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1 Johdanto

Uhanalaisten eläinten ja kasvien suojelutoimikun
nan mietinnön kasviosa perustuu pääosin toimikun
nan kasvijaoston työhön. Jaoston puheenjohtajana
on toiminut suunnittelija Pertti Rassi, jäseninä ym
päristönsuojelun tarkastaja Eero Kaakinen, dosentti
Heikki Toivonen, museonhoitaja Pertti Uotila ja
toimittaja Seppo Vuokko ja sihteereinä LuK Aulikki
Alanen, FK Eija Kemppainen (1.8. 1984 lähtien)
sekä fK Liisa Seppänen (15.5. — 31.7. 1984).

Jaosto on ollut yhteistyössä maamme yliopistojen
kanssa sekä tutustunut tärkeimpien luonnontieteel
listen museoiden (Helsinki, Kuopio, Turku, Oulu)
kokoelmiin. Lisäksi tietoja on kerätty kirjallisuudes

Jaoston asiantuntijoita ovat olleet:

Hannu Aarnio
Frits Adema, Hollanti
Teuvo Ahti
Pentti Alanko
Margareta Albrecht
Rolf Berg, Norja
Folke Björkbäck, Ruotsi
Pekka Borg
Attila Borhidi, Unkari
Eythor Einarsson, Islanti
Urban Ekstam, Ruotsi
Pertti Eloranta
Reidar Elven, Norja
Seppo Eurola
Reino Fagerstn
Lynne Farrel, Englanti
Magnus fries, Ruotsi
Birgitta Forsberg, Ruotsi
Antti Haapanen
Matti Haapasaari
Carl-Adam Heggström
Eeva Hggström
Max Hagman
Veli Haikonen
Sirkka Hakalisto
Raimo Hakila
Rainar Hakulinen
Risto Hamari
Harri Harmaja
Heli Heikkilä
Raimo Heikkilä
Pertti Heikkinen
Anssi Herttuala
Seppo Hietavuo
Veikko Hintikka
Lars Hjelm, Ruotsi
Seppo Huhtinen
Markku Huttunen
Arvi Huuskonen
Soili Hyvönen
Guy Hällfors

ta sekä haastatteluin. Niin lajien uhanalaisuutta
arvioitaessa kuin lajitekstejä laadittaessa on kuultu
lukuisia asiantuntijoita. Heiltä on saatu arvokkaita,
usein uusia ja julkaisemattomia tietoja. Monet alla
mainituista henkilöistä ovat nähneet runsaasti vai
vaa ja osa on antanut tietoja useiden eri kasvi- tai
sienfryhmien lajeista. Saamiensa tietojen pohjalta
jaosto on tehnyt lopulliset ratkaisut lajien uhanalai
suudesta.

Ulkomaisia asiantuntijoita on kuultu Euroopan kas
vistokartoitustyöryhmän kokouksessa ja retkeilyllä
Suomessa kesällä 1983 sekä kasvijaoston tutustumis
käynnillä Ruotsissa ja sihteerin matkalla Englannis
sa keväällä 1984.

Seija Hälvä
Leena Hämet-Ahti
Arto Hämäläinen
Marja Härkönen
Paavo Höijer
Veijo Ilmavirta
Torleif Ingelög, Ruotsi
Pekka Isoviita
Bruno Jansson, Ruotsi
Anna-Lisa Jerbo, Ruotsi
Irma Järvinen
Jouko Järvinen
Pertti Kalinainen
Paavo Kallio
Lassi Karivalo
Krister Karttunen
Tapani Kettunen
Kalevi Keynäs
Timo Koponen
Mauri Korhonen
Lasse Kosonen
Esa Kotanen
Heikki Kotiranta
Stefan Kozuharov, Bulgaria
Kari Kukko-oja
Arto Kurtto
Kaisu Kynsilehto
Ilkka Kytövuori
Matti Kääntönen
Tapani Lahti
Tapio Lahtonen
Kari Laine
Lalli Laine
Unto Laine
Sirpa Leinonen
Anneli Leivo
Terttu Lempiäinen
Christine Leon, Englanti
Leif Lindgren
Jaap Mennema, Hollanti
Jouko Meriläinen
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Rauno Mikkola
Riggert Munsterhjelm
Risto Murto
Yrjö Mäkinen
Tuomo Niemelä
Ake Niemi
Esa Niinivirta
Örjan Nilsson, Ruotsi
Jaakko Nurmi
Erkki Nurminen
Harri Nyberg
Antti Nyman
Esteri Ohenoja
Jari Oksanen
Laina Paatero
Annikki Palmen
Rauni Partanen
Frank Perril, Englanti
Pekka Piironen
Kalle Purasjoki
Terttu Raatikainen
Orvokki Ravanko
Tapio Rintanen
Reima Saarenoksa
Veli Saari
Veikko Salonen
Marjukka Savola

Liisa Seppänen
Pertti Siilahti
Jouko Siira
Juha Suominen
Hugh Synge, Englanti
Unto Söderholm
Jorma Taarna
Kalevi Takala
Göran Thor, Ruotsi
Esko Thurn
Tauno Ulvinen
Jukka Valtanen
5. Max Walters, Englanti
Pekka Valtonen
Jukka Vauras
Ritva Veijonen
Kim von Weissenberg
Juha Venäläinen
Juha Vilkki
Wulfard Winterhoff,
Birthe Wistbacka
Orvo Vitikainen
Reima Välivaara
Heino Vänskä
Anneli Ylimartimo
Matti Yli-Rekola
Lars Osterdahl, Ruotsi

Mietinnön kasviosassa käsitellään myös uhanalaisia
sieniä, vaikka sieniä pidetään nykyään omana, erilli
senä ryhmänään. Uhanalaiset lajit esitellään eliöryh
mittäin seuraavassa järjestyksessä: putkilokasvit,
sammalet, levät, sienet ja jälälät. Kustakin ryhmästä
on laadittu johdantoteksti, jonka jälkeen lajit esitel
lään uhanlaisuusluokittain aakkosjärjestyksessä
(sammalista ensin maksa- sitten lehtisammalet, sie
nistä ensin suur-, sitten piensienet). Lajien uhanalai
suus on määritelty mietinnön yleisen osan mukaises
ti ja lajit on uhanalaisuuden asteen perusteella
luokiteltu seuraavasti

Hävinneet (11):
Lajit, joiden uudistuvat populaatiot ovat hä
vinneet Suomesta ja joita ei etsinnöistä huoli
matta ole tavattu enää vuoden 1960 jälkeen.

Uhanalaisten lajien luetteloon toimikunta on Poh
joismaiden ministerineuvoston käytäntöä noudat
taen ottanut mukaan vain lajit, jotka ovat hävinneet
Suomesta vuoden 1850 jälkeen (luonnontutkimuk
sen aikana).

Erittäin uhanalaiset fE):
Lajit, joiden uudistuvat populaatiot ovat lähi
tulevaisuudessa vaarassa hävitä Suomesta jollei
uhkatekijöitä poisteta.

Vaarantuneet (V):
Lajit, joiden uudistuvien populaatioiden säily
minen Suomessa on epävarmaa ja joista lähitu
levaisuudessa tullee erittäin uhanalaisia jollei
uhkatekijöitä poisteta.

Silmälläpidettävät (S)
Lajit, joiden Suomen kannan kehitystä on
seurattava, mutta joita ei eri syistä ole sisälly
tetty edellisiin luokkiin.

Silmälläpidettäviin kuuluu kolmenlaisia lajeja:

Taantuneet (St):
Lajit, jotka ovat taantuneet Suomessa suuresti,
mutta joiden kanta ei tällä hetkellä ole vaaran
tunut.

Harvinaiset (Sh):
Lajit, jotka biologisten erityispiirteidensä vuok
si esiintyvät Suomessa vain suppealla alueella
tai vain harvoissa paikoissa ja joiden kanta on
tästä syystä hyvin pieni.

Puutteellisesti tunnetut (Sp):
Lajit, joiden otaksutaan olevan maassamme
häviämisvaarassa tai meiltä jopa hävinneitä,
mutta joiden luokkaa ei tietojen puutteellisuu
den vuoksi voida tarkemmin määritellä.

Kustakin hävinneestä, erittäin uhanalaisesta ja vaa
rantuneesta lajista on laadittu yksityiskohtainen laji-
kuvaus. Lajien piirroskuvat ovat laatineet:

Marja Koistinen (putkilokasvit ja levä)

Katriina Metsänheimo (sienet kääväkkäitä lukuun
ottamatta)

Tuomo Niemelä (kääväkkäät) sekä

Saksan liittotasavalta

Antti Rönkä (sammalet ja jäkälät)



Lajiteksteihin on kirjattu seuraavat asiat:

— lajin suomalainen, ruotsalainen ja tieteellinen
nimi auktoreineen sekä heimon suomalainen ja tie
teellinen nimi (kaikilla itiökasveilla ja sienillä ei ole
ruotsalaisia nimiä).

1. Luonnehdinta. Lyhyt koon, värin ym. merkittä
vien ominaisuuksien kuvaus, ei varsinaisia tunto
merkkejä.

2. Levinneisyys. Nykylevinneisyys maailmassa, pai
nottaen Euroopan, maamme lähialueiden (Pohjola,
Neuvostoliitto) ja viimein Suomen tilannetta.

3. Biologia. Elinympäristövaatimukset ja elintavat,
erityisesti lisääntyminen ja leviäminen tai muut
uhanalaisuuteen vaikuttavat ominaispiirteet.

4. Kannan kehitys. Levinneisyyden ja runsauden
muutokset yleismaailmallisesti (jos tiedossa); suo
malaiset esiintymispaikat (yleensä kunnan ja kylän
tarkkuudella, löytövuosineen) sekä kannan kehitys
niissä.

Esiintymispaikat on lajien suojelun hallinnollisen
toteuttamisen vuoksi lueteltu lääneittäin (eikä eliö
maakunnittain, kuten lajien esiintymispaikkatiedot
yleensä) etelästä pohjoiseen seuraavasti: A = Ahve
nanmaa, TP = Turun ja Porin lääni, U = Uuden
maan lääni, Ky = Kymen lääni, H = Hämeen
lääni, M = Mikkelin lääni, Ku = Kuopion lääni,
PK = Pohjois-Karjalan lääni, 0 Oulun lääni,
L = Lapin lääni.

Läänin sisällä esiintymispaikat ovat kunnittain aak
kosjärjestyksessä. Ne putkilokasvien kasvupaikat,
joissa esiintymät ovat säilyneet, on kursivoitu. Mo
nista kasveista (etenkin itiökasveista ja sienistä) on
tiedossa vain summittaiset esiintymispaikat vanho
jen museoetikettien perusteella.

Kotimaan esiintymispaikkojen jälkeen on mainittu
lajin uhanalaisuus kansainvälisesti.

5. Vähenemisen syyt / Uhkatekijät. Pääasialliset
vähenemisen tai uhanalaisuuden syyt sekä tunnettu
jen esiintymispaikkojen tilanne.

6. Toteutetut suojelutoimet. Lajirauhoitukset, esiin
tyminen olemassaolevilla tai suunnitelluilla suojelu-
alueilla ja muut toistaiseksi toteutetut suojelutoimet.

7. Ehdotettavat suojelutoimet. Toimikunnan ehdo
tukset lajin suojelun (ja joissakin tapauksissa tutki
muksen ja seurannan) edistämiseksi. Yleisohjeena
kasvien ja sienten suojelussa on esiintymispaikkojen
tarkistaminen, seuranta ja säilyttäminen, joita ei
aina ole lajitekstissä mainittu.

8. Kirjallisuus. Lajin uhanalaisuuden kannalta olen
naisia tietoja sisältävät, etupäässä kotimaiset kirjal
lisuusviitteet. Tärkeimpiin lähteinä käytettyihin
yleisteoksiin (esim kasvioihin) ei ole viitattu, ne
mainitaan ao. ryhmätekstissä. Kirjallisuusluettelot
ovat putkilokasviosan lopussa (putkilokasveja kos
keva kirjallisuus) sekä jäkäläosan lopussa (samma
lia, leviä, sieniä ja jäkäliä koskeva kirjallisuus).

Silmälläpidettävistä lajeista on laadittu samansisäl
töiset, mutta suppeammat lajitekstit ilman väliotsi
koita. Kuvia on vain esimerkinomaisesti. Silmälläpi
dettävien lajien esiintymispaikat on mainittu vain,
jos niitä on hyvin vähän. Myös kirjallisuusviitteitä
on niukemmin, vaikka laaja-alaisten lajien useista
kotimaan esiintymispaikoista voi olla erillisiä julkai
suja suhteellisen runsaasti.

Putkilokasveista on em. uhanalaisuuskriteerein sekä
maastotarkistusten perusteella laadittu myös alueit
taisia uhanalaisuusluetteloita, joita esitellään putki
lokasviosassa. Nämä eri alueiden uhanalaisuusarviot
esitetään silmälläpidettävien putkilokasvien teksteis
sä lyhenteinä sekä putkilokasviosan lopussa yhteen
vetotaulukoina.
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2 Putkilokasvil

Putkilokasvit (Tracheophyta) on kasvikunnan suu
rin ja kehittynein ryhmä. Putkilokasvit ovat pitkälle
erilaistuneita versokasveja, joilla on juuret, varret ja
lehdet sekä hyvin kehittynyt vettä ja yhteyttämis
tuotteita kuljettava johtosolukko. Putkilokasvit jae
taan sanikkaisiin ja siemenkasveihin.

Sanikkaiset (Pteridophyta) ovat itiöistä lisääntyviä
putkilokasvej a, joilla on selvä sukupolvenvuorotte
lu. Sanikkaislajeja tunnetaan kaikkiaan noin
13 000. Sanikkaisten elossa olevia ryhmiä eli alakaa
ria ovat haarusanikkaiset (Psilopsida, n. 10 lajia),
liekomaiset (Lycopsida, n. 1 000 lajia), kortemaiset
(Sphenopsida, n. 15 lajia) sekä saniaiset (Pteropsi
dci, n. 12 000 lajia).

Nykyään selvästi runsaslajisin ja vallitseva kasviryh
mä ovat siemenkasvit (Magnotiophyta, n. 250 000
lajia). Siemenkasveja esiintyy lähes kaikkialla maa
pallolla. Niitä kutsutaan myös kukkakasveiksi. Sie
menkasvit lisääntyvät erillisessä lisääntymiselimessä
eli kukassa kehittyvien siementen avulla.

Siemenkasveista alkeellisimpia ovat palj assiemeniset
(Pinophytina), kehittyneempiä koppisiemeniset
(Magnoliophytina). Koppisiemeniset on nykyään
suurin ja monimuotoisin ryhmä. Koppisiemenisten
kehittyminen on mahdollistanut lukuisien muiden
kehittyneiden elämänmuotojen syntymisen. Koppi
siemeniset ovat myös taloudellisesti merkittävin kas
viryhmä.

Suomen putkilokasvisto on esimerkiksi Euroopan
muihin maihin verrattuna melko köyhä. Koko maa
oli jääkaudella jään peitossa ja nykyinen lajisto on
levinnyt tänne vasta viimeisten n. 10 000 vuoden
kuluessa. Kylmä ilmasto, lyhyt kasvukausi, kallio-
ja maaperän samankaltaisuus koko maassa sekä
kalkkialueiden vähäisyys rajoittavat kasviston moni
puolisuutta. Suomessa ei ole myöskään merkittäviä
populaatioiden eristymistä ja lajien erilaistumista
edistäviä topografisia muodostumia.

Suomessa on alkuperäisiä ja arkeofyyttisiä eli mui
noin saapuneita ja meille kotiutuneita putkilokasve
ja yhteensä noin 1100 lajia. Lisäksi meille vakinais
tuneita, nuorempia tulokkaita on noin 250 lajia,
joista viljelyperäisiä lähes 130. Alkuperäisiä ja va
kiintuneita alalajeja ja muunnoksia on noin 320.
Satunnaisia tulokkaita tunnetaan lisäksi noin 600
lajia. Putkilokasvien systematiikka, nimistö ja jako
alkuperäisiin, arkeofyytteihin jne. ovat mietinnössä
Retkeilykasvion (Hämet-Ahti ym. 1984) mukaiset.

Viljelyraivauksen ja muun ihmistalouden vaikutuk
sesta noin neljännes alkuperäisestä putkilokasvilajis
tostamme on menettänyt kasvupaikkojaan ja harvi
naistunut. Useammat lajit (n. 40 %) ovat kuitenkin
lisääntyneet, kun ihminen on luonut niille uusia
kasvupaikkoja niityillä, pelloilla, tienvierillä jne.

Viljelyksen ja liikenteen mukana maahamme on
lisäksi saapunut lukuisia uusia, meille vakiintuneita
lajeja. Kulttuurinseuralaiskasvistossa eri aikoina ta
pahtuneet muutokset kuvastavat hyvin asutus- ja
taloushistoriamme vaiheita.

Monet vanhoja kulttuurivaiheita edustavista kas
veista ovat nykyisin vaarassa hävitä. Suurimman
ryhmän (lähes 30 ¾) valtakunnallisesti uhanalaisista
putkilokasveista muodostavat perinteisen maata
lousympäristön lajit. Niiden kasvupaikat ovat
maankäytössä tapahtuneiden muutosten vuoksi val
taosaksi metsittymässä umpeen. Muita uhanalaisten
putkilokasvien kannalta merkittävimpiä ympäristöjä
ovat rehevät suot, tulvarannat ja muut kosteikot
sekä lehdot.

Putkilokasvilajisto ja lajien esiintyminen maassam
me tunnetaan suhteellisen hyvin. Tutkimusta on
harjoitettu luonnontieteellisen tutkimuksen alkami
sesta eli Turun Akatemian ajoista lähtien. Ensim
mäinen laaja julkaisu maamme putkilokavistosta
koottiin 1800-luvun lopulla ja 1900-luvun alussa
(Hjelt 1888-1926). Vielä kuluvan vuosisadan alku
puolella fioristinen tutkimus ja harrastus oli hyvin
vilkasta, mutta taantui sodanjälkeisten vuosikym
menten aikana selvästi. Viime aikoina kasviharras
tus on kuitenkin alkanut elpyä uudelleen.

Toimikunnan tekemän uhanalaisten putkilokasvien
selvityksen perustana ovat luonnontieteellisiin mu
seoihin kootut tiedot kasvistostamme. Suuri osa
museo-, kirjallisuus- ja arkistotiedoista on tallennet
tuna Helsingin yliopiston kasvistorekisteriin, josta
jaoston käyttöön on saatu listaukset uhanalaisten
lajien kasvupaikoista. Lisäksi on käyty läpi tärkeim
mät kotimaiset julkaisut sekä rekisteristä puuttuvien
museoiden (Kuopio ja Turku) näytteet.

Merkittävimmät lajitekstien laatimisen pohjana käy
tetyt yleisteokset ovat Suuri Kasvikirja (Jalas 1958,
1965 ja 1980) sekä Retkeilykasvio (Hämet-Ahti ym.
1984). Tietoja on kerätty myös lukuisista eri aluei
den kasvistoselvityksistä, kuten vanhoista pitäjän
fiorista sekä uusista uhanalaisten kasvien selvityksis
tä (Hggström ym. 1982, Haikonen 1986, Hakila &
Kalinainen 1984, Hamari 1983, Heikkinen 1985,
Kotanen 1984, Kääntönen 1980 ja 1981, Murto
1982, Saari ym. 1984, Suominen 1974, Tampereen
kasvitieteellinen yhdistys 1985, Tampereen seutu
kaavaliitto 1982, Ulvinen 1984, Uotila 1983b, Vuok
ko 1983, Vuokko & Suominen 1977, Välivaara &
Saari 1985, Väre & Kärki 1981). Näihin lukuisia
lajeja käsitteleviin julkaisuihin ei ole teksteissä
yleensä viitattu.

Kansainvälisen tilanteen toteamiseksi on lajiteksteis
sä lueteltu suraavien selvitysten tai punaisten kirjo
jen mukainen arvio lajin uhanalaisuudesta: IUCN:n
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Red data book (Lucas & Synge 1978), Euroopan
Neuvoston luettelo (Lucas 1983), Ruotsin alustava
luettelo (floravårdskommittn för kärlväxter 1985),
Norjan luettelo (Gjaerevoll & Norderhaug 1984),
Tanskan luettelo (Løjtnant 1985) sekä Neuvostolii
ton Punainen kirja (Borodin ym. 1984). Pohjoismai
den ministerineuvoston luetteloon (Ovesen ym.
1982) ei ole viitattu, koska arviot ovat sen jälkeen
muuttuneet huomattavasti ja Pohjolan lista uusitaan
lähiaikoina. Neuvostoliiton punaisessa kirjassa ei
ole ilmoitettu varsinaisia uhanalaisuusluokkia, joten
teksteissä mainitaan vain lajin esiintyminen kirjassa.

Eniten uutta tietoa ovat tuoneet alueelliset uhanalai
sia putkilokasveja selvittelevät hankkeet, joita on
käynnistetty koko maassa 15 eri alueella, ensimmäi
set jo 1976. Hankkeiden vastuuhenkilöt ovat muka
na asiantuntijaluettelossa edellä. Selvitysten yhte
näistämiseksi jaosto on järjestänyt keväästä 1983
alkaen vuosittain yhden päivän seminaarin alueellis
ten hankkeiden vastuuhenkilöille. Seminaareissa on
pyritty yhtenäistämään uhanalaisuuden arviontia,
maastotarkistusten suorittamista sekä raportointia.
Lisäksi on pyritty tehostamaan tiedonkeruuta ja
-vaihtoa, hankkeiden rahoitusta sekä suojelutoimia.

Kasvien suojelun hallinnollisen toteuttamisen vuoksi
mietinnössä on yhdistetty seutukaava-alueittaisten ja
maakunnittaisten hankkeiden tiedot läänipohjaisik
si. (Hankkeet jatkuvat kuitenkin pienempien aluei
den puitteissa.) Esiintymispaikat on lajiteksteissä
lueteltu lääneittäin. Silmälläpidettävistä lajeista on
mainittu läänikohtaiset uhanalaisuusarviot. Teksti-
osan jälkeen liitettyihin taulukoihin nämä arviot on
kirjattu erikseen valtakunnallisesti ja alueellisesti
uhanalaisista kasveista. Taulukoissa suurimmat (Tu
run ja Porin, Oulun sekä Lapin) läänit on jaettu 2-4
pienemmäksi alueeksi.

Toimikunta on seminaarien, kokousten ja kirjeen
vaihdon avulla saanut tuoreet ja yksityiskohtaiset
tarkistustiedot suurimmasta osasta valtakunnallisesti
erittäin uhanalaisten ja vaarantuneiden putkilokas
vien esiintymispaikkoja. Toimikunnan laatimia
maastotarkistuslomakkeita on palautettu täytettyinä
kaikkiaan yli 600 kappaletta. Lisäksi suullisia ja
kirjallisia tietoja on kertynyt runsaasti. Yhteensä
lähes tuhannesta valtakunnallisesti (pääosa) ja alu
eellisesti uhanalaisen putkilokasvin kasvupaikasta
on näin saatu uudet tiedot (kasvupaikan tarkka
sijainti ja tila, esiintymän runsaus ja uhkatekijät
jne.).

Kannan kehityksen ja sen nykyisen koon suhteen
puutteellisimmin tunnettuja ovat monet Lapin lajit,
eräät kulttuurikasvit (esim. peltosänkiö, Odontites
verna s.str.) sekä yleensä oikullisesti esiintyvät, yksi
vuotiset, pienet tai vaikeasti tunnettavat lajit. Tieto
jen puutteen vuoksi on kokonaan uhanalaisuustar
kastelun ulkopuolelle jätetty vain apomiktiset pik
kulajit (voikukat, Taraxacum ja keltanot, Hiera
cium).

Taksonomisina yksikköinä tarkastelussa ovat olleet
lajit, alalajit ja variaatiot, mutta eivät risteymät
eivätkä alemmat yksiköt. Kaikki pienen ja satunnai

sen perinnöllisen muutoksen aiheuttamat muodot,
kuten punakukkaiset lumpeet, on jätetty käsittelyn
ulkopuolelle. Jotkut taksonomialtaan epäselvät ala
lajit ja lajit on jätetty myös tarkastelusta tai liitetty
luokkaan Sp, puutteellisesti tunnetut (esim. koiran
ruusu, Rosa canina, okaruusu, Rosa sherardii sekä
teodorinpihlaja, Sorbus teodori).

Toimikunnan yleisten periaatteiden mukaisesti va
kiintuneista putkilokasvitulokkaista on mukaan
otettu vain ennen 1800-luvun loppua maahamme
saapuneet lajit. Monien lajien saapumisajankohtaa
ei tunneta ja tulokkaiden ikä on arvioitu tapauskoh
taisesti. Nuorina tulokkaina on käsittelystä pudotet
tu tietyt kauppa- ja liikennetulokkaat (esim. kuntio,
Gratiota neglecta), sotatulokkaat (esim. etelän
munkki, Jasione taevis ja kaitaängelmä, Thatictrum
tucidum) sekä kylvöheinän mukana tulleet lajit
(esim. sammakonkello, Campanuta aparinoides).
Todennäköisesti kaukolevinnän avulla saapuneita ja
mahdollisesti satunnaisiksi jääviä tulokkaita ei ole
myöskään otettu mukaan (esim. soikkokämmekkä,
Orchis mititaris sekä muiden kämmeköiden tulokas
esiintymät eri puolilla maata.)

Liikenne- ym. kulttuuritulokkaista on luetteloihin
kelpuutettu sellaiset lajit, jotka ovat saapuneet maa
hamme ennen vuosisadan vaihdetta ja pystyneet
levittäytymään luonnonyhdyskuntiin. Siten esimer
kiksi purjelaivakauden aikaisista ns. painolastitulok
kaista ovat mukana vain ne, jotka ovat kyenneet
leviämään painolastikummuilta laajemmallekin,
mm. kalliokedoille (esim. kääpiölauha, Aira
praecox ja nätkelmävirna, Vicia lathyroides).

Perinteiselle maatalouskulttuurille luonteenomaisis
ta rikkakasveista on otettu mukaan vain ne jotka
tulevat maassamme toimeen luonnonoloissakin. Ul
kopuolelle on siten jätetty mm. monia vanhoja
pellava- ja ruispeltojen rikkakasveja, jotka ovat
selvinneet meillä vain talvehtimalla siemenviljan mu
kana sisätiloissa. Tällaisia ovat mm. aurankukka
(Agrostemma githago), pellavatankio (Cametina
atyssum), liinatankio (C. macrocarpa), ruistankio
(C. sativa), rikkakukonkannus (Consotida regatis
subsp. regalis), pellavanvieras (Cuscuta epitinum),
pellavaraiheinä (Lotium remotum), ruisunikko (Pa
paver dubium), silkkiunikko (P. rhoeas), pellavaha
tikka ($pergula arvensis subsp. maxima) ja ruisvirna
(Vicia villosa). Näistä suurin osa on jo hävinnyt
maastamme.

Muita luetteloiden ulkopuolelle jätettyjä lajeja ovat
Suomeen viljelytarkoituksessa tuodut kasvit. Näitä
ovat mm. kaikki vanhat lääke-, mauste- ja koriste
kasvit sekä viljelykasvien maatiaisrodut, esimerkiksi
aitokissanminttu (Nepeta cataria), isohirvenjuuri
(muta hetenium), saksankirveli (Myrrhis odorata) ja
liperi (Levisticum officinate). Useat näistä säilyvät
vain kasvullisesti lisääntymällä paikoissa, joihin ne
on alunperin tuotu.

Toimikunnan tarkastelun ulkopuolelle jätettyjenkin
kulttuurin seuralaislajien suojelu tulisi järjestää esi
merkiksi vanhojen viljelykasvien säilyttämisen yh
teydessä, geenipankeissa sekä museotiloilla jne. Tätä



varten tulisi kehittää yhteistyötä ympäristöministe
riön, maa- ja metsätalousministeriön, maatalouden
tutkimuskeskuksen, kasvitieteellisten puutarhojen
sekä museoviraston ym. välillä.

Saapumisajankohdasta ja -tavasta riippumatta on
tarkastelun ulkopuolelle jätetty kaikki satunnaisina
pidettävät lajit. Satunnaiskasvit eivät yleensä kestä
kylmää talvea tai eivät kykene lyhyen kesän aikana
tuottamaan kelvollista siementä. Ne ovat jatkuvasti
muualta tulevan siementäydennyksen varassa. Sa
tunnaiskasveja tavataan eniten satamissa, rautatei
den ja maanteiden varsilla, myllyalueilla ja kaato
paikoilla sekä viljelysten lähellä karkulaisina.

Joitakin alkuperäiseen luonnonkasvistoomme kuu
luvia lajeja käytetään myös koristekasveina. Tällais
ten kasvien (esim. lehtoukonhattu, Aconitum

septentrionale, taponlehti, Asarum europaeum ja
lehtoängelmä, Thalictrum aquilegitfolium) viljely
karkulaisesiintymiä ei ole otettu huomioon uhana
laisuutta arvioitaessa.

Suurin osa uhanalaisista putkilokasveistamme elää
maan eteläisimmissä osissa, etenkin Ahvenanmaalla.
Myös Oulun ja Lapin lääneissä on melko paljon
valtakunnallisesti uhanalaisia lajeja. Sen sijaan
maamme keskiosissa niitä on vähiten.

Eniten uhanalaisia lajeja on heinä- ja sarakasveissa
(kummassakin lähes 10 ¾ uhanalaisista lajeista).
Runsaslajisista heimoista uhanalaisten lajien osuus
on suurin kämmekkäkasveissa, lähes 40 Wo. Myös
ruusu-, kohokki-, asteri- ja leinikkikasveissa sekä
saniaisissa on melko runsaasti uhanalaisia lajeja.

Taulukko 1. Eri uhanalaisuusluokkiin luettujen putkilokasvien lajimäärät alakaarittain (sanikkaiset) ja
heimoittain (siemenkasvit) sekä uhanalaisten lajien osuus kunkin ryhmän koko lajistosta. Pienimmät ja/tai
vähiten uhanalaisia lajeja sisältävät siemenkasviheimot on yhdistetty.

Ryhmä Lajimäärä H E V ST Sh Sp Yht. Osuus
Suomessa ryh

män
laji-
mää
rästä

SANIKKAISET 55 2 1 2 2 4 - 11 20%
Liekomaiset 7 - - - 1 - - 1 14
Kortemaiset 8 - - - - - - - 0
Saniaiset 40 2 1 2 1 4 - 10 25

SIEMENKASVIT 1 21$ 5 31 39 36 51 5 167 14

Paljassiemeniset 6 - - - 1 - - 1 17

Koppisiemeniset 1 212 5 31 39 35 51 5 166 14

Kaksisirkkaiset 851 3 18 24 26 35 5 111 13
Leinikkikasvit 50 - - 1 2 7 - 10 20
Kohokkikasvit 66 1 2 2 3 4 - 12 18
Tatarkasvit 27 - 1 1 - 1 - 3 11
Orvokkikasvit 16 - 1 1 1 2 - 5 31
Ristikukkaiskasvit 56 - 1 1 2 2 - 8 14
Pajukasvit 26 - 1 - 1 1 1 4 15
Ruusukasvit 96 1 1 1 4 4 3 14 15
Hernekasvit 44 - 1 2 - 3 - 6 14
Sarjakukkaiskasvit 28 - 2 1 - - - 3 11
Naamakukkaiskasvit 53 - 1 - 1 - 1 3 6
Asterikasvit 74 - - 3 3 4 - 10 14
Muut kaksisirkkaiset 315 1 7 11 9 7 - 35 11

Yksisirkkaiset 361 2 13 15 9 16 - 55 11
Näkinruohokasvit 3 - 1 1 - - - 2 67
Liljakasvit 18 - 1 1 1 1 - 4 22
Kämmekkäkasvit 31 1 2 3 3 3 - 12 39
Vihviläkasvit 28 - - - - - - - 0
Sarakasvit 118 1 5 6 3 2 - 17 15
Heinäkasvit 113 - 4 4 2 6 - 16 14
Muut yksisirkkaiset 50 - - - - 4 - 4 8

YHTEENSÄ 1273 7 32 41 38 55 5 178 14

Lajimääriin eivät sisälly Taraxacum- ja Hieracium -suvut eivätkä lajia alemmat yksiköt (vaikka osa niistä on
luetteloissa, jopa eri uhanalaisuusluokissa).
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HÄVINNEET PUTKILOKASVIT

Kampasaniainen Btechnum spicant
Vuorisara Carex montana
Kyläsavikka Chenopodium urbicum
Mesikämmekkä Herminium m onorchis
Piikkihärkylä Potystichum acuteatum
Siperianhillukka Rubus humutifolius
Jäämerentähtimö Stettaria humifusa



BLECHNUMSPICANT (L.) Roth

KÄMPÄSANIAINEN

Blechnaceae

Kambräken

Luokka: H

1. Luonnehdinta. Monivuotinen, pienehkö (8—25
cm), tuppaina kasvava metsäsaniainen, jonka sterii
lit lehdet ovat nahkeita ja sulkamaisesti liuskaleh
dykkäisiä, talvivihreitä. Pitemmät, tuppaan keskeltä
kohoavat itiölehdet lakastuvat syksyllä. Sukunsa
ainut pohjoinen laji.

2. Levinneisyys. Kampasaniainen on holarktinen,
mereinen kasvi, jota kasvaa laikuttaisesti läntisessä
Keski- ja Pohjois-Euroopassa sekä Pohjois-Ameri
kan länsirannikolla. Sillä on verraten yhtenäinen,
suhteellisen yleisen esiintymisen alue Tanskasta ja
Ruotsin länsirannikolta pitkin Norjan rannikonlä
heisiä seutuja aina Lofooteille asti. Myös pohjoi
sempana on joitakin esiintymiä.

Suomessa ovat olleet kasvin koillisimmat esiintymät,
eri puolilla maata Ahvenanmaalta aina Enontekiöl
le.

3. Biologia. Kampasaniainen viihtyy mereisessä il
mastossa. Se on kalkinkarttaja, joka kasvaa happa
malla, turvemaisella humuksella, kankailla sekä
kosteissa havumetsissä, usein kallionalusmetsiköissä
ja tuntureilla purouomissa. Suomalaisista kasvupai
koista vain ahvenanmaalaiset ovat olleet sulkeutu
nutta metsäkasvillisuutta, muut karulla metsämaalla
olevia, ihmisen aikaansaamia kasvillisuuden aukko-
kohtia: kärrypolun tai tieojan partaita jne. Kampa
saniaisen kevyet itiöt voivat levitä hyvinkin kauas.
Varjoisissa, kylmissä tai muuten epäedullisissa pai
koissa kasvaessaan kasvi jää kuitenkin usein koko
naan marroksi.

4. Kannan kehitys. Kampasaniainen on harvinaistu
nut levinneisyytensä äärialueilla, kuten osassa Ruot
sia. Kaikki Suomen esiintymät ovat ilmeisesti hävin
neet. Ne olivat todennäköisesti syntyneet itiöiden
kaukolevinnän tuloksena; osa esiintymistä oli tila
päisluonteisia, useimmat vain 1—5 tupasta käsittä
viä. Vain yksi Ahvenanmaan esiintymistä oli van
kempi. Uusien esiintymien syntyminen ja löytymi
nen maastamme on mahdollista.

A: Geta Västergeta 1960-luvulla niukka esiintymä,
1980-luvulla hävinnyt.

A: Geta Ostergeta 1918 muutamia melko kookkai
ta steriilejä yksilöitä, 1930—1945 välillä 3—5
tupasta, kahdesti fertiilinä, 1931 uusi yksittäi
nen esiintymä lähe11, fertiili vuosina 1936,
1937, 1942 ja 1943. Molemmat esiintymät mel
ko huonokuntoisia 1945, etsitty tuloksetta
1965—1980.

A: Saltvik Åsgårda 1949, viimeiset havainnot
1970-luvun alussa, etsitty tuloksetta 1980.

A: Sund Gesterby 1865, 1878 1 tupas, etsitty
tuloksetta lukuisia kertoja 1890—1980.

U: Porvoo Kroksnäs 1907—1917 pari tupasta, ai
nakin kahdesti fertiili.

H: Orivesi Lauttakulma 1975—1983 yksi tupas,
(mahdollisesti viljelykarkulainen) hävisi 1983—
1984.

V: Vaasa Valassaaret 1963 yksi yksilö, etsitty tu
loksetta 1984.

L: Enontekiö Kilpisjärvi Saana 1952, tarkka paik
ka ei tiedossa, alue säilynyt ennallaan.

Kampasaniaiskasvit

5 cm

Lisäksi koululaisnäyte Auran Hypöisistä 1956, etsit
ty tuloksetta 1980-luvulla.



5. Vähenemisen syyt / Uhkatekijät. Suurimpana
syynä lajin häviämiseen (ainakin Geta, Saltvik, On
vesi) lienevät olleet metsänhoitotoimet, etenkin hak
kuut ja ojitukset sekä niitä seurannut kuivuminen ja
liiallinen säteily. Eräät Ahvenanmaan esiintymät
ovat heikenneet, muuttuneet steriileiksi ja lopulta
hävinneet tiivistyvän sammalpeitteen, etenkin rahka
sammalen lisääntymisen vuoksi. Keräily on tuhon
nut ainakin Porvoon esiintymän ja verottanut mah
dollisesti muitakin pieniä esiintymiä.

6. Toteutetut suojelutoimet. Laji on ollut rauhoitet
tu Ahvenanmaalla vuodesta 1953 ja muualla Suo
messa vuodesta 1983 lähtien. Valassaarten esiintymä
oli luonnonsuojelualueella.

7. Ehdotettavat suojelutoimet.

8. Kirjallisuus. Cedercreutz 1946, Hggström ym.
1982, Lindberg 1909, Mikkola l984a, Palmgren
1932a, Parnela 1976, Skepparnabb 1964.



CAREXMONTANÄ L. Lnokka:H

VUORISARA Lundstarr

Cyperaceae

1. Luonnehdinta. Monivuotinen, matalahko (20
cm), laajoina patjamaisina kasvustoina niityillä ja
metsissä kasvava sara. Tyvitupet ovat kirkkaan
punaiset ja kuolleet lehdet säilyvät pitkään vaaleiksi
kuloutuneina.

2. Levinneisyys. Eurooppalainen laji, jonka levin
neisyysalue ulottuu idässä Kaukasukselle ja Uralille
asti, lännessä Brittein saarille. Pohjoismaissa vuori-
sara kasvaa Etelä- ja Keski-Ruotsissa, Tanskan Jyl
lannissa ja Pohjois-Sjaellandissa, ei Norjassa. Koko
levinneisyysalueellaan se esiintyy melko laikuttaisesti

Lajia on löydetty muutamasta paikasta Suomen
lounaisimmasta osasta.

3. Bio]ogia. Vuorisara on lievästi mantereinen kasvi,
joka viihtyy kuivilla, lämpimillä rinneniityillä ja
valoisissa metsänlaidoissa tai lehtimetsiköissä, eten
kin tammimetsissä tai kuivahkoissa lehdoissa. Se
kukkii varhain alkukesällä. Kypsyvät pullakot sisäl
tävät öljyä, joka houkuttelee muurahaisia. Siten
siemenet leviävät muurahaisten mukana.

4. Kannan kehitys. Kanta on levinneisyysalueellaan,
mm. Etelä-Ruotsissa ja Baltiassa jokseenkin vakaa.
Suomesta on vain kolme vanhaa tietoa eikä laji
kuulune maamme kasvistoon.

A: Eckerö 1883
A: Hammarland Skarpnåtö 1850-luvulta varmana

pidetty löytö, ei myöhempiä tietoja.

Lisäksi alkuperältään erittäin epävarma vanha näy
te: “Aho” 1874, jota ei ole pystytty myöhemmin
paikallistamaan eikä muuten varmistamaan.

5. Vähenemisen syyt / Uhkatekijät. Esiintymien
luonnetta ja häviämisen syytä ei tunneta. Mahdolli
sena häviämisen syynä pidetään maankäytön muu
toksia ja kasvupaikan sulkeutumista.

6. Toteutetut suojelutoimet.

7. Ehdotettavat suojelutoimet.

8. Kirjallisuus.

Sarakasvit

5 cm
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CHENOPODIUM URBICUM L. Luokka: H

KYLÄSAVIKKA Bymålla

Chenopodiaceae

1. Luonnehdinta. Yksivuotinen, tavallisesti pysty ja
melko kookas (20—80 cm), jauhosavikkaa muistut
tava kyläkasvi, jonka lehdet ovat keihäsmäisiä,
nirhalaitaisia ja kukintosykeröt tähkämäisenä ku
kintona.

2. Levinneisyys. Kyläsavikka on eteläinen ja jonkin
verran mantereinen kasvi. Aasiassa sen levinneisyys
ulottuu Baikalin seudulle ja Mongoliaan asti. Eu
roopassa se on yleisimmillään etelässä ja kaakossa.
Myös Skandinavian eteläosissa se oli aiemmin melko
yleinen.

Suomessa lajia on esiintynyt vakiintuneena vain
Ahvenanmaalla, satunnaisena laajalti Etelä-Suomes
sa.

3. Bio]ogia. Kyläsavikka kasvoi ennen rikkaruohona
kylissä ja kaupungeissa, runsaasti typpeä sisältävil
lä, multaisilla paikoilla. Nykyään sitä tavataan meil
lä enää satunnaisena itäisenä tulokkaana myllyillä,
kaatopaikoilla ja rautatieasemilla. Lajin siemenet
säilyvät itävinä pitkän ajan ja voivat alkaa kasvaa
kauankin maassa oltuaan, jos maata kaivetaan.

4. Kannan kehitys. Kyläsavikka on taantunut kaik
kialla Pohjois-Euroopassa. Sitä kasvoi Suomessakin
vielä 1800-luvulla ja 1900-luvun alussa useilla pai
koilla, mutta on nyt hävinnyt vakiintuneilta paikoil
taan kokonaan.

A: Finström Godby 1800-luvulla
A: Kumiinge 1882, 1947 muutamia yksilöitä, etsit

ty tuloksetta myöhemmin.
A: Saltvik Haraldsby 1897; Germundö 1925;

Lavsböle 1949 10 yksilöä.
A: Sund Bomarsund 1906; Finby 1878.

Lisäksi satunnaisena mm, Korppoossa, Särkisalos
sa, Turussa, Perniössä, Hangossa, Inkoossa, Helsin
gissä, Porvoossa, Myrskylässä, Kotkassa, Kouvolas
sa, Lempäälässä, Nokialla, Riihimäellä, Tampereel
la, Kuhmoisissa, Sysmässä, Savonlinnassa, Vaasassa
ja Oulussa.

Ruotsissa kyläsavikka on vaarantunut.

5. Vähenemisen syyt / Uhkatekijät. Kylien ja kau
punkikuvan muuttuminen: katujen kiveäminen ja
puhtaanapito, kompostien väheneminen, nurmikoi
den hoito jne.

6. Toteutetut suojelutoimet.

7. Ehdotettavat suojelutoimet. Vanhoilla esiintymis
paikoilla voitaisiin kääntää maata ja etsiä siemeniä.
Mikäli siemeniä vielä löydetään, tulisi kotimaista
kantaa ottaa Turun kasvitieteelliseen puutarhaan
lisäysviljelyyn ja jatkossa esim. jonkun museon
yhteyteen kasvatettavaksi.

Savikkakasvit

5 cm

8. Kirjallisuus. Cedercreutz 1951, Niisson & Gus
tafsson 1979, Uotila & Suominen 1976.



HERMINIUMMONORCHIS (L.) R. Br,

MESIKÄMMEKKÄ

Orchidaceae

Honungsblomster

Luokka: H

1. Luonnehdinta. Monivuotinen, pieni (7—20 cm)
kosteiden niittyjen kämmekkäkasvi, jolla on vaati
mattomat, kellanvihreät kukat.

2. Levinneisyys. Eurooppalais-aasialainen kasvi, jo
ka on jokseenkin yleinen Keski-Euroopassa, mutta
karttaa Atlantin ja Pohjanmeren rannikkoa. Tans
kassa sekä Ruotsin ja Norjan eteläosissa mesikäm
mekkä on suhteellisen yleinen, Baltiassa harvinai
nen.

Suomessa mesikämmekkä on kasvanut vain Ahve
nanmaalla sekä erillisenä Hämeessä.

3. Biologia. Mesikämmekkä on kalkinvaatija, joka
viihtyy etenkin lähteisillä, kosteilla ranta- ja lettonii
tyillä sekä letoilla, lehtokorpimaisissa metsissä tai
kalliopainanteissa. Se menestyy vain matalakasvui
sessa ympäristössä, vailla korkeampien kasvien var
jostusta. Mesikämmekkä on hyönteis- ja itsepölyt
teinen. Se leviää sekä siemenistä että maarönsyistä.

4. Kannan kehitys. Euroopassa kannat ovat säily
neet kohtalaisesti, joskin taantuneet mm. Ruotsissa
ja Tanskassa. Suomesta laji on hävinnyt kaikilta
tunnetuilta alkuperäisiltä kasvupaikoiltaan.

A: Eckerö Storby useita esiintymiä (Käringsund
Krogarviken-Posthuset) alkaen 1860, 1950-
luvulla satoja yksilöitä, 1971 kymmeniä, kasvu-
paikka tuhoutui 1972—1973, kämmekkää etsit
ty tuloksetta viime vuosina.

A: Eckerö Storby-Kyrkoby Böle useita esiintymiä
1875-1954, etsitty tuloksetta 1979.

A: Eckerö Torp 1892-1937, etsitty tuloksetta 1979-
1980.

A: Hammarland 1902.
A: Jomala 1881, tarkka paikka epäselvä.
A: Sund Hulta 1925 n. 80 yksilöä, etsitty tulokset

ta 1979-1980.
H: Hattula Lehijärvi 1884.
H: Tuulos Syrjäntaka 1901-1934, kasvupaikka tu

houtunut.

Storbyn esiintymästä siirrettiin mesikämmekkää
Korppooseen 1935, mistä se kuitenkin pian hävisi.
Lisäksi tunnetaan ilmeisesti löytöpaikkatiedoiltaan
virheelliset koululaisnäytteet Hauholta 1916 ja Kan
gasalta 1943.

5. Vähenemisen syyt / Uhkatekijät. Suurin syy lajin
häviämiseen meiltä on ollut kasvupaikkojen metsit
tyminen ja muu sulkeutuminen sekä kuivatukset ja
muokkaus pelloksi. Myös liiallinen keruu (yli 2000
yksilöä kerätty näytteiksi) on varmasti verottanut
kasvustoja. Tienoikaisu tuhosi ainakin viimeisen
tunnetun esiintymän.

6. Toteutetut suojelutoimet. Laji on ollut rauhoitet
tu Ahvenanmaalla vuodesta 1925 ja muualla Suo
messa vuodesta 1952 lähtien. Storbyn Krogarvikenil

tä siirrettiin muutamia yksilöitä Storbyn Skoholme
nille 1970-luvun alussa ennen tienoikaisua. Viime
vuosina on Skoholmenilla ollut vain yksi kukkiva
yksilö, kahtena vuonna ei lainkaan.

7. Ehdotettavat suojelutoimet. Lajin lisäys- ja siirto-
mahdollisuudet tulisi selvittää tarkoin. Sopivin kas
vatuspaikka olisi Turun kasvitieteellinen puutarha.
Mikäli kotimaan kanta on jäljellä ja se saataisiin
lisääntymään, voitaisiin yksilöitä palauttaa sopivaan
luonnonkasvupaikkaan, esim. Krogarvikenin ranta
niitylle.

