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Ķērpji.

Kas ir ķērpji ?
Vārdu “ķērpis”, kā botānisku terminu, rakstos pirmo reizi 1860.gadā minēja dārznieks
S. Klevers. Tālāk to botāniskajā literatūrā sāk lietot pirmais latviešu botāniķis J. Ilsters.
Plašāku pielietojumu šis termins guva 20.gs. sākumā.
Ķērpji nav viendabīgs organisms. Tie sastāv no diviem dažādiem organismiem - sēnes
un aļģes, kas atrodas ciešā savstarpējā mijiedarbībā. Šādu divu organismu kopdzīvi apzīmē par
simbiozi. Ķērpji ārēji nav līdzīgi ne sēnei, ne aļģei. Sēne no aļģes iegūst organiskās vielas.
Aļģes savukārt - no sēnes ūdeni un minerālvielas, sēnes pasargā tās no saules staru
iedarbības. Šāds koporganisms spēj augt visdažādākās augtenēs, ko nevarētu atsevišķi katrs
no ķērpja partneriem. Ķērpjos galvenokārt ir zaļaļģes, nelielā daudzumā arī zilaļģes. Ķērpju
veģetatīvo ķermeni sauc par laponi. Ķērpju lapoņi lielāko tiesu ir gaišpelēki līdz zilganpelēkiem,
zaļganpelēkiem, dzeltenbrūniem, retāk brūni, dzelteni vai oranžas krāsas. Lapoņa krāsa ir
svarīga pazīme ķērpju noteikšanā, kaut gan lapoņa krāsu grūti precīzi aprakstīt.
Ķērpju morfoloģiskās grupas:
Ķērpju veģetatīvo ķermeni sauc par laponi. Pēc ārējā izskata ķērpjus iedala: krevu, zvīņu,
lapu un krūmu ķērpjos.
a) krevu ķērpji – veido plānu, gludu vai graudveida krevīti, kas cieši ar apakšpusi
saaugusi ar substrātu vai ieaudzis tajā (augsni, akmeņiem, koku mizu, koksni u.c.)
un grūti atdalāma no tā. Virspusē varam saredzēt augļķermeņus, kas var būt ļoti
daudzveidīgi- diskveida, līnijveida vai punktveida.

att. Rakstu ķērpis – Graphis scripta ar

att.

Sūnu

diploshiste

–

Diploschistes

svītrveida augļķermeņiem

muscorum ar krāterveida apotēcijiem, aug
uz sūnām
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b) Zvīņu ķērpju - laponis cieši pieguļ substrātam, bet tā malas mazliet paceļas no
substrāta, jumstiņveidīgi novietotu mazu zvīņu veidā.

att. Kāpņveida hipocenomice - Hypocenomyce scalaris – aug uz koku stumbra pamatdaļas labi
apgaismotās vietās, kā arī uz apdegušiem celmiem
c) Lapu ķērpju lapoņiem ir lapas vai plātnes veids ar dorsoventrālu uzbūvi. Tie veido
augstāk attīstītu ķērpju grupu. Dažu sugu lapoņi var sasniegt lielus izmērus.
Lapoņa apakšpusē atrodas rizīnas - resni, blīvi sēņu hifu pinumi, kas attīstās no
serdes. Ar rizīnām ķērpji piestiprinās substrātam.

att. Parastais plaušķērpis – Lobaria pulmonaria ar dobumainu virsmu, kas atgādina plaušu
alveolas un uz ribām ar redzamiem sorāļiem

2

d) Krūmu ķērpju laponis sastāv no tievākiem vai resnākiem zarotiem pavedieniem,
kas atgādina nelielus krūmiņus. Dažreiz var būt mīksts, tievs, cilindrisks vai
lentveida zarots. Krūmu ķērpju laponis pieaug pie substrāta tikai ar pamatdaļu –
gomfu, ko veido sēņu hifas, aug vertikāli uz augšu, sāniski vai nokarājas uz leju no
substrāta.

att. Zvaigžņveida kladīna – Cladina stellaris ar noapaļotām stipri zarotu podēciju galotnēm
Anatomiskā uzbūve. Ķērpju lapoņi pēc anatomiskās uzbūves var būt homeomēri un
heteromēri.

Homeomērajos

lapoņos

fikobionts

vienmērigi

izvietojas

starp

mikobionta

hifām.Heteromērajos lapoņos var izšķirt vairākas kārtas, kas redzamas lapoņa šķērsgriezumos.
Homeomērais

laponis

raksturīgs

kollemu

(Collema)

un

leptogiju

(Leptogium)

ģinšu

sugām.Kollemu sugas aug uz dažāda substrāta: koku mizas, akmeņiem un klintīm,
kaļķakmeņiem un augsnes. Mūsu republikā

Collema sugas reti atrodamas. Tām ir

brūnganmelns lapveida laponis, dažreiz ar krokainām daivām. Lapoņa šķērgriezumā var labi
redzēt, ka starp tieviem sēņu hifu pavedieniem atrodas vienmērīgi izvietoti aļģu pavedieni.
Šados lapoņos parasti ir zilaļģu Nostoc ģints sugas.
1.

att.

Homeomērs

laponis

kollemai (Collema flaccidum),
1 – sēņu hifas, 2 – aļģu
pavedieni
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Leptogiju ģints sugām ir izšķirama augšējā un apakšējā mizas kārta, kas sastāv no vienas
rindas sēņu hifu šūnām. No apakšējās mizas kārtas atzarojas daudz rizoīdu , ar kuriem ķērpis
piestiprinās substrātam.
Heteromērā lapoņa uzbūvē var izšķirt vairākas atšķirīgas kārtas.Laponī labi redzama augšējā
miza, kas sastāv no sēņu hifām. Tālāk seko zaļa kārta, kurā starp sēņu hifām galvenokārt
daudz zaļaļģu šūnu, tad seko diezgan plata bezkrāsainā zona , ko veido irdens sēņu hifu
pinums,

kas pāriet apakšējā mizā. Augšējā miza ir krāsaina un sastāv no īsām ieapaļām

šūnām, kas cieši pieguļ viena otrai. Tajā daudz pigmentu, kas piedod

mizai nokrāsu. Zem

augšējās mizas sēņu hifas ir irdenākas un starp tām ir daudz aļģu šūnu. Tā ir aļģu kārta. Zem
aļģu kārtas atrodas irdens bezkrāsains sēņu hifu pinums. Starphifu telpu aizpilda gaiss. Tā ir
serde. Tālāk seko apakšējā miza, kas var būt arī krāsaina, kuras uzbūve līdzīga augšējās mizas
uzbūvei. No apakšējās mizas kārtas atiet rizīnas, kas sākas serdes kārtā. Ar tām ķērpis
piestiprinās substrātam.
att. Heteromērs laponis: 1 – augšējā miza,
2 – aļģu zona, 3 – serde, 4 – apakšējā
miza, 5 – rizīna.

