorni Neeme Biosfääri kaitsealal
Esmakordselt loodi kaitseala, mis tugineb sammalde ja samblike mitmekesisusele, s.o.
organismirühmade mitmekesisusele, mida seni rahvusvaheline looduskaitse ringkond vaevu
oli märganud ja väärtustanud. Läätse eemalenihutamine vaid majanduslikult maailmavaatelt
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oli oluliseks sammuks ideelisel rajal, mis viis sellisele reaalsele looduskaitselisele võidule.
Eetiliste, esteetiliste ja ökoloogiliste läätsede ühendamine omavahel ja ökoloogiliste
läätsedega vajas uudset metodoloogilist lähenemist - Vabaõhu Keskkonnafilosoofia (Field
Environmental Philosophy) metodoloogia arendamist. Selle filosoofia neljaastmeline
tsükkel on raamjuhiseks teadusuuringute seostamisel rakendusliku looduskaitsega: 1)
interdistsiplinaarne ökoloogiline ja filosoofiline uurimustöö, 2) metafooride loomine ja
nende vahendamine inimestele lihtsate narratiivide kaudu, 3) ökoloogilise ja eetilise
orientatsiooniga juhendatavate vabaõhu kogemuste kavandamine ja 4) in situ kaitsealade
loomine. Mitte-soontaimede mitmekesisuse avastamine lähisantarktilises Magalhãesi
ökoregioonis ja sellele järgnev Hoorni Neeme Biosfääri Kaitseala loomine illustreerib selle
neljaastmelise metodoloogia edukat kordaminekut (Joonis 3).

Joonis 3 (Rozzi et al. 2008a. järgi). Vabaõhu Keskkonnafilosoofia neljaastmeline tsükkel Omora
pargi miniatuurse metsa ökoturismi näitel (1: uurimistöö, 2: kommunikatsioon, 3: ökoloogilise ja
eetilise orientatsiooniga välitegevused, 4: in situ looduskaitse). Iga astet (sinine) iseloomustab
kasutatud meetod (roheline; 1: floristilised inventuurid, ökoloogilised ja filosoofilised uurimustööd,
2: metafooride loomine, 3: haridus ja ökoturism, 4: looduskaitsealade loomine) ja looduskaitseline
edu (must; 1: sammalde mitmekesisuse maailma tulipunkti avastamine, 2: Hoorni neeme
miniatuursed metsad, 3: luupidega ökoturism, 4: miniatuurne metsaaed). Nelja astme vahel on
vastastikused seosed osundatud nooltega.
The Field Environmental Philosophy (FEP) four step cycle illustrated with the example of the
creation of Ecotourism with a hand lens in the miniature forests of the Cape Horn Biosphere
Reserve, at Omora Park. Each FEP’s step (blue) is illustrated according to the method used (green),
and the progress made (black) toward conserving non-vascular flora in the sub-Antarctic Magellanic
ecoregion. Arrows and lines indicate that interactions among the four steps are multidirectional.
(Figure modified from Rozzi et al. 2008a).

Nende innovaatiliste pingutuste osana tuli Omora Pargi teadustöötajatel välja arendada uued
viisid, kuidas vahendada sammalde ja samblike ökoloogilist tähtsust mitmekesisele
auditooriumile ja luua uusi võimalusi kohaliku flooraga tutvumiseks. Loodi „Hoorni neeme
miniatuursete metsade“ metafoor edastamaks teavet, et väikesed sambla- ja samblikuliigid
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on mitmekesiste tillukeste ökosüsteemide alustalad (Goffinet et al. 2012). Mõeldi välja
uudne vabaõhutegevus - luupidega ökoturism, et aidata kodanikel ja vastutavatel
ametnikel avastada Magalhãesi ökoregiooni erakordse floora ilu, mitmekesisust ja
ökoloogilist tähtsust (Foto 1). Otsesed kohtumised sammalde ja samblikega „Hoorni neeme
miniatuursetes metsades“ luupidega ökoturismi raames koondavad eetilised, esteetilised ja
biokultuurilised väärtused, et avardada globaalse auditooriumi suhteid loodusega kaugemale
kui majandusliku vaatepilu ja sellega seotud väärtussüsteemi singulaarsus (Rozzi et al.
2012b). Luupidega ökoturism aitab kõigil inimestel kogemuslikult mõista kaasaegset
teaduslikku elu ühtsuse kontseptsiooni ja bioloogilise evolutsiooni teooriat ning nendest
tulenevaid eetilisi järeldusi (Rozzi 1999).