8. Kirjallisuus. Erkamo 1979a, Hggström ym.

Kämmekkäkasvit

5 cm

1982.



POLYSTICHUMACULEATUM (L.) Roth. Luokka: H

PIIKKIHÄRKYLÄ Uddbräken

Aspidiaceae

1. Luonnehdinta. Monivuotinen, kookas (30—80
cm) ja monilehtisinä ruusukkeina kasvava metsäsa
niainen, jolla on jäykät, nahkeat, tummanvihreät
lehdet. Laji kuuluu monimuotoiseen, laaja-alaiseen
lajiryhmään.

2. Levinneisyys. Piikkihärkylää tavataan suurim
massa osassa Länsi- Keski- ja Etelä-Eurooppaa sekä
muutamissa paikoissa Aasiassa. Pohjoismaissa se on
harvinainen ja eteläinen, samoin Baltian maissa.

Suomesta tunnetaan vain yksi löytö Kuopion läänis
tä, n. 600 km päästä lähimmistä, Norjan länsiranni
kon esiintymistä.

3. Biologia. Piikkihärkylä kasvaa kivikkoisilla, var
joisilla metsärinteillä ja rotkoissa, useimmiten kalk
kipitoisella alustalla. Se ei siedä liiallista valoa.
Piikkihärkylän itiöt ovat kevyitä ja niitä kehittyy
runsaasti, yleensä heinäkuusta alkaen. Yksittäisiä
kaukolevinnän tuloksena syntyneitä satunnaisluon
teisia esiintymiä, kuten Suomenkin, tunnetaan usei
ta. Vaativuus kasvupaikan suhteen rajoittaa kuiten
kin lajin leviämistä ja vakiintumista uusille paikoil

4. Kannan kehitys. Piikkihärkylän kokonaiskanta
on jokseenkin vakaa. Suomen ainoa esiintymä hävi
si melko pian löytämisensä jälkeen.

Ku: Pielavesi Taipaleenkylä Heinikanmäki 1923 yk
si ruusuke, keruita myös vuosilta 1924, 1928 ja
1929, hävisi pian sen jälkeen, etsitty jatkuvasti
tuloksetta,

Ruotsissa piikkihärkylä on vaarantunut, Tanskassa
erittäin uhanalainen.

5. Vähenemisen syyt / Uhkatekijät. Suurin syy
kasvin häviämiseen Suomesta lienee ollut keräily.
Pientä esiintymää haittasi jo yksittäisten lehtienkin
poistaminen. Häviämisen jälkeen kasvupaikka on
muuttunut lajille kelpaamattomaksi hakkuiden
vuoksi. Ruotsissa lajin uhkana on metsätalous, eten
kin avohakkuut.

6. Toteutetut suojelutoimet.

7. Ehdotettavat suojelutoimet.

8. Kirjallisuus. Hidn 1925, Kyyhkynen 1924.

Alvejuurikasvit

5 cm
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RUBUS HUMULIFOLIUS C.A. Meyer Luokka: H

SIPERIANLILLUKKA Sibiriskt jungfrubär

Rosaceae Ruusukasvit

1. Luonnehdinta. Monivuotinen, 10—30 cm korkea,
pintarönsytön, ruusukkeina kasvava lillukan lähei
nen sukulainen, jolla on kookkaat, valkoiset kukat;
metsäkasvi.

2. Levinneisyys. Pohjoisen taigametsävyöhykkeen
mantereinen kasvi, jota kasvaa melko yhtenäisesti
Aänisjärveltä aina Mantsuriaan ja Amurinmaahan
asti. Ainoa tunnettu meikäläinen esiintymä oli
Keski-Suomessa, hyvin erillään lajin lähimmistä,
Aänisjärven kasvupaikoista.

3. Biologia. Siperianlillukka suosii purojen kostutta
mia, runsasruohoisia ja reheviä lehtokorpia. Se
lisääntyy voimakkaasti lukuisista rönsymäisistä
maavarsista, mutta marjoo hyvin niukasti koko
esiintymisalueellaan. Ilmaversot kuolevat talveksi,
mutta silmut talvehtivat puutuneessa tyviosassa.

4. Kannan kehitys. Yhtenäisellä esiintymisalueellaan
siperianlillukan kanta on vakaa. Ainoaa Suomen
esiintymää on pidetty toisaalta alkuperäisenä, toi
saalta sodan aikaisten venäläisten huoltokulj etusten
seurauksena syntyneenä. Laji löydettiin meiltä vasta
1900-luvulla, mutta esiintymää pidetään vanhempa
na.

KS: Jyväskylä Kypärämäki 1917, 1927 n 1 ha:n
kokoinen kasvusto, 1953 ojien partailla n. 100
ruusuketta, 1957 15 ruusuketta, joista 5 siirret
tiin muualle ja loput tuhoutuivat. Etsitty tulok
setta useita kertoja, viimeksi 1984.

5. Vähenemisen syyt / Uhkatekijät. Ainoan luon
nonvaraisen esiintymämme hävitti Jyväskylän kau
pungin laajeneminen, asutusalueen leviäminen lähi
piiriin, ojitus, kuivuminen ja lopulta rakennustyöt
itse kasvupaikalla.

6. Toteutetut suojelutoimet. Laji oli rauhoitettu
Suomessa 1952—1983. 5 yksilöa siirrettiin Kypärä
mäestä kasvupaikan tuhoutuessa Laukaan Leppäve
delle, missä kanta on edelleen elossa (8 yksilöä
1984). Laukaalta yksilöitä on siirretty edelleen Hel
singin ja Turun kasvitieteellisiin puutarhoihin, missä
kasvatukset (liian mereisen ilmaston tai sopimatto
man maaperän vuoksi) epäonnistuivat. Lisäksi joita
kin yksilöitä on siirretty vuosina 1983 ja 1984
Mikkelin lääniin sekä Somerolle.

7. Ehdotettavat suojelutoimet. Kasvatuksessa säily
tettyä kantaa tulisi pyrkiä lisäämään ja siirtämään
Jyväskylän viheralueen puutarhaan sekä jatkossa
sopiville luonnonkasvupaikoille Jyväskylän lähistöl
le.

8. Kirjallisuus. Mikkola 1927, Valovirta 1958.
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STELLÄRIÄ HUMIFUSÄ Rottb. Luokka: II

JAAMERENTAHTIMO Ishavsstjärnblomma

Caryophyllaceae Kohokkikasvit

1. Luonnehdinta. Monivuotinen ja pieni (5—10 cm),
lettotähtimöä muistuttava, mätästävä merenranta
kasvi, jonka möyheät lehdet kellastuvat nopeasti ja
valkoiset kukat ovat yleensä yksittäin.

2. Levinneisyys. Sirkumpolaarinen, pohjoisen kyl
män vyöhykkeen kasvi, jota tavataan Jäämeren
rannoilla, yleisimmillään arktisilla saarilla.

Suomessa Perämeren alueella on ollut yksi kasvi-
maantieteellisesti merkittävimmistä lajin erillisesiin
tymistä.

3. Biologia. Jäämerentähtimö kasvaa alavilla, kos
teilla merenrantaniityillä, tavallisesti hienojakoisella
maalla, korkeaveden vaikutuspiirissä. Ainut tunnet
tu meikäläinen esiintymä on mahdollisesti syntynyt
lajin levittäydyttyä aikojen kuluessa muinaisia sal
miyhteyksiä myöten Vienanmereltä Itämerelle. On
esitetty myös siementen satunnaisluontoista saapu
mista Jäämereltä lintujen mukana.

4. Kannan kehitys. Jäämeren rannikolla ja saarissa
kannat vakaat.

0: Hailuoto Syökari 1947 niukka esiintymä, jota
ei ole myöhemmin löydetty lukuisista etsiske
lyistä huolimatta.

5. Vähenemisen syyt / Uhkatekijät. Alkuperäinen
esiintymispaikka on muuttunut ja sulkeutunut lai
dunnuksen loputtua ja maankohoamisen myötä,
mutta lajille sopivia kasvupaikkoja katsotaan Hai
luodossa olevan vielä runsaasti.

6. Toteutetut suojelutoimet. Laji oli rauhoitettu
Suomessa 1952-1983.

7. Ehdotettavat suojelutoimet.

8. Kirjallisuus. Haapala 1950.
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ERITTÄIN UHANALAISET PUTKILOKASVIT

Idänverijuuri Agrimonia pilosa
Ketonukki Androsace septentrionalis
Pikkunoidanlukko Botrychium simplex
Lehtokattara Bromus benekenii
Metsälitukka Cardamine ftexuosa
Patukkasara Carex hartmanhi
Kotilaisensara Carex kotilainii
Räpyläsara Carex ornithopoda
Hajasara Carex remota
Idänkurho Cartina vutgaris subsp.

longifolia
Punavalkku Cephatanthera rubra
Vanakeltto Crepis praemorsa
Tummahorsma Epilobium obscurum
Kellokanerva Erica tetralix
Lehtonata festuca gigantea
Nummimatara Galium saxatite
Ketoraunikki Gypsophila muratis
Vuorikuisma Hypericum montanum
Tähkähelmikkä Metica ciliata
Notkeanäkinruoho Najas flexilis
Kenttäorakko Ononis arvensis
Kimalaisorho Ophrys insecttfera
Isopukinjuuri Pimpinetia major
Juurtonurmikka Poa supina
Meritatar Potygonum oxyspermum
Talvikkipaju Salix pyroltfotia
Juurtokaisla Scirpus radicans
Karvamaksaruoho Sedum villosum
Pohjanailakki Silene furcata
Sorsanputki Sium latifolium
Valkopärskäjuuri Veratrum aibum
Konnantädyke Veronica anagaltis-aquatica
Luhtaorvokki Viota utiginosa
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AGRIMONIA PIL OSA Ledeb. Luokka: E

IDÄNVERIJUURI Rysk småbörre

Rosaceae

1. Luonnehdinta. Monivuotinen, kookas (40—100
cm) ahokasvi, jonka keltaiset kukat ovat pitkänä
hoikkana terttuna.

2. Levinneisyys, Laji kasvaa laajalti Venäjällä ja
Länsi-Siperiassa sekä rajoitetusti muualla Aasiassa,
Keski-Euroopan itäosissa ja fennoskandian kaak
koisosissa.

Läntisimmät esiintymät ovat Suomessa, Päijänteen
tienoilla, missä idänverijuuri kasvaa mahdollisesti
lämpökautisena reliktinä tai todennäköisemmin van
hana kulttuuritulokkaana.

3. Biologia. Idänverijuuri kasvaa valoisilla, kuivan
puoleisilla ja tuoreilla lehtorinteillä tai niistä raiva
tuula aho- ja rinneniityillä. Suomessa se esiintyy
useimmiten asutuksen tuntumassa: pientareilla, ke
doilla, hakamailla tai metsänreunoissa.

4. Kannan kehitys. Päälevinneisyysalueella kanta on
melko vakaa, mutta meillä laji on jatkuvasti voi
makkaasti taantunut. Varmoja löytöjä tunnetaan
Suomesta kaikkiaan toistakymmentä, mutta näistä
tiedetään vain neljän esiintymän säilyneen.

U: Mäntsälä Sääksjärvi 1956, etsitty tuloksetta
1984.

H: Asikkala Kydönsaari 1861, ilmeisesti hävinnyt.
H: Hollola Uskila 1869, 1902 etsitty tuloksetta

viime vuosina.
H: Padasjoki Auttoinen 1959, 1984 5 kasvustoa,

yht. 36 versoa.
KS: Kuhmoinen Harmoinen 1951, taantunut viime

vuosina, 1984 muutamia yksilöitä parin m2:n
alalla.

KS: Kuhmoinen Harmoinen 1969, 1985 30—40 met
rin matkalla 43 versoa.

KS: Kuhmoinen Kissankulma 1927, 1954 3 pientä
kasvustoa, 1984 4 pientä kasvustoa yhteensä
15—20 versoa, 1985 2—3 aarin alalla n. 40
versoa.

Lisäksi useita paikkoja Kuhmoisissa kahden ja Pa
dasjoella kuuden muun kylän alueella, kaikista etsit
ty tuloksetta viime vuosina.

5. Vähenemisen syyt / Uhkatekijät. Vähenemisen
syynä on ahojen ja ketojen ruohottuminen ja pen
soittuminen, metsitykset sekä tienpiennarten ja met
sänreunojen muokkaus ja muu käsittely.

6. Toteutetut suojelutoimet. Laji on ollut rauhoitet
tu vuodesta 1952 lähtien. Hollolan Uskilan esiinty

____________________________________________

mästä on siirretty 2 yksilöä, jotka kasvavat yhä
alkuperäisen paikan lähellä.

7. Ehdotettavat suojelutoimet. Kasvupaikkoja on lyä kasvitieteellisissä puutarhoissa sekä siirtoistutuk
pidettävä avoimena laidunnuksen, niiton tms. hoi- sia sopiville luonnonkasvupaikoille.
don avulla. Lisäksi tulisi selvittää idänverijuuren
biologiaa, kokeilla kotimaisten kantojen lisäysvilje- 8. Kirjallisuus. Björklund 193$, Koskinen 1969.

Ruusukasvit

5 cm
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ÄNDRO$A CE SEPTENTRIONALIS L.

KETONUKKI Grusviva

Primulaceae Esikkokasvit

1. Luonnehdinta. Syysyksivuotinen, hento ja pieni-
kokoinen (3—20 cm), valkokukkainen ketokasvi,
jonka lehdet ovat tyvellä pienenä ruusukkeena.

2. Levinneisyys. Mantereinen arokasvi, jota esiintyy
Euraasiassa ja Pohjois-Amerikassa. Kaakkois-Nor
jassa laji on melko yleinen ja Etelä-Ruotsissa eten
kin itärannikolla siellä täällä tavattava.

Suomen muutamat esiintymät ovat Ahvenanmaalla
sekä Hämeen, Mikkelin ja Keski-Suomen lääneissä.

3. Biologia. Ketonukki kasvaa yleensä selvästi ih
mistoiminnan piirissä. Se viihtyy mm. kuivilla ja
aurinkoisilla harjujen tai mäkien etelärinteillä ja
lakiosissa, missä kasvipeite on aukkoista ja matala
kasvuista ketoa. Ahvenanmaalla kasvupaikat ovat
kalkkipitoisia ja ohutmullaksisia kallioketoja, missä
seuralaislajeina ovat mm. mäkirikko ja pikkuhan
hikki. Ketonukki kukkii varhain kevätkesällä ja
kuihtuu nopeasti. Se on heikko kilpailija, joka
väistyy nopeasti kasvipeitteen sulkeutuessa. Keto
nukkia tavataan tilapäisenä myös rannikon lastaus
paikoilla, ratapenkereillä yms.

4. Kannan kehitys. Ketonukki on ollut Suomessa
aina harvinainen. Sitä on tavattu vain muutamilla
kymmenillä kasvupaikoilla. Viime vuosikymmeninä
se on taantunut meillä voimakkaasti ja tunnetaan
enää 5 paikalta.

A: Finström Ämnäs—Godby 1882, viimeiset ha
vainnot 1947.

A: Geta 1935, tarkka sijainti tuntematon.
A: Jomala Björsby 1884 kaksi kasvupaikkaa, toi

sessa 1982 5 versoa ja 1985 15—20 versoa,
toisessa 1984 kaksi n. 20 verson kasvustoa
lähekkäin.

TP: Rauma Männistö 1921—1924, etsitty tuloksetta
sittemmin.

U: Hanko Tvärminne 1914, etsitty tuloksetta viime
aikoina.

U: Tenhola Lappohja 1901, 1961, etsitty tulokset
ta viime aikoina.

H: Lammi, useita löytöpaikkatietoja 1871 lähtien
(Halila, Hietoinen, Kirkonkylä, Kuurikka), vii
meisin havainto Sankita 1983.

H: Lahti Koiskala 1966, 1984 15 yks. 10 m alalla.
M: Heinola useita esiintymistietoja 1910 lähtien,

1983 n. aarin alalla n. 100 yksilöä, 1984 2 n.
aarin kokoista esiintymää, yht. n. 50—70 yksi
löä.

M: Joroinen Huutokoski 1916, 1984 6 yksilöä 0.3
m2 alalla.

KS: Korpilahti Putkilahti 1934—1950, etsitty tulok
setta 1984 ja 1985.

Lisäksi tilapäisluontoisena tulokkaana mm. Han
gossa, Helsingissä, Nurmijärvellä, Porvoossa, Per-

naj assa, Loviisassa, Janakkalassa, Valkealassa,
Vammalassa, Kuopiossa ja Oulussa.

5. Vähenemisen syyt / Uhkatekijät. Suurin syy
taantumiseen on ollut sopivien kasvupaikkojen hei
nittyminen ja muu sulkeutuminen. Myös teiden
leventäminen ja päällystäminen, hoitonurmien ja
juolavehnän runsastuminen sekä rakentaminen ovat
tuhonneet ja uhkaamassa ketonukin kasvupaikkoj a.
6. Toteutetut suojelutoimet. Laji on ollut rauhoitet
tu Ahvenanmaalla vuodesta 1953 ja muualla Suo
messa vuodesta 1983 lähtien. Heinolan toista esiin
tymispaikkaa on hoidettu niittämällä 1—2 kertaa
vuodessa.

7. Ehdotettavat suojelutoimet. Viimeisiä kasvupaik
koja tulisi suojella ja hoitaa laiduntamalla tai niittä
mällä vuosittain kerran siementen kypsyttyä ja toi
sen kerran loppukesällä. Ketonukin puutarhakasva
tusta kannattaisi myös kokeilla Turun tai Helsingin
kasvitieteellisessä puutarhassa ja kasvin biologiaa
tutkia sekä luonnossa että kasvatuksessa.

8. Kirjallisuus. Hggström ym. 1982, Haikonen
1985.

Luokka: E

5 cm1
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BOTRYCHIUMSIMPLEX H. Hitchc.

PIKKUNOIDANLUKKO

Ophioglossaceae

Dvärgliisbräken

Käärmeenkielikasvit

Luokka: E

1. Luonnehdinta. Monivuotinen, yleensä hyvin pieni
ja hento (3—15 cm) niityillä kasvava sanikkainen,
joka muistuttaa ketonoidanlukkoa. Lajin monimuo
toisuuden taksonomiset perusteet ovat vielä selvittä
mättä.

2. Levinneisyys, Mantereinen laji, jota tavataan
harvinaisena Keski-Euroopassa, Japanissa, Neuvos
toliiton länsiosissa sekä Pohjois-Amerikassa. Vain
muutamia löytöjä tunnetaan lähialueiltamme Neu
vostoliiton Karjalasta sekä Ruotsin ja Norjan etelä
osista ja Tanskasta.

Suomessa laji on pohjoisimmillaan Euroopassa. Sitä
on tavattu meiltä harvinaisena eri puolilta maata
Simoon asti.

3. Biologia. Pikkunoidanlukko kasvaa kosteilla,
usein soistuneilla ja/tai lähteisillä niityillä ja laitu
milla. Se viihtyy erityisen hyvin laidunnetuilla hiek
kapohjaisilla merenrantaniityillä, jopa tulvanalaisis
sa osissa rantaa. Useimmiten seuralaislajina on jäk
ki. Pikkunoidanlukko on vaatelias kalkinsuosija.
Sitä on tavattu kalkkipitoisten kallioiden ohuella
mullaspeitteellä ja kalkkisammalikossa.

Pikkunoidanlukon esiintyminen vaihtelee vuosittain.
Kasvupaikan varjoisuudesta ja kosteudesta sekä
sammalpeitteen paksuudesta riippuen myös sen ul
konäkö vaihtelee suuresti. Liiallisen varjostuksen ja
kilpailun vuoksi se voi kadota kokonaan.

4. Kannan kehitys. Pikkunoidanlukko on taantunut
laajalla alueella Euroopassa. Suomen kaikkiaan yli
20 kasvupaikasta sitä ei ole viime aikoina löydetty
lainkaan. Kasvin oikullisuuden ja vaikean havaitta
vuuden vuoksi sen löytymistä meiltä voidaan kuiten
kin vielä pitää melko todennäköisenä.

A: Eckerö Signilskär 1963.
A: Eckerö Storby 1881-1954 välillä useita havain

toja (ajoittain hyvin runsaana), viimeisimmät
1969—1970, etsitty tuloksetta 1980-luvulla.

A: Jomala Möckelö 1899.
A: Vårdö Hamnö 1932, etsitty tuloksetta 1983.
TP: Dragsfjärd Tunnhamn Äspskär 1978-1979

parikymmentä yksilöä, etsitty tuloksetta 1981-
1985.

TP: Korppoo Jurmo 1923, etsitty tuloksetta useita
kertoja.

U: Hanko Tvärminne 1948, etsitty tuloksetta myö
hemmin.

U: Porvoo mlk. Emäsalo 1915, etsitty tuloksetta
1976.

U: Vihti Pääskylahti 1891.
V: Maalahti Rönnskär 1953; Storgadden 1962,

etsitty tuloksetta 1984.
Ku: Suonenjoki Kutumäki 1943.
PK: Lieksa Pankajärvi 1937; Saarijoki 1937.

5 cm

0: Kuhmo livantiira 1954, etsitty tuloksetta 1984.
0: Paltamo Uura 1953, etsitty tuloksetta 1984.
0: Sotkamo Soidinvaara 1954; Naapurivaara

1954; Sumsa 1954; kaikkia etsitty tuloksetta
1984.

L: Kemi (1920), tarkka paikka tuntematon.
L: Simo Maksniemi 1903, etsitty tuloksetta 1984.

Pikkunoidanlukko on Euroopan Neuvoston luette
lossa vaarantunut, Ruotsissa sekä Tanskassa erittäin
uhanalainen ja Norjasta hävinnyt. Myös Neuvosto
liiton luettelossa se on mukana.

5. Vähenemisen syyt / Uhkatekijät. Vähenemisen
syynä on etupäässä kasvupaikkojen heinittyminen,
pensoittuminen ja muu sulkeutuminen, etenkin lam
maslaidunnuksen loppumisen seurauksena. Osa kas
vupaikoista on muuttunut myös rantarakentamisen
ja ojituksen tuloksena.

6. Toteutetut suojelutoimet. Dragsfjärdin esiinty
mispaikka on yksityismaalla Saaristomeren kansal
lispuiston alueella. Saarella on pidetty kahdet rai
vaustalkoot 1984 ja 1985.

7. Ehdotettavat suojelutoimet. Pikkunoidanlukkoa
pitäisi etsiä tehostetusti vanhoilta kasvupaikoilta.
Sopivilla paikoilla tulee lisäksi ryhtyä hoitotoimiin
alueiden sulkeutumisen estämiseksi.

8. Kirjallisuus. Niisson & Gustafsson 1978,
Törnroth 1955 ja 1958.
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BROMUS BENEKENII (Lange) Trimen Luokka: E

LEHIOKATTARA Strävlosta

Poaceae

1. Luonnehdinta. Monivuotinen, kookas (60—110
cm), mättäinä kasvava lehtoheinä, jolla on leveät
lehdet ja nuokkuva röyhy.

2. Levinneisyys. Keski- ja Itä-Euroopan lehtimetsä
vyöhykkeen kasvi, jonka päälevinneisyysalue ulot
tuu Pohjois-Afrikasta aina Etelä-Skandinaviaan as
ti. Lisäksi esiintymiä on Lähi-Idässä, Keski-Aasiassa
ja Kiinassa. Lehtokattara on melko harvinainen
Tanskassa sekä Ruotsin ja Norjan eteläosissa.

Suomen ainoat esiintymispaikat ovat Ahvenanmaal
la sekä muista esiintymistä varsin erillisenä Pohjois-
Karjalassa.

3. Biologia. Varsinaisesti lehtokattara on varjoisten,
multavien pyökkilehtojen kasvi. Se suosii kalkkipi
toista maaperää. Suomen toinen esiintymä on eteläi
sessä, kuusettuneessa lehdossa, mutta toinen Poh
jois-Karjalan paksuturpeisella lähdeniityllä. Heinä
selviytyy pohjoisella kasvupaikallaan vain routaa
karkottavan, virtaavan lähdeveden ansiosta. Lehto-
paikalla seuralaislajeja ovat mm. miekkavalkku ja
varjolehtoluste, lähdepaikalla korpinurmikka, letto
villa ja soikkokaksikko, molemmissa tuoksumatara.

4. Kannan kehitys. Pohjoista esiintymäämme pide
tään lämpökauden reliktinä. Molemmat esiintymät
ovat säilyneet, mutta kasvupaikat ovat uhattuja.

A: Lemland Västeränga-Marsö 1927, 1980 kaksi
erillistä kasvustoa n. 100 metrin päässä toisis
taan, toisessa 18 kukkivaa kortta ja n. 20
steriiliä mätästä, toisessa 46 kukkivaa kortta ja
useita steriilejä mättäitä.

PK: Liperi Jaamankangas 1959, 1984 useita satoja
versoja n. 6 aarin alalla.

Ruotsissa lehtokattara on silmälläpidettävä.

5. Vähenemisen syyt / Uhkatekijät. Suurimpana
uhkana Ahvenanmaan esiintymän säilymiselle on
kasvupaikan kuusettuminen. Kasvuston kukinta on
jo heikentynyt ja suurin osa mättäistä steriilejä.

Pohjois-Karjalassa metsänhoidolliset toimet ovat
viime aikoina haitanneet esiintymää. Alueella on
suoritettu hakkuu, raivauksia ja kuusentaimien istu
tusta 1983—1984. Kasvustojen päällä on mm. hak
kuujatteitä ja kuusentaimia. Lähellä olevat metsä
koneurat voivat vaikuttaa myös alueen vesisuhtei
sun.

6. Toteutetut suojelutoimet. Laji on rauhoitettu

_____________________________________________

Ahvenanmaalla 1953 ja muualla Suomessa 1983.
Pohjois-Karjalan esiintymispaikan rauhoitushanke
on vireillä. la sekä kuusentaimien poistoa Liperin kasvupaikal
7. Ehdotettavat suojelutoimet. Esiintymispaikat olisi

la.

suotavaa pikaisesti rauhoittaa. Lisäksi kasvustojen 8. Kirjallisuus. Hggström ym. 1982, Repo 1960,säilyminen edellyttää kuusten poistoa Ahvenanmaal- Toivonen & Huttunen 1976.

Heinäkasvit

10 cm
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CARDAMINE FLEXUOSA With

METSÄLITUKKA

Brassicaceae

Skogsbräsma

Luokka: E

1. Luonnehdinta. Monivuotinen, 20—40 cm korkui
nen mäkilitukkaa muistuttava kosteiden metsien
kasvi, jolla on pyöreäpäiset lehdykät ja pienet val
koiset kukat.

2. Levinneisyys. Metsälitukka on mereisten alueiden
kasvi, jota tavataan Länsi-Euroopasta aina Länsi-
Venäjälle ja Vähään-Aasiaan asti. Tanskassa ja
Ruotsissa se on harvinainen, Norjassa paikoin ylei
nen.

Suomessa on muutamia esiintymiä Ahvenanmaalla,
Turun ja Porin, Kymen sekä Hämeen lääneissä

3. Biologia. Metsälitukka vaatii kasvupaikaltaan
ennenkaikkea varjoisuutta, kosteutta sekä melko
suurta ravinteisuutta. Varsinaisia kalkkialueita kasvi
kuitenkin karttaa. Metsälitukan pohjoiset esiintymät
poikkeavat selvästi Ahvenanmaan ja vielä eteläisem
pien esiintymien luonteesta. Etelässä metsälitukka
kasvaa erilaisissa lehdoissa, havumetsissä ja jopa
kallioilla. Sisä-Suomessa sita tavataan vain lähteisil
lä paikoilla: lehtokorvissa, lettopinnoilla ja lähdepu
ronvarsilla, missä maa on pysyvästi märkä ja pysyy
talvellakin jäätymättä. Seuralaislajeja ovat mm. läh
desara ja korpinurmikka.

Metsälitukka lisääntyy lähinnä kasvullisesti, mutta
myös siemenistä.

4. Kannan kehitys. Kaikkiaan seitsemästä tunnetus
ta Suomen kasvupaikastaan metsälitukka on ilmei
sesti hävinnyt kahdelta ja on uhattuina muilla.

A: Jomala Dalkarby 1877-1953, väheni 1950-luvul
la, etsitty useita kertoja tuloksetta 1970- ja
1980-luvuilla.

TP: Pöytyä Pihlava 1959 100 metrin matkalla n. 20
yksilöä, 1984 3 kasvustoa, yht. n. 50 yksilöä.

Ky: Luumäki Husuta Sausillanoja 1953, 1976 run
saana pitkin ojia, 1984 5 kukkivaa ja n. 10
steriiliä yks. 1 m2 alalla.

Ky: Luumäki Husuta Mustasaari 1954, 1984 n. 10
kukkivaa ja steriilejä yks. 4 m2 alalla.

Ky: Vaikeata Kääpälä 1956, 1984 useita yks. n. 10
m2 alalla.

H: Asikkala Urajärvi 1959, 1979 n. 10 yksilöä,
1984—1985 1 yks.

H: Tammela Porras 1955-1975.

Lisäksi satunnaisena tulokkaana mm. Helsingissä,
Hyvinkäällä, Kuopiossa ja Joensuussa.

5. Vähenemisen syyt / Uhkatekijät. Tärkein uhkate
kij ä on kasvupaikkoj en vesisuhteiden muuttuminen
ojitusten, perkauksien, vedenottohankkeiden yms.
tuloksena. Myös kulutus, lähteiden muuttaminen
kala-altaiksi ja muu rakentaminen ovat vähentäneet
lajien esiintymiä ja uhkaavat niitä edelleen. Ahve
nanmaalla häviämisen syy on ilmeisesti kasvupaikan

liiallinen kuusettuminen, vaikka myös tehokas näyt-
teiden keruu 1945 on voinut verottaa kasvustoa.

6. Toteutetut suojetutoimet. Laji oli rauhoitettu
Ahvenanmaalla 1953—1984 ja on muualla Suomes
sa ollut rauhoitettu vuodesta 1983 lähtien. Ahvenan
maan kasvupaikka rauhoitettiin 1974, mutta laji oli
ilmeisesti jo hävinnyt sieltä.

7. Ehdotettavat suojelutoimet. Lisäojitukset ja
ruoppaukset sekä muu vesitasapainon muuttaminen
kasvupaikoilla tulisi estää sekä jo tehtyjä ojia mah
dollisesti tukkia. Lajin vaatimusten mukaiset hoito-
suunnitelmat tulisi laatia kullekin paikalle erikseen.

8. Kirjallisuus. Hggström ym. 1982, Ulvinen 1954.

Ristikukkaiskasvit

5 cm
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CAREXHARTMANII A. Cajander

PATUKKASÄRA
Cyperaceae

Hartmansstarr

Luokka: E

1. Luonnehdinta. Monivuotinen, keskikokoinen (35
cm), lievästi mätästävä, kosteiden niittyjen sara,
joka muistuttaa nuijasaraa. Lehdet ovat himmeän
tummanvihreät, tyvitupet punaruskeat ja tähkät pit
kulaiset, liereät.

2. Levinneisyys. Amfiatlanttinen laji, jonka levin
neisyyden painopiste on Euraasian mantereisilla leh
timetsä- ja metsästeppialueilla Länsi-Siperiasta Sak
saan asti; alue ei yhtä missään tammen pohjoisra
jaa. Patukkasara kasvaa Tanskassa (yhdellä paikal
la), Etelä- ja Keski-Ruotsin kalkkialueilla sekä Nor
jan mantereisessa kaakkoisosassa.

Suomesta tunnetaan vain muutamia esiintymiä Ah
venanmaaka ja yksi, hävinnyt, Uudeltamaaka.

3. Biologia. Patukkasara on kalkkia suosiva ja
valoa vaativa kosteiden paikkojen kasvi. Sitä tava
taan meillä kosteilla suo-, ranta- ja metsäniityillä,
kuivahkoilla lettomaisilla soilla, lehtoniittyjen kos
teissa painanteissa sekä ojissa.

4. Kannan kehitys. Maamme tunnetuista n. 10
kasvupaikasta patukkasara on varmuudella hävin
nyt ainakin Manner-Suomesta ja yhdeltä Ahvenan
maan paikalta. Viime aikoina ei ole tarkistettu vielä
kaikkia vanhoja kasvupaikkoja.

A: Eckerö Finbo 1914, viimeiset havainnot 1970-
luvulta.

A: Eckerö Storby Ora 1952, 1955, viimeiset ha
vainnot 1970-luvulta, etsitty tuloksetta 1981.

A: Eckerö Torp 3 erillistä esiintymää 1892, 1969 ja
1972, ainakin yksi niistä hävinnyt.

A: Finström Bamböle 1911, tarkka sijainti epäsel
vä.

A: Jomala Vargsunda 1911, tarkka sijainti tunte
maton, etsitty tuloksetta sopivilta paikoilta
1980.

A: Lemland Hellestorp 1898.
A: Sottunga Husö 1931, tarkka sijainti epäselvä.
U: Lohja Linnais-Pitkäniemi 1893, esiintymä tu

houtunut.

Patukkasara on Ruotsissa silmälläpidettävä, Tans
kassa vaarantunut.

5. Vähenemisen syyt / Uhkatekijät. Lajin säilymisen
suurimmat uhkatekijät ovat niittyjen pensoittumi
nen ja metsittyminen sekä ojitukset. Ahvenanmaalla
yksi esiintymä on tuhoutunut ojanperkauksen vuok
si. Lohjan esiintymä jäi paperitehtaan alle. Myös
tienrakennus uhkaa joitakin Ahvenanmaan esiinty
miä.

6. Toteutetut suojelutoimet. Laji rauhoitettiin Ahve
nanmaalla 1984.

7. Ehdotettavat suojelutoimet. Jäljellä olevia esiin
tymiä tulisi hoitaa kasvupaikkoja niittämällä tai
laiduntamalla.

8. Kirjallisuus. Cajander 1935, Hggström ym.
1982, Hiitonen 1944, Luther 1936.

Sarakasvit

10 cm
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CAREXKOTILAINII Palmgren Luokka: E

KOTILAISENSARA Lysterstarr

Cyperaceae Sarakasvit

1. Luonnehdinta. Monivuotinen, mätästävä (15-30
cm), kellanvihreä lettokasvi, joka kuuluu keltasara
ryhmään ja muistuttaa hernesaraa sekä pikkunokka
saraa. Lehdet ovat vartta lyhyempiä ja tähkät
pronssinvärisiä. Suomelle kotoperäinen laji, jonka
taksonominen asema ja populaatioiden keskinäiset
suhteet ovat kuitenkin vielä epäselviä.

2. Levinneisyys. Kotilaisensara tunnetaan ainoas
taan Suomesta, suppeahkolta alueelta Oulun ja
Lapin lääneistä.

3. Biologia. Kotilaisensara kasvaa märillä letoilla ja
lettorannoilla, vain kalkkipitoisella kasvualustalla.
Sen seuralaislajeja ovat mm. keltasara, pikkunokka
sara, hirssisara, lettovilla, ruosteheinä ja lettopaju.

4. Kannan kehitys. Kotilaisensara on löydetty Suo
mesta kaikkiaan viidestä paikasta, joista kahdesta se
on jo hävinnyt, yhdestä häviämässä ja kahdessa
säilynyt melko vakaana.

0: Kuusamo Liikanen (tyyppipaikka) 1936, 1955
miltei olemattomiin hävinnyt, 1984 hivenen
runsastunut, mutta edelleen niukka.

0: Kuusamo Oivanki 1948, hävinnyt.
0: Kuusamo Rukajärvi 1969, 1984 vähentynyt,

hyvin niukka (n. 10 versoa).
0: Kuusamo Salminen 1969, 1984 harvakseltaan

laajalla alueella.
L: Tervola Lehmikumpu 1948, etsitty tuloksetta

viimeksi 1984, hävinnyt.

5. Vähenemisen syyt / Uhkatekijät. Pääasialliset
uhkatekijät ovat vesitalouden muutokset kasvupai
koilla. Ojitus ja pelloksi raivaus ovat aiheuttaneet
Oivangin ja Lehmikummun esiintymien häviämisen.
Ojituksesta johtuva kuivuminen on aiheuttanut
myös Rukajärven esiintymän vähenemisen ja ilmei
sesti lähiaikoina häviämisen. Liikasen esiintymää on
pienentänyt ennen kaikkea liiallinen keruu. Koska
laji on kansainvälinen harvinaisuus, voi luvaton
keruu muodostua sen uhkaksi jatkossakin. Liikasen
esiintymää uhkaa lisäksi risteytyminen keltasaran
kanssa; jo nyt on risteymä yleisempi kuin kotilaisen
sara tyyppipaikalla.

6. Toteutetut suojelutoimet. Laji rauhoitettiin Suo
messa 1983.

7. Ehdotettavat suojelutoimet. Salmisen ja Liikasen
esiintymät tulisi rauhoittaa. Viime mainittu sijaitsee
valtion maalla, lähellä Oulangan kansallispuistoa,
johon se tulisi liittää. Kannan suuruutta Liikasen
esiintymässä tulee edelleen seurata.

8. Kirjallisuus. Kotilainen 1951, Palmgren 1944 ja
1959.

5 cm
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CAREX ORNITHOPODA Wffld. Luokka: E

RÄPYLÄSARÄ fågelstarr

Cyperaceae Sarakasvit

1. Luonnehdinta. Monivuotinen, pieni (5—15 cm) ja
hento lettoniittyjen sara, joka muistuttaa sormisa
raa. Lehdet ovat kapeammat ja tummemman vih
reät kuin sormisaralla. Kukintovarsi on hento, mut
kikas ja alaskaartunut, kukinto ja tyvitupet vaalean
punaruskeita.

2. Levinneisyys. Räpyläsaran levinneisyysalue käsit
tää erillisiä osa-alueita: Neuvostoliiton Karjalan,
Vähän Aasian ja Keski-Euroopan esiintymät sekä
Norjan—Ruotsin—Baltian alueen.

Suomen ainoat esiintymät Ahvenanmaalla liittyvät
luontevasti viimemainittuun osa-alueeseen.

3. Biologia. Suomessa räpyläsara kasvaa lettoniityil
lä ja rehevillä rinteillä sekä lehtoniityillä. Se on
kalkinvaatija. Muualla levinneisyysalueellaan räpy
läsara on etupäässä vuoristokasvi, jonka kasvupaik
koja ovat kalkkitörmät, joskus letot ja lehtoniityt
tai tienvarret. Se vaatii valoisaa, avointa tai puoli-
avointa kasvupaikkaa. Räpyläsaran siemeniä levittä
vät mm. muurahaiset.

4. Kannan kehitys. Räpyläsara tunnettiin Suomesta
pitkään vain kahdelta, vuosisadan alussa löydetyltä
kasvupaikalta, joista toinen on tuhoutunut ja toinen
säilynyt. Viime vuosina on kuitenkin löydetty kaksi
uutta esiintymää.

A: 1852 ensimmäinen, tarkemmin määrittelemätön
löytö.

A: Jomala 1909, laji hävisi paikalta 1940-luvulla.
A: Jomala Jättböle 1934, tarkka sijainti tuntema

ton.
A: Jomata Björsby 2 esiintymää 1978, 1984 toises

sa n. 20 tupasta 4 m alalla ja toisessa hyvin
runsaasti n. 0.5 ha alalla.

Ä: Lemtand Nåtö 1911, 1980 2 erillistä kasvustoa,
yhteensä 116 tupasta.

5. Vähenemisen syyt / Uhkatekijät. Tärkein syy
räpyläsaran taantumiseen on laidunnuksen loppumi
sesta johtuva niittyjen pensoittuminen ja muu sul
keutuminen. Yksi Jomalan esiintymistä tuhoutui
rakentamisen vuoksi.

6. Toteutetut suojelutoimet. Laji on rauhoitettu
Ahvenanmaalla 1953. Lemlandin suurempi esiinty
mä sijaitsee Nåtön luonnonsuojelualueella, missä
sitä hoidetaan jatkuvasti.

7. Ehdotettavat suojelutoimet. Kaikkien kasvupaik
kojen sulkeutuminen olisi suotavaa estää ja jo
pensoittuneet paikat (mm. Björsbyn toinen esiinty
mä) raivata. Muut mahdolliset uhkatekijät olisi
parasta estää rauhoittamalla alueet.

8. Kirjallisuus. Fkeggström ym. 1982.
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CAREXREMOTA L. Luokka:E

HAJASARA Skärmstarr

Cyperaceae

1. Luonnehdinta. Monivuotinen, kookas (30—60
cm) lehtosara, joka muodostaa tiheitä mättäitä.
Lehdet ovat vaaleanvihreät, pitkät ja kapeat; kukin
to on harsu, usein nuokkuva.

2. Levinneisyys. Palearktinen laji, joka on yleisim
millään Keski-Euroopassa ja Brittein saarilla, mutta
esiintyy myös Pohjois-Afrikassa, Iranissa ja Kau
kaasiassa. Muissa Pohjoismaissa hajasaraa tavataan
harvinaisena siellä täällä.

Suomesta laji on löydetty niukkana muutamilta
paikoilta Ahvenanmaalta ja Uudeltamaalta.

3. Biologia. Hajasara kasvaa kosteissa lehdoissa ja
korpimaisissa lehtopensastoissa. Sitä on tavattu
meiltä lähteisistä metsistä ja lehdoista, tervaleppä
korvista ja pikkupurojen varsilta. Se vaatii melko
runsasta kosteutta ja ravinteisuutta sekä ilmeisesti
myös routaantumatonta kasvualustaa. Seuralaislaje
ja ovat mm. kevätiinnunsilmä ja purolitukka.

4. Kannan kehitys. Pohjoisilla alueillaan, kuten
Ruotsissa, hajasara on taantunut jonkin verran.
Suomesta laji on löydetty kaikkiaan viidestä paikas
ta, joista kaksi on ilmeisesti tuhoutunut ja kolme
säilynyt.

A: Eckerö Storby Långviken 1910.
A: Eckerö Storby Sandviken 1954, etsitty tulokset

ta viime vuosina.
A: Hammarland Hellesby 1920, 1976 kymmeniä

mättäitä.
A: Jomata Datkarby 1886, 1984 33 mätästä, viime

aikoina hajasara on pystynyt leviämään uusille
tarjolla oleville kasvupaikoille.

U: Lohja Ojamo 1965, 1984 1 mätäs säilynyt.

5. Vähenemisen syyt / Uhkatekijät. Lajin taantumi
sen syynä on ollut lähteikköisten ja muuten kostei
den metsien käsittely: ojitukset, purojen perkaukset
yms. Kasvupaikkoj en kosteussuhteiden muuttuessa
lajin elitila kaventuu, Lohjan esiintymää uhkaa
kulutus ja mahdollisesti rakentaminen.

6. Toteutetut suojelutoimet. Laji on ollut rauhoitet
tu Ahvenanmaalla vuodesta 1953 ja muualla Suo
messa vuodesta 1952. Jomalan esiintymä on suojelu-
alueella.

7. Ehdotettavat suojelutoimet. Hammarlandin ja
Lohjan esiintymispaikat voitaisiin säilyttää muodos
tamalla niistä suojelualueet ja turvaamalla alueiden
kosteusuhteet. Hajasaran biologian ja lisäysmahdol
lisuuksia tulisi tutkia ja sen pohjalta laatia lajille
hoitosuunnitelma, johon voisi kuulua lisäysviljely
Turun tai Helsingin kasvitieteellisessä puutarhassa.

8. Kirjallisuus. Hggström ym. 1982, Palmgren
1925c.

Sarakasvit

10 cm
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CARLINA VULGARIS L.
subsp. LONGIFOLIA Nyman

IDÄNKURHO
Asteraceae

1. Luonnehdinta. Kaksivuotinen, kurhon alalajeista
itäisempi ja kookkaampi (25—60 cm) ahokasvi.
Lehdet ovat lännenkurhoon (vaarantunut) verrattu
na pitemmät ja piikit hennommat. Idänkurholla on
yleensä vain yksi kookas, keltainen mykerö.

2. Levinneisyys. Idänkurhon levinneisyys on melko
huonosti selvitetty. Sen pääalue on ilmeisesti Itä-
Euroopassa ja Länsi-Siperiassa, mutta sitä esiintyy
lisäksi hajanaisesti ainakin Keski-Euroopan vuoris
toissa ja Etelä-Skandinaviassa. Suomessa laji on
ollut aiemmin melko yleinen Etelä-Savon ja Etelä-
Hämeen kaskialueilla.

3. Biologia. Idänkurho kasvaa melko avoimilla,
rehevillä, suhteellisen korkean heinä- ja ruohokas
villisuuden luonnehtimilla ahoilla ja laidunmailla
sekä tien- ja metsänreunoilla. Laatokan Karjalassa
idänkurhoa tavataan etelänpuoleisten harjunrintei
den valoisissa puolilehtometsissä. Se on kaikkialla
hyötynyt kaskeamisesta ja metsälaidunnuksesta, ei
kä viihdy metsittyvillä, varjoisilla paikoilla.

Luokka: E

4. Kannan kehitys. Idänkurhoa on aikanaan kasva
nut Suomessa melko laajalla alueella siellä täällä. Se
on viime vuosikymmeninä taantunut erittäin paljon
ja löydetty viime vuosina vain 5 paikalta. Luettelos
sa on mainittu vanhoista esiintymispaikoista vain
kunta sekä suluissa löytöpaikkojen lukumäärä. Tuo
reet (vuoden 1975 ja sitä myöhemmät) tiedot on
esitelty tarkemmin.

Ky: Anjalankoski (1); Imatra (1); Lemi (1);
Parikkala (2); Ruokolahti (1); Taipalsaari (1).
Useimpia etsitty tuloksetta 1984.

II: Asikkala (5); Lammi (1); Padasjoki (4). Useim
pia etsitty tuloksetta viime vuosina.

H: Asikkala Mustjärvi 1971, 1985 aarin alalla
20-30 edelliskesäistä sekä kymmenkunta uutta
versoa.

M: Anttola (2), viimeinen havainto 1979; Enontek
kiö (1); Heinola (3); Heinävesi (1); Kerimäki
(1); Mikkeli (1); Mäntyharju (1); Punkaharju
(2); Puumala (1); Savonlinna (3); Sulkava (3),
viimeiset havainnot 1970-luvulta; Sysmä (4).
Osa kasvupaikkatiedoista epätarkkoja, useim
pia etsitty tuloksetta viime vuosina.

M: Heinolan mlk. Syrjäkoski 1963, 1984 pienellä
alalla 3 kukkivaa sekä 15 steriiliä yksilöä.

M: Puumala Kontila 1949, 1984 3 kukkivaa sekä
20 steriiliä yksilöä 50 m2:n alalla.

M: Savonlinna Kokonsaari 1960-luvulla, 1984 130
kukkivaa sekä runsaasti steriilejä yksilöitä.

M: Savonlinnan kaupunki 1982, 1983 n. 300 kuk
kivaa, 1984 n. 400 kukkivaa yksilöä n. 1.5 ha:n
alalla.

M: Sulkava Rokantahti 1981, 1984 7 kukkivaa sekä
10 steriiliä yksilöä n. 2 m2:n alalla.

KS: Jämsä (3), viimeiset havainnot 1960-luvun al
kupuolelta, etsitty tuloksetta 1984; Korpilahti
(1); Kuhmoinen (6), viimeiset havainnot 1963-
1968, etsitty tuloksetta 1984; Luhanka (1).