Krūmu ķērpju cilindriskajiem laponiem ir heteromēra radiāla uzbūve. Šāda radiāla
uzbūve ir raksturīga usnejām (Usnea), kladonijām (Cladonia), kladinām (Cladina) u.c. Apskatot
usneju lapoņa šķērgriezumu var labi saskatīt vairākus koncentriskus slāņus. No ārpuses laponi
aptver miza, aiz tās seko vienšūnas aļģu kārta. Tālāk atrodas irdena serde un pašā centrā –
blīvs centrālais cilindrs, kas sastāv no paralēli izvietotajām sēņu hifu šūnām, kas veic
mehānisko funkciju, pasargājot laponi no pārraušanas. Kladoniju un kladinu cilindriskajos
lapoņos atrodas plašāks vai šaurāks dobums. Dažām sugām neveidojas miza.
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att.

Usneju

ģints

ķērpju

anatomiskā

uzbūve: a – lapoņa šķērsgriezums. B –
lapoņa garengriezums, 1 – miza, 2 – aļģu
zona, 3 – serde, 4 – centrālais cilindrs.

Izīdijas un sorāļi
Ķērpju noteikšanā svarīga pazīme ir morfoloģiskie veidojumi -

izīdijas un sorāļi. Ar

šiem veidojumiem ķērpji veģetatīvi vairojas.
Izīdijas parasti ir cilindriski, lodveida, koraļveida, vālesveida, zvīņveida u. c. veida
izaugumi lapoņa virspusē, kas viegli nodalās no lapoņa un labvēlīgos apstākļos no tām izaug
jauni ķērpji. Izīdijām ir tādā pati krāsā kā laponim un līdzīga uzbūve. Tās palielina lapoņa
fotosintezējošo virsmu.

att. Izīdiju veidi: a) lodveida, b) vālesveida, c) cilindriskas, d) koraļveida u. c.
Sorāļi ir balti vai zaļganpelēki miltaini veidojumi uz ķērpju lapoņa, kas sastāv no
lodveidīgiem vairošanās ķermenīšiem - sorēdijām. Sorēdijas veidojas lapoņa aļģu slānī. Tās
sastāv no vienas vai vairākām aļģu šūnām, kurām apkārt ir sēņu pavedieni - hifas. Pēc ārējā
izskata sorāļi ir ļoti daudzveidīgi. Tie var veidoties uz lapoņa virsmas, gar daivu malām vai to
galos. Izšķir vairākus sorāļu veidus: apmales, rievveida, lūpveida, galvveida, lodveida, difūzos,
plankumveida, apmales, manžetveida, punktveida, ķiverveida u. c.
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att. Sorāļu veidi: A – griezums caur sorāli, B-atsevišķa sorēdija, C-plankumveida sorālis, Dgalvveida sorālis, E- manžetveida sorālis, F -lūpveida sorālis, G-apmales sorālis, H-rievveida
sorālis
Rizīnas, pseidocifelas, skropstiņas, fibrillas
Lapveida lapoņu apakšpusē atrodas rizīnas, ar kurām laponis piestiprinās substrātam.
Tādas rizīnas raksturīgas daudziem lapu ķērpjiem. Rizīnas var būt vienkāršas, zarotas,
otiņveida. Dažām lapu un krūmu ķērpju sugām lapoņu daivu malās ir dažādi izaugumi skropstiņas, fibrillas. Skropstiņas attīstās gar daivu malām, tās nesatur aļģes un ir melnā krāsā.
Skropstiņas raksturīgas Islandes cetrārijai (Cetraria islandica), kas labi redzamas gar daivu
malām. Tādas skropstiņas ir arī anaptihijai, fiscijām u. c. sugām. Fibrillas labi redzamas usneju
(Usnea) ģints sugām, kur no galvenajiem pavedieniem atzarojas sānu izaugumi, kas ir tādā pat
krāsā kā laponis, jo satur aļģes.
Nozīmīga diagnostiska pazīme ir arī pseidocifelas, kas redzamas uz daudzu ķērpju
lapoņiem baltu punktiņu vai nelielu lēcveidīgu poru veidā augšējā mizā. Šādas pseidocifelas
labi redzamas Islandes cetrārijai.
Lapoņa apakšpusē attīstās piestiprināšanās orgāni – rizoīdi, rizīnas, gomfs. Rizīnas
veido resni sēņu hifu pinumi, kas sastāv no vairākiem saaugušiem rizoīdiem. Gomfs ir lapoņa
apakšējās virsmas izaugums, kas atgādina kājiņu. Tā veidošanā piedalās mizas un serdes
kārtas hifas.
att. Morfoloģiskie veidojumi: a) skropstiņas, b) fibrillas, c) pseidocifellas, d) rizīnas, e) gomfs.
Lapoņa virspuse
Daudzu lapu un krūmu kērpju virspusē attīstās izīdijas un sorēdijas. Augšējā ķērpju
miza var būt gluda, krokaina vai locekļaina (dažām usnejām). Krevju kērpjiem bieži laponis ir
saplaisājis un sadalīts ar plaisām nelielos laukumiņos t. s. areolās. Virspuse var būt graudaina ,
miltaina u. c. veida.
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Dzimumiskā vairošanās