© A.Wilson

Foto 1. Luupidega ökoturism on innovatiivne turismivorm, mis võimaldab hariduslike ja esteetiliste
väärtuste omandamist ning on ka uueks sissetulekuallikaks kohalikule kogukonnale.
Ecotourism with a hand-lens (EHL) is conducted with small groups of visitors, including family
groups. It enhances the appreciation of visitors about the ecological interactions, the ecosystems
services provided by the “miniature forests,” the beauty of the austral bryoflora and the intrinsic
value of the life of mosses and comunnities of associated organisms. At the same time, EHL provides
a new source of income for local communities in the Cape Horn Biosphere Reserve, and an
innovative form of tourism that is socially, economically, and environmentally sustainable.

Elu ühtsuse kontseptsiooni järgi, mis esmakordselt formuleeriti 19. sajandil rakuteooriana,
koosnevad kõik teadaolevad elusolendid ühest või rohkematest rakkudest, kõigil rakkudel on
sarnane keemiline koostis, pärilikkusinformatsioon (DNA) kandub rakust rakku, rakulise
hingamise abil liiguvad rakkudes energiavood (Tavassoli 1980). Bioloogilise
evolutsiooniteooria järgi pärinevad kõik elusolendid ühest ühisest eellasest (Mazzarello
1999). Omora Pargis on sammalde, samblike, lindude ja teiste organismide jälgimine
välitingimustes täiendatud loengutega Lääne filosoofidest nagu Aristoteles (kes väitis, et
kõigil elusolendeil on hing, ja selle madalam aste on vegetatiivne hing, mis on seotud
hingamisvõime, kasvamise ja paljunemisega), või Saint Francis (kes pöördus taimede ja
loomade poole terminitega õed ja vennad), Ameerika pärismaalaste ökoloogilistest
teadmistest ning teistest traditsioonilise ökoloogilise teadmise vormidest. Väliuuringute ja
loengute kombinatsiooni iseloomustavad biokultuurilised üleskutsed külastajatele lugeda
„looduse raamatuid“ ja „kultuuriraamatuid“. Selline biokultuuriline kogemus, mis
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kombineerib jälgimise biofüüsikalised ja kultuurilised „lugemise“ dimensioonid brüofloora
ja biodiversiteedi kaitsega, aitab külastajatel paremini hoomata teaduslikke ja kultuurilisi
maailmavaateid, mis pakuvad välja elu evolutsioonilise ja ökoloogilise ühtsuse (Aguirre
2015). Sellele eksperimentaalsele ja intellektuaalsele kogemusele tuginedes saavad
külastajad teadlikuks elupulsist, mis on ühine nii sammaldele, inimestele, kui kõikidele
teistele elusolendeile. Kooskõlas kaasaegse teadusliku ja teiste kultuurivormide teadmusega,
kinnitab Omora Pargis arendatud biokultuuriline eetika, et loodusvarade (või isegi
inimeste varade) asemel peaks samblaid, inimesi ja teisi elusolendeid käsitlema pigem
terviklikumal viisil, nimelt kui kaaselanikke (ingl. co-inhabitants; Rozzi 2013).
Biokultuurilise eetika kontseptuaalne raamistik toetab kaaselanike eluviiside ja nende
elupaikade omavaheliste suhete väärtust. Selle kontseptuaalse raamistikuga praktiseeritakse
luupidega ökoturismi Omora Pargi sellistes elupaikades nagu lähisantartktilised sood, KõrgAndide vööndid, rannikud ja metsad. Hoorni neeme soodes on suur sammalde mitmekesisus,
nende seas võib kohata endeemset sammalt Tetraplodon fuegianus, millel on kõrged harjased
silmatorkavate eoskuparde ja eostega (Foto 2).

© A.Wilson

Foto 2. Tetraplodon fuegianus esineb ainult Hoorni neeme saarestikus ning on eristunud isolatsiooni
teel liigist Tetraplodon mnioides, mis tõenäoliselt levis rändlindude abil Põhja-Ameerika kirdeosast
lõuna poole juba enne pleistotseeni jääaega (Lewis et al. 2014a,b).
Tetraplodon fuegianus is only found in the Cape Horn archipelagic region embedded in the subAntarctic Magellanic ecoregion in southwestern South America, as indicated by the name fuegianus
(alluding to Tierra del Fuego). This endemic dung moss diverged in isolation from an ancestral
Tetraplodon mnioides that was most probably dispersed south by long-distance migratory birds from
northwestern North America as the world cooled before the Pleistocene ice age (Lewis et al.
2014a,b).