PK: Kitee (2) 1862—1928, molempia etsitty tulok
setta 1984; Liperi (2), molemmat paikat epä
tarkkoja.

Lisäksi varmistamattomia vanhoja tietoja mm. Hel
singistä ja Porvoosta.

Ruotsissa idänkurho on silmälläpidettävä.

Långbladig sptiste1

Asterikasvit

5 cm
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5. Vähenemisen syyt / Uhkatekijät. Taantumisen on
aiheuttanut vanhan kaskikulttuurin ja metsälaidun
nuksen loputtua alkanut ahojen ja avoimien metsien
ruohoston, pensaston ja puuston tiheneminen. Osa
kasvupaikoista on vesoittunut itsestään, osa on istu
tettu kuusikoiksi. Eräillä paikoilla kasvupenkereitä
on louhittu. Myös ulkoilukäyttö ja kulutus esiinty
mispaikoilla on lisääntynyt. Jäljellä olevien esiinty
mien säilymisen uhkana on ruohottuminen ja met
sittyminen.

6. Toteutetut suojelutoimet. Savonlinnan kaupungin
esiintymästä on tiedotettu kaupunginpuutarhurille.
Kaupunki poistaa varjostavat pensaat ja välttää
niittoa kurhokasvustoissa.

7. Ehdotettavat suojelutoimet. Idänkurhon kaikki
vanhat kasvupaikat olisi tarkistettava sekä lajin
biologia ja tarvittavat hoitotoimet selvitettävä. Sel
vitysten perusteella voidaan jäljellä oleville kasvu
paikoille laatia hoitosuunnitelmat. Lajin lisäysvilje
lya kannattaisi myös kokeilla joko Kuopion tai
Joensuun kasvitieteellisessä puutarhassa.

8. Kirjallisuus. Lindberg 1900, Vuokko & Suominen
1976 ja 1977.
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CEPHALANTHERA RUBRA (L.) L.C.M. Richard Luokka E

PUNAVALKKU Rödsyssla

Orchidaceae Kämmekkäkasvit

1. Luonnehdinta. Monivuotinen, melko kookas
(20—50 cm) lehdoissa kasvava kämmekkä, jolla on
isot punaiset kukat ja kapeat lehdet.

2. Levinneisyys. Mantereista ilmastoa suosiva Keski-
Euroopan lehtimetsävyöhykkeen kasvi. Punavalk
kua kasvaa monin paikoin Etelä-Ruotsissa, run
saimmin Gotlannissa. Tanskassa ja Norjassa se on
hyvin harvinainen. Neuvostoliiton länsiosissa lajilla
on laaja yhtenäinen esiintymisalue.

Suomessa lajia on tavattu harvinaisena hyvin suppe
alta alueelta Lohjanjärven ympäristöstä.

3. Biologia. Punavalkku kasvaa valoisissa, melko
kuivissa sekametsissä, useimmiten kalkkipitoisella
maalia. Ruotsissa esiintymät ovat enimmäkseen
mäntyvaltaisia metsiä, Suomessa lehtomaisia lehti-
ja havusekametsiä. Lajin kasvupaikat ovat selvästi
kuivempia kuin vaarantuneen miekkavalkun tai
useimpien muiden kämmeköiden.

Punavalkku voi huonoissa olosuhteissa elää vuosi
kausia maan alla sienijuurensa turvin ja ottaa var
joisella paikalla maan päälläkin suuren osan ravin
nostaan lahonsyöjäkasvin tapaan. Se kasvaa yleensä
yksittäin tai pieninä ryhminä ja esiintyy hyvin oikul
lisesti, harvoin samalla paikalla peräkkäisinä vuosi
na. Punavalkun pölytys tapahtuu yleensä hyönteis
ten välityksellä, poikkeuksellisesti itsepölytyksenä.
Kasvi pystyy lisääntymään myös juurisilmuistaan.

4. Kannan kehitys. Punavalkkua on löydetty Suo
mesta kaikkiaan yli kymmeneltä paikalta, mutta
viimeiset varmat havainnot ovat muutamalta paikal
ta 1970- ja 1980-luvuilla.
TP: Kisko Kirkonkylä 1962 1 kukkiva yksilö, myös

joinakin myöhempinä vuosina 1960-luvulla. Et
sitty tuloksetta 1970-luvulla sekä 1984.

TP: Kisko Orijärvi 1960 2 kukkivaa yksilöä, hyvin
niukkana myös joinakin myöhempinä vuosina
aina 1970-luvun alkupuolelle asti, etsitty tulok
setta 1984.

U: Karjaa Mjölnarby 1960-luvulla, varmistamaton
havainto 1982 (1 yksilö).

U: Karjalohja Karkalinniemi ainakin 4 erillistä
esiintymää 1881—1974, aina hyvin niukasti
(1—12 yks.), etsitty tuloksetta sittemmin vuo
sittain.

U: Kirkkonummi Evitskog 1906.
U: Lohja mlk. Lylyinen 1890-1893, etsitty tulok

setta 1984.
U: Lohja mlk. Jalassaari 1879, viimeiset havainnot

1970-luvulla.
U: Lohja mlk. Huhtasaari 1881—1963, etsitty tu

loksetta 1985
U: Lohja mlk. Virkkala 1959.
U: Lohja mlk. Harvakkala 1958, kasvupaikan si

jainti epäselvä.

U: Lohja mlk. Maikkala 1962, etsitty tuloksetta
1984.

U: Lohja mlk. Hermala 1974, 1975, 1981, etsitty
tuloksetta sittemmin.

Punavalkku on Ruotsissa silmälläpidettävä, Norjas
sa ja Tanskassa vaarantunut. Se on myös Neuvosto
liiton punaisessa kirjassa.

5. Vähenemisen syyt / Uhkatekijät. Punavalkun
taantumisen syynä oli aiemmin sopivien paikkojen
raivaus pelloiksi, nykyään lehtojen kuusettuminen
sekä tehostetut metsänhoitotoimet Myös punaval
kun luvaton keruu lienee vaikuttanut lajin häviämi
seen ainakin Huhtasaaressa ja Hermalassa.

6. Toteutetut suojelutoimet. Laji on rauhoitettu
Suomessa 1952. Kasvupaikoista ainakin yksi on
Karkalin luonnonpuiston alueella, missä paikalta on
poistettu kuusia 1984.

7. Ehdotettavat suojelutoimet. Kaikkia vanhoja
löytöpaikkoja tulee seurata. Kasvupaikkojen kuu
settuminen ja muu liiallinen kasvillisuuden tihenemi
nen sekä voimakas metsän käsittely on estettävä.

8. Kirjallisuus. Kaila 1943, Koponen 1967.

5cm
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CREPIS PRAEMORSÄ (L.) Tausch

VANAKELTTO

Cichoriaceae

1. Luonnehdinta. Monivuotinen, melko kookas
(30—40 cm) ketokasvi, jonka lehdet ovat ruusuk
keena. Kukinto muodostuu vanan päässä olevista
keltaisista mykeröistä.
-.

Levinneisyys. Laaja mantereinen, euraasialainen
levinneisyysalue painottuu tammivyöhykkeeseen ja
ulottuu Saksasta Kaukasiaan sekä idässä Lena-joelle
asti. Pohjoismaissa länsiraja on Jyllannissa ja Kaak
kois-Norj assa; vain muutamia esiintymiä tunnetaan
tammivyöhykkeen pohjoispuolelta.

Vanakelton ainoat suomalaiset kasvupaikat ovat
Ahvenanmaalla ja Etelä-Hämeessä.

Klasefibbla

Luokka: E

3. Biologia. Vanakeltto viihtyy hyvin monenlaisilla
avoimilla paikoilla kalkkimaiden lehtoniityistä aina
karunpuoleisiin kivikkoisiin ketokumpareisiin.
Myös kosteuden suhteen se selviytyy toisaalta joki
varsien kosteilla niityillä, toisaalta kuivilla harjun
rinteillä. Suomessa vanakeltto vaatii valoisia ja läm
pimiä kasvupaikkoja. Ahvenanmaalla se kasvaa leh
toniityillä, Hämeessä laidunketorinteellä. Kasvilli
suuden tiheys ja varjostus haittaavat sitä eniten.

4. Kannan kehitys. Vanakeltto on Suomessa toden
näköisesti varhaiskeskiaikainen kulttuuritulokas, jo
ta on tavattu kaikkiaan pariltakymmeneltä paikalta.
Se on meillä taantunut viime vuosikymmeninä voi
makkaasti ja ilmeisesti hävinnyt yhtä Ahvenanmaan
ja kahta Hämeen esiintymää lukuunottamatta kai
kilta kasvupaikoiltaan.

A: Eckerö Storbyn—Kyrkobyn alueella ainakin
viidessä paikassa 1892—1954, kaikki ilmeisesti
hävinneet.

A: Finström Attböle 1932.
A: Hammartand $karpnåtö 1956, 1983 3 yksilöä

lähekkäin, lähellä mahdollisesti muita.
A: Jomala 5 esiintymispaikkaa 1904—1939 (Göl

by, Hammarudda, Kalmarnäs, Kungsö, Sviby),
kaikki ilmeisesti hävinneet.

A: Lemland Granö 1919—1929; Nåtö 2 esiintymää
1886—1947, hävinneet.

A: Saltvik Syllöda 1919.
H: Hattula Leiniälä 1903.
H: Hämeenlinna 2—3 esiintymispaikkaa 1861—

1958 (Aulanko, Hätilä, Rapamäki), joita on
etsitty tuloksetta lukuisia kertoja.

H: Hämeenlinna Heinäjoki 1898, 1955 runsas
esiintymä, 1983 ja 1984 3 kukkimatonta ruusu
ketta.

H: Hämeenlinna Ähvenisto 1800—luvulla, 1985 n.
300 yksilöä, joista kukkivia alle sata.

Lisäksi vanhat varmistamattomat tiedot Lammilta
(1872) ja Kuhmoisista (1910).

Vanakeltto on Tanskassa vaarantunut.

5. Vähenemisen syyt / Uhkatekijät. Vanakelton
suosimat avoimet niityt ovat laidunnuksen lakattua
pensoittuneet ja metsittyneet liian varjoisiksi.

6. Toteutetut suojelutoimet. Laji on rauhoitettu
Suomessa 1952, ei Ahvenanmaalla.

7. Ehdotettavat suojelutoimet. Vanakelttoa tulisi
etsiä tehostetusti vanhoilta kasvupaikoiltaan, eten
kin Ahvenanmaalta. Mahdolliset uudet löydöt sekä
2 tunnettua esiintymää olisi suotavaa rauhoittaa.
Paikat voidaan säilyttää avoimina laidunnuksen tai
niiton avulla. Kasvin lisäysviljely Turun tai Helsin
gin kasvitieteellisessä puutarhassa on suositeltavaa.

8. Kirjallisuus. Jalas 1955, Lampinen 1985.

Sikurikasvit

5 cm

36



EPILOBIUM OBSCURUM Schreber Luokka: E

IUMMAHORSMA Mörk dunört

Onagraceae

1. Luonnehdinta. Monivuotinen, melko kookas
(20—90 cm) ja tummanvihreä lähdekasvi, jolla on
pienehköt punaiset kukat kapeana, harsuna, har
maan vanukekarvaisena kukintona.

2. Levinneisyys. Tummahorsmaa kasvaa koko Eu
roopassa Norjasta Kreikkaan, Etelä-Venäjälle ja
Kaukasiaan asti sekä Pohjois-Afrikassa. Se on
Tanskassa ja Etelä-Ruotsissa melko yleinen, Norjas
sakin useilla paikoilla tavattu. Karjalan kannaksella
on lisäksi erillinen esiintymisalue.

Maamme muutamat lounaissuomalaiset esiintymät
ovat muusta esiintymisalueesta erillisiä.

3. Biologia. Tummahorsma on ravinteisuuden suh
teen vaatimaton, mutta lämpövaatimuksiltaan ah
dasrajainen, roudattomien kasvupaikkojen kasvi.
Meikäläisillä pohjoisimmilla kasvupaikoillaan se
kasvaa harjunlievelähteiden ja lähdepurojen äärellä
sekä tilapäisenä ihmisen luomilla kosteilla paikoilla,
ojissa ja allikoissa. Tummahorsma hyötyy lievästä
kasvualustan kaivamisesta ja paljastamisesta, mutta
vaatii meillä menestyäkseen riittävää lähdevaikutus
ta.

4. Kannan kehitys. Monin paikoin Euroopassa,
mm. Ruotsissa, tummahorsmakanta on vahva ja
jopa runsastunut viime aikoina ihmisen toiminnan
tuloksena. Suomessa lajia pidetään suhteellisen
myöhäisenä, 1800-luvun lopun tulokkaana, vaikka
se esiintyy alkuperäisen kasvin tavoin.

TP: Nauvo Backas 1936, 1984 4 erillistä kasvustoa,
yhteensä 9 versoa.

TP: Nauvo Tackork 1955, 1984 1 yksilö.
U: Lohja Ojamo 1889, esiintymä hävisi ilmeisesti

1970-luvulla, etsitty tuloksetta sittemmin.
U: Lohja mtk. Mutjala 1962, 1982 niukka esiinty

mä, 1984 etsitty tuloksetta.
U: Lohja mlk. Laakspohja 1962, etsitty tuloksetta

1983 ja 1984.
U: Tenhola, Knopkägra 1928.

Lisäksi satunnaisena mm. Nauvossa, Mynämäellä,
Uudessakaupungissa, Lohjalla, Tuusulassa, Jyväs
kylässä, Kristiinassa ja Uusikaarlepyyssä.

5. Vähenemisen syyt / Uhkatekijät. Tummahors
man lähdekasvupaikat on perattu kalalammikoiksi
ja vedenottopaikoiksi. Myös lähdepuroja uhkaa per
kaus ja kuivatus. Ojakasvupaikoiltakin laji on taan
tunut ja häviämässä pensoittumisen ja muun kasvil
lisuuden tihenemisen myötä.

6. Toteutetut suojelutoimet.
— singin kasvitieteellisessä puutarhassa kannattaa

kokeilla, vaikka risteytymisvaara on erittäin suuri.7. Ehdotettavat suojelutoimet. Tumrnahorsman Ojakasvupaikoilla kasvin säilymistä voidaan edistääluonnontilarset kasvupaikat tulee rauhoittaa. “ lievällä ojan perkauksella ja pientareen niitolla.esiintyminen ja ekologia tulee kuitenkin ensin selvit
tää tarkemmin. Myös lisäysviljelyä Turun tai Hei- 8. Kirjallisuus. Oredsson & Snogerup 1976.

Horsmakasvit

5 cm
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ERICA TETRALIX L Luokka: E

KELLOKANERVA Klockljung

Ericaceae

1. Luonnehdinta. Monivuotinen, pienehkö (20 cm)
suovarpu, jolla on sarjakukintona muutamia melko
kookkaita, vaaleanpunaisia kukkia verson latvassa.

2. Levinneisyys. Atlanttinen, Euroopan mereisim
pien osien kasvi, jonka pääalue seurailee rannikoita
Portugalista Norjaan asti. Ruotsin ja Norjan merei
sissä lounaisosissa ja koko Tanskan alueella kelloka
nerva on melko yleinen. Neuvostoliitosta tunnetaan
vain yksi esiintymä Latviasta ja yksi, hävinnyt,
Virosta.

Suomessa on vain yksi varma esiintymä Kainuussa,
n. 700 kilometrin päässä lähimmistä muista kasvu-
paikoista.

3. Biologia. Kellokanerva menestyy vain lämpimän,
kostean kesän sekä leudon, roudattoman talven
alueilla. Suomen ainut esiintymisalue on ilmastol
taan kostea ja runsasluminen. Kellokanerva kasvaa
lammen rannan luhtaisessa suokasvillisuudessa, seu
ralaisinaan siniheinä, jäkki ja tupasluikka. Samat
seuralaislajit toistuvat myös muualla Skandinavias
sa. Etelämpänä kellokanerva on karujen ja huuh
toutuneiden, kosteiden nummien asukki.

4. Kannan kehitys. Kellonkanerva on melko myö
häisestä löytöajankohdasta huolimatta siitepölytut
kimusten perusteella Suomessa vanha asukas. Sitä
on pidetty meillä lämpökautisena reliktinä, jolla
lienee aiemmin ollut nykyistä laajempi levinneisyys.

0: Kuhmo Timoniemi 1964 runsas esiintymä 20
aarin alalla, joka sittemmin pieneni, 1980 to
dettiin alueella 2 lähekkäistä erillistä esiinty
mää.

Lisäksi on olemassa näytteet ja suullisia tietoja
Hämeenkyrön Mahnalassa olleesta esiintymästä
1865-1884. Tieto on jäänyt varmistamatta ja mah
dollinen esiintymispaikka on tuhoutunut 1930-luvul
la. Kirjallisuudessa on esitetty vielä epävarmemmat
keruutiedot Ahvenanmaan Lemlandista sekä Kymen
läänistä Kotkan seudulta

Kellokanerva on voinut levitä puutarhasta viljely
karkulaisena joillakin alueilla.

Kellokanerva on Neuvostoliitossa uhanalainen,

5. Vähenemisen syyt / Uhkatekijät. Kuhmon esiin
tymä on viime aikoina pienentynyt ilmeisesti puus
ton tihenemisestä aiheutuneen liiallisen varj ostuksen
vuoksi. (Hämeenkyrön mahdollinen esiintymispaik
ka raivattiin pelloksi.)

6. Toteutetut suojelutoimet. Laji rauhoitettiin Suo- Rauhoitussäännöksiä tulee tarkistaa ja kellokaner
messa 1983. Osa Kuhmon esiintymästä on suojelu- vakasvustoa varjostavaa puustoa poistaa.
alueella. . . .

8. Kirjallisuus. Banmster 1966, Lindberg 1910,
7. Ehdotettavat suojelutoimet. Suojelualuetta tulee Mäkinen & Tiikkainen 1966, Tiikkainen 1965, Vai-
Kuhmossa laajentaa käsittämään koko esiintymä. nio 1937.

Kanervakasvit

5 cm
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FESTUCA GIGÄNTEÄ (L.) Viii. Luokka: E

LEHTONATA Långsvingel

Poaceae

1. Luonnehdinta. Monivuotinen, kookas (50-150
cm) löyhästi mätästävä lehtoheinä, jolla on leveät
lehdet, kaartuvat röyhyt ja pitkät vihneet.

2. Levinneisyys. Euroopan ja Aasian lauhkeitten
osien lehtimetsävyöhykkeen kasvi, joka on Neuvos
toliiton eteläosissa ja Tanskassa melko yleinen,
Ruotsissa ja Norjassa harvinaisempi, eteläinen.

Lajin pohjoisimmat kasvupaikat ovat Varsinais-
Suomessa ja Uudellamaalla.

3. Biologia. Lehtonata on vaatelias, pääalueellaan
varjoisten jalopuulehtojen heinä. Suurin osa Suo
men esiintymistä on löydetty merenrannan kosteista
tervaleppälehdoista. Ainut säilynyt esiintymä sen
sijaan sijaitsee ravinteisen, jyrkkärinteisen jokilaak
son lähteisellä valumaniityllä, missä seuralaislajeina
ovat mm. purolitukka ja korpinurmikka. Lehtonata
viihtyy myös ihmisen raivaamilla kasvupaikoilla ja
kasvaa mm. Tanskassa ja Etelä-Ruotsissa usein
kulttuurin seuralaisena. Suomessakin kasvupaikaksi
on ilmoitettu mm. piha, ojan reuna, täytemaa-alue
jne.

4. Kannan kehitys. Lehtonadan arvellaan saapuneen
Suomeen lämpökaudella Suomenlahden yli Baltian
maista. Vakiintuneita kasvupaikkoja meiltä on tun
nettu kaikkiaan alle kymmenen. Kaikki vanhastaan
tunnetut esiintymät ovat tuhoutuneet, mutta 1970-
luvulla löydetty esiintymä on säilynyt.

TP: Kilkala Silva 1978, 1979 8 mätästä, 1982 6
mätästä 4 m alalla, 1984 ennallaan.

U: Helsinki Kaisaniemi 1840-1967, etsitty tulokset
ta 1975.

U: Helsinki Aippila 1892-1904, etsitty tuloksetta
1975.

U: Helsinki Mäntymäki 1894.
U: Helsinki keskusta 1928-1931 runsaana, hävisi

sittemmin.
U: Helsinki Hietaniemi 1800-luvun lopulla, etsitty

tuloksetta 1975.
U: Helsinki Vuosaari, tuhoutui 1970-luvulla.
U: Helsinki Haaga 1948, 1969 runsaana, hävisi

sittemmin, etsitty tuloksetta 1975.

Lisäksi kasvia on tavattu satunnaisena Turussa,
Keuruulla, Pihlajavedellä ja Kajaanissa.

5. Vähenemisen syyt / Uhkatekijät. Rakentaminen
on tuhonnut kaikki Helsingin esiintymät. Kiikalan
kasvupaikan ympäristössä on suoritettu metsänhak
kuita laakson jyrkissä rinnemetsissä 1979, joten
mahdolliset pienilmastomuutokset saattavat heiken- 7. Ehdotettavat suojelutoimet. Kasvupaikka tuleetää lehtonadan kasvuolosuhteita. pikaisesti hankkia valtiolle luonnonsuojelutarkoj
6. Toteutetut suojelutoimet. Laji rauhoitettiin Suo-

tuksun.

messa 1983. Kiikalan kasvupaikka kuuluu soiden- 8. Kirjallisuus. Erkamo 1976, Hidn 1929, Vilkkisuojelun perusohjelmaan. 1980.

Heinäkasvit

10 cm
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GÄLIUMSAXATILE L. Luokka: E

NUMMIMATARA Stenmära

Rubiaceae Matarakasvit

1. Luonnehdinta. Monivuotinen, matalahko (10-30
cm) ja hento ketokasvi, jolla on valkoiset, harva
kukkaiset kukinnot sekä 4-6 tylppäpäistä leveähköä
lehteä kussakin kiehkurassa.

2. Levinneisyys. Amfiatlanttinen laji, jonka levin
neisyyden pääpaino on Euroopan mereisissä osissa.
Nummimatara kasvaa Nevostoliiton ja Skandina
vian eteläosissa, mutta puuttuu Baltian maista ja
Ruotsista Hälsingiandin pohjoispuolelta kokonaan.

Muusta alueesta aivan erillään ovat meikäläiset Var
sinais-Suomen ja Satakunnan esiintymät.

3. Biologia. Nummimatara on valoisien, kuivien ja
usein kivisten laidunnettujen hakamaarinteiden, ka
tajikkoketojen, metsänreunojen ja polunpiennarten
kasvi. Se leviää mm. heinänsiemenen ja liikenteen
mukana.

Nummimatara lisääntyy meillä etupäässä kasvulli
sesti ja katoaa huonona kilpailijana tiivistyvästä
kasvipeitteestä nopeasti.

4. Kannan kehitys. Nummimataraa pidettiin meillä
aluksi lämpökauden reliktinä, mutta nykyään van
hana, vakiintuneena tulokkaana. Sen esiintymät

____________________________________________

ovat taantuneet Suomessa voimakkaasti viime aikoi

TP: Rauma Rekisaari 1962 runsaasti n. 2 hehtaarin
alalla + pieniä erillisiä esiintymiä, 1984 muuta
mia kymmeniä kasvustoja n. 1.5 hehtaarin
alalla, runsaimpana aukkopaikoissa.

U: Pohja Brödtorp 1901, 1902 runsaasti n. 10 m2
alalla, 1928 kasvusto pienentynyt, 1958 levinnyt
polunviertä, löydettiin toinen kasvusto läheltä,
1980-luvulla kavustot pienentyneet, toinen il
meisesti hävinnyt, toinen 2.5 m2 kokoinen
1985.

Lisäksi tilapäisenä Siuntiossa, Pernajassa, Kristii
nankaupungissa ja Vaasassa.

5. Vähenemisen syyt / Uhkatekijät. Laidunnuksen
loputtua esiintymispaikkojen tihenevä kasvillisuus
(etenkin mustikka ja leppä) on tukahduttamassa
nummimataran kasvustoja.

6. Toteutetut suojelutoimet. Laji oli rauhoitettuna
Suomessa 1952—1983. Pohjan kasvupaikalta on
kesällä 1985 poistettu mustikkaa ja muuta nummi
mataraa tukahduttavaa kasvillisuutta.

7. Ehdotettavat suojelutoimet. Nummimataran kas
vupaikkoja on pidettävä avoimina. Lisäksi lajin
biologiaa tulee tutkia ja selvitysten pohjalta suunni
tella yksityiskohtaiset hoitotoimet. Rekisaaren alu- 8. Kirjallisuus. Fagerström 1953, Hakila ym. 1985,
eesta tulee muodostaa luonnonsuojelualue esitetty- Kause 1966, H. Lindberg 1904, J. Lindberg 1961,
jen suunnitelmien mukaisesti. Luther 1959.

3 cm
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G YPSOPHILA MURALIS L.

KETORAUNIKKI
Caryophyllaceae

Grusnejiika

Kohokkikasvit

Luokka: E

1. Luonnehdinta. Yksivuotinen, pieni (10 cm), ty
vestä asti haarainen ketokasvi, jolla on vaaleanpu
naiset kukat.

2. Levinneisyys. Kaakkois-eurooppalainen aroaluei
den kasvi, jota esiintyy Hollannista aina Ussurin
alueelle asti. Pohjoismaissa ketoraunikkia tavataan
eniten Ruotsissa, satunnaisena Tanskassa ja Norjas
sa.

Suomessa ketoraunikki on ollut maan eteläosissa
aiemmin paikoin jopa melko yleinen.

3. Biologia. Ketoraunikki kasvaa toisaalta kuivilla
kedoilla ja kalliopengermillä, toisaalta hiekkaisilla
pellonpientareilla ja ojan- tai tienvarsilla. Monesti
kasvupaikat ovat, etenkin Keski-Euroopassa, savisia
ja ajoittain kosteita. Ketoraunikki viihtyy jopa ko
vapohjaisilla teillä, mahdollisesti siksi, että lätäköi
den muodostuminen teille edistää sen itämistä ja
kehittymistä. Lajin ekologia on puutteellisesti tun
nettu.

4. Kannan kehitys. Ketoraunikkia tavattiin vielä
1800-luvun lopulla ja 1900-luvun alussa melko ylei
senä Turun ja Salon seuduilla (Halikko, Paimio,
Piikkiö), Karjalohjan-Lohjan-Sammatin-Vihdin alu
eella, Itä-Uudellamaalla (Artjärvi, Lapinjärvi, Lo
viisa, Myrskylä, Pernaja, Porvoo), Kymen läänissä
(Anj alankoski, Hamina, Kuusankoski, Lappeenran
ta, Parikkala, Ruokolahti, Taipalsaari, Valkeala,
Vehkalahti) sekä Etelä-Hämeessä (Asikkala, Hattu
la, Kangasala, Koski, Somero, Tampere).

Viime vuosina sitä on löydetty vain muutamilta
paikoilta Uudeltamaalta ja Etelä-Karjalasta sekä
satunnaisena muualta maastamme. 1960-luvun alun
jälkeen se on ollut tallella ainakin seuraavilla pai
koilla:

U: Karjalohja Lohjantaipale 1973, etsitty tulokset
ta 1983.

U: Kirkkonummi Billskog 1960; Kopparnäs 1962,
molempia etsitty tuloksetta 1978—1979.

U: Kirkkonummi Porkkata 1979.
U: Lohja Vaanila 1961 4 yksilöä, etsitty tuloksetta

myöhemmin.
U: Pohja kirkonkylä 1961, etsitty tuloksetta 1981.
U: Siuntio asema 1966, 1981 laajalla alueella.
U: Siuntio Kela 1966, 1981 muutaman m2 alalla.
Ky: Elimäki Mustila 1971.
Ky: Imatra Tainionkoski 1984 n. 1 hehtaarin kokoi

sen aukean laidoilla hyvin runsaasti.
Ky: Imatra Rautionkylä 1984.
Ky: Joutseno Jänhiälä 1965, etsitty tuloksetta 1984.
Ky: Luumäki kirkonkylä 1973, etsitty tuloksetta

1984.
Ky: Ruokolahti kirkonkylä 1969, etsitty tuloksetta

1984.

H: Hämeenlinna
hävinnyt.

2 cm

1976 2 kasvustoa, 30 versoa,

Lisäksi satunnaisena muutamissa paikoissa.

Ruotsissa ketoraunikki on vaarantunut.

5. Vähenemisen syyt / Uhkatekijät. Taantumisen
syitä ei kunnolla tunneta, mutta maankäytön muu
tosten arvellaan vaikuttaneen lajin vähenemiseen.
Monet kasvupaikoista ovat metsittyneet tai kasva
neet muuten liian tiheiksi ja varjoisiksi.

6. Toteutetut suojelutoimet. Imatran Tainionkosken
esiintymän seurannasta ja hoidosta on sovittu pai
kallisten asukkaiden kanssa.

7. Ehdotettavat suojelutoimet. Vanhojen kasvupaik
kojen tarkistuksia tulee jatkaa. Lajin ekologiaa
tutkimalla voidaan selvittää taantumisen syitä ja sen
pohjalta sopivimpia hoitotoimia kasvupaikoilla. Ko
timainen kanta tulisi tarvittaessa saada myös kasvi-
tieteelliseen puutarhaan lisäysviljelyyn.

8. Kirjallisuus.
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HYPERICUMMONTANUM L. Luokka: E

VUORIKUISMA Bergjohannesört

Clusiaceae

1. Luonnehdinta. Monivuotinen, melko kookas (50
cm) haarova metsäkasvi, jolla on liereä särmätön
varsi, vastakkaiset lehdet ja keltaiset kukat.

2. Levinneisyys. Pohjois-Amerikan ja Euroopan
lauhkeilla alueilla esiintyvä kasvi, jonka Euroopan
levinneisyys ulottuu Italiasta Ukrainaan ja Kauka
siaan idässä sekä Norjaan pohjoisessa. Naapuri
maissamme vuorikuisma on eteläinen, ei erityisen
harvinainen.

Suomen ainut esiintymisalue läntisellä Uudellamaal
la on lajin koillisin ja hyvin erillinen.

3. Biologia. Vuorikuisma viihtyy aurinkoisilla, ete
länpuoleisilla rinteillä, kallionkoloissa ja jyrkäntel
den pikku pengermillä. Se on kalkinvaatija, joka
kestää hyvin kuivuutta. Lajin meikäläinen kasvu-
paikka on melko harvapuinen mäntymetsärinne,
seuralaislajina on mm. lehtoneidonvaippa.

4. Kannan kehitys. Ainoalla Suomen esiintymisalu
eellaan vuorikuisma kasvaa useina lähekkäisinä
esiintyminä. Siitä on kerätty lukuisia näytteitä, mut
ta heikentynyt kanta elää edelleen.

U: Lohja Karnainen 1888, 1915 runsaasti näyttei
tä museoille, 1985 5—6 pienehköä lähekkäistä
esiintymää, yhteensä muutamia kymmeniä yk
silöitä.

5. Vähenemisen syyt / Uhkatekijät. Vuorikuisman
kotimaan kanta heikentyi mahdollisesti vuosisadan
alkupuolella toistuneiden keruiden vuoksi. Myö
hemmin huvilarakentaminen on tuhonnut osan kas
vupaikoista ja huvila-asutus ym. kulutus muodostaa
lajin säilymiselle jatkuvan uhkatekijän

6. Toteutetut suojelutoimet. Laji on ollut rauhoitet
tu Suomessa vuodesta 1952.

7. Ehdotettavat suojelutoimet. Osa esiintymispai
koista tulee pikaisesti rauhoittaa ja kasvustojen tilaa
seurata jatkuvasti.

8. Kirjallisuus. Laine 1985.

Kuismakasvit

5 cm
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MELICA CILIÄ TA L. Luokka: E

TÄHKÄHELMIKKÄ Grusslok

Poaceae

1. Luonnehdinta. Monivuotinen, melko kookas (50-
70 cm), mätästävä kalliokasvi, jolla on kaarevat
korret ja tähkämäiset, kesän mittaan vaalenevat
kukinnot.

2. Levinneisyys. Euroopan, Luoteis-Afrikan ja Lou
nais-Aasian kuivien, mantereisten alueiden kasvi,
joka on melko yleinen mm. Keski-Saksassa ja Kaak
kois-Ruotsin saaristossa.

Suomesta tunnetaan vain kaksi alkuperäiseksi kat
sottavaa esiintymää maan lounaisosasta.

3. Biologia. Kuivien, aurinkoisten rinteiden heinä,
joka suosii runsaskalkkista kasvualustaa. Kokonais
alueensa kaakkoisosissa tähkähelmikkä on arokasvi.
Meillä ainut tunnettu kasvupaikka on valoisa, män
tyä kasvavan kalliomäen alarinne. Esiintymän si
jainti melko lähellä merenpintaa osoittaa sen olevan
geologisesti suhteellisen nuori (enintään 1000—1500
v). Seuralaislajeja ovat mm. ketomaruna, tumma
raunioinen, nuokkukohokki ja vuorimunkki.

Tähkähelmikän meikäläiset yksilöt ovat koon perus
teella eri-ikäisiä, mutta siementaimia ei ole löydetty.

4. Kannan kehitys. Ainoat suomalaiset esiintymistie
dot ovat Naantalista (jota ei ole voitu tarkistaa) sekä
Tenholasta, missä esiintymä on säilynyt hyvin.

TP: Naantali 1866—1893, tarkka sijainti epäselvä,
etsitty tuloksetta.

U: Tenhota Troltshovda 1926 2 lähekkäistä kas
vustoa, 40-50 mätästä / 300-400 versoa, 1984
yksilömäärä suunnilleen sama.

Lisäksi heinää on tavattu satunnaisena ainakin Tu
rusta ja mainittu 1700-luvulla Satakunnasta (ilmei
sesti väärä tieto).

5. Vähenemisen syyt / Uhkatekijät. Trollshovdaan
laadittiin esiintymispaikan viereen hiljattain ranta-
kaava, jonka mukaan itse kasvupaikkaa ei rakenne
ta. Sen sijaan ympärille syntyvä tihenevä asutus ja
tallaaminen voivat vahingoittaa esiintymää.

6. Toteutetut suojelutoimet. Laji on ollut Suomessa
rauhoitettu vuodesta 1952.

7. Ehdotettavat suojelutoirnet. Rantakaava-alueella
oleva suojelualueeksi merkitty kasvupaikka tulee
rauhoittaa lain nojalla.

8. Kirjallisuus. Linkola 1927.

Heinäkasvit

10 cm
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NAJAS FLEXILIS (Wild.) Rost. & Schmidt Luokka: E

NOTKEANÄKINRUOHO Sjönajas

Najadaceae Näkinruohokasvit

1. Luonnehdinta. Yksivuotinen, melko pieni (10—
20 cm) ja hyvin hento, vitamainen uposkasvi, jolla
on 5—6 kapeaa lehteä kussakin kiehkurassa.

2. Levinneisyys. Notkeanäkinruoho on jokseenkin
yleinen Pohjois-Amerikassa Kaliforniasta Quebeciin
asti, mutta Euraasiassa sen kasvupaikkoja tunne
taan vain muutamia kymmeniä, mm. kaikissa Poh
j oismaissa.

Suomen viisi esiintymispaikkaa ovat Kymen, Hä
meen, Pohjois-Karjalan ja Lapin lääneissä.

3. Biologia. Notkeanäkinruoho voi kasvaa hyvinkin
syvällä (2—6 m) vedessä, meillä kuitenkin usein alle
metrin syvyydessä. Se kuuluu vaateliaisiin kirkas- ja
neutraalivetisten järvien kasveihin. Seuralaislaj ej a
ovat mm. hentonäkinruoho, ristilimaska ja välkevi
ta.

Notkeanäkinruoho on heikko kilpailija ja se esiintyy
hyvin oikullisesti. Siemenet säilyvät itämiskykyisinä
pitkään. Näkinruoho hyötyy lievästä kasvillisuuden
häirinnästä ja uusia kasvupaikkoja syntyy järvenlas
kujen seurauksena.

4. Kannan kehitys. Notkeanäkinruoho on ollut pian
jääkauden jälkeen Suomessa ja muuallakin Pohjois
maissa melko yleinen ja runsas. Sen siemeniä on
meillä löydetty n. 150 paikasta jääkauden jälkeisistä
kerrostumista. Suurin osa suomalaisista fossiililöy
döistä on Pohjanmaalta. Kasvi on alkanut kuitenkin
harvinaistua jo jääkauden jälkeisen lämpökauden
aikana ja kadonnut laajoilta alueilta kokonaan.
Historialliselta ajalta Suomesta tunnetaan vain viisi
esiintymää, joista yksi on ilmeisesti hävinnyt.

Ky: Parikkata Simpele 1982.
H: Hottota Vestjärvi 1864, 1970 3 paikassa, 1984

etsitty tuloksetta.
PK: Kitee Potoskatahti 1962, 1973.
PK: Liperi Särktjärvi 1950, 1984.
L: Kittilä Kuusanjoki 1950, löytöpaikka epävar

ma.

Notkeanäkinruoho on hävinnyt Tanskasta ja erit
täin uhanalainen Ruotsissa sekä Norjassa.

5. Vähenemisen syyt / Uhkatekijät. Vesien saastu
minen ja happamoituminen uhkaavat notkeanäkin
ruohon säilymistä.

6. Toteutetut suojelutoimet.

7. Ehdotettavat suojelutoimet. Kannan kokoa ja
pysyvyyttä tulee pyrkiä eri paikoilla seuraamaan.
Esiintymispaikkoja tulee suojella.

8. Kirjallisuus. Backman 1948 ja 1951, Kotilainen
1954b, Meriläinen 1962, Nilsson & Gustafsson 1978,
Siren & Kärki 1978, Toivonen & Huttunen 1976,
Venäläinen 1984.

5 cm
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ONONIS AR VENSIS L.

KENTTÄORAKKO
Fabaceae

Stallört

Hernekasvit

Luokka: E

1. Luonnehdinta. Monivuotinen, pysty ja melko
kookas (30—80 cm) rantanilttykasvi, jolla on hyvin
karvainen verso, kolmisormiset lehdet ja suurista
punaisista kukista muodostunut terttumainen kukin
to.

2. Levinneisyys. Kenttäorakko on itäinen, euraasia
lainen laji, jota tavataan Pohjois- ja Keski-Euroo
pasta aina Länsi-Siperiaan ja Pakistaniin asti. Tans
kassa ja Etelä-Ruotsissa se on melko yleinen, Nor
j assa harvinainen.

Suomessa harvinaisena Uudenmaan saaristossa.

3. Biologia. Kenttäorakon suomalaiset kasvupaikat
ovat lajin normaaleista esiintymispaikoista selvästi
poikkeavia. Meillä se kasvaa ulkosaariston alavilla,
korkeimman veden aikaan veden alle jäävillä, me
renrannan yläosan niityillä. Kenttäorakko vaatii
alustaltaan melko suurta kivennäissuolapitoisuutta
sekä valoa. Se hyötyy mm. laidunnuksesta. Sieme
net ovat suuria eivätkä leviä kauas vesitse. Pohjois
maiset esiintymät on tulkittu meriliikenteen mukana
levinneiksi.

4. Kannan kehitys. Suomesta on löydetty kaikkiaan
toistakymmentä kenttäorakon kasvupaikkaa. Niistä
suurin osa on ilmeiseti hävinnyt ja nykyään esiinty
miä on jäljellä 4—5. Ensimmäiset epätarkat tiedot
meikäläisistä esiintymistä ovat 1700-luvulta.

U: Espoo Långholmen 1916, etsitty tuloksetta vii
meksi 1983.

U: Espoo Sköttö 1924.
U: Helsinki Pihtajaluoto (Rönnskär) 1854, useita

näytteitä 1874—1932, 1983 n. 10 versoa.
U: Helsinki Harakka
U: Helsinki Hattholmen 1919, etsitty tuloksetta

1983.
U: Kirkkonummi Skyttö 1892, 1980.
U: Kirkkonummi Krokholmen 1909, etsitty tulok

setta 1980-luvulla.
U: Kirkkonummi Söderskär 1906, 1980.
U: Kirkkonummi Låg-Räfsö 1914, 1980.
U: Porvoo mlk. Hamari 1902.
U: Porvoo Vassö 1937.
Us Sipoo Stora Torrvedsholmen 1956, etsitty tu

loksetta 1983.
U: Sipoo Kaunissaari 1907, 1959.
U: Sipoo Eestinluoto 1927, 1965.
U: Sipoo Långholmen 1950, 1965.

Lisäksi satunnaisena Turussa, Pernajassa ja Hami
nassa.

Ruotsissa kenttäorakko on vaarantunut.

5. Vähenemisen syyt / Uhkatekijät. Useimmilla
paikoilla vähenemisen on aiheuttanut rantaniittyjen
pensoittuminen, lepikoituminen tai muu sulkeutumi

nen sekä lisääntynyt saariston virkistyskäyttö: ra
kentaminen, tallaus, poiminta jne.

6. Toteutetut suojelutoimet. Laji on ollut rauhoitet
tu Suomessa vuodesta 1952.

7. Ehdotettavat suojelutoimet. Loputkin vanhoista
kasvupaikoista tulee tarkistaa ja lajin biologiaa
selvittää, mm. vertailemalla meikäläisiä kasveja
muihin kantoihin. Selvitysten perusteella voidaan
sopivimmat esiintymispaikat rauhoittaa sekä pitää
avoimina hoitotoimin. Myös kotimaisen kannan li
säysviljelyä Helsingin kasvitieteellisessä puutarhassa
kannattanee kokeilla.

8. Kirjallisuus. Erkamo 19805.

5 cm
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OPHR YS INSECTIFERA L.

KIMALAISORHO

Orchidaceae

Flugblomster

Kämmekkäkasvit

Luokka: E

1. Luonnehdinta. Monivuotinen, pienehkö (15—30
cm) ja kapealehtinen lehtoniittyjen kämmekkä, jon
ka kukinnossa on harsuna tähkänä 2—10 vihertä
vän-ruskean-sinistä, pistiäistä muistuttavaa kukkaa.

2. Levinneisyys. Kimalaisorho esiintyy jonkin verran
laikuttaisesti suurimmassa osassa Eurooppaa, run
saimmillaan Keski-Euroopassa. Ruotsissa se on pai
koin melko yleinen, samoin Baltian länsiosissa.
Norjassa ja Tanskassa on vain muutamia esiinty

Suomessa alunperin ainoastaan Ahvenanmaan länsi-
osissa, kunnes löydettiin 1983 myös Paraisilta.

3. Biologia. Kimalaisorho on vaatelias, kalkkia suo
siva ja valoa vaativa lehtoniittyjen, lehtojen ja
kosteiden niittyjen kasvi. Se kukkii kesä-heinäkuus
sa, jolloin pölytyksen suorittavat kukkien kanssa
parittelemaan pyrkivät kaskaspistiäiskoiraat (Gory
tes mystaceus, G. campestris) sekä siitepölyä hake
vat Anthobium-lyhytsiipiset. Kimalaisorho voi elää
juurimukulana kukkimatta vuosia. Se hyötyy lehto
niittytaloudesta ja vähenee kasvupaikkojen metsitty
essä ja muuttuessa liian varjoisiksi.

4. Kannan kehitys. 1800-luvulta lähtien kimalaisor
hon kasvupaikkoja on löydetty Suomesta kaikkiaan
lähes kaksikymmentä. Suurta osaa ei ole pystytty
riittävän tarkasti paikantamaan ja tarkistamaan.
Monet vanhoista esiintymistä ovat hävinneet. Nyky
ään tunnetaan vain seitsemän varmaa esiintymis
paikkaa.

A: Eckerö Storby 1878 alkaen 7 eri esiintymää,
1984 3 esiintymää, yhteensä alle 100 yksilöä.

A: Finström Amnäs Grisholm 1910, etsitty tulok
setta 1980.

A: finström Emkarby 1980 3 esiintymää, yhteensä
n. 40 yksilöä.

A: Hammarland Kattby 1897, frebbenby 1875,
Mörby 1897, kasvupaikkatiedot riittämättömät
tarkistuksia ajatellen.

A: Hammarland $ålis 1981, 1984 22 yksilöä.
A: Hammarland Kråkböle 1984 6 yksilöä.
A: Hammarland pappila, etsitty tuloksetta 1979.
A: Jomala Vargsunda 1857, Jomalaby 1908, kas

vupaikkatiedot riittämättömät.
A: Jomala Önningby 1926, 1981 16 kukkkivaa ja

19 lehtiruusuketta.
A: Jomata Ytterby 1981 1 kukkiva yksilö.
A: Sund 1897 epävarma tieto.
TP: Parainen 1977 70—80 yksilöä, 1984 n. 100

kukkivaa yksilöä 2 km2 alalla.

Kimalaisorho on mukana Neuvostoliiton punaisessa
kirjassa. Tanskassa se on erittäin uhanalainen.

5. Vähenemisen syyt / Uhkatekijät. Lehtoniittyjen
niiton ja laidunnuksen loppuminen on aiheuttanut

sen, että mesiangervo syrjäyttää kosteiden paikko
jen kämmekät, Myöhemmässä vaiheessa kasvupai
kat pensoittuvat ja metsittyvät. Luonnollinen kuu
settuminen ja tehostunut metsätalous on tuottanut
lajille liian pimeitä ja happamia, tiheitä metsiköitä.

Suuri uhka lajin säilymiselle on myös kämmeköiden
luvaton keruu ja siirtäminen puutarhoihin. Lisään
tyvä valokuvausharrastuskin voi aiheuttaa kasvien
tallautumista.

6. Toteutetut suojelutoimet. Laji on ollut rauhoitet
tu Ahvenanmaalla vuodesta 1925.

7. Ehdotettavat suojelutoimet. Kasvupaikkoja olisi
suotavaa rauhoittaa ja hoitaa niittämällä, laidunta
malla jne.

8. Kirjallisuus. Hggström ym. 1982, Kullenberg
1951, Wolff 1951.

5 cm
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PIMPINELLA MAJOR (L) Hudson Luokka E

ISOPUKINJUURI Stor bockrot

Apiaceae Sarjakukkaiskasvit

1. Luonnehdinta. Monivuotinen, kookas (40—100
cm) kasvi, jolla on harvaliuskaiset, parilehdykkäiset
lehdet ja valkoiset kukinnot.

2. Levinneisyys. Kokonaisalueeseen kuuluu lähes
koko Eurooppa pohjoisia ja eteläisiä osia lukuunot
tamatta sekä Kaukasia.

Suomessa saksalaistulokkaana monin paikoin etelä
rannikolta Lappiin asti, vanha esiintymä vain yhdes
sä kylässä Pohjois-Karjalassa.

3. Biologia. Luontaisimpia kasvupaikkoja ovat hi
kevät lehdot sekä ihmisen muovaamat ympäristöt,
kuten rehevät niityt, lehtoraiviot, hakamaat ja joki
varsiniityt. Isopukinjuuri leviää myös suoranaisille
kulttuuripaikoille: satamiin, sotilasleirialueille jne.

4. Kannan kehitys.

PK: Liperi Lammunkytä 1868, 1984 parikymmentä
yksilöä hieman yli aarin alalla.

Lisäksi saksalaistulokkaana mm. Turussa, Kaskisis
sa, Vaasassa, Kokkolassa, Kajaanissa, Hyrynsalmel
la, Kuusamossa ja Sallassa sekä satunnaisena mm.
Nurmijärvellä.