Liels daudzums mūsu lapu un krūmu ķērpju vairojas

veģetatīvi ar sorēdijām un izīdijām. Tām noraisoties no lapoņa, nokļūstot labvēlīgos apstākļos
izaug jauns ķērpju laponis. Šādiem ķērpjiem neattīstās augļķermeņi. Tiem ķērpjiem kuriem
veidojas augļķermeni, parasti neveidojas veģetatīvie vairošanās orgāni - sorēdijas un izīdijas.
Ķērpjiem pirms augļķermeņu veidošanās notiek sēņu dzimumprocess, kura rezultātā veidojas
augļķermeņi, kuros veidojas sporas, ar kurām ķērpji vairojas. Gandrīz visas ķērpju sēnes
pieder asku sēnēm, tikai nedaudzas bazīdiju sēnēm.
Ķērpju augļķermeņus veido sēne. Augļķermeņu veidošanās ilgst 4 – 10 gadus un pat
ilgāk. Ķērpju augļķermeņi ir ilggadīgi un producē sporas nepārtraukti visā dzīves laikā. Ķērpju
augļķermeņi var būt slēgti – peritēciji un vaļēji – apotēciji. Apotēciji ir raksturīgi lielam
daudzumam ķērpju. Tos iedala lekanoru, lecideju un biatorinu tipa apotēcijos. Tie ir diskveida,
puslodveida dažādu krāsu veidojumi uz lapoņa virsmas.
Lecanoru tipa apotēcija diskam apkārt ir lapoņa mala, kas satur aļģes. Apmale var būt tādā
pašā krāsā kā apotēcijs vai arī lapoņa krāsā. Ja apotēcijam ir lapoņa apmale, tad tā satur aļģes.
Lapoņa apmale labi saskatāma, jo krāsas ziņā atšķiras no diska. Apotēcija apmale ir tādā pat
krāsā kā laponis. Diska augšējo daļu aizņem himēnija slānis jeb tēcijs, ko veido zedeņveidā
izvietotas neauglīgas hifas – parafīzes un starp tām atrodas aski, kuros attīstās sporas.
Parafīzes var būt vienkāršas vai zarotas. Lielakotiesu tās ir vālesveida , augšdaļā krāsainas.
Parafīžu augšējie krāsainie un paplašinātie gali izveido augšējo slāni, ko sauc par epihimēniju
(epitēciju). Zem himēnija atrodas blīvs bezkrāsains sēņu hifu pinums – hipohimēnijs, no kura
attīstās parafīzes un aski. Tāda tipa apotēciji raksturīgi Lecanora ģints ķērpjiem.

att. Lekanoru tipa apotēcija uzbūve: 1 – epihimēnijs, 2 – aski ar sporām, 3 – himēnijs (tēcijs),
4 – aļģu šūnas, 5 - lapoņa apmale, 6 – hipohimēnijs.
Lecideju tipa apotēcija diskam apkārt nav lapoņa apmales, bet attīstās īpašs futlāris –
ekscipuls, kas parasti ir tumšā krāsā. Ekscipuls attīstās no serdes un aptver apotēciju no
sāniem un apakšas.Ekscipuls ir melnā krāsā, ļoti ciets, tāpat kā disks. Šī tipa apotēciji tumšā
krāsā.
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att. Lecideju tipa apotēcija uzbūve: 1 – epihimēnijs, 2 – asks ar sporām, 3 – himēnijs (tēcijs), 4
– ekscipuls, 5 - hipohimēnijs
Biatorinu tipa apotēciji pēc uzbūves līdzīgi lecideju tipa apotēcijam, bet ar gaišu apotēcija
apmali un bez aļģēm. Tie pēc konsistences ir mīkstāki. Tādi apotēciji ir raksturīgi Biatora,
Dimerella u.c. ķērpju ģintīm.
Ķērpju noteikšanā liela nozīme ir augļķermeņa lielumam, izskatam, krāsai, apmalei un
novietojumam uz lapoņa. Ar lielumu saprotam apotēcija diametru, tiem kuri novietojas uz
kājiņas, arī augstumu. Apotēcija forma var būt ieapaļa, iegarena, svītriņveida, tā diska virsma
- plakana, izliekta, ieliekta. Apotēcija apmale labi saredzama, kas ar vecumu var izmainīties
izskata ziņā. Apotēciju disks sākumā ir plakans, vēlāk tas kļūst izliekts. Apotēcija apmale var
būt tādā pat krāsā kā disks vai arī lapoņa krāsa. Apotēciji cieši pieguļ laponim vai ir ieauguši
tajā. Dažām ķērpju sugām apotēciji novietojas uz īsākas vai garākas kājiņas. Sevišķi tas
raksturīgs kaliciju (Caliciales) rindas ķērpjiem. Kaliciju rindas ķērpjiem aski ātri sairst un
atbrīvojušās sporas brīvi novietojas starp parafīzēm

uz apotēcija virsmas. Tās izveido

pulverveida masu, ko sauc par macēdiju.
Peritēcijiem ir apaļa vai bumbierveida forma. To augšgalā ir atvere, pa kuru izkļūst
sporas. Peritēciji pa lielākai daļai ir iegremdēti laponī, virspusē redzama tikai tā augšējā daļa ar
atveri melnā krāsā. Peritēciji var būt arī novietojušies uz lapoņa virsmas, laponī iegremdēta
tikai tā apakšdaļa. Peritēciji parasti ir melnā krāsā un saredzami melnu punktiņu veidā uz
lapoņa virsmas. Tos labi var saredzēt ar lupu. Šāda tipa augļķermeņi raksturīgi akrokordijām
(Acrocordia), pirenulām (Pyrenula), verukāriju (Verrucaria) ģints ķērpjiem.

att. Peritēcija uzbūve: 1 – ekscipuls, 2 – hipohimēnijs, 3 –himēnijs (tēcijs), kas sastāv no
askiem askusporām un parafīzēm, 4 – perifīzes.
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Sporas attīstās askos. Aski ir ļoti daudzveidīgi. Tie var būt šauri, plati cilindriski, bumbierveida,
dažreiz gandrīz apaļi. Sporas ir ļoti dažādas pēc lieluma, formas un krāsas. Ķērpju sporu lieums
svārstās no 1-400 μ, visbiežāk 10-30 μ. Parasti askā attīstās 8 sporas, var būt arī 1, 2, 4,
dažos gadījumos 16-32 un pat vairāki simti sporu. Sporas biežāk ir bezkrāsainas, var būt
tumšas, brūnas. Pēc formas tās ir lodveida, elipsveida, olveida, pavedienveida, adatveida,
taisnas, saliektas, retāk spirālveida. Uzbūves ziņā tās var būt vienšūnas, divšūnu un
daudzšūnu. Daudzšūnu sporas var būt murālas, ja veidojas škērs- un gareniskās sienas.
Ķērpjiem sastopamas arī bipolārās –divšūnu- sporas, kuru šķērssienā ir tievs kanāliņš, kas
savieno abu šūnu protoplastus.