Hoorni Neeme Biosfääri Kaitseala kaljustel rannikutel võib näha mitmeid selgelt eristuvaid
värvitriipe, mille moodustavad koorik- ja lehtsamblike kooslused. Nende seas pälvib
tähelepanu Ramalina terebrata (Foto 3), mis sisaldab mitmeid antibakteriaalseid ühendeid,
mis on efektiivsed isegi Staphylococcus aureus’e vastu (Paudel et al. 2010). Kõrg-Andides
ülalpool metsapiiri asuvates madalate temperatuuride ja tugevate tuultega elupaikades
leiduvad kaljude vahel ja kivisel maapinnal väga mitmekesised sammalde ja samblike
kooslused (Méndez et al. 2013).
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© G.Arraigada

Foto 3. Endeemne samblik Ramalina terebrata kasvab kaljustel rannikutel lähisantarktilises
Magalhaesi ökoregioonis, Antarktika poolsaarel ja lähedastel saartel.
The coastal zones of the Cape Horn Biosphere Reserve are dominated by rocky beaches that host a
great diversity of lichens. Among them, an interesting endemic species is Ramalina terebrata, a
fruticose lichen that grows on rocks only in the sub-Antarctic Magellanic ecoregion and in the
Antarctic Peninsula and adjacent Antarctic islands.

Üks levinumaid Kõrg-Andide samblikke, millel esineb silmatorkavat tumedat värvust kõrge
UV kiirguse eest kaitseks, kuulub Usnea perekonda (Foto 4). Lähisantarktilised metsad
pakuvad rohkem kaitstud elupaika sadadele endeemsetele samblaliikidele, nende seas ka
sõnnikul kasvavale samblaliigile Tayloria mirabilis (Foto 5). T. mirabilis’el arenevad
erevalged eoskuprad, et ligi meelitada kärbseid, kes on eoste potentsiaalseteks
levikuvektoriteks värsketele sõnnikuhunnikutele või korjustele, mis on eostele heaks
idanemiskohaks ning samblale heaks kasvukohaks, kuna sõnnikus on rikkalikult
lämmastikku, mis on lähisantarktilistes metsades limiteerivaks toitaineks (Jofre et al. 2011).
A

© A.Wilson
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© A.Wilson

© A.Wilson

Foto 4. A: Kõrg-Andide tsoon Omora Pargis, kus ulatuslikud kaljualad on kaetud habesamblikega.
High Andean zone at Omora Park, where extensive rocky areas are covered by lichens of the genus
Usnea. B: Usnea trachycarpa (roosad apoteetsiumid/pink apothecia plates). C: U. aurantiaco-atra
(mustad apoteetsiumid/black apothecia plates) are examples of the biogeographic similarities
between the Antarctic and the Cape Horn archipelagic region embedded in temperate forest biome in
southwestern South America (Quilhot et al. 2012): both grow in Omora Park and in the Antarctic
Peninsula.