Ruotsissa isopukinjuuri on vaarantunut.

5. Vähenemisen syyt / Uhkatekijät. Esiintymää
uhkaa kasvupaikan heinittyminen ja kuusettuminen:
nuori kuusentaimikko on nousemassa paikalle.

6. Toteutetut suojelutoimet.

7. Ehdotettavat suojelutoimet. Kasvupaikasta tulee
muodostaa luonnonsuojelualue, jota hoidetaan rai
vaamalla tai muuten riittävän avoimena pitäen.

8. Kirjallisuus.
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POA SUPINA Schrader Luokka: E

JUURTONURMIKKA Trampgröe

Poaceae

1. Luonnehdinta. Monivuotinen, pieni (5—20 cm),
vaikeasti yleisestä kylänurmikasta erotettava pien
narkasvi.

2. Levinneisyys. Juurtonurmikan kokonaislevinnei
syyttä ei vielä tarkoin tunneta. Sitä esiintyy ainakin
Keski- ja Etelä-Euroopan vuoristoissa, Pohjois
Afrikassa, Siperiassa ja Himalajalla. Etelä-Ruotsis
sa se on melko yleinen, Norjassa harvinainen.

Suomesta on löydetty muutamia esiintymiä Ahve
nanmaalta sekä yksi, jo hävinnyt, Uudeltamaalta.

3. Biologia. Juurtonurmikka ei ole yhtä ehdoton
kulttuurinsuosija kuin kylänurmikka. Se viihtyy
parhaiten kosteilla, vähintään puolivarjoisilla metsä
poluilla, missä maa on tiukkaan poljettua ja karjan
lannoittamaa. Se on siten hyötynyt metsälaidunnuk
sesta. Märillä mutapohjaisilla paikoilla se kasvaa
usein melko laajoina, tiheinä mattoina. Juurtonur
mikkaa tavataan myös viljelysten ympärillä multa-
villa pientareilla. Se kukkii melko lyhyen ajan,
kesäkuun alkupuolella.

4. Kannan kehitys. Juurtonurmikka löydettiin Suo
mesta vasta 1952, vaikka sitä pidetään meillä alku
peräisenä, vanhana kasvina. Sitä ei ole tunnettu ja
osattu erottaa kylänurmikasta. Sittemmin sitä on
tavattu kaikkiaan seitsemästä paikasta, joista osasta
se on jo hävinnyt.

A: Eckerö $torby keskusta 1952, 1969, 1984.
Ä: Eckerö Storby Torp 1952.
Ä: Eckerö Sålis 1952.
A: Eckerö Storvik 1973.
A: Eckerö Kyrkoby Skag 1976, 1980.
A: Hammarland Bredbolstad 1956, 1969 niukka.
U: Inkoo Degerby Degerö 1957, hävinnyt sittem

min.

5. Vähenemisen syyt / Uhkatekijät. Metsälaidun
nuksen loppuminen, karjapolkujen häviäminen sekä
piennarten pensoittuminen ovat aiheuttaneet juurto
nurmikalle sopivien kasvupaikkojen häviämisen.

6. Toteutetut suojelutoimet.

7. Ehdotettavat suojelutoimet. Lajin esiintymistä ja
biologiaa tulisi selvittää ja tutkimusten perusteella
laatia hoitosuunnitelma sen säilyttämiseksi.

8. Kirjallisuus. Nannfeldt 1935, Törnroth 1954.

Heinäkasvit

5 cm
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POLYGONUM OXYSPERMUM Meyer & Bunge cx Ledeb. Luokka: E

MERITATAR Näbbtrampört

Polygonaceae Tatarkasvit

1. Luonnehdinta. Yksivuotinen, maanmyötäisesti
suikertava, tukeva- ja pitkähaarainen (20—80 cm)
merenrantakasvi, jolla on valkoiset-vaaleanpunaiset
kukat.

2. Levinneisyys. Euroopassa meritatarta on vain
Suomenlahden rannoilla, Ruotsin länsirannikolla
sekä Skotlannin itärannikolla. Erillisesiintymiä on
lisäksi Jeniseillä ja Nova Scotiassa.

Suomessa meritatar kasvaa harvinaisena Ahvenan
maalla, Varsinais-Suomen saaristossa sekä Uuden
maan ja Kymen läänien rannikolla.

3. Biologia. Meritatar viihtyy hiekkaisilla, etenkin
rakkolevän lannoittamilla, melko avoimilla meren-
rannoilla. Se hyötyy laidunnuksesta. Esiintymät
ovat usein yksittäisiä ja lyhytikäisiä, yksilömäärät
vaihtelevat huomattavasti vuosittain. Meritatar le
viää enimmäkseen vesitse. Sen pähkylät voivat kel
lua meressä viikkoja ja ajautua hyvinkin kauas.

4. Kannan kehitys. Suomessa meritatar on viime
aikoina selvästi taantunut. Sen tunnetuista parista-
kymmenestä esiintymästä suurin osa on hävinnyt.
Ahvenanmaalta, Uudeltamaalta ja ilmeisesti Kymen
läänistäkin laji on kadonnut kokonaan ja ainut
tunnettu säilynyt esiintymä on Korppoossa.

A: Eckerö Storby 1901
A: Föglö Stora Sandören 1934, etsitty tuloksetta

1979 ja 1980.
A: föglö Vargskären 1959.
A: Kökar Långskär 1936, etsitty tuloksetta 1974.
TP: Dragsfjärd Högsåra 2 paikkaa (Hemiandet ja

Närmärö) 1930, etsitty tuloksetta 1974—1984.
TP: Dragsfjärd Olmos-Hammarhoda 1926—1932,

etsitty tuloksetta 1974,1977 ja 1984.
TP: Dragsfjärd Vånö 1927—1968, etsitty tuloksetta

1979 ja 1981.
TP: Nauvo Nötö 3 paikkaa (fårö 1930, Mjoö 1958

ja Lindvik 1979), kaikkia etsitty tuloksetta
viime aikoina.

TP: Nauvo Lökholmen 1929, etsitty tuloksetta
1974.

TP: Nauvo Lökholm Stor-Salskär 1934, etsitty tu
loksetta 1979 ja 1984.

TP: Korppoo Jurmo 1920, 1984: niukasti kolmella
paikalla pääsaarella ja yhdellä lähisaarella, yh
teensä n. 100 yksilöä.

U: Espoo Pentala 1936, etsitty tuloksetta 1981.
U: Hanko 1889—1901, etsitty tuloksetta 1978.
U: Hanko Henriksberg 1935 1 yks, etsitty tulokset

ta myöhemmin.
U: Helsinki 1885,1886.
U: Porvoo mlk. Pellinki, 3 paikkaa (Glosholm

1936—1937, Borstö-Sandö 1939, Sandö 1940),
etsitty tuloksetta.

U: Tenhola Bromarv 1927, etsitty tuloksetta 1974,
1977 ja 1984.

Ky: Kotka Mussalö 1931
Ky: Kotka Kymi 1937
Ky: Kotka Viikarinsaari 1933
Ky: Pyhtää Kaunissaari 1930,

1975.
Ky: Pyhtää Hevossaari 1933, 1966.

Meritatar on hävinnyt Ruotsista ja vaarantunut
Tanskassa.

5. Vähenemisen syyt / Uhkatekijät. Meritatar on
taantunut sopivien hiekkarantojen ruohottumisen,
ruovikoitumisen ja pensoittumisen vuoksi, suurelta
osin rantalaidunnuksen loppumisen seurauksena.
Myös rakentaminen, rantojen haravointi ja muu
virkistyskäytön aiheuttama kulutus ovat tuhonneet
lajin kasvupaikkoja.

6. Toteutetut suojelutoimet. Jurmon esiintymät ovat
Saaristomeren kansallispuiston alueella ja valtio on
ostanut osuuden Jurmon yhteisalueesta.

7. Ehdotettavat suojelutoimet. Saaristomeren sekä
Itäisen Suomenlahden kansallispuistojen alueiden
suojelu ja hoito. Jurmossa tulee jatkaa alueiden
laiduntamista. Myös esiintymien etsimistä on syytä
jatkaa.

8. Kirjallisuus. Eklund 1958, Kujala & Ulvinen
1964.

5 cm

etsitty tuloksetta
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SALIX PYROLIFOLIA Ledeb. Luokka: E

TALVIKKIPAJU Pyrolavide

Salicaceae Pajukasvit

1. Luonnehdinta, Monivuotinen, isoksi pensaaksi
tai pensasmaiseksi puuksi (2.5—5 m) kasvava letto
paju, jolla on kellanvihreät, talvikkimaisen pyöreäh
köt lehdet.

2. Levinneisyys. Esiintymisalue ulottuu fennoskan
dian itärajalta laajalti yli Euraasian pohjoisosien
aina Beringin salmen lähistölle asti.

Suomessa on kaksi lajin äärimmäistä, läntistä esiin
tymispaikkaa Oulun ja Lapin lääneissä.

3. Biologia. Pääalueellaan talvikkipaju on kalkkia
vaativa tulvaniittyjen ja —pensastojen laji. Se kart
taa kuitenkin voimakkaimman tulvan ja liettymisen
vyöhykkeitä. Meillä laji on löydetty kalkkipitoisilta
paikoilta puronvarren lettosuolta sekä märän metsä
painanteen mineraalimaalta, Suomessa on tavattu
vain talvikkipajun emiyksilöitä, joten laji ei pysty
meillä siementämään, Meikäläiset esiintymät ovat
todennäköisesti tulosta siementen satunnaisesta kau
koleviämisestä,

4. Kannan kehitys. Talvikkipaju löydettiin Suomes
ta vasta 1917. Se on löydetty kolmelta paikalta,
joista yhtä ei ole ensimmäisen keruun jälkeen löy
detty uudelleen. Tunnetut kaksi esiintymää ovat
melko huonossa kunnossa.

0: Kuusamo Liikasenvaara Lippihetteenoja 1917
yksi puu, josta oli 1911—1912 taitettu useim
mat haarat tarvepuiksi. Puusta on sittemmin
otettu useita herbaarionäytteitä, nykyään se
ränsistyy vanhuuttaan.

L: Tervola Vähäjoki Kauhakumpu 1948 12 pientä
puuta, ilmeisesti saman kantapuun tyvivesoja,
esiintymä säilynyt pitkään ennallaan.

L: Saha Ehijärvi 1948, etsitty sittemmin tuloksetta
(tietoa pidetään epäluotettavana).

Talvikkipaju on Euroopan Neuvoston luettelossa
harvinainen, Pohjolassa erittäin uhanalainen.

5. Vähenemisen syyt / Uhkatekijät. Kuusamon
puun kuntoa on heikentänyt oksien ja haarojen
taittaminen. Tervolan esiintymän ympäristö on
muuttunut alueen ojituksen, metsänhakkuiden ja
aurausten vuoksi. Puiden viereen on myös rakennet
tu tie.

6. Toteutetut suojelutoimet. Laji on ollut rauhoitet
tu Suomessa vuodesta 1952. Kuusamon esiintymä
on Oulangan kansallispuiston alueella. Tervolan
esiintymä on aidattu, muttei rauhoitettu.

7. Ehdotettavat suojelutoimet. Tervolan esiintymis
paikka tulee rauhoittaa ja sen vesitilanne palauttaa.
Kasvulhista lisäämistä voitaisiin kokeilla Oulun kas
vitieteellisessä puutarhassa.

8. Kirjallisuus. Kotilainen 1950, Luther 1946, Pesola
1918.

5 cm
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SCIRPU$ RADICANS Schkuhr

JUURIOKAISLA
Cyperaceae

1. Luonnehdinta. Monivuotinen, melko kookas (70
cm), korpikaislaa muistuttava, usein nivelkohdis
taan juurehtiva kosteiden rantojen kasvi, jolla on
kaartuvat, vaaleat versot ja leveät lehdet.

2. Levinneisyys. Itäinen ja eteläinen kaisla, jota
esiintyy harvinaisena Skandinaviassa, mutta yhte
näisenä Karjalan kannakselta aina Siperian etelä-
osiin ja Amur-joelle asti. Norjasta juurtokaisla tun
netaan vain yhdestä paikasta ja Ruotsista muutamil
ta alueilta. Tanskasta ja muualta Länsi-Euroopasta
se puuttuu kokonaan.

Suomessa on muutamia esiintymiä maan kaakkois
osissa, Kymen ja Pohjois-Karjalan lääneissä, viime-
mainitussa lajin pohjoisimmat.

3. Biologia. Juurtokaisla kasvaa jokien ja järvien
matalilla, usein hiekkaisilla rannoilla, runsaimmil
laan tulvavyöhykkeen yläosan liejukkopinnalla. Se
kykenee valtaamaan kasvupaikkoja avoimilta, maa
tuvilta rannoilta ja muodostaa usein suuria kasvus
toja. Kaisla leviää kasvullisesti versonpäidensä sil
muista kasvavien, maahan kaartuvien uudisversojen
avulla. Vesi ja jää kuljettavat versoja, vesilinnut
siemeniä. Juurtokaisla häviää kuitenkin nopeasti
tihenevästä, vakiintuvasta kasvipeitteestä.

4. Kannan kehitys. Juurtokaislaa on tavattu maas
tamme 1800-luvulta lähtien kaikkiaan yli kymme
nestä paikasta, suppeilta alueilta. Esiintymät ovat
yleensä olleet niukkoja ja monet ovat hävinneet
tyystin sukkession myötä.

Bågsäv

Luokka: E

Ky: Anjalankoski Sippola Rapakivenjärvi 1936 run
saasti leveänä vyöhykkeenä järven ympärillä,
etsitty tuloksetta 1966.

Ky: Anjalankoski Anjala Junkkarinjärvi 1936, 1967
paikoitellen runsaasti järven ja sen laskupuron
rannoilla.

Ky: Anjalankoski Anjala Muhjärvi 1936 melko
runsaasti eri puolilla järveä.

Ky: Anjalankoski Kymijokivarressa Rapakivenjär
ven ja Muhjärven välisellä alueella siellä täällä
yksittäin.

Ky: Imatra Pelkola—Räikkölä, vanha epätarkka
tieto, etsitty tuloksetta 1984.

Ky: Kotka Karhula Kymijokivarsi 1946, 1952, etsit
ty tuloksetta 1979.

Ky: Kotka Lankila Langinkoski 1951, 1967, etsitty
tuloksetta 1979.

Ky: Kotka Hovinsaari 1952, Korela 1966, etsitty
tuloksetta 1979.

Ky: Kotka vedenottamon luona 1979.
PK: Joensuu Lehmo-Pietisensuu, löydetty useista

paikoista Pyhäselän rannoilta Höytiäisen
kanavan — Siililahden — Ukonlahden väliltä
sekä Pielisjoen varrelta v. 1937 alkaen, yleensä
niukkana; taantunut voimakkaasti, etsitty vii-

me vuosina tuloksetta monista paikoista, mutta
löydetty vain kahdesta paikasta, yhteensä n. 50
mätästä 1984.

PK: Liperi Pyhäselkä 1940—1979.

Juurtokaisla on Ruotsissa vaarantunut, Norjassa
harvinainen.

Sarakasvit

10



5. Vähenemisen syyt / Uhkatekijät. Rantakasvilli
suuden sulkeutuminen, etenkin tihenevä ruovikko
hävittää juurtokaislan kasvupaikoiltaan. Umpeen—
kasvua ovat edistäneet esiintymisalueiden kuivatuk
set, jokien ruoppaukset, vedenpinnan laskeminen
sekä jätevedet. Myös rantarakentaminen, rantaniit
tyjen tasoitus nurmikentiksi, venepaikat, tallaus ja
kulutus haittaavat lajin menestymistä meillä.

6. Toteutetut suojelutoimet. Höytiäisen suisto on
suojelualue, mutta juurtokaisla hävisi alueelta ilmei
sesti ennen sen rauhoittamista

7. Ehdotettavat suojelutoimet. Siililahden ja Utran
esiintymispaikkoja tulee suojella ja hoitaa laidunta
malla, järviruokoa niittämällä sekä mahdollisesti
tulvittamalla.

8. Kirjallisuus. Nyberg 1965, Pohjala 1937, Toivo
nen & Huttunen 1976.
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SEDUMYILLOSUM L. Luokka:E

KARVAMAKSARUOHO Klfbbig fetknopp

Crassulaceae Maksaruohokasvit

1. Luonnehdinta. Kaksivuotinen, pieni (2—10 cm),
kauttaaltaan punaruskea ja nystykarvainen tunturei
den maksaruoho, jolla on melko isot, vaaleanpunai
set tai sinipunaiset kukat.

2. Levinneisyys. Atlantin tuntumassa Algeriasta
Pohjois-Norjaan sekä Etelä-Labradorissa, Etelä-
Grönlannissa ja Islannissa esiintyvä kasvi. Toinen
pääalue on Keski- ja Etelä-Euroopan vuoristoissa.
Ruotsissa karvamaksaruoho on harvinainen, Nor
jassa muuten hajanaisesti esiintyvä, mutta Jotunhei
min seudulla yleinen.

Suomessa vain yksi varma esiintymä Länsi-Lapissa,
muista alueista erillisenä, reliktiluontoisena.

3. Biologia. Karvamaksaruohon kasvupaikkavaati
mukset ja elinkierto vaihtelevat eri alueilla hyvin
paljon. Suomen ainoa kasvupaikka on tunturin
lakiosassa, laakeilla, valuvesien kostuttamilla kallio
pinnoilla. Humusta on vähän ja rapautumissoraa 5 cm
jonkin verran, joten kasvipeite on aukkoinen. Seu
ralaislajeja ovat mm. pikkutervakko sekä pahta- ja
mätäsrikko. Muista maksaruohoista poiketen karva
maksaruoho vaatii runsaasti kosteutta ja saattaa
sietää jopa ajoittaista tulvaa. Suomessa se on kaksi
vuotinen, kukittuaan kuoleva.

4. Kannan kehitys. Laji on ollut aina Skandinavias
sa harvinainen ja tunnettu Suomesta vain yhdestä
paikasta, missä sen esiintymän laajuutta on seurattu
viime vuosina.

L: Länsi-Lappi 1926, 1983 esiintymä hajanainen,
yhteensä n. 5 m alalla 450 kukkivaa yksilöä,
1984 n. 20 pienessä laikussa yhteensä n. 140
kukkivaa yksilöä, lisäksi joitakin kukkineita
sekä steriilejä ruusukkeita.

Lisäksi varmistamaton tieto toisesta esiintymästä
Enontekiöllä, Kilpisjärven Saanalla 1945.

Karvamaksaruoho kuuluu Ruotsissa luokkaan har
vinaiset.

5. Vähenemisen syyt / Uhkatekijät. Karvamaksa
ruoho on esiintymänsä pienuuden vuoksi vaarassa
hävitä meiltä helposti kokonaan ja mm. keruu on
sen uhkana. Esiintymispaikan matkailukäyttö on
jatkuvasti lisääntymässä ja voi haitata esiintymän
säilymistä, etenkin jos tunturin vesisuhteet muuttu
vat.

6. Toteutetut suojelutoimet. Laji on ollut rauhoitet
tu Suomessa vuodesta 1952.

7. Ehdotettavat suojelutoimet. Esiintymisalueen
rauhoittaminen sekä retkeilyn ja ulkoilun ohjaami
nen niin, etteivät ne uhkaa kasvupaikkaa.



SILENE FURCA TA Rafin Luokka: E

POHJANAILÄKKI Polarbära

Caryophyllaceae

1. Luonnehdinta. Monivuotinen, pienehkö (10—20
cm), pikkutervakkoa muistuttava kalliokasvi, jolla
on kukinnossaan muutamia punertavia, pystyjä
kukkia. Laji on taksonomisesti monimuotoinen.
Kaikki fennoskandiset kasvit kuuluvat alalajiin
subsp. angustifiora (Rupr.) Walters, joka on nimi
alalajia subsp. furcata eteläisempi.

2. Levinneisyys. Pohjanailakin esiintymät rajoittu
vat Norjan, Ruotsin ja Neuvostoliiton pohjoisosiin,
muutamiin kasvupaikkoihin kullakin alueella.

Suomalaiset, Kuusamon kasvupaikat liittyvät suo
raan itäisiin esiintymiin.

3. Biologia. Pohjanailakki kasvaa joenrantakallioi
den sekä kurujen seinämillä, raoissa ja pengermillä,
mieluiten varjoisilla paikoilla. Se on kalkinvaatija.
Suomessa esiintymät ovat rajoittuneet Oulanka- ja
Kitkajokien ympäristön rotkolaaksoihin. Seuralais
kasveja ovat mm. tunturikiviyrtti, idänkynsimö,
kultarikko ja pahtahanhikki.

4. Kannan kehitys. Pohjanailakki säilyi yli viime
jäätiköitymisen ajan ilmeisesti Pohjois-Skandina
viassa ja Kuolan rannikolla ja levisi sieltä myöhäis
jääkaudella Kuusamoon. Alunperinkin harvalukui
sen lajin esiintymistä osa on hävinnyt ja Suomesta
tunnetaan enää yksi hyvin niukka esiintymä.

0: Kuusamo Kitkajoki 1898, 1957 1 yksilö, 1984
3—4 yksilöä.

0: Kuusamo Oulankajoki 1958, paikka epäselvä.
L: Salla Savilampi 1917, etsitty tuloksetta myö

hemmin.

Pohjanailakki on Euroopan Neuvoston luettelossa
harvinainen, Ruotsissa harvinainen ja Norjassa erit
täin uhanalainen.

5. Vähenemisen syyt / Uhkatekijät. Kannan nykyi
nen niukkuus johtuu ilmeisesti siitä, että satoja
yksilöitä on kerätty näytteiksi. Nyt uhkana ovat
esiintymiskalliota ympäröivien metsien hakkuut,
jotka voivat muuttaa pienilmaston pohjanailakille
tuhoisaksi.

6. Toteutetut suojelutoimet. Laji on ollut rauhoitet
tu Suomessa vuodesta 1952. Yksi esiintymistä on
sijainnut nykyisen Oulangan kansallispuiston alueel
la, mutta sitä ei ole löydetty kertaakaan puiston
perustamisen jälkeen.

7. Ehdotettavat suojelutoimet. Kitkajokilaaksosta
tulee muodostaa suojelualue. Mahdollisuuksien mu
kaan ja esiintymää vaarantamatta tulisi lisäksi kerä
tä meikäläisen pohjanailakin siemeniä lisäysviljelyyn
Oulun kasvitieteelliseen puutarhaan.

8. Kirjallisuus. Söyrinki & Saari 1980, Taarna &
Vasari 1959.

Kohokkikasvit

5 cm
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SIUMLATIFOLIUM L. LuokkaE

SORSANPUIKI Vattenmärke

Äpiaceae

1. Luonnehdinta. Monivuotinen, kookas (100—150
cm) joenrantojen putkikasvi, jonka uposlehdet ovat
hienoliuskaiset ja ilmalehdet muistuttavat pihlajan
lehtiä. Valkoiset kukat muodostavat suuria sarjaku
kintoja.

2. Levinneisyys. Sorsanputken kokonaisalue on eu
rooppalais-siperialainen. Se puuttuu mereisimmiltä
alueilta, kuten Norjasta ja Islannista kokonaan.
Keski-Euroopassa, Baltian maissa ja Etelä-Ruotsissa
se on sen sijaan melko yleinen.

Suomessa sorsanputkea on tavattu harvinaisena ete
lärannikolla: Varsinais-Suomen, Uudenmaan ja Ky
men lääneissä.

3. Biologia. Sorsanputki on melko vaatelias, rehe
vien joenrantojen ja suistojen, luhtaniittyjen sekä
matalanveden kasvustojen laji. Sen kaukoleviämi
nen on hidasta ja sattumanvaraista. Meillä sitä on
tavattu eräiden eteläisten jokisuiden ympäriltä.

4. Kannan kehitys. Sorsanputken esiintymisestä
maassamme on tietoja kaikkiaan seitsemältä paikal
ta, joista jokaista ei ole kyetty tarkistamaan. Useim
mista se on kuitenkin varmuudella hävinnyt ja
nykyään on jäljellä vain yksi esiintymä.

TP: Laitila—Uusikaupunki Männäistenjoki—Sirp
pujoki 1920—1970 useita paikkoja pitkin joki
vartta, etsitty tuloksetta mm. 1984, hävinnyt.

U: Hanko Täcktom 1984 uusi esiintymä 8 versoa,
1985 ei uusia versoja.

U: Kirkkonummi Hästö 1913, etsitty tuloksetta
1980, hävinnyt.

Ky: Parikkala Siikalahti 1906 (koululaisnäyte), et
sitty tuloksetta viime vuosina.

Ky: Vehkalahti, Summa 1930, 1984 kymmeniä yksi
löitä pitkin jokisuuta sekä suistorannassa.

Lisäksi varmistamaton vanha tieto Lempäälästä
(koululaisnäyte), Heinävedeltä ja Pohjois-Karjalasta
(mahdollisesti nykyisen rajan takaa).

5. Vähenemisen syyt / Uhkatekijät. Jokien perkauk
set ovat tuhonneet lajin kasvupaikkoja. Taantumi
sen syynä voi olla lisäksi ainakin Varsinais-Suomes
sa liiallinen keruu näytteiksi.

6. Toteutetut suojelutoimet. Sorsanputki on ollut
rauhoitettu Suomessa vuodesta 1952.

7. Ehdotettavat suojelutoimet. Vehkalahden kasvu-
paikasta tulee muodostaa luonnonsuojelualue.

8. Kirjallisuus. Perttula 1949.

Sarjakukkaiskasvit

10 cm
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VERATRUMALBUM L. Luokka: E

VALKOPÄRSKÄJUURI Nysrot

Liliaceae

1. Luonnehdinta. Monivuotinen, kookas (60—120
cm), leveälehtinen rantakasvi, jolla on iso, runsas
kukkainen, vaaleankeltainen kukinto.

2. Levinneisyys. Arktinen kasvi, jota tavataan Neu
vostoliiton pohjoisosissa, Itä-Finnmarkenilla sekä
erillisinä vuoristoesiintyminä Keski-Euroopassa ja
Välimeren alueella.

Suomesta on löydetty vain yksi esiintymä Utsjoelta,
melko erillisenä muista kasvupaikoista.

3. Biologia. Pärskäjuuri on lievästi mereinen, kos
teiden tulvaniittyjen, jokivarren pensaikkojen sekä
korpien ja koivikoiden kasvi. Se vaatii kasvualustal
taan ennen kaikkea runsasta kosteutta. Suomen
ainut kasvupaikka on Vaisjoen koivikkoinen ranta
törmä suon äärellä. Seuralaislajeja ovat mm. mäh
kä, kullero ja vilukko.

4. Kannan kehitys. Pärskäjuuri löydettiin Suomesta
vasta 1971, mutta esiintymää pidetään vanhana ja
luontaisena.

L: Utsjoki Vaisjoki 1971 kaksi ryhmää ja yksittäi
siä versoja, yhteensä puolensataa yksilöä.

5. Vähenemisen syyt / Uhkatekijät. Esiintymä on
pienuutensa vuoksi helposti tuhoutuva. Sen uhkana
ovat mm. pärskäjuuren lehtiä syövät porot.

6. Toteutetut suojelutoimet. Laji rauhoitettiin Suo
messa 1983.

7. Ehdotettavat suojelutoimet. Kasvupaikka tulee
rauhoittaa ja aidata porolaidunnuksen estämiseksi.

8. Kirjallisuus. Kauhanen & Kauhanen 1973.

Liljakasvit
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VERONICA ANAGALLIS-AQUATICÄ L. Luokka: E

KONNANTÄDYKE Vattenveronika

Scrophulariaceae

1. Luonnehdinta. Monivuotinen, kookas (20—60
cm) kosteiden paikkojen kasvi, jolla on pysty,
paksuvartinen verso, isot lehdet ja pitkät sinipuner
tavat kukinnot.

2. Levinneisyys. Alunperin eurosiperialainen laji,
joka on ihmisen mukana saavuttanut lähes yleis
maailmallisen levinneisyyden. Tanskassa ja paikoin
Etelä-Ruotsissa se on yleinen, Norjassa harvinainen.

Suomessa ainoat vakiintuneet esiintymät ovat Ahve
nanmaan Eckerössä, satunnaisena myös muualla.

3. Biologia. Konnantädykkeen alkuperäisenä kasvu
ympäristönä pidetään liejukkoisia sorsimo- ja pal
pakkovaltaisia vesikasviyhdyskuntia. Se kotiutuu
herkästi kaikenlaisiin kaivantoihin ravinteisella alus
talla. Suomessa se kasvaa pellonojissa sekä satun
naisena painolastimaalla ja puutarhoissa.

4. Kannan kehitys.

A: Eckerö Storby useita havaintoja vuodesta 1873
lähtien, viimeksi v. 1978.

A: Eckerö Storby Tulihuset 1900—1964.
A: Eckerö Storby Käringsund 1910—1965.

Lisäksi satunnaisena mm. Sundissa, Hammarlandis
sa, Korppoossa, Turussa, Kristiinankaupungissa,
Helsingissä, Kouvolassa, Lappvedellä, Hyrynsalmel
la ja Oulussa.

5. Väbenemisen syyt / Uhkatekijät. Vähenemisen
ovat aiheuttaneet peltojen salaojitus, ojien perkauk
set ja täytöt, peltomyrkkyjen käyttö yms.

6. Toteutetut suojelutoimet. Laji rauhoitettiin Ahve
nanmaalla 1984.

7. Ehdotettavat suojelutoimet. Vanhojen kasvupaik
kojen tarkistamista on syytä jatkaa. Tarvittaessa on
järjestettävä esiintymien seuranta sekä kokeiltava
siirtoistutusta ja viljelyä Turun kasvitieteellisessä
puutarhassa.

8. Kirjallisuus.

Naamakukkaiskasvit

5 cm
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VIOLA ULIGINOSA Besser

LUHTAORVOKKI
Violaceae

Sumpviol

Orvokkikasvit

Luokka: E

1. Luonnehdinta. Monivuotinen, pienehkö (8—16
cm), luhtarantojen orvokki, jolla on kookkaat,
violetit kukat.

2. Levinneisyys. Eurooppalainen kasvi, jonka esiin
tymien painopiste on Neuvostoliiton länsiosissa.
Läntisimmät esiintymät ovat Ruotsissa, missä laji
on harvinainen. Tanskasta tunnetaan vain yksi esiin
tymä.

Suomessa lajia on tavattu harvinaisena maan etelä
osissa: Ahvenanmaalla sekä Turun ja Porin, Uuden
maan, Kymen ja Hämeen lääneissä.

3. Biologia. Luhtaorvokki viihtyy kosteilla, tulvaisil
la rantaniityillä, puronvarsilla ja soistuneissa lehti-
metsissä, mm. tervaleppäkorvissa. Se suosii kalkki
pitoisia paikkoja ja on hyvin herkkä kasvupaikkan
sa muutoksille, etenkin varjostuksen lisääntymiselle
ja kuivumiselle. Luhtaorvokki lienee levinnyt meille
lännestä ja etelästä, missä sitä kasvaa myös metsissä
ja soilla. Pohj oisimmilla kasvupaikoillaan Suomessa
ja Ruotsissa se kasvaa useimmin avoimilla paikoilla
veden partaalla, missä virtaava ja joskus tulviva vesi
luo sille kilpailuttomia, lämpötilaltaan tasaisia kas
vupaikkoja.

4. Kannan kehitys. Luhtaorvokki on taantunut ih
misen toimien vuoksi koko levinneisyysalueellaan.
Euroopassa sen länsiraja on siirtynyt jatkuvasti
idemmäs. Suomen tunnetuista, hieman yli kymme
nestä esiintymästä suurin osa on tuhoutunut ja
jäljellä on enää 6 kasvupaikkaa.

A: Eckerö Storby (todennäköisesti väärä määri
tys).

A: Hammarland Pappila 1890, 1984: kymmeniä
kuivuuden pahoin vaivaamia kukkimattomia
yksilöitä.

A: Kökar Osterbygge 1922 2—3 paikkaa, 1955 2
paikkaa n 2 km välein, 1983 2 kasvustoa
säilynyt.

TP: Vammala Karkku, Nohkuanlampi 1873, 1984
esiintymä 5 x 7 m laajuinen, runsaasti kukkivia
yks.

U: Hanko Täcktom 1931, kasvupaikka tuhoutu
nut.

U: Hanko Santala 1951, 1984 esiintymä n. pari
hehtaaria, tuhansia kukkivia yksilöitä.

U: Hyvinkää Krissi 1876—-1889.
U: Karjalohja Karkali 1983 uusi esiintymä, pieni

tupas, jossa 3 kukkivaa versoa, 1984 13 kukki
vaa versoa.

U: Kauniainen 1937, etsitty tuloksetta 1980, paik
ka muuttunut ja osittain tuhoutunut.

U: Mäntsälä Numminen 1946, 1984 esiintymä
taantunut voimakkasti, hyvin niukka.

U: Vihti Averian rannat ja Pääkslahti 185 1—1943,

etsitty tuloksetta useaan otteeseen, ilmeisesti
hävinnyt kokonaan,

Ky: Kuusankoski Ruotsula 1938, esiintymä hävin
nyt.

Ky: Valkeala Myllypuro 1929—1938, esiintymä tu
houtunut, vain risteymä x montana jäljellä.

H: Hämeenlinna Vanaja 1880-luvulla.
H: Nokia 1941 (epätarkka ja hieman epävarma

tieto).
H: Tampere Leinola 1930-luvulla esiintymä pieneni

jatkuvasti, 1974 40 yksilöä, paikka tuhottiin
1975, jolloin yksilöitä siirrettiin 5 muuhun
paikkaan.

Luhtaorvokki on Ruotsissa harvinainen, Tanskassa
erittäin uhanalainen.

5. Vähenemisen syyt / Uhkatekijät. Ojitukset, puro
jen kuivatukset ja oikaisut, rantojen perkaukset ja
rakennustoimet ovat tuhonneet lajin kasvupaikkoja,
samoin rantojen ja metsäaukeiden niiton ja laidun
nuksen loppuminen. Myös runsas kerääminen on

3 cm
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verottanut ainakin Kökarin ja Tampereen kasvusto
ja.

6. Toteutetut suojelutoimet. Laji on ollut rauhoitet
tu Ahvenanmaalla vuodesta 1953 ja muualla Suo
messa vuodesta 1952. Ahvenanmaan Hammarlandin
esiintymästä on siirretty yksilöitä kahdelle luonnon
suojelualueelle Jomalaan. Tampereen esiintymästä
on siirretty yksilöitä yhteensä viiteen paikkaan, jois
ta Tampereelle ja Joensuuhun siirretyt populaatiot
ovat vielä hengissä. Hangon esiintymispaikasta osa
on ostettu valtiolle luonnonsuojelutarkoituksiin ja
osasta on rauhoituslianke vireillä. Myös Vammalan
paikan rauhoitus on vireillä.

7. Ehdotettavat suojelutoimet. Kasvupaikat tulee
pikaisesti rauhoittaa ja niillä tulee aloittaa tarvitta
essa tutkimuksiin perustuvat hoitotoimet.

8. Kirjallisuus. Gustafsson 1978, HEeggström ym.
1985, Kääntönen 1975 ja 1984, Laakso 1983, Laine
1952, Mikkola 1984, Nilsson & Gustafsson 1979,
Palmgren 1925a, Ulvinen 1930.
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VAARANTUNEET PUTKILOKASVIT

Kääpiölauha Aira praecox
Laukkaneilikkka Armeria maritima
Perämerenmaruna Artemisia campestris subsp. bottnica
Taponlehti Asarum europaeum
Värimaratti Asperuta tinctoria
Serpentiiniraunioinen Asptenium adutterinum
Lehtonoidanlukko Botrychium virginianum
Rantalitukka Cardamine parvtflora
Hostinsara Carex hostiana
Nokkasara Carex lepidocarpa
Revonsara Carex otrubae
Ketunsara Carex vulpina
Lännenkurho Carlina vuigaris subsp. vutgaris
Miekkavalkku Cephatanthera longifotia
Nurmihärkin serpentiinimuunnokset Cerastium fontanum subsp. vuigare

var. kajanense
var. sepentinicola

Taarna Ctadium mariscus
Koirankieli Cynoglossum officinate
Isovesirikko Elatine alsinastrum
Harmaahorsma Epilobium lamyi
Suoneidonvaippa Epipactis palustris
Sopulinkallioinen Erigeron boreatis
Kirjopikarililja Fritillaria meteagris
Kuusamonsarake Kobresia simpliciuscula
Kiiltovalkku Liparis loeselii
Idänsinikuusama Lonicera caerulea subsp. paltasii
Röyhyhelmikkä Melica untftora
Vesiminttu Mentha aquatica var. aquatica
Hentonäkinruoho Najas tenuissima
Tupsulinnunruoho Polygata comosa
Konnantatar Polygonum bistorta
Pikkuhanhikki Potentilla tabernaemontani
Rönsysorsimo Puccinellia phryganodes
Otakilokki Salsota kali
Suolapunka Samolus valerandi
Vaaleaj äsenruoho Scteranthus perennis
Pikkukilokki Suaeda maritima
Lehtoängelmä Thalictrum aquilegiifolium
Punakatko Torilis japonica
Lapinkaura Trisetum subatpestre
Pommerinvirna Vicia cassubica
Nätkelmävirna Vicia tathyroides
Pyökkiorvokki Viota reichenbachiana



AIRA PRAECOX L. Luokka: V

KAÄPIOLAUHA Vårtåtel

Poaceae Heinäkasvit

1. Luonnehdinta. Yksivuotinen, hyvin pieni (5—15
cm) ketokasvi, jolla on rihmamaiset lehdet ja tähkä
mäinen, lopulta ruskehtava röyhy.

2. Levinneisyys. Kääpiölauha on eteläinen ja lievästi
mereinen heinä. Sen alue käsittää Keski- ja Länsi-
Euroopan sekä Itämeren piirin eteläosat. Lisäksi se
on levinnyt ihmisen mukana mm. Pohjois-Amerik
kaan ja Uuteen Seelantiin. Tanskassa ja Etelä-Ruot
sissa kääpiölauha on yleinen, Norjan rannikolla sitä
tavataan siellä täällä.

Suomessa kääpiölauhaa tavataan suppealla alueella
Ahvenanmaalla.

3. Biologia. Kääpiölauha kasvaa hiekkaisilla pai
koilla, alkuperäisenä mm. Ruotsin ja Tanskan ns.
harmailla dyyneillä. Meillä sitä pidetään todennä
köisenä painolastitulokkaana. Kasvupaikat ovat Ah
venanmaan satamien avoimia kenttiä, laakeita,
ohutmultaisia kallioita ja niiden välisiä hietikoita
sekä tienvarsien hiekkamaita. Koko yksilönkehitys
tapahtuu lyhyessä ajassa ennen juhannusta. Kääpiö
lauhan runsaus vaihtelee suuresti vuosittain. Lisäksi
versot jäävät kuivimpina kesinä hyvin pieniksi ja
vaikeasti havaittaviksi.

4. Kannan kehitys. Suomessa kääpiölauha on tun
nettu vasta vuodesta 1912 lähtien Eckeröstä, mistä
on lukuisia löytöjä aina 1970-luvulle asti. Sitä etsit
tiin 1970-luvun lopulla turhaan useimmista tunne
tuista paikoista ja se on ilmeisesti taantunut meillä.

A: Brändö 1932.
A: Eckerö Storby Käringsund—Tullhuset lukuisia

keruita 1912—1973, pienehkö esiintymä 1984.
A: Eckerö Torp 1975, 1984 pieni esiintymä.
A: Jomala Möckelö 1949—1951 pieni esiintymä,

jonka tarkka paikka ei ole tiedossa.

Lisäksi laji löydettiin venäläistulokkaana Tvärmin
nestä 1951.

5. Vähenemisen syyt / Uhkatekijät. Eckerön esiinty
mispaikkoja uhkaa hietikkoketojen sulkeutuminen,
sorateiden asfaltointi, rakentaminen sekä Tulihuse
tin hoitonurmikon laajeneminen.

6. Toteutetut suojelutoimet. —

7. Ehdotettavat suojelutoimet. Esiintymispaikat voi
daan säilyttää avoimina ketoina niittämällä tai lai
duntamalla.

8. Kirjallisuus. Heggström ym. 1982

2 cm
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ARMERIA MARITIMA (Miller) Wffld

LAUKKANEILIKKA

Plumbaginaceae

1. Luonnehdinta. Monivuotinen, melko kookas
(20—40 cm), voimakkaasti mätästävä ketokasvi,
jonka vaaleanpunaiset kukat ovat mykeröinä pit
kähkön vanan päässä. Laukkaneilikan useista alala
jeista meillä kasvaa kaksi: pienempikasvuinen nimi
alalaji (subsp. maritima) sekä kookkaampi otalauk
kaneilikka (subsp. elongata).

2. Levinneisyys. Nimialalaji on otalaukkaneilikkaa
mereisempi, Atlantin ja Pohjanmeren rannikoitten
kasvi. Sitä tavataan Länsi-Euroopasta Pohjois-Nor
jaan, Islantiin ja Grönlantiin ulottuvalla alueella
sekä Etelä-Ruotsissa. Suomessa se kasvaa vain Ha
minan ympäristössä, ilmeisesti purjelaivakauden
painolastitulokkaana.

Otalaukkaneilikka on mantereisempi, varsinainen
Itämeren alueen laukkaneilikka, jota kasvaa pitkin
rannikkoa ja vähän sisämaassakin Keski-Euroopan
pohjoisosissa, Ruotsissa ja Baltiassa. Meiltä se tun
netaan muutamista paikoista lounaisrannikon tuntu
masta sekä satunnaisena tulokkaana eri puolilta
maata, aina Raahesta asti.

3. Biologia. Laukkaneilikka viihtyy sekä runsaskalk
kisella että hyvinkin huuhtoutuneella alustalla,
yleensä aurinkoisilla, matalamultaisilla kalliokedoil
la, kuivilla hiekkaisilla niityillä ja nummilla, melko
lähellä merenrantaa. Seuralaislajeina on yleensä
melko vaatimattomia, matalakasvuisia heiniä ja
ruohoja.

Tasapainoisissa laukkaneilikkakasvustoissa on suun
nilleen yhtä paljon kahdenlaisia, luottien ja siitepö
lyhiukkasten rakenteen suhteen toisistaan poikkea
via yksilöitä. Kasvi on hyönteis- ja ristipölytteinen.
Siitepöly itää vain erilaisen yksilön luotilla, kuin
mistä itse on lähtöisin.

4. Kannan kehitys. Maastamme tunnetaan runsaasti
laukkaneilikkaesiintymiä 1800-luvun lopulta aina
1960-luvulle asti. Viime vuosikymmeninä osa esiin
tymistä on hävinnyt ja monet taantuneet selvästi.

subsp. maritima

Backtrift

Luokka: V

Ky: Hamina- Vehkatahti Viiniemi ja Poitsita 1885,
1984 useita pieniä esiintymiä Lupinlahden ja
Pappilansaarten ympäristössä, yhteensä tuhan
sia yksilöitä.

subsp. elongata

TP: Askainen kirkonkylä 1940-luvulla, hävinnyt.
TP: Mietoinen Pyhä ja Valaskallio 1896, 1984 5

lähekkäistä esiintymää, yhteensä n. 500 yksi
löä.

TP: Mynämäki 1855, Hietamäki 1935 kasvupaikka
tiedot kummastakin epätarkat, voivat tarkoit
taa em. Mietoisten esiintymää.

TP: Uusikaupunki Lokatahti Hermansaari 1948,
1956 50 x 100 m2 alalla erillisiä ryhmiä ja
mättäitä, 1984 5 x 10 m2 alalla kolme ryhmää,
yhteensä 18 kukkivaa versoa, lisäksi läheisen
talon pihapiirissä 100—200 versoa, esiintymän
pinta-ala pienentynyt.

TP: Uusikaupunki Lokalahti Lokala 1880, 1956
erillisiä kasvustoja parinsadan metrin matkalla,
1984 lähes yhtenäinen kasvusto n. 5 x 50 m2
alueella, lisäksi muutamia yksittäisiä tuppaita
lähistöllä, kukkivia yksilöitä yhteensä jopa yli
600 kpl, kasvuston pinta-ala pienentynyt.

TP: Uusikaupunki Lokalahti Viljattula 1956.

Lyijykukkakasvit

5 cm
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U: Hanko useita löytöpaikkoja 1869—1965, joista
hävinnyt ainakin 4 tunnettua esiintymää, jäljel
lä 3 paikkaa Tutiiniemetiä, 1 Hangonkylässä ja
1 $antatassa.

U: Helsinki 1880, 1884.
U: Kirkkonummi, Porkkala 1872, 1899.

Lisäksi satunnaisluontoisena liikennetulokkaana Tu
russa, Porissa, Kristiinankaupungissa, Kaskisissa,
Urjalassa, Vaasassa ja Raahessa.

5. Vähenemisen syyt / Uhkatekijät. Laiduntamisen
loppumisen ja muiden maankäytön muutosten seu
rauksena esiintymispaikat ovat sulkeutumassa: toi
saalla heinittymässä (mm. ahdekaura Hangossa) ja
ruohottumassa, toisaalla pensoittumassa ja metsitty
mässä. Lisäksi uhkana ovat kulutus, pellonraivaus
ja hiekanotto Uudessakaupungissa sekä rakentami
nen ja raivaukset Hangossa.

6. Toteutetut suojelutoimet. Laji rauhoitettiin Suo
messa vuonna 1983.

7. Ehdotettavat suojelutoimet. Esiintymispaikkojen
sulkeutumisen estäminen vesakonpoiston ja varovai
sen, valikoivan niiton tai laidunnuksen avulla.

8. Kirjallisuus. Kujala & Ulvinen 1964, Silkkilä
1945 a.
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ARTEMISIA CÄMPESTRIS L.

subsp. BOTTNICA A.N. Lundström ex Kindb

Luokka: V

PERÄMERENMARUNA

Asteraceae

Bottenhavsmalört

1. Luonnehdinta. Monivuotinen, 30 cm mittainen
Perämeren rantahietikoiden kotoperäinen ketoma
runan alalaji, jolla on nimialalajiin (subsp. campes
tris) verrattuna pitkäruotisemmat lehdet ja kapeam
pi, piiskamainen kukinto. Myös mykeröt ovat suu
remmat ja kasvi kauttaaltaan karvaisempi.

2. Levinneisyys. Perämerenmarunaa kasvaa vain
Perämeren perukoilla, melko yhtenäisesti Kemistä
Ruotsin puolelle Piteåhon asti. Lisäksi Suomesta
tunnetaan muutamia luontaisia erillisesiintymiä sekä
useita vakiintuneita tien- ja radanvarsiesiintymiä
sisämaassa, aina Pellossa asti.

3. Biologia. Perämerenmaruna viihtyy uloimpien
somerikkosaarten avoimilla merenrantaniityillä ja
-hietikoilla. Se on sopeutunut nopean maankohoa
misen muodostamille avoimille rannoille, missä
maaperä on hienojakoista, niukkasuolaisen veden
korkeus vaihtelee ja kilpailu on vähäistä. Peräme
renmaruna risteytyy hyvin helposti alueelle etelästä
levinneen ketomarunan kanssa, jolloin muodostuu
muuntelevia risteymäpopulaatioita. Risteymät sel
viytyvät ilmeisesti puhtaita marunayksilöitä parem
min kilpailussa kasvualasta ja leviävät jatkuvasti.