att. Sporu veidi: A – lodveida, B – elipsoidāla, C – iegarena, D – bipolāra, E, F – divšūnu, G –
četršūnu izstiepta, H – astoņšūnu izstiepta, I – daudzšūnu adatveida, J – murāla.
Sporu veidošanās un atbrīvošanās no askiem (sporulācija) notiek mitrā laikā.
Augļķermeņos veidojas ļoti daudz sporu. Sporām nogatavojoties, aski pārplīst un sporas
izsējas. Daļa sporu atmirst, daļa nokļūst labvēlīgos vides apstākļos (mitrums un noteikta
temperatūra) un dīgst. Mērenajā zonā sporas dīgst laika posmā no marta līdz jūnijam. Pēc 1 –
2 dienām dīgstošā spora veido vienu vai vairākus dīgstobrus, izveidojas pirmlaponis. 15 – 30
dienu laikā pirmlaponis sazarojas un rodas primārais micēlijs, no kura attīstās tievas garas
mekētājhifas. Šīm hifām jāsatiekas ar sugai atbilstošu aļģi, bet ja šī satikšanās nenotiek
primārais micēlijs atmirst. Ja notiek satikšanās ar ķērpju sugai atbilstošu aļģi, sākas ķērpju
lapoņa veidošanās. Dzimumiskās vairošanās rezultātā ķērpju augļķermeņos attīstās ļoti daudz
sporu. Ir aprēķināts, ka vienā augļķermenī var attīstīsties vairāk nekā 120 000 sporu. Šāds
sporu skaits nodrošina lielāku iespēju, tām dīgstot, satikties ar atbilstošu aļģi.
Bezdzimumiskā vairošanās. Kērpju bezdzimumiskā vairošanās notiek ar
piknosporām vai konīdijsporām. Piknīdas attīstās lapoņa virspusē un ir šaura punktveida
atvere. Tās var būt arī lapoņa daivu vai ķērpju zariņu galos. Piknīdās veidojas liels skaits
vienšūnas sporu – piknosporas vai piknokonīdijas. Nogatavojušās piknosporas izsējas, dīgstot
veido primāro micēliju, kuram satiekoties ar atbilstošu aļģi, veidojas jauns ķērpja laponis.
Ķērpju vairošanās ar sporām ir ļoti ilgstošs process, kas atkarīgs no daudziem vides
faktoriem. Galvenais no tiem ir atbilstošas ķērpju sugas aļģes sastapšana. Šim procesam ir tīri
nejaušs raksturs. Ķērpju evolūcijas gaitā izplatītāka kļūst ķērpju veģetatīvā vairošanās.
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Veģetatīvā vairošanās. Daudziem ķērpjiem bez dzimumiskās vairošanās raksturīga
veģetatīvā vairošanās ar nolūzušiem lapoņa gabaliņiem (fragmentācija), sorēdijām un izīdījām.
Ar lapoņa gabaliņiem biežāk vairojas krūmu ķērpji, sevišķi tie, kas aug uz augsnes sausos
priežu mežos un piejūras kāpās. Sausā laikā staigājot pa šādiem mežiem, varam dzirdēt kā
zem kājām lūzt sausie kladoniju un kladīnu lapoņi, sadaloties sīkos gabaliņos. No tiem
izveidojas jauni ķērpju lapoņi. Ķērpjiem vairojoties veģetatīvi ir zināmas priekšrocības
salīdzinājumā ar dzimumisko vairošanos, jo šeit jau ir kopā sēņu hifas un aļgu šūnas.
Sorēdijas ir sīki graudveida ķermenīši, kas sastāv no vienas vai vairākām aļģu šūnām,
kurām apkārt ir sēņu hifas. Sorēdijām nav mizas. Tās attīstās uz lapoņa noteiktās vietās.
Sorēdiju veidošanās saistīta ar paaugstinātu vides mitrumu. Aļģēm pastirināti daloties, sāk
intensīvi sazaroties arī sēņu hifas, kas aptver aizvien jaunas aļģu šūnas. Pēc tam šī masa
sadalās atsevišķos graudainos veidojumos, kas pārplēš mizas kārtu un nokļūst virspusē.
Vietas, kur sorēdijas sakoncentrētas uz lapoņiem, sauc par sorāļiem. Tie var būt ļoti
daudzveidīgi. Sorēdijas viegli atdalās no sorāļiem un ar vēju tiek aiznestas dažādos attālumos.
Labvēlīgos apstākļos veidojas jauns ķērpju laponis. Sorēdijas veidojas apmēram 30 % ķērpju
sugu, visbiežāk lapu un krūmu ķērpjiem. Vairošanās ar sorēdijām notiek daudz ātrāk nekā ar
sporām.
Izīdijas ir sīki lapoņa izaugumi, kas sastāv no aļģu šūnām un sēņu hifām, kuras aptver
miza. Izīdijas veidojaslīdzīgi sorēdijām, taču miza aļģu spiediena ietekmē nepārplīst, bet
izstiepjas, veidojot dažādas formas izaugumus – izīdijas. Tās palielina ķērpja lapoņa
fotosintezējošo virsmu. Izīdiju veidošanās novērojama apm. 15 % ķērpju sugu.
Sorēdijas salīdzinājumā ar izīdijām attīstījās vēlāk un ir progresīvāks veģetatīvās
vairošanās veidojumi. Sorēdijas dod lielāku ķērpju dīgļu skaitu, jo salīdzinoši vieglāk noraisās
no lapoņa nekā izīdijas.
Ķērpju ekoloģiskās grupas. Ķērpji ir mazizvēlīgi un konkurences ziņā vāji organismi.
Ne velti ķērpjus sauc par veģetācijas pionieriem, jo tie aug tādās vietās, kas nav piemērotas
augiem. Tie pirmie sāk augt uz uz akmeņiem, klintīm, kailas augsnes, kokiem, koksnes un
pat ūdenī. Ķērpjiem atmirstot veidojas trūdu kārta, kas nodrošina labvēlīgus augšanas
apstākļus sūnām un augiem.
Ķērpju augšana zināmā mērā atkarīga no substrāta un tā īpašībām. Lai gan ķērpji aug
uz visdažādākā substrāta, tomēr to vairums piemērojies tikai vienam vai vairākiem
substrātiem. Ķērpjus atkarībā no substrāta uz kura tie aug, iedala vairākās grupās. Izšķir
epigeīdus, kas aug uz augsnes, epilītus – uz akmeņiem un klintīm,epifītus – uz koku un krūmu
mizas, epiksilus – uz apstrādātas koksnes, epibriofītus – uz sūnām, epifilus – uz augstāko
augu lapām, amfībiskos jeb ūdens ķērpjus u.c.
Epigeīdi aug uz smilšainas un kūdrainas augsnes, kas nabadzīga ar barības vielām. Pie
tādiem pieder krūmu ķērpji - kladīnas, kas priežu mežos un jūrmalas kāpās veido plašas
audzes. Te varam minēt zvaigžveida kladīnu (Cladina stellaris), kas veido skaistas kupolveida
audzes starp pārējām kladīnām.
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att. Zvaigžņveida kladina – Cladina stellaris stipri zarotām noapaļotām galotnēm
Daudzas kladonijas izceļas ar skaistiem podēcijiem, kuriem ir kausveida forma, kā piemēram
lodīšu kladonijai. Citām kladonijām ir irbuļveida podēciji. Sevišķi labi kladonijas izceļas mitrā
laikā, jo to lapoņi ir uzbrieduši un labi saskatāmi.