© T.Ibarra

Foto 5. Tayloria mirabilis on Lõuna-Ameerika parasvöötmeliste metsade endeem põisikuliste
(Splachnaceae) sugukonnast, keda levitavad kahetiivalised.
Tayloria mirabilis is a moss that belongs to the Splachnaceae family for which entomochory
(dispersal of spores by insects, specifically Diptera) has been detected in the Northern Hemisphere.
T. mirabilis is endemic to the South American temperate forest biome (sensu Armesto et al. 1998), its
bright capsules attract flies and dispersal of spores might occur via enntomochory (Jofre et al. 2011).
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Sammaldele ja samblikele nimede andmine
Lisaks bioloogilisele uurimstööle, on kraadiõppurid ja teadlased Omora Pargis läbi
viinud filosoofilisi ja etnograafilisi uurimusi, et täita lingvistilisi lünki. Teadlased arendavad
lingvistiliste eesmärkide lahendamiseks kommunikatsiooni ning hariduslike ja kultuuriliste
tegevustega seotud meetodeid, mis käsitlevad seni tähelepanuta jäänud ja enamasti nimeta
biodiversiteeti. Omakeelsete nimede puudus enamuse sambla- ja samblikuliikide puhul on
viinud nimede sõltuvuseni hästi välja kujunenud lääne teaduslikest nimedest.
Tänapäevased teaduslikud nimed baseeruvad Aristotelese hierarhilise taksonoomia loogilisel
süsteemil, mis on korrastatud klassideks, seltsideks, sugukondadeks, perekondadeks ja
liikideks, ning mille võttis omaks ning kohandas Carl Linnaeus 18. sajandil. Selles süsteemis
on igas liiginimes perekonna nimi, mis on nimisõna (seetõttu suure algustähega) ja mis
osutab organismi mingile olulisele omadusele ja liigepiteet, mis on omadussõna (seetõttu
väikese algustähega) ja osundab organismi juhuslikule tunnusele. Näiteks nime Tetraplodon
fuegianus (Joonis 5) puhul osundab perekonnanimi olulisele tunnusele, et noorel eoskupral
on suuääris nelja liitunud hambaga (Tetraplo kreeka k.= neljakordne; odous kreeka k.=
hammas), ja liigiepiteet juhuslikule omadusele, et see liik leiti esmakordselt Tulemaa
edelaosast.
Vaatamata kokkuleppe selgusele, on teaduslikud nimed tihti kohmakad inimeste
jaoks, kes ei kuulu teadlaste hulka või pole tuttavad binaarse nomenklatuuri reeglitega.
Seega, teaduslikud nimed pole kultuuriliselt asjakohased kõigi inimeste jaoks, kes külastavad
miniatuurseid metsi. Nagu majanduslike läätsede singulaarsus on tekitanud kultuurilisi ja
eetilisi tühimikke, tekitavad ka singulaarsest kultuurilisest traditsioonist pärinevad
organismide nimetused biokultuurilisi tühimikke. Et sellest piirangust lahti saada, arendab
ülalmainitud neljaastmeline tsükkel uusi viise erinevate inimeste ja mitte-inimestest
kaaselanike vaheliste seoste esiletõstmiseks lingvistiliste, kultuuriliste, etümoloogiliste ja
ajalooliste uurimistööde abil. Uurimistöösse on eksperimentaalselt kaasatud külastajad
nimetamistegevuste kaudu, kus nad leiutavad sammaldele ja samblikele nimesid, joonistavad
ja tegelevad grupitööga, mis suurendavad arusaamist nimede biodiversiteedi päritolust ja
tagamaadest. Nimed on biofüüsikaliste sammalde ja samblike sümboolsed esindajad. Nad
paljastavad olulisi aspekte suhetest nimetatava organismi ja nime andva kultuuri vahel; seega
näitavad olulist biokultuurilist seost bioloogilise ja kultuurilise mõõtme vahel. Just nagu
samblaliikide arvu miniatuurses metsas käsitletakse liigirikkusena, saab erinevate nimetuste
arvu, mis pärinevad erinevatest kultuuridest, käsitleda biokultuuririkkusena. Biokultuurilise
mitmekesisuse aspekti miniatuurses metsas näitlikustavad mitmed nimed, mis on antud
samblikule Protousnea magellanica (Foto 6 A).
Nimed, mis on antud Protousnea magellanica („Old Man’s Beard“ ehk tõlkes
„Vanamehe habe“) samblikule Lõuna-Ameerika parasvöötme metsade viie kultuurilise grupi
poolt illustreerivad biokultuuriliste vastastikseoste kontseptsiooni. Hoorni neeme Yagani
kultuuris on „Vanamehe habe“ üks chirlej (tavanimetus sammaldele ja samblikele), mis
ripub puudel ja mida suitsetati (Joon. 9b). Maputše kultuuris, mis paikneb Kesk-Tšiili
lõunaosas, on sammalde ja samblike tavapäraseks nimeks poñpoñ või kalcha. Taimede
nimetamisel panevad maputšed tähele kasvukohta või substraati, kus need kasvavad.
Seetõttu, Poñpoñmamüll või kalchaliwen on sammalde või samblike nimed, mis
kasvavad kõdupuidul (mamüll) või tüvedel (aliwen). Mapudunguni nimel kalcha-aliwen
on tähelepanuväärne sarnasus hispaaniakeelse „barbas de viejo“ ja ingliskeelse „Old Man’s
Beard“ nimedega, „Puusamblik“ või „Puusammal“. Euroopa ja maputše nimed vihjavad
inimjuuste ja samblikes olevate seenehüüfide sarnasusele, samal ajal viitavad nad
vastastikele suhetele sambliku eluviisi ja puu poolt tekitatud elupaiga vahel.
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Foto 6. A: Protousnea magellanica kasvamas harilikul lõunapöögil Omora Pargis.
Protousnea magellanica or „Old Man’s Beard“ growing on low deciduous beech (Nothofagus
antarctica) at Omora Park.
B: (Rozzi et al. 2012b) järgi Miniatuursete metsadega seotud biokultuurilist mitmekesisust saab
analüüsida eri keeltes ja kultuurides esinevate sammalde ja samblike nimede analüüsi kaudu, näiteks
P. magellanica.
Biocultural diversity associated to the miniature forests can be analyzed through the study of the
different names given in southwestern South America by diverse cultures and languages to moss or
lichen species, such as P. magellanica. (Figure modified from Rozzi et al. 2012b).