4. Kannan kehitys. Perämeren esiintymistä ainakin
kaksi on tällä vuosisadalla hävinnyt ja muissa ovat
risteymät jatkuvasti vallanneet alaa.

0: Hailuoto Marjaniemi 1971 hyvin pieni esiinty
mä, joka poimittiin pois.

0: Haukipudas Kello, Kiviniemi 1927 tarkka paik
ka ei ole tiedossa, etsitty tuloksetta 1984.

0: Ii Ulkokrunni Pihlajaletto 1957, 1960-luvulla.
0: Oulu 1909 (mahdollisesti tulokas, epävarma

näyte).
0: Pyhäjoki 1800-luvun lopulla, hävinnyt.
L: Kemi Ajossaari laaja esiintymä Ajoksen heti

koilla tunnettu vuodesta 1895 lähtien, minkä
jälkeen lukuisia keruita. Alueella on tavattu
myös välimuotoa alalajiin campestris, jota ny
kyisin on melko runsaasti, ehkä enemmän kuin
puhdasta perämerenmarunaa.

L: Kemi Kalkkinokka 1955.
L: Kemi Selkäsaari 1904.
L: Simo Montaja 1901, 1902.
L: Tornio 1908, Vähä-Huituri 1960-luvun lopulla.

Lisäksi tulokkaana Kemissä, Keminmaalla, Kuiva
niemellä, Torniossa, Rovaniemellä, Simossa ja
Pellossa.

Ruotsissa perämerenmaruna kuuluu luokkaan harvi
naiset.

5. Vähenemisen syyt / Uhkatekijät. Suurin uhka
perämerenmarunan säilymiselle on risteytyminen ke

tomarunan kanssa. Uhkana ovat lisäksi rantaraken
tammen sekä pengertiehankkeet alueella.

6. Toteutetut suojelutoimet. Perämerenmaruna rau
hoitettiin 1983. Sitä esiintyy suunnitellun Perämeren
kansallispuiston alueella (Tornion Vähä-Huiturissa).

7. Ehdotettavat suojelutoimet, Perämeren kansallis
puiston perustamista tulisi kiirehtiä, Marunaesiinty
miä tulisi seurata ja pitää puhtaana, mahdollisesti
ajoittaisen ketomarunan kitkemisen avulla. Lisätut
kimukset alalajin biologiasta ja viljelymahdollisuuk
sista esim, jollain Perämeren saarella ovat tarpeen,
yhteistyössä Oulun yliopiston kasvitieteellisen puu
tarhan kanssa.

8. Kirjallisuus. Borg & Lindgren 1976, Erlandsson
1940, Vartiainen 1980.

Asterikasvit

5 cm

64



ÄSARUMEUROPAEUM L.

TAPONLEHTI
Aristolochiaceae

Hasselört

Pilppuruohokasvit

Luokka: V

1. Luonnehdinta. Monivuotinen, matalakasvuinen
(5—18 cm) lehtokasvi, joka muodostaa laajoja kas
vustoja. Lehdet ovat talvehtivia, sinertävänvihreitä,
paksuja ja munuaismaisia, kukat pieniä ja kellomai
sia, aivan maanrajassa.

2. Levinneisyys. Lauhkean vyöhykkeen jossain mää
rin mantereinen kasvi, jonka yhtenäinen levinneisyy
salue ulottuu Keski-Euroopan keskiosista vähän
Uralin itäpuolelle. Lisäksi lajia tavataan viljelykar
kulaisena Länsi- ja Pohjois-Euroopassa.

Suomessa ainoat luontaiset esiintymät ovat suppeal
la alueella Kymen läänissä.

3. Biologia. Taponlehti kasvaa rehevissä, varjoisissa
lehdoissa, etelämpänä Euroopassa erityisesti pyökki
metsissä, meillä kuusivaltaisissa puronvarren rinne
lehdoissa. Runsaimmillaan se on lehtojen tuoreissa
osissa seuralaisenaan mm. imikkä ja lehto-orvokki,
mutta menestyy myös kosteilla puronpartailla korpi
nurmikan ja lehtotähtimön joukossa. Maaperä sen
kasvupaikoilla on kalkkipitoista savea. Laidunnus ei
haittaa taponlehteä, koska karja ei syö kasvia. Sen
sijaan liiallinen valo heikentää kasvua.

Taponlehti lisääntyy etupäässä kasvullisesti, mutta
muurahaiset levittävät lisäksi sen siemeniä.

4. Kannan kehitys. Taponlehti löydettiin Suomesta
vasta 1971, joskin esiintymät ovat vanhoja ja ne on
tunnettu paikallisesti ainakin 1930-luvulta lähtien.
Kaikki viisi melko runsasta esiintymää ovat n. 10
kilometrin matkalla Taasianjoen varressa.

Ky: Iltti Haapa-Kimola Raajoki 1972 n. 10 ha
esiintymä.

Ky: litti Haapa-Kimola Koliseva 1972 n. 18 ha
esiintymä.

Ky: Jitti Kuukso Kontoja 1979 n. 3 ha esiintymä.
Ky: litti Saaranen Haarala 1971 n. 11 ha esiintymä.
Ky: litti Saaranen Nukkostenmäki 1971 n. 16 ha

esiintymä.

Taponlehteä viljellään myös koristekasvina nimellä
peittolehti. Sitä onkin tavattu viljelykarkulaisena
mm. Espoossa, Helsingissä, Keravalla, Nurmijärvel
lä, Turussa, Tampereella, Lempäälässä ja Oulussa.

5. Vähenemisen syyt / Uhkatekijät. Ainakin Haara
lan esiintymän lähellä on suoritettu hakkuita. Muil
lakin kasvupaikoilla ovat uhkana hakkuut ja niitä
seuraava liiallinen valoisuus ja heinittyminen. Taa
sianjoen säännöstelyhankkeeseen liittyvä suunniteltu
tekoallas peittäisi alleen kolme keskistä esiintymää.
Osa kasvustoista on tuhoutunut rakennettaessa
maakaasuputkea kohteiden halki 1985.

6. Toteutetut suojelutoimet. Laji rauhoitettiin Suo
messa 1983. Osasta Kolisevanoj an (Vuorenmäen)
esiintymispaikkaa ollaan muodostamassa suojelu-
aluetta.

7. Ehdotettavat suojelutoimet. Tekoallashanke tulisi
estää ja parhaista esiintymispaikoista muodostaa
luonnonsuojelualueet. Alueiden metsänhoidossa tu
lisi ottaa huomioon kasvustot ja jättää joen- ja
puronvarret riittävän varjoisiksi.

8. Kirjallisuus. Kukkonen & Uotila 1972 ja 1977,
Kurtto 1980, Peräniitty 1973.

5
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ASPERULA TINCTORIA L. Luokka: V

VÄRIMARÄTII Färgmadra

Rubiaceae

1. Luonnehdinta. Monivuotinen, melko kookas
(25—45 cm), harsulehtinen ja valkokukkainen haka-
maiden matara,

2. Levinneisyys. Mantereinen arokasvi, jonka pääle
vinneisyysaluetta ovat Venäjän keskiosat ja Länsi
Siperia, länsirajana on Ranska ja Koillis-Saksa.
Luoteisimmat esiintymät tunnetaan Etelä-Ruotsista.
Oölannissa, Gotiannissa ja Virossa laji on melko
yleinen.

Suomen muutamat esiintymät ovat Ahvenanmaalla
sekä Turun ja Porin läänissä.

3. Biologia. Värimaratti kasvaa avoimilla tai puoli
avoimilla, runsaskalkkisilla kasvupaikoilla. Sitä on
meillä tavattu diabaasi- ja kalkkialueiden kuivista
mäkilehdoista ja kedoilta. Värimaratti vaatii melko
runsaasti lämpöa sekä valoa ja taantuu etenkin
kasvupaikkojensa sulkeutumisen vuoksi.

Laji lienee meillä vanha kulttuuritulokas, joka on
voinut alunperin kulkeutua Suomeen esim. rehun
mukana Virosta tai Gotlannista.

4. Kannan kehitys. Värimaratti on ollut aina Suo
messa hyvin harvinainen. Se on löydetty vain neljäs
tä paikasta, joissa se on viime aikoina taantunut.

A: Hammarland Äppetö 1927, 1983 esiintymä hy
vin pieni.

A: Jomala 1882 (koululaisnäyte), kasvupaikan
tarkka sijainti tuntematon.

TP: Dragsfjärd Tunnhamn Aspskär 1978, 1984 n.
200 m2 alalla satoja yksilöitä.

TP: Rauma, Sorkka 1916, 1972 2 esiintymää n. 100
m päässä toisistaan, 1984 toinen esiintymä
hävinnyt, toisesta jäljellä n. 1 m2 esiintymä
talon pihapiirissä.

5. Vähenemisen syyt / Uhkatekijät. Esiintymien
pienenemisen ovat alunperin aiheuttaneet peltojen
raivaus ja rakentaminen. Viime aikoina värimaratin
vähenemisen on aiheuttanut laidunnuksen lakattua
alkanut kasvupaikkojen heinittyminen ja pensoittu
minen. Rauman toinen esiintymä hävisi ilmeisesti
hakkuiden vuoksi ja jäljellä oleva kasvusto on
uhattuna täysin asutuksen piirissä.

6. Toteutetut suojelutoimet. Laji on ollut rauhoitet
tu Ahvenanmaalla vuodesta 1953 ja muualla Suo
messa vuodesta 1952. Raumalla maanomistaja suo
jelee kasvustoa. Dragsfjärdin esiintymä on Saaristo-
meren kansallispuiston alueella yksityisten omista

______________________________________________________

malla saarella, missä on järjestetty raivaustalkoot
1984 ja 1985.

lä. Rauman kannasta tulisi siirtää osa lisäysviljelyyn
7. Ehdotettavat suojelutoiniet. Ahvenanmaan Ham- Turun kasvitieteelliseen puutarhaan.
marlandrn esiintyma olisi suotavaa rauhoittaa. Kaik
kien esiintymien sulkeutuminen tulisi estää puustoa 8. Kirjallisuus. Hggström ym. 1982, Hakila &
raivaamalla sekä alueita laiduntamalla tai niittämäl- Kalinainen 1984, Lindberg 1917.

Matarakasvit

5 cm
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A$PLENIUMÄDULTERINUM Miide Luokka: V

SERPENIRNfflAUNIOINEN Brunbräken

Aspleniaceae Raunioiskasvit

1. Luonnehdinta. Monivuotinen, pieni (n. 10 cm)
kalliosaniainen, jonka ruoti ja keskisuoni on yli
puoleenväliin asti tummanruskea ja vain kärkiosa
vihreä. Laji on mahdollisesti syntynyt tumma- ja
viherraunioisen risteymänä.

2. Levinneisyys. Vain Keski- ja Pohjois-Euroopassa
harvinaisena esiintyvä laji, jonka runsaimmat esiin
tymät ovat Norjan lounaisosissa. Tanskasta serpen
tiiniraunioinen puuttuu ja Ruotsissa on vain yksi
esiintymispaikka.

Suomessa on yksi esiintymä Varsinais-Suomessa
sekä muutama Kuopion ja Pohjois-Karjalan lääneis
sä.

3. Bio]ogia. Serpentiiniraunioinen kasvaa nimensä
mukaisesti ultraemäksisillä kivillä. Sen voi löytää
varjoisista kivenkoloista tai jopa täysin aukeilta
kalliopengermien paistepinnoilta. Kaavilla sen seu
ralaiskasveja ovat mm. viherraunioinen, nyylähaa
rikko, tunturihärkki ja pahtarikko.

4. Kannan kehitys. Serpentiiniraunioinen on kerätty
maastamme jo 1800-luvulla, mutta määritetty oikein
vasta uuden löydön yhteydessä 1919. Esiintymät
ovat toistaiseksi säilyneet, mutta ovat jatkuvasti
uhattuina.

TP: $uomusjärvi Satittu 1958, 1983 n. 200 yksilöä
n. 1.5 aarin alueella.

_____________________________________________

Ku: Kaavi Niinivaara 1919, 1977 4 lähekkäistä
esiintymää, joista osa hyvin niukkoja.

PK: Juuka Ahmovaara 1898, 1975 2 niukkaa mutta
hyväkuntoista lähekkäistä esiintymää, 1984 to
dennäköisesti jäljellä, vaikka jäänyt huomaa
matta.

Serpentiiniraunioinen on sekä Euroopan Neuvoston
luettelossa että IUCN:n Red Data Bookissa harvi
nainen, Ruotsissa vaarantunut.

5. Vähenemisen syyt / Uhkatekijät. Suurin uhka
lajin säilymiselle Suomessa on kaivostoiminta. Sekä
Juuan että Suomusjärven esiintymien lähellä kallio
ta louhitaan jo ja myös Kaavin esiintymien lähellä
on nikkelivaltaus. Juuan esiintymä on ilmeisesti
taantunut metsänhakkuiden aiheuttaman kuivumi
sen vuoksi. Serpentiiniraunioisesta on myös kerätty
paljon näytteitä (etenkin Juuasta), minkä on arveltu
myös heikentäneen esiintymiä. Koska laji on kan
sainvälinen harvinaisuus, voi keruu muodostua sen
uhkaksi jatkossakin.

6. Toteutetut suojelutoimet. Laji on ollut rauhoitet
tu Suomessa vuodesta 1952. Yhdestä Kaavin esiinty- tyen. Suomusjärven esiintymä tulisi myös rauhoit
mispaikasta muodostettiin luonnonsuojelualue 1972. taa.

7. Ehdotettavat suojelutoimet. Juuan esiintymästä 8. Kirjallisuus. Kotilainen 1921, Nilsson & Gustafs
tulisi muodostaa luonnonsuojelualue suoraan vierei- son 1976, Savolainen 1972, Toivonen & Huttunen
seen soidensuojelun perusohjelman kohteeseen liit- 1976.

5 cm
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BOTRYCHIUM VIRGINIANUM (L.) Swartz

LEHTONOIDANLUKKO
Ophioglossaceae

Stor låsbräken

Luokka: V

1. Luonnehdinta. Monivuotinen, melko kookas
(20—50 cm) lehtosaniainen, jolla on leveä kolmi
omainen, koiranputken lehteä muistuttava “lehti”.

2. Levinneisyys. Lehtonoidanlukko esiintyy laikut
taisesti koko arktisella alueella. Pohjois-Amerikassa
sillä on laaja alue ja etenkin Yhdysvaltain itäosissa
runsaasti esiintymiä. Euraasiassa se on mantereinen
ja levinneisyysalue ulottuu Keski-Euroopasta aina
Keski-Siperiaan asti. Pohjoismaissa se on tavattu
vain Ruotsista ja Suomesta.

Suomen kasvupaikoista muutama on Ahvenanmaal
la ja Varsinais-Suomessa, valtaosa Oulun ja Lapin
lääneissä.

3. Biologia. Lehtonoidanlukko on kalkinvaatija,
joka kasvaa varj oisissa tai puoliaukeissa lehdoissa,
pensaikoissa ja lehtoniityillä. Se viihtyy myös kos
tealla, sammaleisella alustalla, kuten rehevissä leh
toisissa korvissa ja letoilla.

Lehtonoidanlukko pystyy elämään ilmeisesti maan
sisässä sienijuurensa ja vararavintonsa turvin epä
suotuisina vuosina. Yksilömäärät yksittäisillä kasvu-
paikoilla ovat yleensä hyvin pieniä. Toisaalta lajin
hyvää leviämiskykyä osoittaa sen löytyminen hylä
tyistä kalkkilouhoksista,

4. Kannan kehitys. Suomessa lehtonoidanlukko on
ollut aina harvinainen. Sen n. 20 tunnetusta kasvu-
paikasta neljä on löydetty vasta hiljattain. Usealta
paikalta sen häviäminen on varmaa tai todennäköis
tä. Kannan seuraamista vaikeuttaa kuitenkin kasvin
oikullinen esiintyminen, niukkuus ja vaatimaton
ulkonäkö.

A: Eckerö 1868 (tarkemmat tiedot puuttuvat).
TP: Paimio Kurki 1969 3 yksilöä, 1970 yli 10 ja

1974 1 + 4 yksilöä, etsitty tuloksetta 1984.
TP: Suomusjärvi Lemula 1966 2 yksilöä, etsitty

tuloksetta 1984.
TP: Suomusjärvi Rautsuo 1937 1 yksilö, 1966 hen

gissä, 1984 etsitty tuloksetta, ilmeisesti hävin
nyt.

0: Kiiminki 4 lähekkäistä esiintymää löydetty
1947, 1968 sekä 1970-luvun alussa; 1984 näistä
yhdellä paikalla n. 20 yksilöä ja toisella 1.

0: Kärsämäki Ojakylä 1922, etsitty tuloksetta
1984.

0: Muhos $anginjoki 2 esiintymää, joista toinen
löydetty 1960 ja ilmeisesti hävinnyt (etsitty
tuloksetta 1983 ja 1984), toinen löydetty 1984:
27 yksilöä.

0: Nivala Sarja 1917, tarkka sijainti epäselvä,
etsitty tuloksetta 1984.

L: Rovaniemi mlk. Narkaus 1954 2 esiintymää,
1984 etsitty tuloksetta, ilmeisesti hävinnyt.

L: Tervola Kätkävaara 1984 uusi esiintymä 3-4
yksilöä.

L: Tervola Lapinjänkä 1985 1 yksilö.
L: Tervola Peura Raemäki 1926 20-30 yksilöä,

ilmeisesti hävinnyt.
L: Tervola Peura Pukinselkä 1978 5 yksilöä, 1984

etsitty tuloksetta, kasvupaikka ennallaan.
L: Tervola Pisavaara 1975.
L: Tornio Kalkkimaa 1915, 1983 4 ja 1984 3

pientä esiintymää.
L: Tornio Karsilonmaa, uusi löytö 1983 4 yksilöä,

kasvupaikka tuhotunut 1984.

Euroopan Neuvoston luettelossa lehtonoidanlukko
on vaarantunut, samaten Ruotsissa, missä se on
selvästi taantunut.

Käärmeenkielikasvit

5 cm
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5. Vähenemisen syyt / Uhkatekijät. Ruotsissa vähe
nemisen syinä pidetään tehostunutta metsien käsitte
lyä sekä metsälaidunnuksen loppumista. Myös Suo
messa metsänhoitotoimet ovat suurin syy lajin vähe
nemiseen. Lähes kaikilla kasvupaikoilla on suoritet
tu hakkuita ja muita metsänhoitotoimia. Niiden
seurauksena ainakin Tornion Karsilonmaan esiinty
mä on hävinnyt kokonaan. Metsien käsittely on
yleisin uhka vielä säilyneillekin esiintymille. Ojituk
set ovat hävittäneet tai muuttaneet usean esiintymän
luonnetta lehtonoidanlukolle epäedullisemmaksi.
Tienrakennus ja täytemaat ovat haitanneet ainakin
kahta esiintymää. Lisäksi laajeneva kalkkilouhos
uhkaa yhtä esiintymää.

6. Toteutetut suojelutoimet. Laji on ollut rauhoitet
tu Suomessa vuodesta 1952. Yksi esiintymä on
Pisavaaran luonnonpuistossa ja yhdestä Kiimingin
esiintymästä on muodostettu luonnonsuojelualue
1983. Tornion esiintymän rauhoitus on vireillä.

7. Ehdotettavat suojelutoimet. Useammista kasvu-
paikoista tulisi muodostaa luonnonsuojelualueita.
Louhinnasta ja muista noidanlukon esiintymiä uh
kaavista toimista tulisi pidättyä myös suojelualuei
den ulkopuolella.

8. Kirjallisuus. Hggström ym. 1982, Kotilainen
1950b, Nilsson & Gustafsson 1979, Toivonen 1975.
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CARDÄMINE PAR VIFLORA L.

RANIALITUKKA

Brassicaceae

Strandbräsma

Luokka: V

1. Luonnehdinta. Yksivuotinen, melko pieni (10—
30 cm), hento, kalju ja lehtiruusukkeeton kosteiden
paikkojen litukka, jolla on pienet, valkoiset kukat,
siirrottavat lituperät ja lähes pystyt lidut.

2. Levinneisyys. Rantalitukan laikuttaiseen levinnei
syysalueeseen kuuluu suurin osa Eurooppaa ja Aa
siaa Ranskasta aina Kiinaan ja Japaniin asti. Laji
puuttuu laajoilta alueilta, mm. Baltiasta, Tanskasta
ja Norjasta kokonaan. Keski-Ruotsissa se on harvi
nainen.

Suomessa on erilliset esiintymisalueet: Ahvenan
maalla, Turun—Naantalin tienoilla, Kokemäenjoen
vesistöalueella sekä Porvoon seudulla.

3. Biologia. Rantalitukka kasvaa melko avoimilla,
kosteilla paikoilla: järvien ja jokien tulvaisilla lieju
rannoilla, rantakivikoissa ja -niityillä, lähellä vesira
jaa sekä joskus ojissa, tienvarsilla ja pelloilla. Se ei
menesty sulkeutuneessa kasvipeitteessä.

Vuotuiset runsausvaihtelut ovat suuria. Siemenet
voivat ilmeisesti säilyä itämättä rantaliejussa useita
vuosia.

4. Kannan kehitys. Rantalitukkaa on löydetty Suo
mesta kaikkiaan pariltakymmeneltä paikalta, mutta
se on vähentynyt koko maassa ja hävinnyt monilta
paikoilta. Nykyään se tunnetaan varmuudella vain 6
paikalta.

A: Maarianhamina 1884.
TP: Eurajoki Vuojoki 1950, 1952.
TP: Halikko Raivisto pieni esiintymä.
TP: Kaarina Kuusisto sekä Karuna 1906 (Hjelt).
TP: Kokemäki muutamia paikkoja 1933, useimmis

ta etsitty viime aikoina tuloksetta, ainut säily
nyt: Puurtjärvi 1976.

TP: Merimasku 1800-luvulla, 1936.
TP: Parainen Terfsund 1899.
TP: Piikkiö Harvaluoto 1861, 1954 rannassa kym

menien metrien matkalla, 1984 vähentynyt,
vain 2 lähekkäistä esiintymää, yhteensä n. 50
yksilöä

TP: Sauvo Paddais 1899 ja 1900; Ruonlahti 1943.
TP: Vammala (Tyrvää 1882) Kattsila 1966, 1983

ainakin 20 yksilöä.
U: Pernaja 1887—1967 useita paikkoja (Brant

holm, Garpgård, Hästlax, Lökholm, Sarvlax,
Tervik), ilmeisesti hävinnyt.

U: Porvoo 1852—1935 useita paikkoja (Härkäpää,
Kalfholmen, Svinö, Maren), ilmeisesti hävin
nyt.

U: Porvoo mlk. 1857—1957 useita paikkoja
(Hammars, Kråkö, Storkroksnäs, Emsalö,
Aminnsby, Tamminiemi, Vessö jne.), ilmeisesti
hävinnyt.

H: Nokia Haavisto 1862—1940, ilmeisesti hävin
nyt.

H: Pirkkala Ania 1983, 1984 16 yksilöä.
H: Urjala Rutajärvi 1951, 1958 30 yksilöä, 1985 1

yksilö.

Lisäksi ilmeisesti satunnaisluonteisena Halikossa,
Naantalissa, Särkisalossa, Turussa ja Vestanfjärdis
sa.

Rantalitukka on Ruotsissa vaarantunut.

Ristikukkaiskasvit

5 cm
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5. Vähenemisen syyt / Ulikatekijät. Taantumisen
syynä on ollut rantalaidunnuksen päättymisestä joh
tuva kasvipeitteen sulkeutuminen sekä ainakin eräil
lä paikoilla nähtävästi vesistöjen säännöstely. Niu
kat säilyneet esiintymät voivat tuhoutua helposti
kulutuksen, tallauksen ja osa rakentamisen vuoksi.

6. Toteutetut suojelutoimet. Laji oli rauhoitettu
Suomessa 1952—1983. Halikon Raivisto on luon
nonsuoj elualue.

7. Ehdotettavat suojelutoimet. Kaikki vanhat kasvu-
paikat tulisi tarkistaa ja säilyneistä esiintymispai
koista muodostaa luonnonsuojelualueita. Näillä
joudutaan suorittamaan varovaisia kasvipeitteen
sulkeutumista estäviä hoitotoimia.

8. Kirjallisuus. Hakila & Kalinainen 1984, Jahkola
1958, Kääntönen 1983a ja 1983b, Raithalme 1985,
Saarisalo—Taubert 1963.
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CAREX HOSTIÄNA DC

HOSTINSARA
Cyperaceae

Angstarr

Sarakasvit

Luokka: V

1. Luonnehdinta. Monivuotinen, 15—50 cm korkea,
välisaraa muistuttava letto- ja lettoniittykasvi, jonka
pystyt kukintovarret ja ulospäin kaareutuvat kasvul
liset versot ovat joko löyhinä mättäinä tai yksittäin.
Hostinsarasta tunnetaan Suomesta kaksi eri variaa
tiota: var. hostiana ja var. eckeroeensis (H.Lindb. &
Palmgren) Hylander.

2. Levinneisyys. Lauhkean vyöhykkeen kasvi, jota
esiintyy Pohjois-Amerikassa, Keski-Euroopassa ja
Skandinavian eteläosissa. Norjassa, Etelä-Ruotsissa
ja Tanskassa se on yleinen, Baltiassa harvinainen.
Norjasta, Ruotsista ja Suomesta tunnetaan molem
mat lajin variaatiot, muualta vain var. hostiana.

Suomessa ainoat kasvupaikat ovat Ahvenanmaalla,
pääasiassa saariston länsiosissa.

3. Biologia. Hostinsara kasvaa lettomaisilla meren
rantaniityillä, lettoniityillä ja varsinkin letoilla tai
muilla rehevillä ja hyvinkin vetisillä soilla. Se vaatii
runsaasti valoa ja melko avoimia kasvupaikkoja.
Ahvenanmaalla ja Ruotsin keskiosissa se on kaikin
vaatija, etelämpänä vähemmän vaatelias.

4. Kannan kehitys. Hostinsara on ollut etenkin
Eckerössä aiemmin yleinen, mutta on hävinnyt vii
me aikoina monilta kasvupaikoiltaan. Jäljellä on
kuitenkin kymmenkunta melko runsasta esiintymää.

A: Eckerö lukuisia löytöpaikkoja vuodesta 187$
alkaen (Skeppsvik, Långvik, Degersand, Böle
-hävinnyt, Marsund, Signildskär, Käringsund,
Humleviken, Skagen, Orfjärd, Husglo, Bovi
ken, Västermyra), monista vanhoista paikoista
hävinnyt, mutta alueen länsiosissa vielä melko
runsas.

A: Eckerö Storby Torp 1984 ainakin 3 esiintymää
jäljellä.

A: Eckerö Vesteröjen 1984 ainakin 1 esiintymä.
A: Hammarland useita vanhoja kasvupaikkatieto

ja (frebbenby, Berghamnsudd, Marsund, Pap
pila, Appelö, Bolstad).

A: Hammartand Hetlesby 1980 häviämässä.
A: Jomala lukuisia esiintymistietoja 1886 alkaen

(Hammarudda, Kungsö, Djurvik, Möckelö,
Gottby, Brändö, Ramsholmen, Vestansunda,
Jomalaby).

A: Lemland lukuisia löytöjä 1907—1967 (Herrö,
Marsö, Nåtö, Järsö, joista ainakin Nåtön ja
Järsön esiintymät hävinneet 1960- ja 1970-
luvuilla).

A: Lemland Fiaka 1930 alkaen useita esiintymis
paikkoja, joista ilmeisesti kaikki rantaesiinty
mät ovat hävinneet 1970-luvulla ja vain yksi
lettoesiintymä oli jäljellä 1984.

A: Sottunga Sottungan kylä 1920.
A: Sund Bomarsund 1901.
A: Vårdö Långskär 1934.

5. Vähenemisen syyt / Uhkatekijät. Suurin osa
esiintymistä on hävinnyt tai taantunut laidunnuksen
loppumisesta johtuvan niittyjen pensoittumisen
vuoksi. Myös kasvupaikkojen ojitukset ovat aiheut
taneet kannan pienenemistä. Ainakin Flakan alueel
la rantarakentaminen tuhosi useita rantaesiintymiä.

6. Toteutetut suojelutoimet. Laji rauhoitettiin Ahve
nanmaalla 1984.

7. Ehdotettavat suojelutoimet. Kaikki vanhat kasvu-
paikat olisi syytä tarkistaa ja lajin taksonomia
selvittää (erityisesti var, eckeroeensis). Edustavim
mat esiintymistä olisi suotavaa rauhoittaa ja letto
niittyesiintymiä hoitaa laiduntamalla tai niittämällä.

8. Kirjallisuus. Hggström 1985, Palmgren 1959.

5 cm
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CAREXLEPIDOCÄRPÄ Tausch Luokka: V

NOKKASARA Näbbstarr

Cyperaceae

1. Luonnehdinta. Monivuotinen, matalahko (20—40
cm) ja vaalea rehevien soiden kasvi, joka muodostaa
melko tiheitä mättäitä.

2. Levinneisyys. Keski- ja Pohjois-Euroopassa sekä
Pohjois-Amerikan koillisosissa esiintyvä kasvi, jota
tavataan runsaana Baltian maissa, Tanskassa ja
Etelä-Ruotsissa.

Suomessa ainoastaan harvinaisena Ahvenanmaan
länsi- ja eteläosissa.

3. Biologia. Nokkasara kasvaa runsaskalkkisilla let
tosoilla, lettoniityillä, kosteilla lehtoniityillä sekä
tuoreissa, lehtomaisissa suonreunusmetsissä. Se on
ehdoton kalkinvaatija ja heikko kilpailija, joka
häviää nopeasti sulkeutuvasta kasvipeitteestä.

4. Kannan kehitys. Nokkasaran tunnetuista yli kym
menestä Suomen kasvupaikasta vain neljässä esiin
tymät ovat varmuudella säilyneet ja ainakin kahdes
ta ilmeisesti hävinneet. Osa vanhoista tiedoista on
niin epämääräisiä, ettei tarkistuksia ole voitu suorit
taa.
A: Eckerö Storby Öra 1939, tarkka kasvupaikka

tuntematon.
A: Eckerö Storby — Kyrkoby Böle 1947, etsitty

tuloksetta 1979.
A: Eckerö Kyrkoby — Skag 1949, kasvupaikka

tuntematon.
A: Eckerö Storby — Käringsund 1897-1965, ei

havaintoja 1970-luvulla.
A: Eckerö Storby 2 esiintymää 1965, toista etsitty

1979, ilmeisesti hävinnyt, toisesta ei tietoja.
A: Eckerö $torby Västerön 1892, 1983 runsaasti

mättäitä suon eteläosassa.
A: Eckerö Storhy Torp 1937 1984 melko runsaasti

mättäitä 2 suolla.
A: Finström Brandtböle 1908-1947.
A: Hammarland Sålis 1972, etsitty tuloksetta myö

hemmin.
A: Hammarland Hellesby 1959, etsitty tuloksetta.
A: Jomala Jomalaby 1948, etsitty tuloksetta 1981,

ilmeisesti hävinnyt.
A: Jomata Västansunda 1946, 1984 melko runsas

esiintymä säilynyt.
A: Lemland Flaka 1944, tarkka paikka ei tiedossa,

etsitty tuloksetta
A: Sund 1909, tarkka sijainti tuntematon.

5. Vähenemisen syyt / Uhkatekijät. Tärkeimmät
syyt lajin taantumiseen ovat olleet ojitukset sekä
kasvupaikkojen sulkeutuminen, jotka uhkaavat jat
kuvasti kaikkia esiintymiä.

6. Toteutetut suojelutoimet. Laji rauhoitettiin Ahve- tujen Västerön ja Västansundan kasvupaikat rau
nanmaalla 1984. hoittaa. Myös lajin taksonomia tulisi selvittää.

7. Ehdotettavat suojelutoirnet. Lettojen ojituksista 8. Kirjallisuus. Heggström 1985, Heggström ym.
olisi suotavaa pidättyä sekä suojelualueiksi ehdotet- 1982, Palmgren 1959.

Sarakasvit

5 cm
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CAREX OTRUBÄE Podpera Luokka: V

REVONSARA Blankstarr

Cyperaceae Sarakasvit

1. Luonnehdinta. Monivuotinen, melko kookas
(30—100 cm), suuresti ketunsaraa muistuttava, mä
tästävä kosteiden niittyjen sara, jonka lehdet ovat
vaaleanvihreät, kuloutuneena tummalaikkuiset ja
tähkät vaaleanvihreät tai -ruskeat,

2. Levinneisyys. Lauhkean mereisen ilmaston kasvi,
jonka kokonaisalue ulottuu Keski-Euroopasta Väli
meren maihin, Vähään Aasiaan, Pohjois-Persiaan ja
Neuvostoliiton Keski-Aasiaan. Pohjoismaissa laji on
harvinainen ja mereinen, Karjalan kannakselta tun
netaan muutamia esiintymiä.

Suomessa vain muutamia esiintymiä Ahvenanmaalla
ja Turun saaristossa.

3. Biologia. Revonsara kasvaa kosteilla, yleensä
avoimilla tai puoliavoimilla paikoilla, kuten kosteil
la niityillä ja rannoilla, maanteiden tai peltojen
ojissa sekä rehevissä tervaleppä- ym. korvissa. Kaik
kialla Pohjoismaissa se suosii rannikoiden lauhkeaa
ilmastoa.

4. Kannan kehitys. Revonsaran esiintymien nykytila
Suomessa on huonosti tunnettu, kasvupaikkoja ei
ole riittävästi tarkkailtu. Varsinais-Suomesta sara on
ilmeisesti hävinnyt, mutta itäisellä Ahvenanmaalla
lienee 3-5 kasvupaikkaa jäljellä.

A: Fögiö Horsholma 1907-1909, Sommarö 1919,
Björsboda 1920.

A: Jomala Onningeby 1907—1924, Ytternäs 1947,
Ingby 1886—1909, Karrböle 1908, Grundsunda
1947, Godby-Grelsby 1936.

A: Lumparland Norrboda 1962.
A: Saltvik Germundö 1878, 1924.
A: Sund 1906
A: Vårdö Lövö 1962.
TP: Houtskari Junfruskär 1912

Tavattu lisäksi satunnaisena mm. Turussa.

5. Vähenemisen syyt / UhkatekLjät. Ojien perkauk
set, salaojitus sekä kasvupaikkojen sulkeutuminen
ovat todennäköisesti aiheuttaneet revonsaran taan
tumisen.

6. Toteutetut suojelutoimet. Laji rauhoitettiin Ahve
nanmaalla 1984.

7. Ehdotettavat suojelutoimet. Vanhat kasvupaikat
tulisi tarkistaa ja lajin biologiaa tutkia. Selvitysten
perusteella voidaan laatia esiintymispaikkojen hoito-
suunnitelmat. Myös lisäysviljelyä Turun kasvitieteel
lisessä puutarhassa tulisi harkita.

8. Kirjallisuus.

74



CAREX VULPINA L.

KETUNSARÄ

Cyperaceae

Rävstarr

Luokka: V

1. Luonnehdinta. Monivuotinen, kookas (30—100
cm) ja komea Sara, jolla on leveät, kirkkaanvihreät
lehdet, tanakat varret ja tiheät, ruskeat tähkät;
kasvaa kosteilla paikoilla kookkaina mättäinä.

2. Levinneisyys. Ketunsaran alue käsittää miltei
koko Keski-ja Etelä-Euroopan sekä erillisesiintymät
Keski-Siperiassa. Baltiassa sara on suhteellisen ylei
nen, Ruotsissa ja Tanskassa ainoastaan maiden
itäosissa ja Norjassa vain sotatulokkaana.

Suomessa muutamia alkuperäisesiintymiä Ahvenan
maalla, Varsinais-Suomessa sekä Uudellamaalla ja
joitakuita satunnaisesiintymiä muualla.

3. Biologia. Ketunsara viihtyy kosteassa ympäristös
sä ja jää kuivilla paikoilla kitukasvuiseksi. Se on
levinneisyysalueellaan yleisin j okivarsien tulvaranto
j en suursarakasvustoissa. Suomessa kasvupaikat
ovat valtaosaksi kosteita niittyjä ja ojanreunoja.
Ketunsara leviää liikenteen mukana ja esiintyy mo
nin paikoin tulokkaana mm. satamissa ja varasto-
paikoilla.

4. Kannan kehitys. Ketunsaran löytöpaikkatietoja
on meiltä niukasti ja tunnetuista esiintymistä monet
ovat satunnaisluonteisia. Kasvin vakiintuneista
esiintymistä osa on hävinnyt, mutta sitä kasvaa vielä
ainakin viidellä paikalla Lounais-Suomessa. Kaikkia
vanhoja kasvupaikkoja ei ole vielä tarkistettu.

A: Eckerö Storby 1937.
A: Finström Godby 1913.
A: föglö Björsboda 1920.
A: Hammarland Kyrkoby 1906.
A: Hammartand Mörby 1980 yksi mätäs.
A: Jomala Dalkarby 1907—1919, Ingby 1907—

1962, Jomalaby 1957.
A: Jomala Sviby 1924, 1981.
A: Lemland Norrby 1897—1911, Söderby 1919.
A: Lemland Granboda 1981.
A: Lemtand Rörstorp 1981.
A: $altvik Germundö 1878.
A: Sund Prästö 1936.
TP: Pöytyä Juva 1958, 1984 6 mätästä.
TP: Pöytyä kirkonkylä 1958.
U: Hanko Lappohja 1943, 1948, esiintymä hävin

nyt.

Lisäksi satunnaistulokkaana mm. Siuntiossa, Turus
sa, Jyväskylässä, Vaasassa, Hyrynsalmella ja Torni
ossa.

5. Vähenemisen syyt / Uhkatekijät. Laidunnuksen
lakattua sopivat rantatörmät ovat heinittyneet, pa
jukoituneet ja lepikoituneet aiheuttaen ketunsaran
vähenemisen. Myös purojen perkaukset, vedenpin
nan korkeuden muutokset ja muut kasvupaikkojen
kosteutta muuttavat toimet ovat lajin säilymisen
uhkana.

6. Toteutetut suojelutoimet. Laji rauhoitettiin Ahve
nanmaalla 1984 ja muualla Suomessa 1983.

7. Ehdotettavat suojelutoimet. Kaikki vanhat kasvu-
paikat olisi syytä tarkistaa, lajin biologiaa tutkia ja
selvitysten pohjalta laatia hoitosuunnitelmat esiinty
mispaikoille (laidunnus, pensaiden raivaus yms.).
Mahdollista lisäysviljelyä Turun kasvitieteellisessä
puutarhassa olisi myös harkittava.

8. Kirjallisuus. Suominen 1959.

Sarakasvit

/

10 cm
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CARLINÄ VULGÄRIS L.

subsp. VULGARIS
Luokka: V

LÄNNENKURHO
Asteraceae

Spåtistel

Asterikasvit

1. Luonnehdinta. Lännenkurho on kurhon Suomes
sa esiintyvistä alalajeista läntisempi, kaksivuotinen,
tanakka ja matalakasvuinen (10—25 cm) ketokasvi.
Sen latva on yleensä haarova ja monimykeröinen ja
lehtien liuskahampaissa on tukevat piikit. Toinen
alalajimme, erittäin uhanalainen idänkurho (subsp.
longifolia) on pitempi ja hennompipiikkinen.

2. Levinneisyys. Lännenkurhon levinneisyysalue
ulottuu Keski-Euroopasta ja Skandinavian eteläosis
ta aina Kaukasiaan ja Anatoliaan asti. Tanskassa,
Etelä-Ruotsissa ja Baltiassa laji on melko yleinen,
Norjassa harvinainen.

Suomen esiintymät rajoittuvat lounaissaaristoon.

3. Biologia. Lännenkurho on kaikkia suosiva ja
valoa vaativa kasvi. Sen kasvupaikat ovat meillä
kuivia ja avoimia, usein lammaslaitumina käytettyjä
matalakasvuisia ketoja. Lännenkurhon esiintyminen
on melko oikullista. Se leviää helposti ojien varsille,
multakasoille yms. paikoille, mutta häviää niiltä
melko pian.
4. Kannan kehitys. Suomessa oli 1800-luvulla ja
1900-luvun alkupuolella runsas lännenkurhokanta,
joka on taantunut voimakkaasti viime aikoina. Var
sinais-Suomen esiintymistä vain yksi on säilynyt,
mutta Ahvenanmaalla on vielä jäljellä yli kymme
nen esiintymää ja yhteensä satoja yksilöitä.
A: Brändö Fiskö 1948.
A: Eckerö Storby Torp 1911—1960, Storby

1884—1954.
A: Finström lukuisia löytöpaikkoja 1881—1965

(Amnäs, Svartsmara, Bjerström, Bergö, Attbö
le, Godby, Emkarby, Bartsgårda, Grelsby,
Västanträsk)

A: finström Bamböte 1975.
A: Geta Labbnäs 1903—1908, Bolstaholm 1875—

1973.
A: Geta Olofsnäs 1971, 1978.
A: Hammarland Frebbenby 1907—1947.
A: Jomala lukuisia löytöpaikkatietoja 1886—1956

(Svinö, Möckelö, Kungsö, Onningeby, Jomala
by, Dalkarby, Pappila ja Västansunda)

A: Jomala Vargsunda 1980 satoja yksilöitä jäljel
lä.

A: Kumlinge Rödskär 1936.
A: Kumiinge Räsnäs 1978.
A: Kökar useita pikkuluotojen esiintymiä yhä jäl

jellä (Karlby, Hellsö).
A: Lemland Vesteränga 1891, fiaka 1952, Norrby

1901—1948, ilmeisesti hävinneet.
A: Lemland Nåtö 1901—1970-luvulla 2 esiinty

mää, 1984 1 yksilö.
A: Lumparland Klemetsby 1962, Lumparby

1894—1973, Norrboda 1962.
A: Maarianhamina Ramsholm 1891—1932, Ytter

näs 1967.

A: $und Kasteihoim 1862, 1982 15 yksilöä.
A: Vårdö Mickelsö 1923,1930.
A: Vårdö Stora Sandören 1981.
TP: Dragsfjärd Söderlångvik 1871, etsitty tulokset

ta 1984.
TP: Dragsfjärd Kulla 1960, 1984 3 yksilöä.
TP: Kemiö Ostermark 1853—1912, etsitty tulokset

ta 1984.
TP: Korppoo Hässlö (1946), ilmeisesti hävinnyt

5. Vähenemisen syyt / Uhkatekijät. Lännenkurhon
kasvustoista suurin osa on tukahtunut laidunnuksen
loputtua kehittyneeseen korkeaan ruohostoon.

6. Toteutetut suojelutoimet. Nåtön esiintymä on
luonnonsuojelualueella.

7. Ehdotettavat suojelutoimet. Vanhojen kasvupaik
kojen tarkistuksia tulisi jatkaa ja lajin ekologiaa
selvittää. Selvitysten pohjalta kasvupaikoille voi
daan laatia hoitosuunnitelmat. Ilmeisesti paras hoi
tokeino on lammaslaidunnus kasvupaikoilla (Joka
voidaan joinakin vuosina korvata niitolla).

8. Kirjallisuus. Lindberg 1900, Vuokko & Suominen
1976 ja 1977.

5 cm

A: Saltvik Germundö 1911—1925, Kvarnbo
1900—1932, Rangsby 1973, Odkarby 1935—
1953, Strömma 1951.

A: Sund Brännbolstad 1974, Högbolstad 1862—
1933.
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CEPHALANTHERA LONGIFOLIA (I) Fritsch Luokka: V

MIEKKAVALKKU Svärdsyssla

Orchidaceae Kämmekkäkasvit

1. Luonnehdinta. Monivuotinen, melko kookas
(25—50 cm) ja koristeellinen lehtokämmekkä, jolla
on kellomaiset, valkoiset kukat ja pitkät, kapeat
lehdet.

2. Levinneisyys. Miekkavalkku on lauhkean lehti
metsävyöhykkeen laji, jonka pääaluetta on Etelä- ja
Keski-Eurooppa. Levinneisyys ulottuu laikuttaisesti
Vähään Aasiaan asti. Brittein saarilla, Etelä-Skandi
naviassa ja Baltiassa laji on jokseenkin harvinainen.

Suomessa ainoat esiintymät ovat Ahvenanmaalla.

3. Biologia. Miekkavalkku kasvaa yleensä melko
kuivalla, kalkkipitoisella maalla lehtoniityillä, pen
saikoissa ja lehdoissa. Se ei siedä kasvupaikan
liiallista varjoisuutta eikä hapanta kariketta. Pieniä
esiintymiä tosin tavataan melko varjoisissakin pai
koissa.

Valoisilla ja rehevillä paikoilla miekkavalkku voi
muodostaa hyvin runsaita kasvustoja. Se on kuiten
kin muiden kämmeköiden tapaan esiintymisessään
oikullinen.

4. Kannan kehitys. Miekkavalkkua on löydetty Ah
venanmaalta viime vuosisadan puolivälistä lähtien
kaikkiaan useista kymmenistä paikoista. Aiemmin
sen esiintymät olivat hyvin runsaita, jopa tuhatlu
kuisia, mutta nykyään se on voimakkaasti taantu
nut. Miekkavalkku on hävinnyt kokonaan n. kol
manneksesta esiintymipaikoistaan. Lisäksi se on vä
hentynyt parillakymmenellä nykyisellä paikallaan
vain muutamia kymmeniä yksilöitä käsittäväksi kus
sakin.

A: Eckerö Storby 1980 20—30 kukkivaa, vähene
mässä.

A: Finström Bergö Husö 1864, vähentynyt jatku
vasti, 2 esiintymää säilynyt, niissä 197$ yhteen
sä 45 yksilöä, 1979 15 , 1980 5 ja 1983 14
kukkivaa versoa.

A: Föglö Degerby Gripö 1934 3 yksilöä.
A: Fögiö Bänö 1959, 1981 5 yksilöä.
A: Geta Snäckö 1942.
A: Geta Isaksö 1965, etsitty tuloksetta viime aikoi

na.
A: Geta Sirnskäla Norra Hamnö 1924, 1950-luvul

la kymmenkunta yksilöä, 1983 62 yks.
A: Hammartand Appelö 1893, 1980 2 yksilöä.
A: Hammarland Bovik 1939, 1982 kaikkiaan 16

esiintymää (n. 700 yks.), joista osa hyvin lähek
käisiä ja osa nopeasti vähenemässä.

A: Hammarland Marsund, tarkka sijainti tunte
maton.

A: Kökar Kariby Idö 1857, 1979 3 lähekkäistä
esiintymää, yhteensä 33 yksilöä.

A: Lemland Nåtö 1914 2 yksilöä, hävinneet.
A: Lemland Idskär 1936, etsitty tuloksetta.

A: Lemland Järsö 1927, 1981 useita kymmeniä
yksilöitä.

A: Lemland Björkö 1901 tuhansia yksilöitä, taan
tunut voimakkaasti, 1975 2 esiintymää, joissa
yhteensä 13 yksilöä.

A: Lemland Stackskär 1975 2 esiintymää, 5 yksi
löä.

A: Lemland fiaka 1939, viime vuosina 2 esiinty
mää, yhteensä n. 50 yksilöä.

A: Lemland Västeränga 1927, vähentynyt voimak
kaasti, 1980 2 esiintymää, yhteensä 6 yksilöä.

A: Lemland Herrö 1980 2 esiintymää, yhteensä 5
yksilöä, 1984 n. 30.

A: Sottunga Finnö Norrö 1935, etsitty tuloksetta
1981.