att. Islandes cetrārija – Cetraria islandica ar labi redzamiem gaišākiem laukumiņiem –
pseidocifelām (mizas apakšpuse gaišāka un ar caurumiņiem)

att. Lodīšu kladonija – Cladonia coccifera ar sarkaniem apotēcijiem uz kausu malām
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No lapu ķērpjiem sastopamas vairākas peltīgeru sugas – Peltigera aphthosa, kas priežu
mežos vietām veido lielus lapveida lapoņus. Mitrā laikā tās lapoņi ir spilgti zaļā krāsā, jo laponī
ir zaļalģes, sausā laikā lapoņi ir svina pelēkā krāsā, P. canina lapoņi ir lapveida pelēcīgi, u.tt.

att. Kārpainā peltigera – Peltigera aphthosa virspusē redzamas kārpveida cefalodijas,
kuras satur zilaļģes, kas spēj saistīt atmosfēras brīvo slāpekļi
Epilīti - ķērpji, kas aug uz dažāda akmens substrāta. Uz akmeņiem aug krevu un lapu
ķērpji.

att. Acainā lecideja -Lecidea stigmatea uz
akmens substrāta

att. Tumšais rizokarpons –
Rhizocarpon obscuratum uz akmens
substrāta, tam apkārt ir mūru lekanora –
Lecanora muralis

Epifītu augšana atkarīga no substrāta fizikālajām un ķīmiskajām īpašībām. Liela nozīme
ir mizas struktūrai, tās spējai plaisāt un lobīties. Epifīti var būt krevu, lapu un krūmu ķērpji. Ir
vērojama zināma ķērpju saistība ar noteiktu koku sugu. Visbiežāk atrodama pūslīšu
hipogimnija (Hypogymnia physodes) uz dažādām koku sugām, lapukokiem biežāk aug rievainā
parmelija (Parmelia sulcata), plūmju evernija (Evernia prunastri) u. c. sugas. No krūmu
ķērpjiem uz kokiem bieži aug īsmatainā usneja (Usnea hirta), briorijas (Bryoria). Krevu ķērpji
biežāk aug uz lapukokiem - lecidellas, lekanoras, opegrafas, rakstu ķērpis u. c.
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att.Īsmatainās usnejas – Usnea hirta audze uz priedes stumbra

att. Brūnējošā briorija – Bryoria fuscescens audze uz priedes stumbra

att. Krevu ķērpju mozaīkveida aina uz lapukokiem. Redzami tumšāki lecidellu un
gaišāki lekanoru lapoņi, kas viens no otra norobežojas ar melnām līnijām

13

Epiksilie ķērpji aug uz apstrādātas un trūdošas koksnes, piem., lekanoras - mainīgā
lekanora (Lecanora varia), kladonijas – ķekaru kldonija (Cladonia botrytis), pirkstainā kladonija
(Cladonia fimbriata) u. c. sugas.

att. Pirkstainā kladonija – Cladonia fimbriata ar kausveida podēcijiem, kuru virsma
klāta ar miltainām sorēdijām. Aug uz celmiem un uz augsnes

att. Slaidā kladonija – Cladonia gracilis ar brūniem lecideju tipa apotēcijiem, aug priežu silos un
jūrmalas kāpās uz smilšainas augsnes.
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att. Florkes kladonija – Cladonia floerkeana ar spilgti sarkaniem lecideju tipa apotēcijiem

att. Ošu ramalina – Ramalina fraxinea ar raksturīgo lentveida laponi un gar lentveida daivu
malām ar daudziem apotēcijiem

att. Īlenveida kladonija – Cladonia subulata ar nosmaiļotiem podēciju galiem aug priežu
mežos un jūrmalas kāpās uz smilšainas augsnes
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att. Florkes kladonija – Cladonia floerkeana ar spilgti sarkaniem lecideju tipa
apotēcijiem, aug uz trūdošas koksnes un augsnes humusa kārtas

att.Lecidellas – Lecidella elaeochroma aug uz lapukokiem un veido dažāda izskata
lapoņus, kur viens laponis no otra norobežojas melnām līnijām

att. Dzeltenais sienas ķērpis – Xanthoria parietina bieži atrodams apdzīvotās vietās uz
visdažādākā substrāta – kokiem, mūriem, akmeņiem, kā arī ceļmalās uz kokiem.
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att. Zvaigžņveida kladīnas – Cladina stellaris audze starp brūklenēm

att. Zvīņainā peltīgera – Peltigera praetextata ar labi saredzamām zvīņveida izīdijām,
aug vairāk ēnainās vietās uz apsūnojošo koku pamatdaļas, kā arī uz trūdošas koksnes

att. Zvīņainā telotrēma – Theltrema lepadinum ar labi saredzamiem apotēcijiem aug
ēnainās vietās, mitrās vietās uz lapukokiem un skujkokiem
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att. Rūsganā peltīgera – Peltigera rufescens aug saulainās atklātās vietās

att. Dzeltenā sienas ķērpja – Xanthoria parietina gredzenveida lapoņi uz apses

att. Priežu vulpicida – Vulpicida pinastri ar apmales sorāļiem un pūslīšu hipogimnija –
Hypogymnia physodes
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att. Dobumainā kladonija – Cladonia cenotea ar raksturīgām galotnes atverēm un uz iekšpusi
ieliektām malām
Latvijas ķērpju floras pētījumi aizsākušies jau sen. Pirmās ziņas par Latvijas ķērpjiem
atrodamas jau 18.gs. beigās. Aktīvāk ķērpju pētījumi sākās ar Rīgas dabaspētnieku biedrības
nodibināšanos 1845.g. Ievērojamākais 19.gs. ķērpju pētnieks Latvijā un Igaunijā bija A.Brutāns,
kas apkopoja un publicēja darbu par