Sammalde ja samblike ning inimestevahelisi tähtsatele suhetele osundab ka see, et näiteks
maputšed nimetavad ravimtaimi lawen, ja raviomadustega samblikke kalchalawen.
Maputšede jaoks on kalcha-aliwen – habesamblik - kalchalawen, millest valmistatakse
teed vere puhastamiseks, haavandite raviks ja kõhulahtisuse vastu. Need Ameerika
põliselanike nimetused ja ökoloogiline tarkus lähenevad teaduslikele teadmistele
samblikuperekonnast Usnea. Arst Ebubekir Muhammed bin Zekeriya Razi uuris keskajal
sammalde ja samblike raviomadusi islami regioonis ja mõtles välja ladinakeelse
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perekonnanimetuse Usnea, mis baseerub habesambliku araabiakeelsele nimele ushnah.
Laiemalt võttes on märkimisväärseid sarnasusi maputše ja islami teadmistes habesamblikest.
Neis kahes kultuuris nagu ka Hiinas, Euroopas ja Põhja-Ameerikas on seda samblikku
kasutatud rahvameditsiinis üle tuhande aasta (Cabrera 1996). 19. sajandil avastas moodne
teadus, et see samblik sisaldab tugevat antibiootikumi, millel on viirustevastane,
algloomadevastane, antimitootiline, põletikuvastane ja valuvaigistav mõju: usniinhape.
Tänapäeval on usniinhape ravimite, hambapastade, juuksešampoonide ja paljude teiste
toodete koostises, demonstreerides samblike ja inimeste biokultuurilisi sidemeid kaasaegses
ühiskonnas.
Protousnea magellanica näide illustreerib kuidas biokultuuriliselt fokusseeritud
nimede uurimine ja nimetamine avab nimede ja kontseptsioonide „sümbolistlik-lingvistilise
metsa“, mis kulgeb paralleelselt ja vastastikmõjudes biofüüsikalise miniatuurse metsa
mitmekesisusega. Neljaastmeline metodoloogia on andnud struktuurse viisi kuidas omavahel
seostada „biofüüsikalisi ja sümbolistlik-lingvistilisi või kultuurilisi metsi“ ja kuidas sellise
biokultuurilise arusaamisega viia läbi tõhusaid tegevusi, et arendada nii ametlikke kui mitteametlikke haridusprogramme Omora Pargis ja panustada nii bioloogilise kui kultuurilise
mitmekesisuse kaitsesse. Vabaõhu keskkonnafilosoofia lähenemise tugevus on tema
üldistusvõimes ja paindlikkuses, mis võimaldab teda rakendada ka teistes maailma
piirkondades. Näiteks jalutades Eesti metsades ja peatudes, et imetleda põõsasjat, rikkalikult
harunenud lapi-habesambliku (Powdered Beard Lichen, Usnea lapponica), kutsume me
teid ühinema selle liigi teadusliku nimetuse biokultuurilise tähtsuse mängulise uurimisega.
Nagu ülalpool märgitud, pärineb perekonna ladinakeelne nimi Usnea araabiakeelsest sõnast
ushnah. Samamoodi kui Tetraplodon fueginus puhul, viitab liigiepiteet lapponica
piirkonnale, kust liiki esmakordselt koguti ja teaduslikult kirjeldati (Bjerke et al. 2006).
Seega põimuvad Eesti metsas kohatud Usnea lapponica nimes nii araabia, ladina kui ka
Põhja-Euroopa kultuuride lingvistilised juured. Lapi-habesambliku kultuurilised mõõtmed ei
piirdu keelega, vaid hõlmavad ka rahvameditsiini praktikat. Näiteks on samblike juusjaid
väljakasve kasutatud mähistena ning ekstraheeritud usniinhapet võimsa antibiootilise ja
antifungiidse vahendina vähemasti 1600 aastat (Shresta et al. 2014). Ökoloogiliskultuurilisest seisukohast on tähtis märkida, et habesamblikud on tundlikud õhureostusele,
eriti vääveldioksiidi ja lämmastiku sisalduse kõrgenemisele atmosfääriõhus (McMurray et al.
2013). Seega on lähispolaarsete samblike ja brüofloora kaitseks kasvukohtade kaitse Eestis ja
teistes põhjapoolkera põhjapoolsetes piirkondades samavõrra tähtis kui Hoorni neeme ja
teiste lõunapoolkera lähisantarktilistes piirkondades.
Kaks õppetundi ja üleskutse maailma lõunatipust
Meie kogemus näitab, et vähemärgatavad taksonoomilised grupid, nagu
sammaltaimed, võivad mängida looduskaitse edendamisel olulist rolli, kui nende ökoloogilisi
ja esteetilisi väärtusi mõistavad nii laiem publik kui ka poliitikud. Lähisantarktilise
Magalhãesi mitte-soontaimede floora suur mitmekesisus oli otsustavaks teguriks Hoorni
Neeme Biosfääri Kaitsela loomisel 2005. aasta juunikuus. Samblad, ehkki väga väikesed
organismid võrreldes karismaatilise megafauna ja suurte puuliikidega, võivad omandada
pooluselähedastel laiuskraadidel märgilise tähenduse.
Meie kogemus osundab ka rahvusvaheliste partnerlussuhete määravale rollile, et läbi
viia edukaid ja pikaajalisi uurimus- ja haridusprogramme. Mitte-soontaimede
mitmekesisusele suunatud programmi läbiviimine Hoorni neeme saarestiku regioonis ilma
rahvusvahelise koostööta oleks olnud raske, kuna Tšiilis puudusid vastava väljaõppega
brüoloogid ja taksonoomid. Koostöö Tšiili ja rahvusvaheliste asutuste ning erineva
kultuurilise ja kogemustaustaga teadlaste vahel oli omakorda hädavajalik, et koheselt
teisendada uudne teaduslik teadmine regionaalseks ja globaalselt oluliseks kaitsealaseks
tegevuseks, mis viis maailma lõunapoolseima biosfääri kaitseala loomisele. See protsess
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tipnes Rahvusvahelise Brüoloogide Assotsiatsiooni konverentsiga Omora Pargis 2015. aasta
jaanuaris. Konverentsi avas Tšiili president Michel Bachelet (Foto 7), kes teatas, et
asutatakse uus Lähisantarktiline Hoorni Neeme Keskus, mis avatakse Puerto Williams’is
aastal 2017.