/

5 cm
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A: Vårdö Simskäla Långgårdsö 1970-luvulla löy
detty esiintymä, ilmeisesti hävinnyt.

Miekkavalkku on mukana Neuvostoliiton punaises
sa kirjassa, ja Tanskassa se on vaarantunut.

5. Vähenemisen syyt / Uhkatekijät. Suurin syy
kannan vähenemiseen on laidunnuksen loppumista
seurannut kasvupaikkojen pensoittuminen ja ennen
kaikkea kuusettuminen. Myös kasvien keruu ja
poiminta on ilmeisesti heikentänyt esiintymiä, aina
kin Fögiön Bänössä ja aiheuttanut mahdollisesti
lajin häviämisen Vårdöstä ja Nåtöstä. Jatkuvana
uhkana ovat sekä kasvupaikkojen sulkeutuminen,
että keruu ja tallaus.

6. Toteutetut suojelutoimet. Laji on ollut rauhoitet
tu Ahvenanmaalla vuodesta 1953. Kökarin ja Lem
landin Herrön esiintymispaikkoja laidunnetaan.
Finströmin esiintymä on biologisen aseman lähellä
osittain turvattu, muttei pensoittumista vastaan.

7. Ehdotettavat suojelutoimet. Esiintymispaikoista
olisi suotavaa muodostaa luonnonsuojelualueita,
joilla suoritetaan pensaiden ja puiden raivausta,
laiduntamista, säännöllistä niittoa tai muita sopivia
hoitotoimia.

8. Kirjallisuus. Hggström ym. 1982, Jonsell 1981
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CERASTIUMFONTANUM Baumg. Luokka: V

subsp. VULGARE (Hartman) Greuter & Burdet

var. KÄJANENSE (Kotilainen & Salmi) Jalas

NURMIHÄRKIN MUUNNOS
Caryophyllaceae Kohokkikasvit

1. Luonnehdinta. Monivuotinen, pieni (10-15 cm)
kalliokasvi, jolla on koheneva, voimakkaasti haaro
va verso, hyvin kapeat tummanvihreät lehdet ja
vähäkukkaiset kukinnot. Tavallisen nurmihärkin
Suomesta kuvattu variaatio eli muunnos.

2. Levinneisyys. Pohjoismainen kasvi, jota vastaa
via muotoja on löydetty Norjan Mörestä sekä Ruot

sin Jemtlannista ja Aselen sekä Lyckselen Lapista.

Suomessa vain kolme lähekkäistä esiintymää Kai
nuussa.

3. Biologia. Ainoastaan ultraemäksisillä kallioilla
kasvava, tiheitä kasvustoja muodostava ja hitaasti
kehittyvä kasvi.

4. Kannan kehitys.

0: Paltamo Mieslahti (1956) 2 pientä esiintymää,
1984 toinen niukahko, toista ei tarkastettu.

0: Paltamo Kontiomäki Matokallio 1945, 1984
niukahko esiintymä.

0: Paltamo Mineraali 1972, 1985 sirotellusti, le
vinnyt hiukan.

5. Vähenemisen syyt / Uhkatekijät. Kasvin häviä
misriski on suuri pelkästään esiintymien pienuuden
vuoksi; mm. mahdollinen kallion louhinta uhkaa
niitä. Kansainvälisenä harvinaisuutena kasvi voi li
säksi joutua liiallisen keruun kohteeksi.

6. Toteutetut suojelutoimet. -

7. Ehdotettavat suojelutoimet. Esiintymispaikoista
tulee muodostaa suojelualueita.

8. Kirjallisuus. Kotilainen & Salmi 1950, Lounamaa
1956.

3 cm
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CERASTIUMFONTANUM Baumg. Luokka: V

subsp. VULGARE (Hartman) Greuter & Burdet

var. SERPENTINICOLÄ (Domin) Jalas

NURMIHÄRKIN MUUNNOS
Caryophyllaceae Kohokkikasvit

1. Luonnehdinta. Monivuotinen, pieni (10—15 cm)
kalliokasvi, jolla on koheneva, melko haarova ver
so, kapeahkot tummanvihreät lehdet ja vähä- tai
runsaskukkaiset kukinnot.

2. Levinneisyys. Ainoastaan Keski-Euroopasta,
Määristä sekä Suomen Kainuusta löydetty vastaavat
muodot.

3. Bio]ogia. Ultraemäksisten kallioiden kasvi, joka
kukkii noin kuukautta myöhemmin kuin tavallinen
nurmihärkki.

4. Kannan kehitys. Löydetty Suomesta kahdesta
paikasta, joista ei viime vuosilta ole lainkaan ha
vaintoja. Kasvi voi olla meiltä jopa hävinnyt.

0: Kajaani Lehmilammen kallio 1938, etsitty tu
loksetta 1984 ja 1985.

0: Paltamo Rajakallio 1938.

5. Vähenemisen syyt / Uhkatekijät. Kasvin hävi
ämisriski on suuri pelkästään esiintymien pienuuden
vuoksi. Esiintymispaikkoja uhkaa mahdollinen kal
lion louhinta. Lisäksi kasvin kansainvälinen harvi
naisuus voi aiheuttaa keräilypainetta.

6. Toteutetut suojeutoimet. —

7. Ehdotettavat suojelutoimet. Suunniteltu Lehmi
lammen kallion suojeluhanke tulee toteuttaa.

8. Kirjallisuus. Kotilainen & Salmi 1950, Lounamaa
1956.
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CLÄDIUM MÄRISCUS

TAARNA

Cyperaceae

(L.) Pohi

Ag

Sarakasvit

Luokka: V

1. Luonnehdinta. Monivuotinen, kookas (100—130
cm) suokasvi, jolla on jäykät, harmaanvihreät saha
laitalehdet sekä mykerömäisiksi ryhmittyneet
ruskeat tähkylät haaraisissa kukinnoissa. Sukunsa
ainoa edustaja Pohjoismaissa.

2. Levinneisyys. Taarna tavataan Australiassa,
Etelä-Afrikassa sekä yhtenäisellä laajalla alueella
Euroopasta aina Vähään Aasiaan asti. Se on yleinen
etenkin Välimeren rannoilla, Euroopan suurten jo
kien varsilla sekä Gotiannissa, harvinainen Norjas
sa.

Suomessa vain Ahvenanmaalla sekä yhdellä, muista
täysin erillisellä paikalla Pohjois-Savossa.

3. Biologia. Taarna viihtyy emäksisellä kasvualustal
la, yleensä kalkkipitoisilla lettosoilla, lähteiköissä
sekä ravinteisten vesien rannoilla. Sen kukkiminen
edellyttää lämmintä kesää, minkä vuoksi se alueensa
pohjoisosissa karttaa mereisiä, kylmäkesäisiä aluei
ta. Taarnan juurakot taas eivät kestä routaa, ja se
karttaakin myös mannerten kylmätalvisia sisäosia.
Manner-Suomessa taarnalla on suotuisat olosuhteet
kalkkiliejupohjaisen metsälammen lähteisellä letto
rannalla. Taarnan seuralaislajeja Suomessa ovat
mm. keltasara, ruosteheinä ja, Ahvenanmaalla, vaa
rantunut kiiltovalkku.

Jääkauden jälkeisellä lämpökaudella taarna on ollut
Pohjoismaissa paljon yleisempi kuin nykyään.

4. Kannan kehitys. Taarna tunnettiin pitkään Suo
mesta vain subfossiililöytönä, kunnes se 1940-luvul
la löydettiin ensin Ahvenanmaalta ja sitten Pohjois
Savosta. Myöhemmin laji löydettiin vielä neljältä
muulta paikalta Ahvenanmaalta, mutta yksi näistä
on tuhoutunut. Ainoa Manner-Suomen esiintymä
on viime aikoina taantunut.

A: Eckerö Överby 1947, 1979 3 esiintymispaikkaa,
joista yksi n. 1 ha laajuinen yli 1000 kukinto
verson kasvusto, kahdessa 2 pienempää kasvus
toa, yhteensä n. 50 kukintoversoa.

A: Eckerö Overby-Kyrkoby 1979 10 kukkivaa ja
runsaasti steriilejä versoja.

A: Hammarland Bredbolstad Ormträsk 1953,
esiintymä tuhoutunut.

M: Joroinen, Hallamäki Saartjärvi 1949 40 m.
pitkä ja 1—2 m. leveä kasvusto, 1957 40 m.
kasvustossa muutamia kukkivia versoja, 1958
kymmeniä kukkivia versoja, 1970-luvulla esiin
tymä on taantunut (kukkivia versoja vuosittain
10—70), 1984 kasvusto n. 30 m2 kokoinen.

Taarna kuuluu Norjassa luokkaan harvinaiset.

5. Vähenemisen syyt / Uhkatekijät. Hammarlandin
esiintymän häviämisen ja Joroisten esiintymän taan
tumisen syynä ovat olleet alueiden ojitukset. Jorois

ten esiintymää on aiemmin heikentänyt myös poimi
minen ja keruu. Nykyään uhkaa lisäksi pohjaveden
ottohanke, joka voi aiheuttaa kasvupaikan kuivumi
sen.

6. Toteutetut suojelutoimet. Laji on ollut rauhoitet
tu Ahvenanmaalla vuodesta 1953 ja muualla Suo
messa vuodesta 1952. Joroisten kasvupaikasta muo
dostettiin luonnonsuojelualue 1972, jolloin myös
alueella kaivetut ojat tukittiin.

7. Ehdotettavat suojelutoimet. Kasvupaikkojen oji
tuksista olisi suotavaa pidättyä sekä ehdotetun,
Eckerön laajimman esiintymän suojeluhanke toteut
taa.

8. Kirjallisuus. Borg 1958, Cedercreutz 1949, Con
way 1936—1938, Hggström ym 1982, Jalas &
Okko 1951, Tiitinen 1949 ja 1950.
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CYNOGLOSSUM OFFICINALE L.

KOIRANKIELI
Boraginaceae

Hundtunga

Luokka: V

1. Luonnehdinta. Kaksivuotinen, melko kookas
(30—70 cm), jäykkä- ja pystyvartinen, pehmeäkar
vainen kyläkasvi, jonka kukat ovat aluksi rus
keanpunaiset, lopulta tumman sinipunaiset.

2. Levinneisyys. Koirankieli kasvaa alkuperäisenä
Keski-Euroopan itäosissa ja Balkanilla, mutta on
levinnyt ihmisen mukana Länsi- ja Pohjois-Euroop
paan sekä Pohjois-Amerikkaan. Idässä sen alue
ulottuu kauas Baikalille ja Etelä-Aasian vuoristoi
hin. Ruotsin ja Norjan eteläosissa sekä Tanskassa se
on suhteellisen yleinen.

Suomessa koirankieli kasvaa vakinaisluonteisena
vain Ahvenanmaalla ja Turun ja Porin sekä Hä
meen lääneissä.

3. Biologia. Koirankieli kasvaa avoimilla, aurinkoi
silla paikoilla, kuten pihoilla, tienvarsilla, kuivilla
rinteillä, asuntojen luona ja raunioilla. Joskus se
esiintyy myös puutarhoissa tai myllyjen ympäristös
sä rikkaruohona. Suomessa koirankieli on aina ih
misen seuralainen ja sen levinneisyys kuvastaa
maamme vanhimman asutuksen aluetta. Poikkeuk
sellisesti koirankieli on löytynyt Ahvananmaalta me
renrannikon tyrnikasvustosta.

Koirankieltä on käytetty rauhoittavana ja unilääk
keenä, pähkylöissä on myrkyllisiä alkaloideja.

4. Kannan kehitys. Aiemmin koirankieli kasvoi
maassamme kymmenillä paikoilla, mm. vanhojen
linnoitusten valleilla. Kuluvan vuosisadan aikana se
on jatkuvasti vähentynyt ja tunnetaan vakinaisena
enää muutamilta paikoilta.

A: Jomala Hammarudda 1895, 1938, 1970-luvulla.
A: Jomala Onningeby 1906, 1979.
A: Sund Bomarsund 1886, 1979 n. 5 versoa,

1980—1981 5—10 versoa.
A: Sund Kastelholma 1952, 1974.
TP: Turku linna 1858—1916.
TP: Turku Itäharju 1950, 1984 2 esiintymää, yh

teensä kymmeniä versoja.
U: Inkoo Fagervik 1933.
H: Asikkala Särkijärvi 1971, 1983—1985 pa

rikymmentä vartta.
H: Asikkata Salo 1984, 1985 kymmenkunta ver

soa.
H: Toijala keskusta 1985 n. 10 versoa.
H: Valkeakoski Sääksrnäki 1909, 1981.
H: Valkeakoski Huittuta 1872, 1985 5 versoa.

Lisäksi satunnaisena mm. Helsingissä, Järvenpääs
sä, Pernajassa, Kotkassa, Kouvolassa, Nokialla,
Pirkkalassa, Tampereella, Vaasassa, Kuopiossa ja
Kajaanissa

5. Vähenemisen syyt / Uhkatekijät. Kylien, tienvar
sien ja pihojen muuttuminen ja tehostunut hoito:

kylvönurmet, asfaltointi, myrkyt jne. ovat hävittä
neet koirankielen kasvupaikat.

6. Toteutetut suojelutoimet. Osa esiintymispaikoista
on ilmoitettu ao. maanomistajille

7. Ehdotettavat suojelutoimet. Vanhojen kasvupaik
kojen tarkistuksia tulee tehostaa. Lisäksi voidaan
vanhoilla paikoilla toistaa ajoittain maan pinnan
paljastaminen ja muokkaus sekä niitto tai muita
säilyttäviä hoitotoimia,

8. Kirjallisuus.

Lemmikkikasvit
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ELA TINE ALSINASTRUM L. Luokka: V

ISOVESIRIKKO

Elatinaceae

Kransslamkrypa

Vesirikkokasvit

1. Luonnehdinta. Yksi- tai monivuotinen kookkain
(5—40 cm) vesirikkolaji, joka muistuttaa vesikuus
ta. Vedenpäälliset lehdet ovat lyhyempiä ja leveäm
piä kuin vedenalaiset lehdet, kolmen kiehkuroissa.
Isovesirikko poikkeaa huomattavasti muista suku
laislajeistaan ja erotetaan omaksi sektiokseen Pota
mopithys.

2. Levinneisyys. Isovesirikolla on hyvin laikuttainen
levinneisyys Länsi-Euroopasta aina Siperiaan asti.
Pääalueet ovat Keski-Venäjällä ja Länsi-Siperiassa.
Baltian maista ja Ruotsista lajia ei tunneta. Norjan
ja Tanskankin ainoat esiintymät ovat hävinneet.

Etelä-Suomessa, Turun ja Porin sekä Kymen ja
Hämeen lääneissä ovat isovesirikon pohj oisimmat,
muista esiintymistä erilliset kasvupaikat.

3. Biologia. Isovesirikko on savikkoalueiden ojien,
lampareiden ja erilaisten kaivantojen, mutta ei var
sinaisten järvenrantojen kasvi. Se kasvaa yleensä
märällä maalla tai hyvin matalassa vedessä, harvoin
kokonaan uposkasvina. Kasvi on selvästi hyötynyt
varhemman maanviljelyskulttuurin avo-ojista ja lai
dunlampareista sekä lisäravinteista. Se esiintyy hy
vin oikullisesti ja on välillä vuosia kadoksissa, mutta
voi ilmaantua uudelleen, maassa säilyneiden siemen
ten itäessä.

4. Kannan kehitys. Isovesirikko on taantunut voi
makkaasti koko Euroopassa ja lähes kadonnut
Keski-Euroopasta. Suomesta se on löydetty kaik
kiaan pariltasadalta paikalta maan eteläosista, mut
ta se on taantunut ja hävinnyt useimmilta paikoilla
viimeisten 50 vuoden aikana.

Satakunnassa isovesirikko oli aiemmin (etenkin
Kokemäenjokilaakson savikkoalueilla) melko ylei
nen, mutta on nykyään ilmeisesti hävinnyt sieltä
kokonaan. Viimeiset havainnot Uudeltamaalta ovat,
yhtä uutta löytää lukuunottamatta, 1930-luvulta.
1950-luvun jälkeen tunnetaan vain parikymmentä
löytöä ja viime vuosilta muutama. Seuraavassa luet
telossa ovat tunnetut esiintymispaikat vuoden 1975
jälkeen.

TP: Kustavi Koila 1976 hyvin niukasti.
TP: Loimaa Koivusuo 1980.
TP: Raisio Hauninen 1982 runsaasti, 1984 300—400

metrin matkalla runsaasti.
U: Helsinki Suutarila 1978, 1979 muutama verso,

jotka hävisivät, 1980 löytyi uudesta paikasta.
U: Vihti kirkonkylä runsaasti vanhoja tietoja ja

yksi uusi löytö 1981, etsitty tuloksetta 1983 ja
1984.

H: Pirkkala Pirkkalankylä 1980 melko runsaasti,
1984 etsitty tuloksetta, lienee kuitenkin säily
nyt.

H: Tampere Takahuhti 1982 muutamia versoja,
1983 lisääntynyt suuresti, 1984 esiintymä hävi
si.

5. Vähenemisen syyt / Uhkatekijät. Suurin syy
isovesirikon vähenemiseen on ollut maanviljelyskult
tuurin muuttuminen koko alueella. Sopivat kasvu-
paikat, kuten avo-ojat, laidunmaiden juottoaltaat ja
lampareet ovat hävinneet tai niitä puhdistetaan niin
tehokkaasti, että vesirikko häviää. Joillakin kasvu-
paikoilla myös tienlevennykset ja täyttömaat ovat
tukahduttaneet kasvustot alleen.

6. Toteutetut suojelutoimet. —

7. Ehdotettavat suojelutoimet. Vanhojen kasvupaik
kojen tarkistuksia tulee jatkaa. Isovesirikkoa voitai
siin kasvattaa Turun tai Helsingin kasvitieteellisessä
puutarhassa ja sen suojelu voitaisiin osaksi toteuttaa
museotilan tai vastaavan yhteydessä.

8. Kirjallisuus. Kurtto 1977 ja 1980a, Kääntönen
1980, Schotsman 1969, Ulvinen 1980.

5 cm
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EPILOBIUMLAMYI F.W. Schultz

HARMAAHORSMÄ

Onagraceae

Grädunört

Horsmakasvit

Luokka: V

1. Luonnehdinta. Monivuotinen, melko kookas
(30—60 cm) kosteiden paikkojen kasvi, joka muis
tuttaa suuresti tummahorsmaa sekä särmähorsmaa.
Sen varsi on nelisärmäinen ja pysty, alaosastaan
kalju ja yläosasta harmaan vanukekarvainen. Purp
puranpunaiset kukat ovat tiheänä kukintona, joka
on myös osittain harmaakarvainen.

2. Levinneisyys. Harmaahorsmaa tavataan melko
suppealla alueella Keski- ja Itä-Euroopassa sekä
laikuttaisesti muutamilla paikoilla Etelä- ja Pohjois-
Euroopassa sekä Venäjällä. Tanskassa ja Etelä-
Ruotsissa harmaahorsma on melko harvinainen,
Norjasta ja Baltian maista se puuttuu kokonaan.

Suomesta tunnetaan muutamia löytöjä Ahvenan
maalta, Turun saaristosta sekä Uudeltamaalta,

3. Biologia. Harmaahorsma viihtyy parhaiten kos
teahkolla alustalla, melko aukkoisessa kasvipeittees
sä. Se hyötyy kasvupaikkansa lievästä käsittelystä.
Suurin osa meikäläisistä löydöistä on peltojen ja
teiden ojista tai varsilta, joutomailta, rannoilta tai
kosteilta niityiltä.

Harmaahorsma talvehtii melko isoina, ohutlehtisinä
ja lyhytvartisina ruusukkeina, eikä vaadi routaa
karkottavaa lähdeympäristöä, kuten tummahorsma.
Se kuuluu meillä harvinaiseen lämpöä vaativaan
lajistoon, joka on saapunut maahamme kenties
subboreaalikauden lopulla tai vasta ihmisen, esimer
kiksi hansakauppiaiden, mukana.

4. Kannan kehitys. Ruotsissa harmaahorsman kanta
on taantunut selvästi ja pohjoisimmat esiintymät
lienevät hävinneet. Viime vuosisadan lopulla ja
1900-luvun alussa harmaahorsmaa tavattiin kymme
nissä paikoissa Lounais-Suomessa. Se on sittemmin
voimakkasti taantunut ja on löydetty viime aikoina
vain kahdelta alueelta. Osa vanhoista tiedoista on
tosin vielä tarkistamatta.

A: finström Bartsgårda 1920, Ramsby 1927.
A: Lumparland Norrboda 1962.
A: Saltvik Germundö 1925 ja 1926, Liby 1919—

1952, Fremmanby 1911,
A: Sund Tosarby 1902 ja 1906, Kastelholm 1902—

1913, etsitty tuloksetta viime aikoina.
TP: Korppoo useita näytteitä vuodesta 1885 alkaen

(Morkomby, Kopois, Retais, Kuggvik), viimei
set havainnot 1976, etsitty tuloksetta sen jäl
keen.

TP: Nauvo Seili 1904, 1984 8 erillistä esiintymää,
joista yhdessa useita satoja kookkaita ja run
saskukkaisia yksilöitä, neljässä muussa yhteen
sä n. 60 yksilöä, 1985 kanta huomattavasti
heikentynyt (esim. em. suurimmassa esiinty
mässä vain 5 yksilöä).

U: Karjalohja Pellonkylä 1927.

U: Lohja Lohjansaari Hermala 1916, etsitty tulok
setta 1982.

U: Lohja Paavola 1922.

5. Vähenemisen syyt / Uhkatekijät. Laidunnuksen
ja niiton loppumisen seurauksena harmaahorsman
kasvupaikat ovat pensoittuneet tai muuten sulkeutu
neet. Myös salaojitus on vähentänyt sopivia kasvu-
paikkoja. Harmaahorsman kanssa samanlaisilla
kasvupaikoilla viihtyvä amerikanhorsma on kasvul
lisesti voimakkaampi ja valtaa jatkuvasti lisäalaa.

6. Toteutetut suojelutoimet. Seilin esiintymää seura
taan läheiseltä tutkimuslaitokselta. Alueen suojele
miseen tähtäävän lain valmistelu on saatu päätök
seen.

7. Ehdotettavat suojelutoimet. Vanhoja kasvupaik
koja tulee vielä tarkistaa ja jäljelläolevien esiinty
mien ympäristöä hoitaa poistamalla harmaahorsmaa
tukahduttava kasvillisuus.

rv
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1
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5 cm

8. Kirjallisuus. Oredsson & Snogerup 1976.



EPIPA CTIS PAL USTRIS (L) Crantz

SUONEIDONVAIPPA
Orchidaceae

Kärrkniprot

Luokka: V

1. Luonnehdinta. Monivuotinen, 15—50 cm mittai
nen, laajoja kasvustoja muodostava, näyttävä letto
kämmekkä, jonka kukat ovat kellanvalkoiset ja
lehdet pitkähköt, suippokärkiset.

2. Levinneisyys. Esiintymisalue käsittää lähes koko
Euroopan, pohjoisimpia osia lukuunottamatta. Li
säksi on erillisesiintymiä Pohjois-Afrikassa ja Keski-
Aasiassa. Etelä-Ruotsissa, Tanskassa ja Baltiassa
suoneidonvaippa on suhteellisen yleinen, Norjassa
harvinainen.

Suomessa harvinaisena Ahvenanmaalla, Uudella
maalla, Mikkelin, Pohjois-Karjalan ja Lapin lää
neissä.

3. Biologia. Suoneidonvaippa kasvaa letoilla sekä
letto- ja rantaniityillä. Se on kalkinvaatija ja suurin
osa meikäläisistä esiintymistä on kalkkipitoisilla alu
eilla olevia, usein lähteisiä lettoja.

Suoneidonvaipalla on useimmista muista kämme
köistä poiketen maarönsyjä, joiden avulla se muo
dostaa laajoja kasvustoja. Kesähallat estävät helpos
ti kukinnan.

4. Kannan kehitys. Suomesta on löydetty kaikkiaan
parikymmentä suoneidonvaipan kasvupaikkaa, j ois
ta useimmissa se on taantunut voimakkaasti 1900-
luvulla, muutamista hävinnyt ja muutamissa säily
nyt suhteellisen runsaana.

A: Fckerö Storby useita löytöpaikkoja vuodesta
1871 alkaen, 1984 4 paikkaa, yhteensä
parikymmentä versoa. Ainakin Käringsundin
esiintymä ilmeisesti hävinnyt

A: Eckerö Torp 1954, 1984 2 lähekkäistä erillistä
esiintymää, yhteensä tuhansia versoja.

A: Eckerö Torp 1979 satoja versoja.
A: Eckerö Storby-Kyrkoby Böle useita esiintymiä

kahdella eri alueella 1875—1949, molemmilta
alueilta etsitty tuloksetta viime vuosina.

A: Eckerö Långviken 1907, esiintymän sijainti
epäselvä.

A: Finström Strömsvik 1858—1910, Bjärström
1920, Godby 1901, etsitty tuloksetta viime ai
koina.

A: Hammarland useita vanhoja tietoja 1897—1956
(Appelö, Frebbenby, Hellsby), etsitty tulokset
ta viime aikoina.

A: Hammartand, Hettesby 1976 muutamia kym
meniä, 1980 n. 20 steriiliä yksilö, vähenemässä.

A: Jomala Vargsunda 1947 ja Hammarudda
1907—1954, molempia etsitty tuloksetta viime
vuosina.

A: Jomala Kungsö 1907, tarkka sijainti tuntema
ton.

A: Jomata Västansunda 1945, 1980 3 kasvustoa,
joissa yhteensä yli tuhat versoa.

A: Lemland Lemböte 1873, etsitty tuloksetta 1979.
U: Hanko Täcktom 1954, 1981 290 kukkivaa ver

soa, 1984 kymmeniä versoja.
U: Hyvinkää Kytäjä 1953, 1975 20 versoa, hävin

nyt sittemmin.
U: Karkkita Haavisto 1969, 1984 satoja versoja.
U: Lohja Virkkala 1960, 1975 viimeiset kukkivat

versot, myöhemmin joitakin sterillejä, kunnes
hävisi.

U: Nurmijärvi Ojamäki 1968, havaintoja parin
vuoden ajalta, hävinnyt.

U: Porvoo Storpellinge 1922—1927, hävinnyt.
Mi: Joroinen Saarijärvi 1950, 1984 muutamia ver

soi a.
PK: Juuka Polveta 1917, vähentynyt, 1983 25 kuk

kivaa versoa, 1984 n. 30 versoa, kaikki steriile

Kämmekkäkasvit

cm5
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jä ja pieniä, 1985 yksi uusi erillinen esiintymä
(2 versoa).

PK: Tohmajärvi Musko 1973.
L: Tervola Peura 1948—1951, hävinnyt sittem

min.

Suoneidonvaippa on Norjassa vaarantunut.

5. Vähenemisen syyt / Uhkatekijät. Suurin syy
suoneidonvaipan vähenemiseen on ollut lettojen oji
tus ja Ahvenanmaalla myös lettoniittyjen metsitty
minen. Jotkut esiintymispaikoista on rakennettu
(Lohja), jotkut raivattu pelloiksi (Tervola).

6. Toteutetut suojelutoimet. Laji on ollut rauhoitet
tu Ahvenanmaalla vuodesta 1925 ja muualla Suo
messa vuodesta 1952. Hangon esiintymispaikasta
muodostettiin luonnonsuoj elualue 1978.

7. Ehdotettavat suojeutoimet. Ehdotetut Storbyn
suurimman esiintymän sekä Jomalan suojeluhank
keet olisi suotavaa toteuttaa. Karkkilan suojelu-
hankkeita tulee jatkaa ja muidenkin Manner-Suo
men esiintymien rauhoittamista edistää. Eckerön ja
Hammarlandin esiintymispaikoilla tarvitaan rai
vaustoimia sekä jatkossa laidunnusta tai niittoa.

8. Kirjallisuus. Hggström 1985, Hggström ym.
1982, Isoviita 1955, Kotilainen & Tiitinen 1950,
Laine 1985, Pohjakallio 1954, Rantaniemi 1951,
Toivonen & Huttunen 1976.
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ERIGERONBOREALIS (Vierh.) Simmons Luokka: V

SOPULINKALLIONEN Rosebinka

Asteraceae

1. Luonnehdinta. Monivuotinen, pienehkö (15—25
cm) tunturikasvi, jolla on tavallisesti haaraton hap
sikarvainen, usein punaruskea varsi sekä yleensä
yksi, joskus useampia pieniä valkoisia ja vanhemmi
ten sinipunaisia mykeröitä.

2. Levinneisyys. Ämfiatlanttinen laji, jonka pääalue
on Skandinavian tunturij aksossa, Pohjois-Norjassa
ja Ruotsissa melko runsas; lisäksi tavattu Islannissa,
Skotlannissa ja Grönlannissa.

Suomessa ainoastaan yhdessä paikassa Luoteis
Enontekiöllä.

3. Biologia. Sopulinkallioinen on tunturien koivu-
vyöhykkeen ja alapaljakan pahtapengermien sekä
vyörysoran kasvi. Se on kalkinsuosija. Sopulinkal
lioiset kasvavat yleensä muutamien yksilöiden ryh
minä ja kukkivat heinä-elokuulla.

4. Kannan kehitys.

L: Enontekiö, Kilpisjärvi Saana 1932 muutamia
yksilöitä.

5. Vähenemisen syyt / Uhkatekijät. Esiintymä on
niin niukka, että esim. alueen lisääntyvä kulutus tai
kasvien keräily uhkaavat sen säilymistä.

6. Toteutetut suojelutoimet.

7. Ehdotettavat suojelutoimet. Saanasta tulee muo
dostaa luonnonsuojelualue ja ohjata retkeily alueel
la siten, ettei esiintymä vaarannu. cm

8. Kirjallisuus.

Asterikasvit
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FRITILLARIAMELEAGRIS L. Luokka:V

KIRJOPIKARILILJA Kungsängslilja

Liliaceae

1. Luonnehdinta. Monivuotinen, 15—30 cm mittai
nen kaunis lehtoniittykasvi, jonka lehdet ovat pitkiä
ja kapeita, kukka yleensä yksinäinen, täplikkään
violetiruskea (joskus valkoinen), nuokkuva.

2. Levinneisyys. Yhtenäisesti Länsi- ja Keski-Euroo
passa, runsaimmillaan Kaakkois-Euroopan j okivar
siniityillä esiintyvä kasvi. Alue jatkuu laikuttaisena
aina Länsi-Siperiaan asti. Koko Luoteis-Euroopassa
kirjopikarililja on melko harvinainen, Etelä-Ruotsis
sa paikoin runsas. Laatokan Karjalasta tunnetaan
yksi erillinen esiintymä.

Suomessa harvinaisena vain Ahvenanmaalla.

3. Biologia. Kirjopikarililja on kalkinsuosija, joka
kasvaa kosteilla ja ravinteisilla, melko avoimilla
paikoilla: lehto- ja rantaniityillä sekä rantalehdois
sa. Sitä käytetään myös koristekasvina ja se lienee
puutarhakäytön myötä levinnyt Kaakkois-Euroo
pasta lännemmäksi.

Kirjopikarililja kukkii touko-kesäkuun vaihteessa.
Sen siemenet ovat kelluvia ja se on voinut levitä
Suomeen joko vesitse tai heinänsiemenen mukana
Ruotsista.

4. Kannan kehitys. Kirjopikarililjan seitsemästä Ah
venanmaan kasvupaikasta yksi on tarkistamatta,
muut ovat säilyneet, mutta niukentuneet.

A: Finström Kulla 1925, esiintymän tarkka sijainti
epäselvä.

A: finström Bjärström 1925, 1980-luvulla 300—
500 yksilöä.

A: Geta Höckböle 1887, 1968 muutamia kymme
niä, 1980-luvulla säilynyt.

A: Lemland Nåtö 4 esiintymää, joista yhdessä
1980-luvulla säännöllisesti 120—140 kukkivaa
yksilöä, toisessa 1975 1 kukkiva, kolmannessa
1960-luvulla ja sen jälkeen vain muutama kuk
kiva yksilö silloin tällöin, neljännessä 1984 2
yksilöä.

Lisäksi viljelyperäisiä esiintymiä mm. Maarianhami
nassa.

5. Vähenemisen syyt / Uhkatekijät. Suurin syy lajin
taantumiseen on sopivien kasvupaikkojen pensoittu
minen ja muu sulkeutuminen. Myös poiminta ja
maasta kaivaminen ovat pienentäneet monia esiinty
miä. Lisäksi valokuvaajat tallaavat kasvustoja.

6. Toteutetut suoje]utoimet. Laji on ollut rauhoitet
tu Ahvenanmaalla vuodesta 1925. Kaksi esiintymistä
on suojelualueilla.

7. Ehdotettavat suojelutoimet. Getan ja Finströmin
esiintymistä olisi suotavaa muodostaa suojelualueet 8. Kirjallisuus, Hggström ym. 1982, Hedström
ja kaikkia esiintymispaikkoja hoitaa niittämällä. 1983, Monteil 1903, Palmgren 1927c, Zhang 1983.

Liljakasvit

5 cm
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KOBRESIA SIMPLICIUSCULA Luokka: V

(Wahlenb.) Mackenzie

KUUSAMONSARAKE fleraxig sävstarr

Cyperaceae Sarakasvit

1. Luonnehdinta. Monivuotinen, pienehkö (15—30
cm), riekonsaraa muistuttava kasvi, jolla on har
maanvihreät, jäykähköt ja siirrottavat lehdet sekä
ruskeat tähkät. Kasvaa kosteikoissa tiheinä mättäi
nä.

2. Levinneisyys. Arktis-alpiininen laji, jota tavataan
Grönlannin ja Kanadan, mutta ei Euraasian tundra
alueilla. Erillisiä esiintymiä on Brittein saarilla, Py
reneillä, Balkanilla, Aasian ja Pohjois-Amerikan
vuoristoissa sekä Skandinavian tuntureilla.

Kuusamonsarakkeen ainoa Suomen kasvupaikka
Kuusamossa on muista paikoista hyvin erillinen, 750
km päässä lähimmistä esiintymistä.

3. Biologia. Kuusamonsarake kasvaa Fennoskan
diassa ravinteisilla paikoilla paljakka- ja koivuvyö
hykkeen vesijuottien varsilla sekä niittymäisillä rin
nesoilla. Kuusamon esiintymä on dolomiittipitoisen
vaaran etelärinteen alla, lähdepuron varrella. Läh
depuron lähelle lampeen ja turvekerrosten alle on
kerrostunut järvikalkkia. Seuralaiskasveja ovat mm.
kolmikkovihvilä, verkkolehtipaju ja kultarikko.

Kuusamonsarakkeen katsotaan kuuluvan Kuusamon
seudun vanhimpaan kasvistoainekseen, joka on tul
lut maahamme jo myöhäisjääkaudella. Kylmäveti
nen, kalkkipitoinen lähdepuro on estänyt kasvupai
kan rahkoittumisen ja säilyttänyt kuusamonsarak
keen seuralaisineen samalla paikalla jo 8000 vuotta.

4. Kannan kehitys. Kuusamonsarake löydettiin Suo
melle uutena 1936. Sen jälkeen esiintymä on ollut
jatkuvasti tarkkailun alaisena ja säilynyt elinvoimai
sena.

0: Kuusamo, Korvasvaara 1936, 1983 useita kym
meniä pieniä mättäitä.

5. Vähenemisen syyt / Uhkatekijät. Esiintymän
pienuuden ja erillisyyden vuoksi sen häviämisriski
on suuri, vaikka suoranaisia uhkatekijöitä ei tunne
takaan. Mahdollinen uhka on kasvin luvaton keruu.

6. Toteutetut suojelutoimet. Laji on ollut rauhoitet
tu Suomessa vuodesta 1952 ja esiintymä sijaitsee
Oulangan kansallispuistossa.

7. Ehdotettavat suojelutoimet.

8. Kirjallisuus. Kotilainen 1947 ja 1954a.

5 cm
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LIPARIS LOESELII (L.) L.C.M. Richard Luokka: V

KIILTOVALKKU Gulyxne

Orchidaceae

1. Luonnehdinta. Monivuotinen, pieni (5—20 cm)
lettokämmekkä, jolla on vaatimattomat kellanvih
reät kukat ja kielon lehtiä muistuttavat, mutta
pienemmät lehdet.

2. Levinneisyys. Kiiltovalkulla on kaksi erillistä
laajaa osa-aluetta: Euroopassa ja Aasian länsiosissa
sekä Pohjois-Amerikan itäosissa. Se on kaikkialla
melko harvinainen.

Suomessa on vain muutamia esiintymiä Ahvenan
maalla.

3. Biologia. Kiiltovalkku kasvaa meillä kalkkipitoi
sula, lettomaisilla rantaniityillä ja -soistumilla, eten
kin rimpiletoilla. Keski-Euroopassa sitä tavataan
myös lentohietikoiden kosteissa painanteissa.

Kiiltovalkku on yksilönkehityksensa alkuvaiheissa
riippuvainen mykoritsasienistä, mutta kehittää myös
tavallisia ravinnonottojuuria. Se lisääntyy sekä su
vullisesti runsaan siementuottonsa avulla, että kas
vullisesti hanka- ja jälkisilmuista. Se muodostaa
usein tiheähköjä kasvustoja.

4, Kannan kehitys. Kiiltovalkku on harvinaistunut
kaikkialla Euroopassa ja kadonnut monilta kasvu
paikoiltaan kokonaan. Myös Suomen tunnetuista
viidestä esiintymästä kaksi on ilmeisesti hävinnyt.

A: Eckerö 2 esiintymää, jotka löydettiin 1951 ja
1979, molemmat ovat säilyneet ja niissä on
viime vuosina ollut muutamia satoja yksilöitä.

A: Hammarland 3 esiintymää, joista yksi on hä
vinnyt, yhdessä oli 25 yksilöä 1980 ja toisessa 4
yksilöä 1981.

Kiiltovalkku on Euroopan Neuvoston ja Tanskan
luettelossa vaarantunut, Ruotsissa harvinainen.

5. Vähenemisen syyt / Uhkatekijät. Suurin syy lajin
harvinaistumiseen (mm. kaikilla Hammarlandin tu
houtuneilla kasvupaikoilla) on ollut lettojen ojitus.
Vedenpinnan aleneminen sekä pensoittuminen tu
kahduttavat kasvustot.

6. Toteutetut suojelutoimet. Laji on ollut rauhoitet
tu Ahvenanmaalla vuodesta 1953 (muualla Suomes
sakin se oli rauhoitettu 1952-1983, vaikkei sitä ole
edes manner-Suomesta löydetty).

7. Ehdotettavat suojelutoimet. Hammarlandin esiin
tymispaikoilla tehdyt suo-ojat olisi suotavaa tukkia.

Kämmekkäkasvit

5 cm

8. Kirjallisuus. Hggström 1985, Heggström ym.
1982, Nilsson & Gustafsson 1982, Törnroth 1953.



LONICERA CÄERULEA L. Luokka: V

subsp. PÄLLÄSII (Ledeb.) Browicz

IDÄNSINIKUUSÄMA Rysk blåtry

Caprifoliaceae Kuusamakasvit

1. Luonnehdinta. Haarova, 1—1.5 metrin korkui
nen lehtopensas, jonka vuosikasvaimet ja lehtien
alapinnat ovat karvaisia. Eroaa lehtokuusamasta
selvimmin tummansinisten marjojensa perusteella
sekä meillä joskus villiytyneenä tavattavasta alalajis
ta subsp. caerulea karvaisuutensa perusteella.

2. Levinneisyys. Idänsinikuusama on itäinen ja
mantereinen kasvi, jonka levinneisyysaluetta ovat
Pohjois-Venäjä, Länsi-ja Keski-Siperia sekä Baltian
maat.

Esiintymisalue käsittää Suomesta vain pienen alueen
Kuusamossa.

3. Biologia. Vaatelias, etenkin levinneisyytensä ääri
osissa lähinnä runsaskalkkisessa maaperässä yksit
täin kasvava pensas. Meikäläisiä kasvupaikkoja
ovat Oulanka- ja Kitkajokilaaksojen kalkkipitoiset
kallionalus- ja rantalehdot, kuivahkot rantatörmät,
-niityt ja -pensaikot sekä ohutturpeisen suon reunat.
4. Kannan kehitys. Kuusamosta on löydetty kaik
kiaan kymmenkunta erillistä pientä esiintymää, jois
ta ainakin osa on säilynyt.

0: Kuusamo Kitkajokilaakso (Ahvenperä, Kitka
jokisuu)

0: Kuusamo Outankajokitaakso (Kiekeröojan suu)
5. Vähenemisen syyt / Uhkatekijät. Kitkanniemen
esiintymiä uhkaavat alueelle suunnitellut laajat hak
kuut. Lisäksi säilymistä uhkaa mm. lisääntyvä mat
kailu ja kulutus sekä mahdollisesti luvaton keruu
(kansainvälinen harvinaisuus). Esiintymien vähäi
syyden vuoksi häviämisriski on suuri.

6. Toteutetut suojelutoimet. Laji rauhoitettiin Suo
messa 1983. Yksi esiintymistä on Oulangan kansal
lispuistossa.

7. Ehdotettavat suojelutoimet. Kitkanniemi tulee
pikaisesti liittää Oulangan kansallispuistoon. Mat
kailu alueella on ohjattava niin, ettei se vaaranna
idänsinikuusaman esiintymiä.

8. Kirjallisuus. Söyrinki & Saari 1980, Taarna &
Vasari 1957.

5 cm
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MELICA UNIFLORA Retz. Luokka: V

RÖYHYHELMIKKÄ Lundslok

Poaceae

1, Luonnehdinta. Monivuotinen, siro (35—50 cm),
nuokkuhelmikkää muistuttava lehtoheinä, joka
muodostaa löyhiä kasvustoja.

2. Levinneisyys. Lauhkean lehtimetsävyöhykkeen.
laji, jonka levinneisyys on jokseenkin sama kuin
pyökillä: suurin osa Eurooppaa aina Kaukasiaan
asti sekä erillisesiintymiä Pohjois-Afrikassa ja Vä
hässä Aasiassa. Tanskassa sekä Ruotsin ja Norjan
eteläisimmissä osissa melko yleinen.

Suomessa pohjoisimmilla kasvupaikoillaan, Ahve
nanmaalla.

3. Biologia. Rehevien, kuivahkojen lehtometsien ja
-kallioiden kasvi, joka viihtyy Euroopassa etenkin
pyökkimetsissä ja kuivissa vuorenaluslehdoissa. Ah
venanmaalla se kasvaa muutamassa rehevässä leh
dossa sekä lehdonreunoilla, seuralaislajeina mm.
karhunlaukka.

Röyhyhelmikkä muodostaa pitkän, lähellä maan
pintaa suikertavan juurakon. Sen kasvullinen lisään
tyminen on tehokasta ja se muodostaa usein laajoja
kasvustoja. Epäedullisissa oloissa se voi säilyä pai
kalla vuosia kukkimatta.

4. Kannan kehitys. Röyhyhelmikkää on löydetty
Suomesta kaikkiaan neljästä paikasta, joista yhdes
sä se on hyvin niukka ja toisessakin taantunut
voimakkaasti viime aikoina.

A: Finström Grelsby 1938, 1984 melko runsaasti
muutaman neliön alueella.

A: Geta Höckböle 1978 runsain esiintymä n. 2
ha:n alueella.

A: Hammarland Strömma 1971 2 pientä kasvustoa
(1 m2 ja 0.5 m2), ainakin toinen on edelleen
jäljellä, mutta kasvupaikka on pahoin metsitty
nyt.

A: Saltvik Toböle 1973 kaksi n. neljännesneliön
kokoista kasvustoa, joita ei sittemmin ole löy
detty.

5. Vähenemisen syyt / Uhkatekijät. Suurin syy
röyhyhelmikän vähenemiseen on kasvupaikkojen
kuusettuminen. Heinä ei siedä kuusikon aiheutta
maa syvää varjoa ja hapanta kariketta.

6. Toteutetut suojelutoimet. Laji on ollut rauhoitet
tu Ahvenanmaalla vuodesta 1953. Finströmin esiin- 5 cm

tymä on luonnonsuojelualueella.

7. Ehdotettavat suojelutoimet. Ehdotetut Hammar
landin ja Getan esiintymispaikkojen suojeluhank
keet olisi suotavaa toteuttaa ja alueita hoitaa, eten
kin raivaamalla niistä kuusia.

8. Kirjallisuus. Hggström ym. 1982.

Heinäkasvit

92



MENTHA AQUA TICÄ L. var. AQUA TICA Luokka: V
VESIMINTTU Vattenmynta
Lamiaceae

1. Luonnehdinta. Monivuotinen, melko kookas
(40—60 cm), haarova ja karvainen, usein punertava
puronvarsikasvi, jolla on isot, violetinpunaiset ku
kat.

2. Levinneisyys. Vesiminttu on melko yleinen suu
rimmassa osassa Eurooppaa sekä läntisessä Aasiassa
ja Pohjois-Afrikassa.

Suomessa sitä on tavattu Ahvenanmaalla ja manner-
Suomen lounaisosassa.

3. Biologia. Vesiminttu viihtyy lähteiden ja lähdepu
rojen varsilla, mutta myös ojissa ja lampien reunoil
la. Se muodostaa rönsyjensä avulla tiheähköjä kas
vustoja.

4. Kannan kehitys. Suomen kanta on aina ollut
hyvin pieni. Sen nykytilaa ei toistaiseksi tarkoin
tunneta. Vanhin tunnettu Ahvenanmaan Eckerön
kanta on tarkistamatta, Turun ja Uudenmaan esiin
tymät ovat ilmeisesti hävinneet.

A: Eckerö Böle 1906.
TP: Turku Hirvensalo 1956 (ilmeisesti viljelykarku

lainen), hävinnyt.
U: Hanko — Tenhola, Lappohja 1951, 1959, hä

vinnyt.
U: Pohja Fiskars 1951, hävinnyt.

5. Vähenemisen syyt / Uhkatekijät. Vähenemisen
syitä ovat purojen perkaus, lammikoiden täyttö sekä
vesien säännöstely.

6. Toteutetut suojelutoimet. —

7. Ehdotettavat suojelutoimet. Vesiminttua tulee
etsiä tarkemmin, ainakin Ahvenanmaalta. Esiinty
mispaikoista on suotavaa tarvittaessa muodostaa
luonnonsuoj elualueita, joiden vesisuhteiden säilymi
nen turvataan riittävän laajalla alueella.

8. Kirjallisuus.

Huulikukkaiskasvit

5 cm
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NÄJAS TENUISSIMÄ (Ä. Braun) Magnus

HENIONÄKINRUOHO

Najadaceae

Luokka: V

1. Luonnehdinta. Yksivuotinen, pienehkö (10—40
cm) notkeanäkinruohoa (E-laji) hennompi ja yleen
sä vaaleampi vitamainen uposkasvi, jolla on sukas
maisen kapeat lehdet. Todennäköisesti hyvin vanha,
jo tertiäärikaudella esiintynyt laji.

2. Levinneisyys. Hentonäkinruohon koko maailman
esiintymistä suurin osa on Etelä-Suomen muutamis
sa lahdissa ja järvissä. Suomen ulkopuolella sitä
tavataan vain Neuvostoliitossa Vilajoen suussa, Vii
purinlahdella sekä muutamassa paikassa Leningra
din ja Moskovan välillä.