ķērpjiem (Bruttan,1870). 20.gs. pirmajā pusē ķērpju

pētījumiem pievērsta mazāka vērība. Tikai 20.gs. otrajā pusē sākas plaši Latvijas ķērpju floras
pētījumi. Salīdzinot ar mūsu kaimiņvalstīm Latvija ar ķērpjiem nav pārāk bagāta. No pasaulē
zināmām ap 14000 ķērpju sugām, Latvijā ir atrastas 542 ķērpju sugas. Tās ietilpst 58 dzimtās un
148 ģintīs. Lielais vairums ķērpju sugu pieder asku kērpju klasei (Ascomycetes), tikai 2 sugas
pieder bazīdiju ķērpju klasei (Basidiomycetes) un 3 nepilnīgi pazīstamiem ķērpjiem (Lichenes
imperfecti).
Sugu skaita ziņā lielākās dzimtas ir Parmeliaceae – 60 sugas, Cladoniaceae - 59,
Lecanoraceae - 37, Physciaceae - 36, Verrucariaceae - 33, Bacidiaceae - 31, Teloschistaceae – 20,
Pertusariaceae - 17, Peltigeraceae - 18, Arthoniaceae - 16. Šīs dzimtas jāuzskata

par vairāk

polimorfām, dominējošām Latvijas ķērpju florā. Šajās dzimtās ir arī sugu skaita ziņā lielākās ģintis
Cladonia - 51, Lecanora - 29, Verrucaria - 22, Peltigera - 17.
Latvijas ķērpji veidojušies pēcledus laikmetā. Ķērpju ieceļošanas ceļi Latvijā bijuši ļoti
dažādi un līdz ar to tie aizņem dažādas teritorijas. Ķērpju ieceļošanai liela loma ir bijusi upju
ielejām - Daugavas, Gaujas, Ventas u.c. To mikroklimats, veģetācija un substrāts ir sekmējuši
ķērpju augšanu un saglabāšanos. Ķērpju sugām vērojama saistība ar noteiktu Latvijas teritorijas
daļu. Tas saistās ar noteiktas sugas izplatības areālu, kā arī augšanai atbilstošiem ekoloģiskiem
apstākļiem. Latvijas rietumdaļā konstatēta 101 ķērpju suga, kas nav konstatētas Latvijas
austrumdaļā. Turpretim Latvijas austrumdaļā atrastas 27 ķērpju sugas, kas nav konstatētas
rietumdaļā.
Latvijas austrumdaļā uz grantainas augsnes vietām var atrast boreālas ķērpju sugas Cladonia turgida, bet uz trūdošiem celmiem Cladonia bacilliformis, C. carneola. Ar skujkokiem
vairāk saistīta Evernia mesomorpha. No epifītiem uz lapukokiem ir sastopams mitrumu mīlošais
nemorālais ķērpis Cetrelia olivetorum. Tāpat uz lapukokiem sastopama samērā retā Parmelina
tiliacea u.c.
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Latvijas rietumdaļā atrodas Moricsalas, Grīņu rezervāti un Slīteres nacionālais parks, kas
izceļas ar savdabīgu veģetāciju un ekoloģiskiem faktoriem. Moricsalas rezervāta teritorijā pārsvarā
aug lapu koki. No ķērpjiem pārsvarā satopamas sugas, kas saistītas ar platlapju kokiem, bet maz
augsnes ķērpju. Rezervāta teritorijā konstatētas 111 ķērpju sugas, no kurām Usnea florida,
Opegrapha viridis ir vienīgās reāli eksistējošās atradnes Latvijā. Retas ir arī Melanelia elegantula
un Lobaria pulmonaria.
Slīteres nacionālā parka (SNP) piejūras mitrais klimats, veģetācija un ļoti daudzveidīgais
substrāts rada labvēlīgu vidi ķērpju augšanai. SNP teritorijā konstatētas 200 ķērpju sugas. Parka
teritorijā uz laukakmeņiem, to krāvumiem daudz epilītisko ķērpju - Protoparmelia badia, Lecanora
rupicola, L .intricata, Lecidea fuscoatra, Melanelia tominii, kurām ir vienīgās atradnes Latvijā.
Bagātīgs ir arī epifītisko ķērpju sugu sastāvs, kas veidojies Baltijas jūras senkrasta mežos uz
lapukokiem. Te arī aug retas ķērpju sugas - Melanelia elegantula, Lobaria scrobiculata, Gyalecta
ulmi, Pleurosticta acetabulum, Mycoblastus sanguinarius, Pertusaria hemisphaerica u.c. Morēnu un
kāpu sausos mežos uz augsnes skaistas audzes veido Cladina un Cladonia ģints sugas. No retām
sugām varam minēt Pycnothelia papillaria u.c.. SNP teritorijā aug 21 Latvijas Sarkanajā grāmatā
iekļautā ķērpju suga.
SNP atrasta epilītiskā Viduseiropas ķērpju suga Xanthoparmelia mougeotii, kas Latvijā
sasniedz sava areāla austrumu robežu. No boreālajiem epilītiskajiem ķērpjiem var atzīmēt
Melanelia fuliginosa, Umbilicaria polyphylla. Baltijas jūras piekrastes Papes, Mazirbes un Saunaga
kāpās vairāk apgaismotās vietās uz smilšainas augsnes aug retā Cladonia foliacea. Kolkas
apkārtnē kāpās konstatēta Cladonia subfurcata, kas ir pagaidām vienīgā atradne Latvijā. SNP
teritorijā

atrasta

arī

Stereocaulon

condensatum.