© X.Romero

Foto 7. Tšiili president Michel Bachelet Rahvusvahelist Brüoloogide konverentsi avamas Puerto
Williams’is 2015. Chilean President Michel Bachelet during the inauguration of the International
Association of Bryologists Conference 2015 in Puerto Williams, Cape Horn Biosphere Reserve,
January 2015. Note the billboards on the stage with their statements on the the intrinsic value and
the aesthetic value of the miniature forests, and the photograph of a hand-lens magnifying the image
of Cladonia lichens.

See keskus hakkab korraldama ökoloogilise hariduse, säästva turismi ja distsipliinideüleste
uurimistööde maailmataseme programme. Seal saab olema ka näituste ruum, auditoorium,
väliuurimis- ja laboratoorsed vahendid ja korterid külalisuurijatele. Me kutsume brüoloogide
rahvusvahelist kogukonda osalema uurimistöödes selles unikaalses Hoorni neeme
laboratooriumis. See koostöö-initsiatiiv aitab üle saada ajaloolistest kallutatustest
taksonoomilises ja geograafilises botaanilises uurimistöös ja paremini mõista ja kaitsta
kõrgete laiuskraadide ökosüsteemide ja siiani vähe tähelepanu pälvinud brüofloora rikkusi ja
väärtusi.
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