3. Biologia. Hentonäkinruoho on vaatelias vesikas
vi, joka kasvaa vähäsuolaisessa murtovedessä joki
suissa sekä neutraalivetisissä järvissä. Se viihtyy
melko matalassa vedessä, yleensä alle metrin syvyy
dessä. Murtovesipaikoilla seuralaislajeja ovat mm.
hentovita, tähkä-ärviä ja paunikko, järvissä tylppä
lehtivita, vesirutto, haarapalpakko, kolmihedevesi
rikko sekä notkeanäkinruoho.

Hentonäkinruoho on esiintymisessään hyvin oikulli
nen ja voi joinakin vuosina olla samalla paikalla
hyvin runsas, toisina tyystin kadoksissa.

4. Kannan kehitys. Jääkauden jälkeisellä lämpökau
della hentonäkinruohon alue on ollut nykyistä laa
jempi, mutta silti paljon suppeampi kuin notkeanä
kinruohon. 1800-luvulta lähtien Suomesta on löy
detty 16 esiintymispaikkaa, joista vain seitsemästä
kasvi on viime vuosina löydetty.

U: Espoo Grundträsk 1949, viimeiset havainnot
1963.

U: Espoo Luukinjärvi 1964.
U: Karjaa Läppträsket 1983, 1984 runsas esiinty

mä.
U: Kauniainen Gallträsk 1949, 1950, etsitty tulok

setta 1960-luvulla.
U: Loviisa 1864.
U: Porvoo Maren 1857, viimeiset havainnot 1965,

jonka jälkeen etsitty tuloksetta.
U: Pukkila Kanteleenjärvi 1964, etsitty tuloksetta

1981.
U: Vihti Hiidenvesi 1847, yhteensä 4 kasvupaik

kaa, viimeiset havainnot 1960-luvulla, etsitty
tuloksetta 1980-luvulla.

Ky: Kotka Mussalo 6 paikalla Kymijokisuun tuntu
massa ja lähisaarten liepeillä 1933-1937, kaik
kia etsitty tuloksetta viime vuosina.

Ky: Parikkala Simpelejärvi 1963 lähtien 6 paikassa,
1980-luvulla harvinaistunut.

Ky: Pyhtää Suurahvenkoski 1982.
H: Asikkala-Hollola Vesijärvi 1864, 1984 yli 10

paikassa eri puolilla järveä.
M: Rantasalmi Rauanvesi 1852, 1982.
M: Rantasalmi kirkonkylä, Kosolanlampi 1963 n.

10 ajelehtivaa yksilöä, etsitty tuloksetta 1974.

PK: Kitee Kiteenjärvi 1962, 1973
tynyt 1970-luvulta alkaen,
runsaana suppealla alueella.

PK: Liperi Särkijärvi 1941, 1984
nehköllä alueella.

Hentonäkinruoho on mukana Neuvostoliiton punai
sessa kirjassa. Euroopan Neuvoston luettelossa se
on vaarantunut.

Spädnajas

Näkinruohokasvit

5 cm

5 paikassa, vähen
1984 suhteellisen

suht. runsas pie
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5. Vähenemisen syyt / Uhkatekijät. Veden laadun
muutokset uhkaavat eniten hentonäkinruohon säily
mistä. Toisaalta liika rehevöityminen, jätevedet ja
liettyminen (esim. Porvoossa, Kotkassa ja mahdolli
sesti Parikkalassa) ja toisaalta happamoituminen
aiheuttavat näkinruohon vähenemisen. Myös suuret
vesistömuutokset voivat haitata kasvia.

6. Toteutetut suojelutoimet.

7. Ehdotettavat suojelutoimet. Koska päävastuu la
jin säilymisestä on Suomella, on lajin biologiaa
tutkittava ja esiintymien tilaa seurattava huolellises
ti. Myös veden laatua on seurattava ja tarvittaessa
ryhdyttävä parannustoimiin ja alueiden käyttörajoi
tuksiin. Keruulla tai lajirauhoituksella ei tällaiselle
pienelle uposkasville ole juuri merkitystä.

8. Kirjallisuus. Ahlqvist 1943, Backman 1950, Bark
man 1963, Erkamo l950a, Kotilainen l954c, Kurtto
1985, Siren 1969, Ulvinen 1984, Venäläinen 1982.

95



POLYGALÄ COMO$Ä Schkuhr Luokka: V

TUPSULINNUNRUOHO Toppjungfrulin

Polygalaceae Linnunruohokasvit

1. Luonnehuinta. Monivuotinen, pienehkö (15—30
cm) kohenevavartinen ketokasvi, jolla on tupsumai
set, tiheät, sinipunertavat kukkatertut.

2. Levinneisyys. Lähes yksinomaan eurooppalainen,
mantereinen arokasvi, jota esiintyy Pohjois-Espan
jasta Etelä-Ruotsiin sekä idässä Turkkiin ja Uralille
asti. Etelä-Ruotsissa paikoin melko yleinen, Norjas
sa, Pohjois-Baltiassa ja Karjalassa hyvin harvinai
nen.

Suomen ainoat esiintymispaikat ovat Ahvenanmaal

3. Biologia. Tupsulinnunruoho on kalkkia ja valoa
vaativa kasvi, joka viihtyy matalassa, usein aukkoi
sessa kasvipeitteessä, mm. kalliokedoilla ja kuivilla,
laidunnetuilla rantaniityillä. Kaikki esiintymät ovat
ilmeisesti pienilmastollisista syistä hyvin lähellä me
renrantaa.

4. Kannan kehitys. Suomesta tunnetaan 6 vanhaa
tupsulinnunruohon löytöpaikkaa, joista kolmea ei
ole vielä tarkistettu, mutta kolmella paikalla kasvus
tojen on todettu pienentyneen. Lisäksi 1980-luvulla
on löydetty muutamia uusia esiintymiä ja kannan
koko on nykyään yhteensä hieman yli sata yksilöä.

A: Eckerö Storby 1885, 1931.
A: Jomala Onningeby 1927, 1964 runsaasti, 1980-

luvulla taantunut voimakkaasti.
A: Lemland Kungshotm 1927, 1980 osa esiinty

mästä tuhoutunut, osa uhattuna.
A: Lemland Norrby 1932 1 esiintymä, joka on

säilynyt melko runsaana 1980-luvulle. 1980 löy
dettiin 3 uutta esiintymää, jotka pienenevät
jatkuvasti.

A: Lemtand Hemön
A: Lumparland 1933, tarkka sijainti epäselvä
A: Sund 1884, tarkka sijainti epäselvä.

Tupsulinnunruoho on Ruotsissa silmälläpidettävä.

5. Vähenemisen syyt / Uhkatekijät. Laidunnuksen
loppumisen myötä sopivat niityt ovat pensoittumas
sa tai muuten sulkeutumassa ja linnunruohokasvus
tot tukahtumassa. Myös kuluminen ja rakentaminen
ovat tuhonneet osan kasvustoja mm. Lemiandin
Norrbyssä ja ovat jatkuvana uhkana huvila-asutuk
sen lähellä oleville esiintymille.

6. Toteutetut suojelutoimet. Laji on ollut rauhoitet
tu Ahvenanmaalla vuodesta 1953.

7. Ehdotettavat suojelutoimet. Norrbyn ja Önninge
byn esiintymät olisi suotavaa rauhoittaa ja alueita
hoitaa laiduntamalla tai niittämällä. Kungsholmin ja
Norrbyn kasvupaikkojen lähellä olevien huviloiden
asukkaille olisi suotavaa ilmoittaa esiintymistä.

8. Kirjallisuus. Hggström ym. 1982, Lindberg
1980, Nilsson & Gustafsson 1976.

5 cm
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POLYGONUMBISTORTA L. Luokka: V

KONNANTATAR Stor ormrot
Polygonaceae

1. Luonnehdinta. Monivuotinen, melko kookas
(20—80 cm) ja kaunis kosteikkokasvi, jolla on
vaaleanpunaiset kukat ja käyrä, käärmemäinen juu
rakko.

2. Levinneisyys. Lajia esiintyy yhtenäisesti läpi
Keski- ja Etelä-Euroopan, aina Baikalille asti. Poh
joisella alueellaan se on itäinen ja esiintyy etupäässä
Neuvostoliiton Karjalasssa ja Kuolassa sekä Baltian
maissa; ei muissa Pohjoismaissa.

Suomesta tunnetaan vakiintuneiden tulokasesiinty
mien ja viljelyjäänteiden lisäksi vain yksi mahdolli
sesti alkuperäinen kasvupaikka Varsinais-Suomesta
sekä subfossiililöytö Uudeltamaalta.

3. Biologia. Konnantatar on lehtokorpien, lettojen
ja kosteiden, rehevien niittyjen kasvi. Sen suomalai
nen kasvupaikka on lähdealue, missä seuralaislajei
na ovat mm. kevätlinnunsilmä, soikkokaksikko ja
suokeltto. Konnantatarta on viljelty maassamme
koristekasvina monin paikoin. Se säilyy sitkeästi
vanhana viljelyjäänteenä kuivillakin paikoilla ja
niittämisestä huolimatta. Sitä on tullut Suomeen
myös mm. venäläisen sotaväen mukana

4. Kannan kehitys. Suomesta tunnetaan vain yksi
ilmeisesti alkuperäinen esiintymispaikka (jota on
myös epäilty tulokasluonteiseksi).

TP: Loimaa Pappinen 1952 2 m2 alalla, 1984 5.
osakasvustoa, yht. 30—40 kukkivaa versoa.

Lisäksi tulokasesiintymiä on löydetty mm. Turusta,
Kaskisista, Hangosta, Helsingistä, Lappeenrannas
ta, Hattulasta, Lammilta, Vieremältä, Ilomantsista,
Kuhmosta jne.

5. Vähenemisen syyt / Uhkatekijät. Mahdollisia
uhkatekijöitä Loimaalla ovat vedenottohankkeet
sekä soranotto lähiharjusta.

6. Toteutetut suojelutoimet. Loimaan Pappisten
Isolähteestä muodostettiin luonnonsuojelualue 1960.

7. Ehdotettavat suojelutoimet. Esiintymän tilaa tu
lee tarkkailla ja mahdolliset esiintymispaikan luon
netta muuttavat toimet estää.

8. Kirjallisuus. Perttula 1949.

Tatarkasvit

5 cm
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POTENTILLA TABERNAEMONTANI Ascherson Luokka: V

PIKKUHÄNHIKKI Småfingerört

Rosaceae Ruusukasvit

1. Luonnehdinta. Monivuotinen, pieni (5—15 cm),
mattomaisesti kasvava ketokasvi, jolla on keltaiset
kukat.

2. Levinneisyys. Eurooppalainen, melko läntinen
kasvi, jonka eteläisimmät esiintymät ovat Pohjois
Italiassa ja Espanjassa, itäisimmät Romaniassa.
Etelä-Ruotsissa paikoin suhteellisen yleinen, mutta
muualla Pohjoismaissa sekä Baltiassa harvinainen.

Suomessa muutamia esiintymiä Ahvenanmaalla.

3. Biologia. Pikkuhanhikki on kuivien, valoisien
kallioketojen ja kivikkoniittyjen kasvi, joka suosii
selvästi kalkkipitoista kasvualustaa ja hyötyy kasvu-
paikkansa kulutuksesta. Leviää sekä siemenistä että
rönsyistä.

4. Kannan kehitys. Pikkuhanhikki on ilmoitettu
löydetyksi useista Ahvenanmaan ja Varsinais-Suo
men saarista, mutta suurin osa esiintymistä on
osoittautunut risteymäsyntyiseksi sakarahanhikiksi
(P. subarenaria). Pikkuhanhikki on harvinaisin han
hikkilajimme, jolla on kymmenkunta tunnettua
esiintymää ja selvästi taantuva kehitys. Ensimmäi
nen manner-Suomen esiintymä löydettiin vasta
1984.

A: Eckerö Storby Torp 1952, 1969.
A: Eckerö Storby Skeppsvik 1951, 1982.
A: Jomala Björsby 1981 2—3 paikkaa, lisäksi

Jomalassa pari muuta paikkaa, joita ei ole vielä
tarkistettu,

A: Lemland Lemböte Granholm 1984 4 mätästä.
A: Sund Kasteihoim 1982
TP: Suomusjärvi Arpalahti Laukkallio 1984, 1985

n.15 mätästä, läpimitaltaan 10—30 cm.

5. Vähenemisen syyt / Uhkatekijät. Laidunnuksen
vähenemisen vuoksi hanhikin kasvupaikat ovat pen
soittumassa ja matalat hanhikkikasvustot tukahtu
massa.

6. Toteutetut suojeintoimet. Laji rauhoitettiin Ahve
nanmaalla 1984.

7. Ehdotettavat suojelutoimet. Ainakin kahdesta
Jomalan Björsbyn kasvupaikasta sekä Suomusjär
ven Laukkalliosta olisi syytä muodostaa suojelualu
eet. (Ahvenanmaan paikoilla esiintyy myös erittäin
uhanalainen ketonukki). Kasvupaikkojen säilyttämi
nen edellyttää huolellisesti suunniteltua alueiden
hoitoa.

5 cm

8. Kirjallisuus. Hggström ym. 1982, Havia 1986,
Nurmi 1986.



PUCCINELLIA PHRYGANODES (Trin) Scribner & Merr Luokka: V

RÖNSYSORSIMO Arktisk saltgräs

Poaceae Heinäkasvit

1. Luonnehdinta. Monivuotinen, melko matala
(10—30 cm), mätästävä heinä, jolla meillä on vain
kukattomia, pitkiä ja rentoja, juurehtivia versoja ja
vain harvoin harsut, vähäkukkaiset kukinnot.

2. Levinneisyys. Rönsysorsimon yleisalue on sir
kumpolaarinen ja käsittää kaikkien arktisten menen
rannat.

Suomessa, Pohjanlahden perukoilla, on merkittävä
erillinen esiintymisalue. Lähimmät kasvupaikat ovat
Vienanmeren ja Jäämeren rannoilla.

3. Bio]ogia. Rönsysorsimo kasvaa aukkoisilla me
renrantaniityillä, paljailla lietemailla sekä suolamaa
laikuissa, missä kilpailu on vähäistä. Se muodostaa
heikosti uusia kasvustoja ja häviää nopeasti sulkeu
tuvasta kasvipeitteestä. Se ei tuota siemeniä, vaan
leviää kasvullisesti: irtautuvien ja aaltojen, tuulen,
eläinten tai ihmisen mukana ajelehtivien pintarönsy
jen avulla.

4. Kannan kehitys. Rönsysorsimo on löydetty Suo
mesta kaikkiaan 12 paikasta, joista 7 esiintymää on
ilmeisesti hävinnyt ja yksi häviämässä.

V: Lohtaja Marinkainen 1966, 1969 ainakin 17
laikkua, 1983 4 huonokuntoista kasvustoa
(100—200 cm2) yhden suolalaikun alueella, hä
viämässä.

0: Hailuoto Kutukari 1929 ja 1935; Ryöpäs 1935.
0: Hailuoto Väntetänkari 1948, 1966 useissa suo

lalaikuissa yhteensä 0.2 km2 alalla, 1979 osa
laikuista hävinnyt ja pienentynyt, mutta uusia
muodostunut rannemmaksi.

0: Hailuoto Isomatala 1973 useita kasvustoja 15
ha alalla.

0: Hailuoto Tömppä 1974 joitakin kasvustoja pie
nissä suolalaikuissa, hävinnyt.

0: Haukipudas Kraaseli 1966 yksi 1200 cm2 kas
vusto, etsitty tuloksetta 1978 ja 1983, suolalaik
kuja kuitenkin edelleen jäljellä.

0: Lumijoki Kari 1966 3 kasvustoa (200—300
cm2), etsitty tuloksetta 1975—1983, suolalaik
kujen kasvipeite sulkeutunut, ilmeisesti hävin
nyt.

0: Oulu Kempeleenlahti 1967 4 pientä kasvustoa
(100—500 cm2), hävinneet 1978.

0: Oulunsalo Hylkykari 1966 15 pientä kasvustoa
(suurin 900 cm 2), hävinneet 1978.

0: Oulunsalo Pajuniemi 1966 useissa suolalaikuis
sa yhteensä usean neliörnetrin kokoinen esiinty
mä, hävinnyt 1978.

0: Siikajoki Tauvo 1926, 1967 12 pientä kasvus
toa, 1976—1983 etsitty tuloksetta, ilmeisesti
hävinnyt.

5. Vähenemisen syyt / Uhkatekijät. Suurin osa
esiintymistä on hävinnyt sen vuoksi, että kasvupai

kat ovat ruovikoituneet tai kasvupeite muuten sul
keutunut. Sulkeutumista on nopeuttanut paljolti
rantalaidunnuksen ja niiton väheneminen. Myös
huvilarakentaminen sekä pelloksiraivaus on tuhon
nut joitakin kasvupaikkoja.

6. Toteutetut suojelutoimet.

7. Ehdotettavat suojelutoimet. Säilyneistä kasvupai
koista tulee muodostaa luonnonsuojelualueita, joita
pidetään tarvittaessa avoimina hoitotoimin.

8. Kirjallisuus. Siira & Merilä 1985.

3 cm
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SALSOLA KALI L.

OTAKILOKKI

Chenopodiaceae

Sodaört

Savikkakasvit

Luokka: V

1. Luonnehdinta. Yksivuotinen, matalakasvuinen
(5—30 cm), voimakkaasti haarova merenrantakasvi,
jonka möyheiden lehtien päissä on kovat piikit.

2. Levinneisyys. Eurooppalainen kasvi, jota tava
taan Atlantin rannikolla Etelä-Norjasta Portugaliin
sekä Välimeren ja Itämeren rannoilla.

Suomessa nykyään vain Varsinais-Suomen ulkosaa
ristossa sekä Hankoniemellä, aiemmin myös Suo
menlahden rannoilla.

3. Biologia. Otakilokki kasvaa merenrannoilla, jos
kus rannan alaosassa meriveden vaikutuspiirissä,
mutta useimmin ylempänä rannalla rakkoleväkasau
milla tai pelkällä hiekalla. Seuralaiskasveja ovat
mm. merisinappi, suola-arho ja värimorsinko.

Otakilokki on hiekkarantojen pioneerilaji, joka
osallistuu hiekan sitomiseen ja dyyniaiheiden muo
dostumiseen. Usein dyyneissä on pinnalla elävää
otakilokkia ja hiekkaan hautautuneena kuolleita
vanhoja versoja. Otakilokin vuotuinen runsausvaih
telu on hyvin suuri.

4. Kannan kehitys. Otakilokki kasvoi Suomessa
aiemmin lähes koko Suomenlahden alueella sekä
Ahvenanmaalla. Se on kuitenkin kahta paikkaa
lukuunottamatta ilmeisesti hävinnyt.

A: Eckerö (Torp, Degersand ja Böle) 1907—1960.
A: Harnmarland Tellholm 1949.
A: Sottunga 1889
TP: Dragsfjärd (Vänö, Rosala ja Högsåra) 1927—

1943, esiintymät hävinneet sittemmin.
TP: Korppoo Jurmo 1920, 1985 satoja yksilöitä

kolmessa eri paikassa.
TPs Nauvo Nötö 1930—1961, färö 1962, etsitty

tuloksetta 1984.
U: Espoo Pentala 1936, etsitty tuloksetta 1984.
U: Espoo Utskärsholme 1952, etsitty tuloksetta

1983.
U: Hanko—Tammisaari lukuisia esiintymiä alkaen

1836 (Tvärminne, Täktom, Gråörsudden, Lap
pohja).

U: Hanko Tultiniemi 1984 n. tuhat yksilöä.
U: Helsinki useita paikkoja 1872—1930 (Kallvik,

Melkki, Sörnäinen, Villinki, Vuosaari), etsitty
tuloksetta viime vuosina.

U: Inkoo Skämö 1911 ja fagerö 1925, molempia
etsitty tuloksetta 1980, 1984.

U: Kirkkonummi Edesön 1913, etsitty tuloksetta
1984.

U: Pernaja useita paikkoja 1857—1952 (Hästö,
Kolasund, Orrengrund, Sarvlax, Sondarö ja
Våtskär), ilmeisesti hävinneet.

U: Porvoon kaupungin ja mlk. :n alueella useita
esiintymiä 1854—1952 (Brännholm, Emsalö,
Glosholm, Korssundsholmen, Pellinki, Pörtö,

Sandön, Skären, Tunnholmen, Vessölandet),
useimmista etsitty tuloksetta,

U: Tenhola Grönvik Padva 1927, 1944, etsitty
tuloksetta 1979—1983.

Ky: Kotka Kymi 1912.
Ky: Pyhtää useita esiintymiä 1922—1966 (Hevos

saari, Kaunissaari, Koukkusaari ja Mogenpor
tö).

Ky: Vehkalahti Tammio 1866 ja Vilniemi 1904,
molemmista etsitty tuloksetta 1984.

Ky: Virolahti, Vilkkilä-Paatio 1895—1935 ja Sy
dänkylä 1952, molempia etsitty tuloksetta 1984.

Aikaisemmin lisäksi satunnaisena tulokkaana muu
tamissa satamissa.

5. Vähenemisen syyt / Uhkatekijät. Otakilokin kas
vupaikat ovat yleensä parhaita uima- ja auringonot

5 cm
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torantoja, joten ne ovat kuluneet ja kasvustoja on
monin paikoin jopa revitty tai haravoitu pois niiden
piikkisyyden vuoksi (esim. Pyhtään Kaunissaari).
Laidunnuksen loppuminen rannoilla on toisaalta
edistänyt otakilokkikasvustoja tukahduttavaa pen
soittumista (etenkin kurttulehtiruusu) ja ruovikoitu
mista sekä toisaalta aiheuttanut rakkolevän taantu
misen kanssa otakilokille tarpeellisten ravinteiden
vähenemistä.

6. Toteutetut suojelutoimet. Jurmon esiintymä on
saaristomeren kansallispuiston alueella ja valtio on
ostanut osuuden sen yhteismaista.

7. Ehdotettavat suojelutoimet. Kannan seurantaa
sekä Jurmon esiintymispaikkojen laiduntamista tu
lee jatkaa.

8. Kirjallisuus. Eklund 1930, Kujala & Ulvinen
1964, Vuokko & Suominen 1976 ja 1977.
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SAMOLUS VALERANDI L. Luokka: V

SUOLAPUNKA

Primulaceae

Bunge

Esikkokasvit

1. Luonnehdinta. Monivuotinen, melko matalakas
vuinen (3—40 cm), pysty ja kalju merenrantakasvi,
jonka valkoiset kukat muodostavat pitkän, harsun
latvatertun.

2. Levinneisyys. Laaja-alainen laji, jota tavataan
koko eteläisellä pallonpuoliskolla sekä pohjoisella
pallonpuoliskolla Yhdysvaltain eteläosissa, Euroo
passa ja Lounais-Aasiassa.

Suomessa on kaksi erillistä aluetta, Ahvenanmaalla
sekä Suomenlahden rannikolla Porvoon ja Haminan
välillä.

3. Biologia. Itämeren piirissä suolapunka on melko
ehdoton merenrantakasvi, jonka kasvupaikat syvälle
työntyvien merenlahtien perukoilla jäävät yleensä
korkean veden alle. Suolapunka viihtyy parhaiten
savisilla ja vetisillä, hiukan kivisillä rantaniityillä,
etenkin niiden niukkakasvisilla kohdilla. Seuralais
kasveja ovat mm. rannikki ja isorantasappi.

Suolapunka lisääntyy sekä suvullisesti että kasvulli
sesti silmujuurrukkaista. Se kasvaa usein kapeina,
rantaviivaa rajoittavina kasvustoina vesirajassa ja
paikoin vedessä. Sen on arveltu levinneen meille
joko kahlaajalintujen tai laivaliikenteen mukana.

4. Kannan kehitys. Suolapunkaa on tavattu Suomes
ta kaikkiaan muutamista kymmenistä paikoista,
mutta osasta se on jo hävinnyt ja kaikkialla taantu
nut. Nykyesiintymien määrää ja tilaa ei tosin vielä
kunnolla tunneta.

A: Finström Bamböle 1945, Ljungarn 1921, Lin
dersholm 1938.

A: Finström Bergö-Husö 1881, 1984.
A: Geta useita paikkoja alkaen 1885 (Djupvik,

Äppelö, Löknäs, Hagviken, Bolstaholm).
A: Hammarland Berghamn 1923.
A: Hammarland Bovik 1939, 1984 n. 1 neliömetrin

alalla.
A: Jomala Hammarudda 1938.
A: Jomala Vargsunda 1853, 1980 runsas esiinty

mä.
A: Lemland muutamia paikkoja 1887—1956 (Mel

lanviken, Söderby),
A: Lemland Granboda 1956, 1982.
A: Lumparland muutamia paikkoja 1901—1949

(Furuholm, Lumpostrand).
U: Espoo 1875.
U: Loviisa Hästholmen 1800-luvulla.
U: Pernaja useita esiintymiä 1857—1945 (Fastsnäs

Horslök, Sarvlax, Savolax ja Strömslandet).
U: Porvoo mlk. useita paikkoja 1854 alkaen

(Emäsalo, Kardrag, Långholm)
U: Porvoo mtk. Sondby 1954, 1983 joitakin kym

meniä yksilöitä.
U: Porvoo mtk. Tirmo-Pellinki 1982 ja 1983 useita

esiintymiä, yhteensä tuhansia yksilöitä.

U: Ruotsinpyhtää Bullers 1852, Vahterpää 1902.
Ky: Hamina—Vehkalahti Summa 1964, 1984 4 pai

kassa harvakseltaan.
Ky: Hamina Rakila 1950, 1976 5 yksilöä, 1984

hävinnyt.
Ky: Vehkalahti Vilniemi 1907 ja Ulko-Tammio

1931, molempia etsitty tuloksetta 1984.
Ky: Vehkalahti Mänttahti 1871, 1950 4 erillistä

esiintymää, 1984 1 hävinnyt, 1 taantunut, 1 :ssä
kaksi pientä esiintymää ja 1 :ssä runsaasti, kai
kissa yhteensä kymmeniä yksilöitä.

Ky: Vehkatahti Pyötsaari 1950-luvun alussa 2 eril
listä laajaa kasvustoa, 1984 toinen hävinnyt,
toinen voimakkaasti niukentunut, yhteensä jäl
jellä n. 30 yksilöä.

5 cm
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5. Vahenemisen syyt / Uhkatekijät. Laidunnuksen
loputtua suurin osa sopivista rannoista on ruovikoi
tunut ja pensoittunut ja suolapunka hävinnyt.
Maankohoaminen on kiihdyttänyt paikoin kehitys
tä. Myös kulutus ja rantarakentaminen ovat tuhon
neet entisiä kasvupaikkoja.

6. Toteutetut suojelutoimet. Vehkalahden Pyötsaa
ren esiintymästä on ilmoitettu huvilanomistajalle,
joka pitää kasvia silmällä ja välttää kasvupaikan
muuttamista.

7. Ehdotettavat suojelutoimet. Kaikki vanhat kasvu-
paikat tulee tarkistaa ja lajin biologiaa selvittää.
Esiintymispaikkoja tulee hoitaa esimerkiksi laidun
tamalla.

8. Kirja]]isuus. Kujala & Ulvinen 1964, Lemberg &
Klingstedt 1967, Silkkilä 1945a.
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$CLERANTHUS PERENNIS L. Luokka: V

VAALEAJÄSENRUOHO Vitknavel

Caryophyllaceae Kohokkikasvit

1. Luonnehdinta. Monivuotinen, pieni (5—15 cm),
harmaan sinivihreä ja jokseenkin kalju kulttuurikas
vi, jolla on rennot varret, käyrät neulasmaiset lehdet
ja mitättömät kukat.

2. Levinneisyys. Vaaleajäsenruohoa tavataan melko
yleisenä Etelä-Ruotsista ja Baltiasta aina Siperiaan
ja Armeniaan asti.

Suomessa vakiintuneena vain Ahvenanmaalla ja Ky
men läänissä.

3. Biologia. Vaaleajäsenruoho kasvaa hiekkaisilla
kadun- ja tienvarsilla, kentillä sekä kuivilla kallion-
rinteillä

4. Kannan kehitys. Suomesta löydetyistä, alle kym
menestä vakiintuneesta esiintymästä on jäljellä enää
neljä.

A: Eckerö Käringsund 1934 iso kasvusto, joka
väheni 1940-luvulla, mutta oli uudelleen run
sastunut 1953, viimeinen havainto 1959, minkä
jälkeen etsitty tuloksetta.

Ky: Hamina useissa paikoissa kaupungin kaduilla
ja valleilla ainakin 1903 lähtien, 1980-luvulla 1
esiintymä.

Ky: Vehkatahti Ristiniemi- Viiniemi 1900-luvun
alusta lähtien useissa paikoissa, 1980-luvulla
3—4 esiintymää, joista yksi hyvin niukka ja
vain yksi suhteellisen runsas ja vakaa.

Lisäksi satunnaisena mm. Lokalahdella, Espoossa,
Inkoossa, Kirkkonummella, Tammisaaressa, Vaa
sassa, Nurmeksessa ja Oulussa.

5. Vähenemisen syyt / Uhkatekijät. Vähenemisen on
aiheuttanut kasvipeitteen esiintymispaikkojen sul
keutuminen mm. laiduntamisen loppumisen vuoksi.
Haminassa myös teiden päällystäminen ja rakenta
minen on tuhonnut kasvupaikkoja.

6. Toteutetut suojelutoimet.

7. Ehdotettavat suojelutoimet. Lajin biologiaa ja
kasvupaikkojen hoitotarvetta on selvitettävä. Aina
kin laajimmasta Vehkalahden esiintymispaikasta tu
lee muodostaa luonnonsuojelualue.

8. Kirjallisuus. Kujala & Ulvinen 1964, Saarisalo
Taubert 1963, Silkkilä 1945b, Törnroth 1954.

3 cm
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SUAEDA MARITIMÄ (L.) Dumort Luokka: V

PIKKUKILOKKI Saltört

Chenopodiaceae

1. Luonnehdinta. Yksivuotinen, meillä yleensä ma
tala (5—15 cm), maanmyötäinen merenrantakasvi,
joka versot ovat kaljut, sinivihreät tai punertavat.

2. Levinneisyys. Laajalla alueella esiintyvä kasvi,
josta tavataan tiettyä yhtenäistä tyyppiä Euroopan
länsirannikolla ja Itämeren piirissä sekä omia, ilmei
sesti eri lajeiksi luettavia tyyppejä Mustanmeren,
Kaspian meren ja Aral-järven ympäristöissä, Lähi
Idässä sekä Keski-Aasiassa.

Suomessa luontaisena vain Ahvenanmaalla.

3. Biologia. Pikkukilokki on suolaisen merenrannan
pioneerikasvi, joka yhdessä suolayrtin kanssa muo
dostaa niittymäisiä väitä kasvittomien suolamaalaik
kujen reunoille. Muita seuralaiskasveja ovat suola
solmukki sekä meriratamo.

Pikkukilokki kukkii myöhään kesällä ja sen sieme
net itävät keväällä.

4. Kannan kehitys. Suomesta on tunnettu kaikkiaan
yli kymmenen luonnonvaraista kasvupaikkaa, mutta
jatkuvan taantumisen tuloksena lienee jäljellä enää
vain viisi esiintymää.

A: Brändö fiskö 1931.
A: Brändö Lappo 1924 ja Torsholma 1934, 1984

molemmat esiintymät säilyneet, toinen hyvin
niukka.

A: Kumlinge Seglinge 1924, ilmeisesti hävinnyt.
A: Kökar Idö 1887.
A: Kökar Hetisö 1909 ja Osterbygge 1923, 1984

esiintymissä yhteensä 3—4 melko laajaa kas
vustoa.

A: Sottunga Långvik 1829, Langnäs 1919, Ko
hamn 1919, ilmeisesti hävinneet.

A: Vårdö Sikören 1945.
A: Vårdö Lökviken 1931, 1979 yksi esiintymä.

Lisäksi satunnaisesiintymiä Turussa, Loimaalla,
Helsingissä ja Pernajassa.

5. Vähenemisen syyt / Uhkatekijät. Pikkukilokin
taantumisen syynä on laidunnuksen lakattua alka
nut merenrantaniittyjen sulkeutuminen. Lisäksi uh
kana ovat rantarakentaminen, rantojen perkaukset,
kulutus sekä rantaniittyjen ojitukset jne.

6. Toteutetut suojelutoimet.

7. Ehdotettavat suojelutoimet. Vanhojen esiintymis
paikkojen tarkistuksia olisi syytä jatkaa ja lajin
biologiaa selvittää. Selvitysten perusteella olisi tar
peen aloittaa kasvupaikkojen laidunnus tai muu
hoito.

8. Kirjallisuus. Eklund 1930, Palmgren 1927b ja
1932b.

Savikkakasvit

5
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THALICTRUMAQUILEGIIFOLIUM L. Luokka: V

LEHTOÄNGELMÄ

Ranunculaceae

1. Luonnehdinta. Monivuotinen, hyvin kookas
(50—150 cm) lehtokasvi, jolla on kauniit violetinpu
naiset, pitkäheteiset kukinnot.

2. Levinneisyys. Itäeurooppalainen laji, jota tava
taan harvinaisena Fennoskandiassa ja Keski-Euroo
pan vuoristoissa, yhtenäisenä Ääniseltä Riianlahteen
asti. Melko runsaasti Etelä-Ruotsissa ja Norjassa
sekä Itä-Karjalassa.

Suomesta on löydetty vain muutamia esiintymiä
Pohjois-Karjalasta.

3. Biologia. Lehtoängelmä viihtyy kosteissa, melko
varj oisissa lehdoissa ja korpimaisissa notkelmissa.
Sen seuralaislajeja ovat meillä mm. kuusama, näsiä,
konnanmarj a, lehto-orvokki ja kullero. Lehtoängel
mä on etupäässä hyönteispölytteinen, mutta myös
tuuli- ja itsepölytystä tapahtuu. Lehtoängelmää vii
jellään Keski-Euroopassa koristekasvina ja mehiläis
ten ravintokasvina. Myös Suomessa sitä on viljelty
kartanopuistoissa, mistä se on paikoin levinnyt
luontoonkin.

4. Kannan kehitys. Lehtoängelmän esiintyminen
nyky-Suomen alueella todettiin vasta 1956. Sitä
ennen esiintymät tunnettiin vain paikallisesti. Kaik
kiaan laji on löydetty meiltä kolmesta eri paikasta,
joista yhdestä se on hävinnyt.

PK: Kitee Närsäkkätä Otravaara 1956, 1984 esiinty
mä yli kymmenen aarin suuruinen.

PK: Kitee Närsäkkälä 1956, 1985 melko runsas
esiintymä.

PK: Kitee Kiteenlahti Hiidensaari 1962, etsitty tu
loksetta myöhemmin.

Lisäksi viljelykarkulaisena mm. Janakkalassa.

5. Vähenemisen syyt / Uhkatekijät. Kiteenlahden
esiintymä lienee ollut melko satunnainen ja hävinnyt
sukkession myötä. Muita esiintymiä uhkaa pensas
ton ja puuston liiallinen tiheneminen.

6. Toteutetut suojelutoimet. Laji rauhoitettiin Suo
messa v. 1983. Otravaaran esiintymispaikan keski
sestä osasta on muodostettu luonnonsuoj elualue,
jossa on suoritettu hiukan raivausta.

7. Ehdotettavat suojelutoimet. Lehtoängelmän Ot
ravaaran esiintymän suojelemiseksi kokonaisuudes
saan tulee luonnsonsuojelualuetta laajentaa ja hoi
taa puustoa varovasti harventaen. Lajin biologiaa,
mm. laiduntamisen vaikutusta on syytä tutkia ja
laatia sen perusteella suojelualueelle lehtoängelmää
suosiva hoitosuunnitelma.

8. Kirjallisuus. Borg 1973, Makkonen 1982, Toivo
nen & Huttunen 1976.

Aklejruta

Leinikkikasvit

10 cm
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TORILIS JAPONICA (Hoult.) DC. Luokka: V

PUNAKATKO Rödfloka

Apiaceae

1. Luonnehdinta. Yksivuotinen, harvoin kaksivuo
tinen, vaihtelevankokoinen (5—90 cm) niittykasvi,
jolla on karvaiset versot ja yleensä punaiset, joskus
valkoiset, pienehköt kukinnot.

2. Levinneisyys. Punakatkon pääalueita ovat lähes
koko Eurooppa ja Japani. Lisäksi sillä on erillis
esiintymiä harvakseltaan muualla Aasiassa sekä
Pohjois-Afrikassa. Tanskassa sekä Norjan ja Ruot
sin eteläosissa punakatko on suhteellisen yleinen.

Suomen ainoat esiintymät ovat Ahvenanmaalla.

3. Biologia. Punakatko suosii kalkkipitoisia ja kult
tuurivaikutteisia paikkoja. Se kasvaa meillä kivik
koisilla rinneniityillä ja kedoilla, usein asumusten ja
teiden lähistöllä sekä rannoilla pensaikoissa, lepi
koissa tai lehdoissa.

Punakatko kestää hyvin kuivuutta, mutta ei varjos
tusta. Sen runsaus vaihtelee vuosittain melko pal
jon.

4. Kannan kehitys. Punakatko on löydetty Suomes
ta kaikkiaan yli kymmenestä paikasta, joista useim
mista se on ilmeisesti hävinnyt. Osa kasvupaikoista
on tosin vielä tarkistamatta.

A: Eckerö Torp Degersand 1951, 1971.
A: Fögiö Bänö Bockholm 1981 satoja yksilöitä.
A: Geta Dånö 1897, 1984 2 lähekkäistä kasvustoa,

molemmissa kymmeniä yksilöitä.
A: Geta Gräggnäs 1946 ja Andholmen 1931, tark

ka sijainti epävarma.
A: Geta Isaksö 1922 ja Andersö 1914, molempia

etsitty tuloksetta viime aikoina.
A: Hammarland Torp 1903—1955, etsitty tulok

setta 1981.
A: Jomala Djurvik 1949, Hammarudda 1903—

1954, Kungsö Långnäsudden 1932, Kungsö
Möskatan 1932—1958, etsitty tuloksetta 1982.

A: Kökar Kariby 1972, 1980 2 esiintymää, yhteen
sä yli 100 yksilöä.

A: Kökar Osterbygge 1980 2 esiintymää, joista
toinen pieni ja toisessa satoja yksilöitä.

A: Maarianhamina 1908.
A: Saltvik Hamnholmen 1933.
A: Sund Bomarsund 1957 ja Prästö 1924, etsitty

tuloksetta 1980—1981.

5. Vähenemisen syyt / Uhkatekijät. Suurin syy
vähenemiseen on laidunnuksen lakkaamista seuran
nut kasvupaikkojen sulkeutuminen.

6. Toteutetut suojelutoimet. Laji rauhoitettiin Ahve
nanmaalla 1984.

7. Ehdotettavat suojelutoimet. Ainakin Fögiön ja
Kökarin esiintymispaikoista olisi suotavaa muodos
taa luonnonsuojelualueet, joille järjestetään myös 8. Kirjallisuus. Hggström ym. 1982, Palmgren
seuranta sekä hoito. 1927a ja 1934.

Sarjakukkaiskasvit

5 cm
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TRISETUMSUBALPESTRE (Hartman) Neuman Luokka: V

LAPINKAURA Venhavre

Poaceae

1. Luonnehdinta. Monivuotinen, pienehkö (15—30
cm) joenvarsiniittyjen heinä, jolla on melko ohuet,
kaljut korret ja pienistä tähkylöistä muodostunut
röyhy.

2. Levinneisyys. Eurosiperialainen laji, jota esiintyy
Venäjän arktisissa osissa, Siperiassa sekä erillisenä
suppealla alueella Pohj ois-Fennoskandiassa, harvi
naisena Norjassa ja Ruotsissa.

Suomessa harvinaisena Luoteis-Enontekiöllä.

3. Biologia. Lapinkaura on Lapin koivikkovyöhyk
keen jokivarsien kasvi. Se viihtyy parhaiten koski-
paikkojen kallionhalkeamissa, mutta kasvaa myös
rantasoralla, hiekkaperäisillä törmäniltyillä ja muil
la kuivahkoilla rantaniityillä.

Lapinkaura hyötyy jonkin verran ihmisen toimin
nasta, muttei ole pystynyt laajentamaan aluettaan
ihmisen avulla.

4. Kannan kehitys. Lapinkauraa on tavattu meillä
suppealla alueella yli kymmenellä paikalla, joista
osasta se on hävinnyt.

L: Enontekiö Poroeno Suukoski 1889.
L: Enontekiö Könkämäeno useita löytöjä vuosivä

lillä 1909—1959 (Mannela, Laukkakoski,
Taatsajärvi, Karjalankosket, Pättikkä, Peera
koski, Vesipola).

L: Enontekiö litto Lammaskoski 1983 1 mätäs
jossa 4 versoa, 1984 1 mätäs jossa n. 10
kukkivaa versoa.

L: Enontekiö Lätäseno Munnikurkkio 1935, Pato
niva 1935, Ala-Saitsikoski 1961.

L: Enontekiö Maunun kylä 1909, 1919 osa tuhou
tunut, 14 x 4 m2 kokoinen kasvusto säilynyt,
1935 viimeiset havainnot, 1984 etsitty tulokset
ta.

L: Enontekiö Kilpisjärvi Malla 1919 ja Saana
1920, ei myöhempiä tietoja.

Lapinkaura on Euroopan Neuvoston luettelossa
vaarantunut, Ruotsissa erittäin uhanalainen ja Nor
j assa vaarantunut.

5. Vähenemisen syyt / Uhkatekijät. Suurin syy
lapinkauran taantumiseen lienee rantalaidunnuksen
väheneminen ja niittytalouden päättyminen, minkä
seurauksena sopivat kasvupaikat ovat pensoittumas
sa ja lapinkaurakasvustot tukahtuneet. Kyntäminen
ja raivaaminen pelloksi on tuhonnut ainakin osan
Maunun kylän esiintymästä. Myös hoitonurmikoi
den teko uhkaa sopivien rantojen säilymistä.

6. Toteutetut suojelutoimet. Laji on ollut rauhoitet
tu Suomessa vuodesta 1952. Mahdollinen Kilpisjär- selvittää. Kasvupaikkoja tulee rauhoittaa ja osaa
ven esiintymä on Mallan luonnonpuiston alueella, niistä hoitaa niittämällä.

7. Ehdotettavat suojelutoimet. Vanhojen kasvupaik- 8. Kirjallisuus. Monteil 1921, Niisson & Gustafsson
kojen tarkistuksia tulee jatkaa ja lajin biologiaa 1978.

Heinäkasvit

5 cm
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VICIÄ CASSUBICA L. Luokka: V

POMMERINVIRNÄ Backvicker

Fabaceae

1. Luonnehdinta. Monivuotinen, pysty ja melko
kookas (30—60 cm) metsäkasvi, jolla on valkoisen
ja punavioletin kirjavat, kookkaat kukat sekä 2—3
-siemeniset palot.

2. Levinneisyys. Euraasialainen laji, joka puuttuu
Euroopan läntisimmistä osista ja Välimeren maiden
eteläosista. Alue ulottuu idässä Volgaa seuraillen
Kaukasiaan ja Etu-Aasiaan. Etelä-Ruotsissa ja
Tanskan itäosissa paikoin melko yleinen, Etelä-Nor
jassa ja Baltiassa harvinainen.

Lajin pohjoisimmat esiintymät ovat Suomen lou
naisosassa.

3. Biologia. Avoimien, usein laidunnettujen, kuivien
ja lämpimien rinne- ja puolilehtojen sekä niittyjen
kasvi. Edullisimmat kasvupaikat sijaitsevat aurin
koisilla, etelänpuoleisilla rinteillä. Molemmat mei
käläiset esiintymät ovat kivisillä ja kuivahkoilla,
puoliavoimilla paikoilla, metsänreunoissa.

4. Kannan kehitys. Pommerinvirna on löydetty
meiltä vain kahdesta paikasta, joissa molemmissa se
on säilynyt. Lajia on pidetty meillä vanhana liiken
netulokkaana.

TP: Kisko Vetjo 1959, 1984 hajanainen kasvusto,
kaikkiaan n. 130 yksilöä.

U: Tenhola Seuko 1941, 1985 melko runsaasti
2—3 aarin alalla.

5. Vähenemisen syyt / Uhkatekijät. Suurin uhka
lajin säilymiselle on laidunnuksen loppuminen ja
kasvupaikan metsittyminen. Tenholassa on nouseva,
tiheä istutuskuusikko aivan kasvuston vieressä. Kis
kossa laidunkarja tuhoaa versoja, vaikka pitää sa
malla paikan avoimena. Uhkana on siellä lisäksi
ojan leventäminen tai siirtäminen lähemmäs laitu
men reunaa sekä mahdollinen pelloksi muuttami
nen.

6. Toteutetut suojelutoimet. Laji on ollut rauhoitet
tu Suomessa vuodesta 1952.

7. Ehdotettavat suojelutoimet. Ainoista esiintymis
paikoista tulee pikaisesti muodostaa luonnonsuoje
lualueet asianmukaisine hoitosuunnitelmineen.

8. Kirjallisuus. Hiitonen 1944, Nurmi 1977.

Hernekasvit

5 cm
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VICIALÄTHYROIDES L. Luokka:V

NÄTKELMÄVIRNA Vårvicker

Fabaceae

1. Luonnehdinta. Yksivuotinen, pieni (5—20 cm) ja
ohutvartinen kuivien niittyjen hernekasvi, jolla on
yksittäiset sinipunaiset kukat.

2. Levinneisyys. Lajin pääalue on Keski- ja Länsi-
Eurooppa, vaikka esiintymiä tunnetaan Portugalista
Kaukasiaan asti. Skandinaviassa ja Baltiassa esiinty
mät rajoittuvat lähes yksinomaan rannikoille, vain
Tanskassa nätkelmävirnaa on melko yleisenä koko
maassa.

Suomessa vakiintuneita esiintymiä on vain Ahve
nanmaalla.

3. Biologia. Nätkelmävirna kasvaa kallioilla ja kui
villa hiekkaisilla painolastikummuilla, usein lampai
den kaluamilla kedoilla tai niityillä. Se vaatii valoi
saa, matalaruohoista kasvuympäristöä ja pienen ko
konsa ja heikon kilpailukykynsä vuoksi helposti
korkeassa ruohostossa. Nätkelmävirnan runsaus ja
esiintymispaikat vaihtelevat huomattavasti vuosit
tain.

Keski-Euroopassa nätkelmävirnaa pidetään kalkin
kaihtajana, meillä kalkkia ja kulttuurivaikutusta
suosivana

4. Kannan kehitys. Esiintymiä on löydetty Suomesta
noin kymmeneltä paikalta, joista useimmista se on
hävinnyt.

A: Eckerö Storby 1945—1969, etsitty tuloksetta
1973 ja 1982.

A: finström Bastö 1976 niukka esiintymä.
A: Jomala Kungsö 1931.
A: Jomata Onningeby 1981 hyvin niukka esiinty

mä.
A: Lemland Nåtö 1902, 1970-luvulla kymmenkun

ta versoa, 1983 iso kasvusto: useita satoja
versoja 4 m2 alalla, 1984 hyvin niukka.

A: Lemland Nåtö $kobbholm 1903, 1981 sadoit
tain.