No

epifītiskiem

ķērpjiem

ir

Thelotrema

lepadinum, Opegrapha vermicellifera, Pertusaria pertusa u.c. Jāatzīmē arī tas, ka SNP teritorijā
konstatētas 24 ķērpju sugas, kas nav līdz šim atrastas pārējā Latvijas teritorijā. No kādreiz SNP
teritorijā augošām ķērpju sugām ir izzudušas boreāli atlantiskā suga Lobaria amplissima un
arktoalpinā Sphaerophorus globosus.
GNP teritorijā Gaujas krastos esošais devona iežu atsegums, ielejas mikroklimats un platlapju
meži sekmējuši daudzu retu ķērpju sugu augšanu un saglabāšanos līdz mūsdienām. Parka
teritorijā daudz retu ķērpju sugu, kas zināmas tikai šajā teritorijā. No tādām varam atzīmēt
Bryoria bicolor, Hypogymnia vittata, Cystocoles ebeneus. Reta ir arī Solorina saccata, Peltigera
venosa, kas agrākos laikos bija plašāk izplatītas Latvijā. Pēdējā laikā to atradnes ir stipri
sarukušas. Retas ir arī daudzas epifītiskās ķērpju sugas - Lobaria scrobiculata, Parmelina tiliacea.
Pēdējos gados atrastas Thelotrema lepadinum, Evernia divaricata, Ramalina thrausta, Caloplaca
lucifuga u.c. No GNP teritorijā konstatētajām 240 ķērpju sugām 19 iekļautas Latvijas Sarkanajā
grāmatā. No 56 ķērpju sugām, kas iekļautas Latvijas īpaši aizsargājamo sugu sarakstā, GNP
konstatētas 32 sugas.
Daugavas ielejas ķērpju floras bagātību sekmējis tās ģeografiskais stāvoklis. Ielejas
ievērojamais dziļums, mikroklimats, devona dolomītu atsegums sekmējis daudzu kalcifīlo ķērpju
augšanu. Daugavas ielejā atrastas 225 ķērpju sugas, no kurām 42 ķērpju sugas atrastas tikai
Daugavas ielejā - Sarcogyne regularis, Caloplaca flavovirescens, Lecania nylanderiana, Thelidium
decipiens, Verrucaria calciseda. Gravās, mitrākās un ēnainākās vietās uz klintīm atrastas Gyalecta
jenensis, uz kaļķaina substrāta Collema flaccidum, C.tenax, Psora decipiens, kā arī Solorina
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saccata. Pēdējā laikā Daugavas ielejā atrastas jaunas ķērpju sugas Latvijai - Cladonia caespiticia,
Rinodina pyracea, retas sugas Bacidia hegetscweileri u.c. Ielejā laukakmeņi bagātīgi noauguši ar
epilītiskiem ķērpjiem - Acarospora fuscata, Aspicilia cinerea, Xanthoparmelia conspersa, X.
somloensis, Neofuscelia pulla, Lecanora muralis u.c. Sakarā ar Pļaviņu hidroelektrostacijas
uzcelšanu, domājams, ka daudzas ķērpju sugas izzudušas vai kļuvušas retas. Vēlams būtu veikt
pētījumus par ķērpju floras izmaiņām, sevišķi posmā no Pļaviņām līdz Aizkrauklei.
Ķērpju pētījumi veikti arī Ķemeru Nacionālā parka teritorijā. Ķemeru apkārtne raksturojas ar
ļoti lielu biotopu daudzveidību, kas arī ietekmē ķērpju sugu sastāvu. Līdz šim Ķemeru apkārtnē ir
konstatētas 148 ķērpju sugas. Ķemeru kurorta apstādījumos

un parkā daudz lapukokiem

raksturīgo ķērpju sugu. Apstādījumos uz kokiem aug raksturīgas apdzīvotu vietu ķērpju sugas Phaeophyscia orbicularis, Physconia distorta, Ramalina farinacea, R. fraxinea, R. fastigiata,
Anaptychia ciliaris, Xanthoria parietina u.c. Ārpus Ķemeriem priežu mežos uz koku stumbriem
dominē Hypogymnia physodes, Platismatia glauca, Usnea hirta, Bryoria fuscescens u.c. Uz
augsnes kāpās daudz Cladina un Cladonia ģints sugu. Vietām atrodam Peltigera aphthosa,
P.canina, P.distorta u.c. Ķemeru apkārtnē atrastas jaunas ķērpju sugas Latvijai - Buellia
griseovirens, Calicium glaucellum, Stenocybe pullatula. No Ķemeru apkārtnē atrastajām ķērpju
sugām 3 iekļautas Latvijas Sarkanajā grāmatā. Tās ir Cladonia incrassata, kas aug uz kūdras
norakumu vertikālajām sienām. Uz lapukokiem vairāk noēnotās un mitrākās vietās aug
Opegrapha viridis, Thelotrema lepadinum.
Ķērpju ziņā bagātīga ir Baltijas jūras piekrastes kāpu zona. Kāpās uz smilšainas augsnes aug
daudz Cladina un Cladonia ģints ķērpju sugu. Vietām tās veido plašas audzes , kas mijas ar
Cetraria ģints sugām u.c. Daudz epifitisko ķērpju kāpu zonā ir uz augošiem kārkliem - Lecanora
carpinea, Lecidella euphorea, Parmelia sulcata, Hypogymnia physodes, Physcia tenella u.c. sugas.
Uz priedēm sastopamas- Hypogymnia physodes, Pseudevernia furfuracea, Bryoria fuscescens,
Usnea hirta u.c. sugas.
Mūsu skujkoku meži ir bagāti ar ķērpjiem. Priežu mežos vairāk aug kērpju sugas, kas
piemērojušās lielākam apgaismojumam. Te daudz Cladina un Cladonia ģints sugu. Vietām skaistas
audzes veido Cladina stellaris, C. mitis, C. arbuscula, Cladonia gracilis, kā arī Cetraria islandica. Pa
retam atrodamas arī Peltigera aphthosa u.c. sugas. Egļu mežos vairāk ir mitrumu mīlošas ķērpju
sugas - Usnea filipendula, U. subfloridana, Ramalina thrausta, Evernia divaricata, Lecanactis
abietina u.c.
Latvijas purvos aug daudzas ķērpju sugas. Uz sūnu ciņiem aug Cladina rangiferina, C.
arbuscula, C. mitis, Latvijas rietumdaļā arī Cladina ciliata. Purvos aug arī daudz Cladonia ģints
sugu. Uz kūdras norakumu vertikālām sienām sastop Cladonia incrassata, kā arī reto Cladonia
cyanipes.

Purva

priedītes

noaugušas

ar

epifitiskiem

ķērpjiem

-

Hypogymnia

physodes,

Pseudevernia furfuracea, atrodamas arī Parmeliopsis ambigua, Lecanora ģints sugas u.c.
Uz lapukokiem vairāk sastopami nemorālie ķērpji. Plaši sastopamas ir Ramalina farinacea,
R.fraxinea, Pertusaria amara, Melanelia glabratula, Evernia prunastri. Retāk sastopamas ir
Pleurosticta acetabulum, Parmelina tiliacea. Ēnainākās un mitrākās vietās aug Pertusaria
leucostoma, P .vermicellifera, P. hemisphaerica, Parmeliella triptophylla u.c. Sausākās un vairāk
apgaismotās vietās ir Pertusaria amara, Physcia adscendens, P. tenella, Physconia grisea u.c.
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Atmatās un laukmalās uz esošiem laukakmeņiem veidojas savdabīga epilītisko ķērpju
veģetācija. Tie pa lielākai daļai noauguši ar Xanthoparmelia conspersa, X. somloensis, Neofuscelia
pulla, rietumdaļā arī Parmelia saxatilis. Uz akmeņiem daudz krevju ķērpju - Aspicilia cinerea,
Diploschistes scruposus, Rhizocarpon grande u.c. sugu. Vietām uz laukakmeņiem atroadam arī
Umbilicaria deusta.
Latvijas ezeru salu ķērpju sugu sastāvs nav sevišķi bagāts. Lielākais sugu skaits ir atrasts
Moricsalā, kur arī aug retas ķērpju sugas. Mazāks ķērpju sugu skaits ir Ežezera salās, kur ir
atrastas 67 ķērpju sugas. Sugu skaita ziņā bagātākās ir Jeršovkas un Lielā sala. Visbiežāk
sastopamās ķērpju sugas - Hypogymnia physodes, Parmelia sulcata, Graphis scripta, Physcia
tenella, Xanthoria parietina. Salās maz augsnes ķērpju. No retām sugām aug Melanelia
elegantula. Kāla ezera salās atrastas 33 visplašāk sastopamās ķērpju sugas.
Apkopojot Latvijas ķērpju sugu sastāva pētījumus, noskaidrojies, ka daudzas ķērpju sugas ir
retas mūsu republikā, no kurām daudzas pēdējos 50 gados nav atrastas. Acīmredzot tās ir
izzudušas vai arī stipri sašaurinājies to izplatība. To sekmējusi cilvēka saimnieciskā darbība (mežu
izciršana, veģetācijas sukcesijas, piesāņojums). No tādam sugām var atzīmēt Lobaria amplissima,
Sphaerophorus globosus, kas vairāk nekā pirms 100 gadiem bija atrastas Slīteres nacionālā parka
teritorijā. Latvijas Sarkanajā grāmatā iekļautas 34 ķērpju sugas, kas sadalās pa 4 kategorijām.
Kā redzams 2.tabulā, šīs sugas sastāda tikai 6,2 % no kopējā sugu skaita. Latvijā ir atrastas
daudzas retas ķērpju sugas, kas būtu jāiekļauj Latvijas Sarkanajā grāmatā.
Vairums Latvijas Sarkanās grāmatas ķērpju sugu aug aizsargājamās teritorijās un tās nav
apdraudētas. Antropogenā faktora iedarbība jūtama it visur, it sevišķi, piesārņojums. Būtu
jāturpina pētījumi aizsargājamo ķērpju sugu bioloģijas, ekoloģijas, to augteņu īpatnību un
ietekmējošā faktora noskaidrošanai.
2.tabula
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bioindikātorus. Bioindikācijas pētījumi tiek veikti

Latvijas Sarkanās grāmatas ķerpji

arī Latvijā. Šādi pētījumi veikti Rīgā 1964.g.,
Kopējais ķērpju sugu skaits
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atkārtoti 1985.g. un 1991.g. Salīdzinot iegūtos

100%

0

izzudušās

2
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datus, jāsecina, ka pilsētas piesārņojums nav
mazinājies,

bet

vietām

pat

palielinājies.

Piesārņojuma ietekmē samazinās ķērpju sugu
skaits. Tie aizņem uz substrāta
niecīgas platības, to vitalitāte ļoti vāja. Ķērpju
floras sastāvs dažādās pilsētas daļās - centrā,

rūpniecības rajonos, gar satiksmes ziņā dzīvākām maģistrālēm, parkos un nomalē ir atšķirīgs.
Pamatojoties uz ķērpju sastopamību Rīgā izdalītas 5 zonas, sākot no bezķērpju un beidzot ar labi
attīstītu ķērpju zonu. Pilsētā konstatēto ķērpju sugu skaits nav liels. Pavisam konstātētas 54
ķērpju sugas. Tās ir izturīgākās un mazāk izvēlīgās ķērpju sugas. Pēdējos gados vērojama ķērpju
augšanas apstākļu uzlabošanās Rīgas pilsētā. Tas saistīts ar pilsētas vides apstākļu uzlabošanos,
jūtami ir mazinājies piesārņojums. To sekmējusi arī rūpniecības jaudu samazināšanās.
Lihenoindikācijas

pētījumi

turpinās

Ziemeļvidzemes

regionālajā

dabas

aizsardzības

kompleksā. Sastādītas lihenoindikācijas kartes pilsētām un lielākām apdzīvotām vietām. Pēc šīm
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kartēm var spriest par vides piesārņojuma pakāpi. Šiem pētījumiem ir liela praktiskā nozīme
pilsētu un apdzīvoto vietu attīstības plānošanai un labiekārtošanas pasākumu veikšanai.
Turpinās pētījumi par bioloģisko apaugumu un tā kaitīgo ietekmi uz kultūrvēsturiskiem
arhitektūras pieminekļiem. Ķērpji kā viena no bioloģiskā apauguma sastāvdaļām stipri ietekmē
mūsu arhitektūras pieminekļus. Ķērpjiem noaugušie pieminekļi bojā to estētisko izskatu. Šādi
pētījumi notiek Rīgas Brāļu kapu ansamblī. Tiek apsekoti republikas izcilākie kulturvēsturiskie
pieminekļi, noskaidrots bioloģiskais apaugums un izvērtēti apauguma novēršanas pasākumi.
Cilvēka saimnieciskās darbības rezultātā Latvijas ķērpju flora pēdējo 100 gadu laikā stipri
mainījusies. Pēc gaisa tīrības jūtīgākās un prasīgākās ķērpju sugas ir izzudušas vai stipri
sašaurinājušas savu izplatību. Vērojama poleotoleranto ķērpju sugu palielināšanās.
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