A: Lemland Slätholm 1907, 1919.
A: Lumparland Norrviken 1908, 1909.
A: Saltvik Haraldsby 1931, sijainti epäselvä.
A: $und Kasteihoim 1890, 1984 muutamia versoja.
A: Sund Bomarsund 1927, 1981 4 esiintymää,

joista yksi hyvin runsas, muut niukkoja, 1985
uusi pieni kasvusto,

5. Vähenemisen syyt / Uhkatekijät. Laidunnuksen
loppumisen jälkeen alkanut pensoittuminen, aiem
min käytettyjen polkujen umpeutuminen sekä ra
kentaminen ovat tuhonneet nätkelmävirnan kasvu-

____________________________________________

paikkoja.

6. Toteutetut suojelutoimet. Laji rauhoitettiin Ahve-
nanmaalla 1984. Sundin esiintymäpaikat kuuluvat 7. Ehdotettavat suojelutoimet. Vanhojen kasvupaik

Kasteiholmin ja Bomarsundin muinaismuistoaluei- kojen tarkistuksia on syyta jatkaa ja lajin säilyttä

sun, joita pidetään avoimina mm. laiduntamalla miseksi vaadittavia hoitotoimia kehittää.

lampaita.

Hernekasvit

5 cm

8. Kirjallisuus, Hggström ym. 1982.



VIOLA REICHENBACHIANA Jordan ex Boreau Luokka: V

PYÖKKIORVOKKI Lundviol

Violaceae Orvokkikasvit

1. Luonnehdinta. Monivuotinen, pienehkö (10—15
cm), metsäorvokkia muistuttava lehtokasvi, jolla on
punertavanvioletit, metsäorvokin kukkia pienemmät
kukat.

2. Levinneisyys. Eurooppalainen, lauhkean pyökki
ja jalokuusimetsien alueen kasvi, jota on tavattu
melko yleisenä Brittein saarilta aina Keski-Venäjälle
asti. Tanskassa ja Etelä-Ruotsissa melko yleinen,
Baltiassa harvinainen, puuttuu Norjasta.

Suomessa ovat lajin pohjoisimmat esiintymät, Ah
venanmaalla.

3. Biologia. Kalkkia suosiva rehevien, melko valoi
sien lehtojen kasvi, jota on meiltä löydetty etenkin
pähkinävaltaisista, kuivahkoista lehdoista.

4. Kannan kehitys. Laji tunnistettiin Suomesta vasta
1969, jonka jälkeen sitä on löydetty viidestä uudesta
paikasta. Sen esiintymien selvittäminen ja seuranta
on hankalaa lajin vaikean tunnettavuuden vuoksi.

A: Lemtand Nåtö 1970-luvun alku, 1984 3 kasvus
toa n. 100 metrin välein.

A: Lemland Nätö Nygård 1969, 1971 yksi ruusu
ke.

A: Lemtand Nåtö $ 1972, 1923 kaksi melko lähek
käistä esiintymää, yhteensä yli sata versoa.

A: Lemland Nåtö $ 1972 melko runsaasti, vähene
mässä.

A: Lemtand Lemböte 1979 melko runsaasti n.0.5
aarin alalla.

A: Maarianhamina Ytternäs 1981 2 kasvustoa,
joista toinen melko niukka, toinen melko run
sas.

5. Vähenemisen syyt / U]ikatekijät. Suurin uhka
lajin säilymiselle on kuusettuminen. Kolme kasvu-
paikoista on jo huolestuttavassa määrin kuusettunut
ja pyökkiorvokit vähentyneet varjostuksen ja hap
paman karikkeen vuoksi.

6. Toteutetut suojelutoimet. Laji rauhoitettiin Ahve
nanmaalla 1984. Yhden esiintymispaikan kaikki kol
me kasvustoa ovat Nåtön luonnonsuojelualueella,
missä elinympäristöä hoidetaan jatkuvasti ja liialli
nen kuusettuminen estetään.

7. Ehdotettavat suojelutoimet. Lajin esiintymistä ja
biologiaa meillä on syytä selvittää ja sen säilyminen
turvata useammilla aluerauhoituksilla. Lisäksi kas
vupaikkojen kuusettuminen tulisi pyrkiä estämään.

8. Kirjallisuus. Haeggström ym. 1982, Stork 1970 ja
1971.

5 cm
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SILMÄLLÄPIDETTÄVÄT PUTKILOKASVIT

Lehtoukonhattu Aconitum septentrionale
Tuoksuverij uuri Agrimonia procera
Upossarpio Alisma wahtenbergii
Ruijanruoholaukka Allium schoenoprasum var. sibiricum
Karhunlaukka Allium ursinwn
Rantakaura Ammophila arenaria
Pikkupunka Anagallis minima
Aippivuokko Anemone tnfolia
Ruijankissankäpälä Antennaria nordhageniana
Kaljukissankäpälä Antennaria porsiidii
Peltosauramo Anthemis arvensis
Harjumasmalo Anthyllis vuineraria subsp. fennica
Pohjanmasmalo Anthyllis vuineraria subsp. tapponica
Lapinhulpi Arctagrostis latifolia
Isotakiainen Arctium lappa
Lehtotakiainen Arctium nemorosum
Pohjansorsimo Arctophita fulva
Tunturiarho A renaria ciliata
Norjanarho Arenaria norvegica
Arnikki Arnica angustifotia
Saunionoidanlukko Botrychium inatricaritfotium
Neidonkenkä Calypso buibosa
Hirvenkello Campanula cervicaria
Ukonkello Campanuta latifolia
Kiirunankello Campanuta untflora
Pikkunokkasara Carex bergrothii
Kuusamonnokkasara Carex jemtlandica
Sukassara Carex microglochin
Lähdesara Carex panicutata
Tunturiorho Chamorchis alpina
Hyvänheikinsavikka Chenopodium bonus-henricus
Siperiankärhö Clematis alpina
Pahtakeltto Crepis tectorum subsp. nigrescens
Tikankontti Cyprtpedium calceolus
Hietaneilikka Dianthus arenarius
Harjukeltalieko Diphasiastrurn comptanatum

subsp. chamaecyparissus

Kultakynsimö Draba atpina
Idänkynsimö Draba cinerea
Keltakynsimö Draba nernorosa
Tuoksualvejuuri Dryopteris fragrans
Tunturivehnä Elymus alaskanus
Merivehnä Elymus farctus
Turjanhorsma Epilobium laestadii
Tummaneidonvaippa Epipactis atrorubens
Kalvaskallioinen Erigeron acer subsp. decoloratus
Pikkuemäkki Fumaria vaittantii
Horkkakatkero Gentianella amarelta
Rantakatkero Gentianella uliginosa
Idänimarre Gymnocarpium jessoense
Kalkki-imarre Gymnocarpium robertianum



Kangasraunikki Gypsophila fastigiata
Ketotyräruoho Herniaria glabra
Tunturisarake Kobresia myosuroides
Kalliosirkunjyvä Lapputa deftexa
Mustalinnunherne Lathyrus niger
Hukkariisi Leersia oryzoides
Kupulimaska Lemna gibba
Isokrassi Lepidium lattfolium
Metsäomenapuu Matus sytvestris
Peltomaitikka Melampyrum arvense
Meriminttu Mentha aquatica var. titoratis
Sääskenvalkku Microstylts monophyltos
Pensaskanerva Myricaria germanica
Peltosänkiö Odontites verna s. str.
Tunturikeulankärki Oxytropis lapponica
Helpitähkiö Phteum phteoides
Ormio Puu/arja giobulifera
Tatarvita Potamogeton potygonifolius
Jouhivita Potamogeton rutilus
Lännenhanhikki Potentilla anglica
Ruijanpahtahanhikki Potentitta chamissonis
Pahtahanhikki Potentilla nivea
Sakarahanhikki Potentilla subarenaria
Jauhoesikko Primula farinosa
Valkokämmekkä Pseudorchis aibida
Kylmänkukka Putsatilla patens
Sammakonleinikki Ranunculus sceteratus subsp. reptabundus
Rikkileinikki Ranunculus sutphureus
Purosätkin Ranuncutus trichophyllus subsp. trichophyltus
Lapinaippiruusu Rhododendron tapponicum
Koiranruusu Rosa canina
Okaruusu Rosa sherardii
Lehtovatukka Rubus pruinosus
Keltahierakka Rumex maritimus
Merihaarikko Sagina inaritima
Kääpiöpaju Satix arbuscula
Nystypaju Salix lanata subsp. glabriuscula
Jokipaju Salix triandra
Tataarikohokki Si/ene tatarica
Ruotsinpihlaja Sorbus intermedia
Teodorinpihlaja Sorbus teodori
Marj akuusi Taxus baccata
Keminängelmä Thatictrurn kemense
Vuorijalava Ulmus gtabra
Kynäjalava Ulmus laevis
Mäkiorvokki Viola collina
Rantaorvokki Viola persicifolia
Pahtahietaorvokki Viota rupestris subsp. reticta
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A conitum septentrionale Koelle Agrostis etavata Trin.

Lehtoukonliattu

Nordisk stormhatt

Ranuncuiaceae Leinikkikasvit

Luokka: Sh

Monivuotinen, kookas (100—200 cm), pysty- ja
vankkavartinen kasvi, jolla on isot, siniset, kypärä
mäiset kukat. Lehtoukonhattu kasvaa rehevissä,
melko valoisissa ja kosteissa tai tuoreissa lehdoissa.
Se suosii kaikkia eikä siedä syvää varjoa, vaan
viihtyy metsänreunoilla, lehtokorpien tai niittyjen
laidoilla sekä rantojen läheisyydessä. Kukintoverso
muodostuu yleensä vasta n. 10 vuoden jälkeen.
Kukkia pölyttävät vain muutamat harvat kimalaisla
jit, mm, ukonhattukimalainen (vaarantunut laji
Suomessa).

Levinneisyysalue ulottuu Kiinasta ja Japanista aina
Neuvostoliiton länsiosiin. Pohjolassa on erillinen
alue Norjan ja Ruotsin tunturiseuduilla. Suomessa
on 7 luonnonvaraista kasvupaikkaa Pohjois-Karja
lassa, Kiteeliä ja Tohmajärvellä. Suurin uhka niiden
säilymiselle on kuusettuminen, joka on jo heikentä
nyt osaa esiintymistä.

Laji on ollut rauhoitettu vuodesta 1952. Kolmesta
kasvupaikasta on muodostettu luonnonsuojelualu
eet, joita tulisi hoitaa kuusia poistamalla. — Fries
1949, Kivivuori 1985, Perttula 1949, Toivonen &
Huttunen 1976, Vauras 1983.

Ägrimonia procera Walir,

Tuoksuverijuuri

Luktsmåborre

Rosaceae Ruusukasvit

Luokka: St

Tuoksuverijuuri on monivuotinen, melko kookas
(40—150 cm) kasvi, jonka pienehköt kirkkaankeltai
set kukat ovat tähkämäisenä kukintona. Se kasvaa
kasvaa rantapensaikoissa, lehtoniityillä ja multavilla
kedoilla, useimmiten kalkkipitoisilla paikoilla.

Levinneisyysaiue käsittää suuren osa Eurooppaa
Brittein saarilta Venäjän lounaisosiin sekä Pohjois
Italiasta Norjan, Ruotsin ja Suomen eteläosiin (ei
Baltiassa). Ahvenanmaalla (S): n. 30 paikkaa, Tu
run ja Porin läänissä (E): 3 paikkaa Korppoossa.
Uudeltamaalta hävinnyt ainoasta tunnetusta paikas
ta Inkoosta. Taantumisen syynä on kasvupaikkojen
sulkeutuminen. Ruotsissa laji on myös silmälläpidet
tävä. Laji oli rauhoitettu 1952—1983, ei Ahvenan
maalla,

Hoikkarölli

Köseven

Poaceae Heinäkasvit

Luokka: Sh

Hoikkarölli on yleensä yksivuotinen, 30—70 cm
korkea, monikortinen heinä, jonka röyhy on laaja,
pitkähaarainen ja niukkakukkainen. Se viihtyy avoi
milla kivennäismaapalj astumilla ja sammalikoissa
jokien ja purojen varsilla, lähdepaikoilla, kosteissa
varjoisissa kuusikoissa sekä ojissa ja polkujen tai
teiden reunoilla.

Levinneisyydeltään mantereinen, Siperian havumet
sävyöhykkeen kasvi, jonka läntisimmät esiintymät
ovat Ruotsissa. Suomessa Ku (V): Iisalmi, Kuopio,
Maaninka ja Vieremä -ainakin yksi esiintymistä
säilynyt; PK: hävinnyt ainoalta tunnetulta paikalta
Ilomantsista; 0 (V): vanhoja tietoja yli kymmenes
tä paikasta (Kajaani, Paltamo, Puolanka ja Suo
mussalmi), joista osa on hävinnyt mutta ainakin
yksi säilynyt, lisäksi uusi löytö Haapajärveltä; L
(E): vanha epävarma tieto Kemijärveltä, säilynyt
ainakin yhdellä paikalla Rovaniemen maalaiskun
nassa.

Kaikkiaan maamme tunnetuista paristakymmenestä
paikasta on tarkistettu viime aikoina noin puolet.
Monin paikoin hoikkarölli on niukentunut, mutta
taantumisen syitä ei tunneta. Voimallista metsien
käsittelyä pidetään suurimpana uhkana, vaikka kas
vi myös hyötyy ihmistoiminnasta ja leviää tilapäises
ti ojanpenkoille, metsäkoneuriin jne.

Laji oli rauhoitettu meillä 1952—1983. Yksi kasvu-
paikoista on luonnonsuojelualueella, kaksi muuta
valtion mailla, suojeluneuvottelujen kohteena. —

Widn 1971.

Atisma wahlenbergii (Holmberg) Juz.

Upossarpio

Småsvaiting

Alismataceae Sarpiokasvit

Luokka: St

Upossarpio on monivuotinen, 10—30 cm korkuinen
uposkasvi, jonka varsi on lyhyt, lehdet pitkät ja
nauhamaiset, kukat pienet, valkoiset. Se kasvaa
matalissa suojaisissa murtovesilahdissa hiekka- tai
savipohjalla, usein kokonaan veden alla, missä ku
kat eivät lainkaan avaudu. Se viihtyy erityisesti
laidunrannoilla.



Upossarpiota kasvaa vain Keski-Ruotsissa, Luoteis
Venäjällä sekä Suomessa, Pohjanlahden rannalla.
Suomen esiintymispaikat ovat Ky (1-1): Pyhtää; Va
(V): Vaasa, Maksamaa; 0 (S): löydetty kaikkiaan
muutamasta kymmenestä paikasta, viime vuosina 17
paikasta (Hailuoto, Haukipudas, Ii, Kalajoki, Li
minka, Lumijoki, Oulu, lulunsalo, Pattijoki, Raa
he ja Siikajoki); L (V): löydetty viime vuosina
kolmesta paikasta (Kemi ja Simo).

Monet vanhoista esiintymistä ovat hävinneet luon
nollisen maankohoamisen ja kasvupaikkojen kuivu
misen seurauksena. Muita syitä taantumiseen ovat
rantalaidunnuksen väheneminen, vesien rehevöity
minen, rantarakentaminen ja vesiväylien perkauk
set.

IUCN:n Red Data Bookissa sekä Euroopan Neuvos
ton luettelossa upossarpio on vaarantunut ja Ruot
sissa erittäin uhanalainen. Se on mukana myös
Neuvostoliiton punaisessa kirjassa. Suomen tarkis
tettujen esiintymistietojen perusteella upossarpio ei
ole häviämisvaarassa. — Haapala 1948, Niisson &
Gustafsson 1978, Vartiainen 1980.

Alilum schoenoprasum L.
var. sibiricum (L.) Hartman

Ruijanruoholaukka
Jättegräslök

Liliaceae Liljakasvit

Luokka: Sh

Monivuotinen, 30—60 cm korkuinen sipulikasvi,
jolla on kapeat, liereät lehdet ja tummahkon sinipu
naiset, mykerömäiset kukinnot. Kasvaa jokivarsien
hikevillä, runsaslajisilla rantaniityillä sekä pihaken
tillä. Ruijanruoholaukan levinneisyysalue käsittää
Alpit, Euroopan pohjoisimmat osat sekä Siperian.
Suomessa sitä on löydetty vain muutamasta paikasta
Utsjoelta. Esiintymiä uhkaa rantaniittyjen sulkeutu
minen. — Kallio 1956.

Atilum ursinum L.

Karhunlaukka

Ramslök

Liliaceae Liljakasvit

Luokka: St

Monivuotinen, 15—40 cm korkuinen, voimakkaasti
sipulilta tuoksuva kasvi, jolla on 2—3 kielon lehtiä
muistuttavaa lehteä. Valkoiset, tähtimäiset kukat
ovat mykerömäisenä sarjakukintona.

Karhunlaukka kasvaa yleensä lähes puhtaina kas
vustoina rehevissä, melko valoisissa lehdoissa, lehto
korvissa ja -niityillä. Se on kalkinsuosija. Lähilevi
ämisestä huolehtivat muurahaiset. Karhunlaukan on

vanhana hyötykasvina arveltu saapuneen Suomeen
ihmisen mukana vanhaa idäntietä. Se on eurooppa
laisen lehtimetsävyöhykkeen kasvi, joka on jokseen
kin yleinen Keski-Euroopassa sekä Brittein saarilla.
Itäisimmät esiintymät ovat Kaukasiassa, eteläisim
mät Sisiliassa ja pohjoisimmat Norjan rannikolla
sekä Ruotsin eteläosissa. Suomessa suurin osa har
voista esiintymistä on Ahvenanmaalla (5): Hammar
land, Jomala, Maarianhamina, Saltvik ja Kökar.
Löytöpaikkatietoja on yhteensä 17, viimeaikaisia
havaintoja 9 (joista 4 on istutusperäisiä) -osa on
ilmeisesti hävinnyt. Lisäksi TP (S): Dragsfjärd,
Houtskari ja Korppoo, 6 tunnetusta paikasta aina
kin kolmella melko runsaana edelleen. Hävinnyt
Uudeltamaalta, Porvoon saaristosta. Suurin syy
karliunlaukan vähenemiseen on kasvupaikkojen
kuusettuminen.

Laji oli rauhoitettu Ahvenanmaalla 1925—1953 ja
rauhoitettiin uudelleen 1984. Muualla Suomessa
rauhoitus oli voimassa 1952—1983. Ahvenanmaan
esiintymistä yksi on luonnonsuojelualueella, yksi
muinaismuistoalueella ja kolmea hoidetaan suojelu-
alueen tapaan. — Hregström ym. 1982.

Ammophita arenaria

Rantakaura
Sandrör

Poaceae Heinäkasvit

Luokka: Sh

(L.) Link

Monivuotinen, kookas (50—100 cm) ja tanakka
heinä, jolla on tiheä, vihertävä röyhy. Kasvaa me
renrantojen hiekkadyyneillä, joilla se sitoo lento-
hiekkaa erittäin hyvin pitkillä maarönsyillään.

Rantakaura on luonnonvarainen Itämeren rannoilla
sekä Euroopan länsirannikolla aina Pohj ois-Portu
galia myöten. Suomeen se on levinnyt ilmeisesti
meriliikenteen mukana ja on vakiintunut vain Turun
ja Porin läänissä (E): Kemiö (mistä ilmeisesti jo
hävinnyt) ja Korppoo sekä Uudellamaalla (5): Han
ko, 2 paikkaa. Uhkatekijänä on kasvupaikkojen
pensoittuminen sekä rantarakentaminen.

Anagaiis minima (L.) E.H.L. Krause

Pikkupunka
Knutört

Primulaceae Esikkokasvit

Luokka: St

Yksivuotinen, hyvin pieni (0.5—5 cm) kesän mittaan
punaruskeaksi muuttuva kasvi, jolla on pienet leh
det ja vaatimattomat valkoiset tai vaaleanpunaiset
kukat. Pikkupunka kasvaa kosteilla hiekkapohjaisil
la merenrantaniityillä, missä kasvillisuus on matalaa
ja aukkoista. Sen runsaus vaihtelee luontaisesti pal



jon vuosittain ja runsaimmillaan se on kosteina
kesinä.

Levinneisyysalue kattaa Keski-Euroopan ja Pohjois
maiden eteläosat, Länsi-Aasian pohjoisosat sekä
alueet sieltä aina Baikalille asti. Suomessa esiintymiä
on lounaissaaristossa ja Selkämeren kaakkoisran
noilla, TP: Houtskari, Eurajoki, Kalanti, Korppoo,
Kustavi, Nauvo, Pyhäranta Rauman mlk. ja Uusi
kaupunki. Aiemmin kasvupaikkoja tunnettiin yli
sata, mutta pikkupunka on viimeisten kahden vuosi
kymmenen aikana taantunut voimakkaasti ja viime
aikoina on löydetty vain kymmenkunta esiintymää.
Monet kasvupaikoista ovat tosin vielä tarkistamatta
ja lajin havaitseminen on vaikeaa. Erilliset esiinty
mät Kymen läänissä, Haminan-Vehkalahden ympä
ristössä ovat ilmeisesti hävinneet.

Vähenemisen syynä on etenkin rantalaidunnuksen
loppuminen ja sitä seurannut rantapensaikon ja
ruovikon leviäminen kasvupaikoilla. Pikkupunka on
myös Ruotsissa silmälläpidettävä. - Erkamo 1950b.

Änemone trifolia L.

Aippivuokko

Irillingsippa

Ranunculaceae Leinikkikasvit

Luokka: Sh

Monivuotinen, 15—30 cm korkea, valkovuokkoa
muistuttava kasvi, jolla on kolme kolmisormista
varsilehteä ja valkoiset tai vaaleanpunaiset kukat.
Kasvaa harjukuoppien lehtomaisilla rinteillä.

Päälevinneisyysalue on Etelä-Alpeilla, minkä lisäksi
alppivuokkoa kasvaa Portugalin ja Pohjois-Espan
jan vuoristoissa sekä Karpaattien kaakkoisosissa.
Suomen yli 10 esiintymää (yhteensä satoja yksilöitä)
ovat Hämeessä, n. 10 km pituisella vyöhykkeellä
sisemmän Salpauselän suppa-alueilla Asikkalassa.
Sitä on pidetty etelästä tuotuna, melko myöhään
tänne kylvettynä tulokkaana, mutta todennäköisem
min se on vanha relikti.

Esiintymiä uhkaavat metsänhoitotoimet, huvilara
kentaminen ja soranotto. Myös poimiminen saattaa
heikentää esiintymiä. Osa kasvupaikoista kuuluu
valtakunnalliseen harjuj ensuoj eluohj elmaan. Laji
rauhoitettiin 1983. — Hiitonen 1971, Kurimo 1971.

Antennaria nordhageniana
Rune & Rönning

Ruijankissankäpälä

Gaissakattfot

Asteraceae Asterikasvit

Luokka: Sh

mutta pienempi (4—6 cm), punavartinen, kalju
kasvi, jonka lehtien alapinta on punainen, 1—3
mykeröä valkoiset, joskus punertavat tai kellertävät.
Ruijankissankäpälä kasvaa tuntureiden keski- ja
yläpaljakalla, valuvesien kostuttamilla liuskesorarin
teillä ja vuotomailla.

Laji on kuvattu tieteelle vasta 1950-luvulla ja sen
koko levinneisyys on vielä selvittämättä. Pääalue
lienee PohjoisNorjassa, missä löytöpaikkoja on lu
kuisia. Meikäläiset esiintymät Enontekiöllä ja Utsjo
ella ovat hyvin pieniä ja suppeita. Esimerkiksi keruu
saattaa muodostua niille uhkaksi. Norjassa ruijan
kissankäpälä on luokassa harvinaiset, — Laine &
Pertola 1958, Rune & Rönning 1956.

Antennaria porsiidii

Kaljukissankäpälä
Grönkattfot

Asteraceae Asterikasvit

Luokka: Sh

Elis. Ekman

Monivuotinen, pieni (2—8 cm), tunturikissankäpä
lää muistuttava miltei kalju kasvi, jolla on valkoiset
tai vaaleanpunaiset kukat. Siemenet kehittyvät il
man hedelmöitystä, apomiktisesti. Kaljukissankäpä
lä kasvaa kalkkipitoisilla tunturikankailla ja palja
kan liusketörmillä. Se on Pohjoismaille kotoperäi
nen kasvi, jota tavataan napapiiriltä pohjoiseen,
Ruijaan ja Kvenangeniin asti, koko alueella harvi
naisena. Suomen ainoat esiintymät ovat Luoteis
Enontekiöllä, missä esiintymien runsaus tulisi selvit
tää. Keruu saattaa muodostua kaljukissankäpälälle
uhkatekijäksi. Laji oli rauhoitettu 1952—1983.

Anthemis arvensis L.

Peltosauramo

Åkerkulla

Asteraceae Asterikasvit

Luokka: St

Yksivuotinen, yleensä 20—50 cm korkuinen kasvi,
jonka yksittäisissä keltaisissa mykeröissä on valkoi
set laitakukat, Peltosauramo viihtyy parhaiten syr
jäisten metsäkulmien pienillä viljapelloilla sekä ke
sannoilla, kevytmultaisella maalla mutta ei savikoil
la. Tilapäisesiintymiä on myös pihoissa ja tienvarsil
la. Kukinta ajoittuu loppukesän sänkivaiheeseen ja
siementuotanto on yleensä hyvä.

Peltosauramoa on melkein koko Euroopassa, idässä
Uralille saakka. Se on selvästi taantunut ainakin
Ruotsissa. Suomessa se on aiemmin ollut melko
yleinen maan eteläosissa aina Porin—Tampereen
korkeudelle asti. Nykyisin se on taantunut voimak
kaasti ja hävinnyt laajoilta alueilta.Monivuotinen, tavallista kissankäpälää muistuttava,



Vähenemisen syynä on viljelyn keskittyminen laa
joille peltoaukeille, usein savimaille, sekä syrjäkul
mien autioituminen. Myös kesannoinnin loppumi
nen, rukiinviljelyn väheneminen sekä mahdollisesti
väkilannoitteiden ja kasvinsuojeluaineiden käyttö-
km ovat heikentäneet peltosauramon kasvuolosuh
teita. — Kääntönen & Lahtonen 1985, Suominen
1985.

Anthyllis vuineraria L.
subsp. fennica Jalas

Harjumasmalo
Finsk getväppling

Fabaceae Hernekasvit

Luokka: St

Kaksivuotinen, tavallisesti melko isokasvuinen (20—
40 cm) ja pystyvartinen kasvi, jolla on keltaiset
kukat. Harjumasmalo kasvaa valoisien, usein ete
länpuoleisten harjunrinnemänniköiden aukkopai
koissa ja tienvarsilla, melko happamalla ja karulla,
monesti paljaalla hiekka- tai sora-alustalla. Se tun
netaan vain Suomesta, muutamalta kymmeneltä pai
kalta. TP (5); U (E); Ky (V); H (V), M (5); KS (V);
Ku (E) ja 0 (V). Kaikki löytöpaikat ovat korkeilla
mailla, mannerjään alta varhain vapautuneilla pai
koilla.

Harjumasmalon säilymistä uhkaa etenkin risteyty
minen eteläisen masmalon tulokasalalajin (subsp.
vuineraria) kanssa. Harjumasmalo voi heikkona kil
pailijana hävitä myös kasvillisuuden liiallisen sul
keutumisen vuoksi. Muita syitä ovat tehometsänhoi
to sekä soranotto.

Masmalo on lajina ollut rauhoitettu vuodesta 1952.
Osa kasvupaikoista kuuluu valtakunnalliseen harju
jensuojeluohjelmaan ja muutama on luonnonsuoje
lualueilla, mm. Oulangan kansallispuistossa. — Ja-
las 1950.

Anthytlis vuineraria L.
subsp. lapponica (Hylander) Jalas

Pohjanmasmalo
Lapsk getväppling

Fabaceae Hernekasvit

Luokka: Sh

Harjumasmaloa muistuttava, matalakasvuisempi
masmalon pohjoismainen alalaji, jolla on koheneva
varsi ja vain 1—2 varsilehteä. Pohjanmasmalo kas
vaa useimmiten metsävyöhykkeessä, joskus myös
alapaljakalla, kalkkipitoisilla paikoilla.

Suomen esiintymät ovat Kittilän (ilmeisesti hävin
nyt), Kolarin, Kuusamon ja Pelkosenniemen kalkki
pitoisilla kallioilla sekä kuivilla kedoilla, osa joki
törmillä. Uhkana on kasvupaikkojen sulkeutumi
nen, Kitisen rakentaminen sekä mahdollisesti luva
ton keruu. Laji on ollut rauhoitettu vuodesta 1952.
Oulangan kansallispuistossa on yksi niukka esiinty
mä. (Mahdollisesti sama kasvi, nimellä A. kuzene
vae, on mukana Neuvostoliiton punaisessa kirjassa
ilmeisesti hävinneenä.) — Jalas 1950, Ulvinen 1985.

Arctagrostis latifolia (R.Br.) Grisek

Lapinhilpi
Ryssgräs

Poaceae Heinäkasvit

Luokka: Sh

Monivuotinen, melko kookas (40—80 cm), pysty ja
tanakka heinä, jolla on leveät lehdet ja pitkä,
kapeahko, sinipunertava röyhy. Lapinhilpi kasvaa
kosteilla paikoilla, kuten niityillä ja ohutturpeisilla
soilla. Se on arktinen kasvi, jonka levinneisyysalue
ulottuu Pohjois-Norjasta Neuvostoliittoon, Kuolan
niemimaalle.

Suomessa on vain 3 suppeaa esiintymää Kittilässä ja
Sodankylässä. Yhden kasvupaikoista halkaisee met
säautotie. Yksi esiintymistä on Urho Kekkosen kan
sallispuistossa. Laji rauhoitettiin 1983. — Rintanen
1971.

Kaksivuotinen, hyvin kookas (90—200 cm) ja run
sashaarainen kasvi, jolla on isot, vaaleat, pitkäpe
räiset mykeröt huiskilona. Isotakiainen kasvaa pi
hoilla ja tienvarsilla, vanhan asutuksen piirissä. Sitä
tavataan laajalti Euroopassa Pohjoismaiden etelä-
osia myöten sekä Aasiassa.

Suomen eteläosista on löydetty kaikkiaan useita
kymmeniä kasvupaikkoja,joista monet ovat jo hä
vinneet. A (V); TP (V) ; U (E); Ky (5) H (5) ja KS
(E). Useita pieniä esiintymiä on jäljellä kaikkiaan
toistakymmentä, erityisesti Hämeenlinnan seudulla.

Vähenemisen syynä on vanhan kylä- ja kaupunki-
miljöön muuttuminen, mm. teiden päällystys ja
hoito. — Lampinen 1985.

Arctium lappa L.

Isotakiainen
Stor kardborre

Asteraceae Asterikasvit

Luokka: St



Arctium nemorosum Lej. Arenaria eiliata L.

Lehtotakiainen

Lundkardborre

Asteraceae Asterikasvit

Luokka: St

Lehtotakiainen on kaksivuotinen, pikkutakiaista
muistuttava, mutta kookkaampi (100—250 cm) ja
vankempi, yleensä runsas- ja kaartuvahaarainen
kasvi, jolla on punertava, kapean tähkämäinen ku
kinto. Se kasvaa rehevissä, multavissa ja varjoisissa
pähkinälehdoissa, rantalepikoissa ja lehtoniityillä,
joskus myös asutuksen piirissä.

Se on mereinen lauhkean vyöhykkeen laji, jonka
levinneisyysalue ulottuu Brittein saarilta ja Ranskas
ta Länsi-Venäjälle ja Skandinavian eteläosiin. Suo
mesta lehtotakiainen on löydetty vain Ahvenan
maalta (S), yli kymmenestä paikasta sekä Turun ja
Porin läänistä (E), Houtskarista ainakin 7 paikasta,
joista vähintään 3 on tuhoutunut. Vähenemisen
syynä ovat erityisesti hakkuut, kuusenviljely ja muut
metsänhoitotoimet.

Ärctophila fulva (Trin.) N.J. Andersson

Pohjansorsimo

Hängräs

Poaceae Heinäkasvit

Luokka: Sh

Pohjansorsimo on monivuotinen, kookas (60—100
cm), jäykän siirrottavalehtinen heinä, jolla on kirja
va, vaalean kellanruskea laaja röyhy. Se kasvaa
usein osittain vedessä, tulvaisilla joenvarsiniityillä
sekä merenrannoilla, yleensä jokisuissa, lieju- ja
mutapohjalla. Lisääntyy maavartensa avulla ja
muodostaa usein melko tiheitä, puhtaita tai lähes
puhtaita kasvustoja.

Kokonaisalueeltaan pohjansorsimo on arktinen ja
sirkumpolaarinen laji, mutta Perämeren alueen ko
toperäinen var, pendulina tunnetaan vain Ruotsista
ja Suomesta. 0 (V): Liminka, Kempele ja Oulunsa
lo; L (5): Tornionjokivarret. Suurin uhkatekijä on
rantaniittyjen laidunnuksen ja niiton vähenemistä
seuraava kasvupaikkojen ruovikoituminen ja pen
soittuminen. Myös rantarakentaminen uhkaa joita
kin esiintymiä. Suuri osa esiintymistä on Limingan
lahden lintuvesien suojelualueella. Pohjansorsimo
kuuluu Ruotsissa ja Norjassa luokassa harvinaiset.

Tunturiarho

Polarnarv

Caryophyllaceae Kohokkikasvit

Luokka: Sh

Suomessa kasvaa vain itäinen alalaji subsp. pseu
dofrigida. Se on monivuotinen, pieni (5—15 cm),
leveitä mättäitä muodostava kasvi, jolla on melko
isot, valkoiset kukat. Tunturiarho kasvaa ainostaan
kalkki- tai serpentiinikallioiden seinämillä, raoissa
ja soraikoilla,

Sitä esiintyy harvinaisena Neuvostoliiton pohjoisim
missa osissa Novaja Zemljalle asti, Varanginniemel
lä Norjassa sekä Huippuvuorilla ja Grönlannin itä-
rannikolla. Suomen ainoat, vanhat ja erilliset relik
tiesiintymät ovat Koillismaalla: Oulangalla, Kitkan
niemellä ja Korpijärvellä. Uhkana on kasvupaikko
jen pienilmaston muuttuminen hakkuiden seurauk
sena sekä mahdollinen kaivostoiminta, Myös keruu
voi vaarantaa kasvin säilymisen.

Laji on ollut rauhoitettu vuodesta 1952. Osa esiinty
mistä on Oulangan kansallispuistossa. Tunturiarho
kuuluu Norjassa luokkaan harvinaiset. — Hiitonen
1944, Rintanen 1968, Söyrinki & Saari 1980.

Arenaria norvegica Gunnerus

Norjanarho

Skrednarv

Caryophyllaceae Kohokkikasvit

Luokka: Sh

Monivuotinen, pieni (n. 5 cm) ja tunturiarhoa hen
nompi, löyhästi mätästävä arho, jolla on myös
edellistä pienemmät, valkoiset kukat. Norjanarhoa
kasvaa Brittein saarilla sekä Pohjoismaissa, run
saimmin Norjassa, missä sitä pidetään vyörysora
maiden tunnuslajina. Suomessa sitä kasvaa hyvin
harvinaisena ja niukkana Kilpisjärven Mallalla ja
Saanalla, kuivilla dolomiittikalliorinteillä ja liuske
soralla. Se on kalkinvaatija. Uhkana on etenkin
Saanan etelärinteen kova kulutus, mahdollisesti
myös luvaton keruu. Laji on ollut rauhoitettu vuo
desta 1952. Toinen esiintymä on Mallan luonnon-
puiston alueella. — Hiitonen 1944.



Arnica angustifotia Vahi.

Arnikki
Fjällarnika

laidunnuksen loppuminen ja kasvupaikkojen pen
soittuminen tai metsittyminen.

Saunionoidanlukko on Euroopan Neuvoston luette
lossa sekä Ruotsissa ja Tanskassa vaarantunut.

Ästeraceae Asterikasvit

Luokka: Sh

Suomessa tavataan vain fennoskandista alalajia
subsp. atpina. Se on monivuotinen, 10—40 cm
korkuinen, hentovartinen kasvi, jolla on yleensä
yksittäiset, nuokkuvat keltaiset mykeröt, lehtiruusu
ke sekä muutamia varsilehtiä. Arnikki on kalkinvaa
tija, joka kasvaa harvalukuisena kuivilla, avonaisilla
tunturikankailla, kalliopahtojen pengermillä sekä
kurujen kallioseinämillä ja jokien rantakallioilla.
Sen siemenet kehittyvät ilman hedelmöitystä, apo
miktisesti.

Eniten arnikkia tavataan Skandien tunturiselänteen
pohjoisosissa, korkeiden lumitunturien piirissä sekä
Petsamon tuntureilla ja Kuolan niemimaalla, vain
emäksisen kallioperän alueella. Suomessa esiintymiä
on toisaalta jääkauden aikaisena reliktinä
Kuusamon rotkolaaksoissa (Oulangalla ja Kitkan
niemellä) sekä Sallassa (0: 5), toisaalta Kilpisjärven
ylätuntureilla (mm. Saanalla ja Mallalla) sekä muu
tamassa paikassa Inarin Lapissa (L: V).

Esiintymät ovat hyvin pieniä ja uhkana on mm.
kasvin keruu ja poiminta. Laji on ollut rauhoitettu
vuodesta 1952. Osa esiintymistä on suojelualueilla:
Mallan ja Kevon luonnonpuistoissa sekä Oulangan
kansallispuistossa. — Maguire 1943, Rintanen 1968.

Botrychium matricariifollum
A. Braun ex Koch

Saunionoidanlukko
Rutlåsbräken

Ophioglossaceae Käärmeenkielikasvit

Luokka: St

Monivuotinen, pieni (5—20 cm) sanikkainen, jolla
on kapean kolmiomainen, keltan- tai harmaanvihreä
lehti. Saunionoidanlukko esiintyy oikullisesti ja
yleensä hyvin niukkana laidunahoilla, kalliokedoilla
ja lehtokallioilla. Se vaatii melko runsaasti valoa ja
häviää sulkeutuvasta kasvipeitteestä. Saunionoidan
lukko on Euroopasta, Pohjois-Amerikasta ja ItäAa
siasta tavattu, lauhkean ja viileän vyöhykkeen laji,
joka on koko alueellaan harvinainen.

Suomesta saunionoidanlukkoa on löydetty kaik
kiaan yli sadasta paikasta maan eteläosista aina
Pohjois-Savoon asti. Suuri osa löydöistä on kuiten
kin viime vuosisadan puolelta ja tuoreita havaintoja
on hyvin niukalti, enimmäkseen Lounais-Suomesta.
A (5); TP (5); U (V); Ky (V); H (V); V (H); KS (H)
ja Ku (H). Vähenemisen syynä on ennen kaikkea

Calypso butbosa (L.) Oakes

Neidonkenkä
Norna

Orchidaceae Kämmekkäkasvit

Luokka: St

Monivuotinen, matalahko (10—20 cm), yksilehtinen
kämmekkä, jolla on suuri, vaaleanpuna-valkoinen
kukka. Kukkii aikaisin keväällä varjoisissa ja sam
maleisissa kalkkipohjaisissa kuusikoissa, lehdoissa
sekä lehto- ja lettokorvissa. Pölyttäjinä toimivat
yleensä kimalaiset.

Esiintymisalue on sirkumpolaarinen, pohjoinen ja
mantereinen: neidonkenkää tavataan suhteellisen
harvinaisena koko Neuvostoliiton havumetsäalueella
Sahalinille asti sekä Japanissa ja Pohjois-Amerikas
sa. Suomesta sitä on löydetty yli 50 paikasta ja
jäljellä on edelleen n. 30 esiintymää, joista monet
niukkoja. H (H); M (V); Ku (H); PK (E); 0 (S)
runsaasti esiintymiä Koillismaalla; L (V) runsaasti
etenkin Kemin-Tervolan tienoilla.

Monet kasvupaikoista ovat tuhoutuneet avohakkui
den, aurausten ja muiden metsänhoitotoimien seu
rauksena. Myös poiminta, siirtäminen puutarhaan
sekä keruu voivat muodostua uhkaksi. Muutamat
kasvupaikoista ovat luonnonsuojelualueilla ja laji
on ollut rauhoitettu vuodesta 1952.

Neidonkenkä on Euroopan Neuvoston luettelossa
vaarantunut. Ruotsista tunnetaan parisataa löytö
paikkaa, mutta laji on taantunut ja luokiteltu harvi
naiseksi. — Kukko-oja 1984.

Campanula cervicaria L,

Hirvenkello
Skogsklocka

Campanulaceae Kellokasvit

Luokka: St

Yleensä kaksivuotinen, melko kookas (30—100 cm)
pysty ja haaraton kasvi, jonka vaaleansiniset kukat
ovat tiheinä, mykerömäisinä ryhminä lehtihangoissa
ja varren latvassa. Hirvenkello kasvaa avoimilla
pientareilla, rinneniityillä, ahoilla ja metsänreunois
sa, melko korkeankin kasvillisuuden seassa. Se on
hyötynyt etenkin kaskeamisesta.

Hirvenkello on eurooppalainen laji, jonka runsaim
mat esiintymät ovat maanosan itäosissa. Läntisim
miltä esiintymisalueiltaan Belgiasta ja Tanskasta se
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on jo hävinnyt. Suomessa hirvenkello on ollut
aikaisemmin suhteellisen yleinen maan eteläpuolis
kossa, mutta harvinaistunut jatkuvasti. Ahvenan
maalta sekä Vaasan ja Pohjois-Karjalan lääneistä se
on jo hävinnyt ja kaikilla muilla alueilla erittäin
uhanalainen tai vaarantr.nut. Kaikkiaan viimeaikai
sia löytöjä on muutamia kymmeniä ja suurin osa
esiintymistä on hyvin pieniä. Vähenemisen syynä on
ahojen, niittyjen ja ketojen metsittyminen tai muut
taminen pelloiksi. Salaojitus ja rikkakasvihävitteet
hävittävät lajin peltoaukeilta.

Campanula tatifolla

Ukonkello
Hässleklocka

L.

tettu Suomessa vuodesta 1952. Yksi esiintymä on
Mallan luonnonpuistossa.

Campanulaceae Kellokasvit

Luokka: Sh

Monivuotinen, kookkain (60—120 cm) kellokasvim
me, jolla on leveät, herttamaiset ja puikeat lehdet
sekä hieman nuokkuvat, vaalean sinipunaiset kukat
terttuna varren latvassa. Ukonkello kasvaa puoli
avoimilla paikoilla lehdoissa, lehtojen reunoilla,
pähkinäpensaikoissa ja lehtoniityillä. Sitä on käytet
ty myös koriste- ja salaattikasvina.

Kokonaislevinneisyys käsittää lähes koko Euroopan
pohjoisimpia osia ja Välimeren rannikkoa lukuunot
tamatta ja ulottuu Aasiassa Länsi-Siperiaan sekä
Himalajan länsiosiin asti. Suomessa ukonkelloa pi
detään alkuperäisenä vain Ahvenanmaalla. Viljely
karkulaisia on tavattu myös muualla Suomessa aina
Kainuuta myöten. Yksi esiintymä on Lemiandissa,
Nåtön luonnonsuojelualueella. Laji rauhoitettiin
Ahvenanmaalla 1984.

Campanula urnflora

Kiirunankello

fjällklocka

L.

Campanulaceae Kellokasvit

Luokka: Sh

Monivuotinen, pieni (5—20 cm) ja haaraton tunturi
kasvi, jolla on yksittäiset, suppilomaiset vaaleansini
set kukat. Kiirunankello on ehdoton kalkinvaatija ja
kasvaa tunturien puuttomissa palj akkaosissa, lapin
vuokkokankailla sekä kosteilla ja varjoisilla kallio
pengermillä. Esiintymät ovat yleensä hyvin pieniä.

Kiirunankello on arktinen kasvi, jota tavataan Poh
jois-Amerikassa, Aasiassa sekä Skandinaviassa kah
della erillisellä alueella: Etelä-Norjassa sekä Ruotsin
ja Norjan pohjoisilla tuntureilla. Suomesta tunne
taan alle kymmenen niukkaa esiintymää Enontekiön
tuntureilta. Uhkana on kulutus, rakentaminen ym.
ennalta arvaamattomat tekijät. Laji on ollut rauhoi

Carex bergrothll

Pikkunokkasara
Avjestarr

Cyperaceae Sarakasvit

Luokka: St

Palmgren

Pikkunokkasara on monivuotinen, pienehkö (15—
30 cm), mätästävä, harmahtavan kellanvihreä, her
nesaraa muistuttava sara. Se kasvaa useimmiten
kalkkipitoisilla, vetisillä rimpiletoilla ja rehevillä
rantasoistumilla. Sitä tavataan ainakin Norjassa,
Ruotsissa, Neuvostoliiton luoteisosissa, Karjalassa
sekä Baltiassa. Suomessa: A (5); PK (E); 0 (5)
pääalueena Kainuu ja Koillismaa; L (V) eniten
Tervolassa. Kuusamon seudun letoilla pikkunokka
sara on ollut alunperin melko yleinen, mutta taantu
nut lettojen ojituksen vuoksi. Joitakin esiintymiä on

5 cm

120



Oulangan kansallispuistossa sekä eräillä soidensuo
jelun perusohjelman kohteilla. Laji rauhoitettiin
1983, ei Ahvenanmaalla. Ruotsissa pikkunokkasara
kuuluu luokkaan harvinaiset. — Palmgren 1959.

Carex paniculata

Lälidesara
Vippstarr

L.

Cyperaceae Sarakasvit

Carex jemtlandica (Palmgren) Palmgren

Kuusamonnokkasara
Jämtstarr

Cyperaceae Sarakasvit

Luokka: St

Monivuotinen, keltasaraa muistuttava 15—50 cm
korkuinen, mätästävä sara, jolla on tummanvihreät
lehdet ja kellertävät emitähkät. Luoteis-Euroopalle
endeemi laji, joka tunnetaan Fennoskandiasta, Bal
tian maista ja Neuvostoliiton pohjoisosista.

Kuusamonnokkasara kasvaa kalkkiseutujen märillä
lettomaisilla soilla sekä liejurannoilla. Suomessa sitä
tavataan harvinaisena vain Kainuun ja Koillismaan
parhailla letoilla. Sitä uhkaa lettojen ojittaminen.
Osa kasvupaikoista on Oulangan kansallispuistossa
sekä eräillä soidensuojelun perusohjelman kohteilla.
Laji on ollut rauhoitettu vuodesta 1952. — Palm
gren 1959.

Carex microglochin Wahlenb.

Sukassara
Borststarr

Cyperaceae Sarakasvit

Luokka: St

Sukassara on monivuotinen, matala (5—15 cm),
pieninä kimppuina kasvava rahkasaraa muistuttava,
mutta sitä jäykempi ja runsaslehtisempi sara. Se
kasvaa kalkkipitoisilla paikoilla alapaljakalla, koi
vuvyöhykkeessä ja paikoin havumetsäalueillakin jo
kien ja purojen hiekkaisilla tulvaniityillä, koskiran
noilla ja joskus ohutturpeisilla lettomaisilla soilla.

Sirkumpolaarinen, arktis-alpiininen laji, jota on ta
vattu myös Etelä-Amerikassa. Skandien vuoristossa
sukassara kasvaa harvinaisena Etelä-Norjasta Rui
jan keskiosiin. Suomesta sitä on löydetty yhteensä
alle 20 paikasta Pelkosenniemeltä ja Sodankylästä
(Kitisen rannalta) sekä Enontekiöltä, Inarista ja
Utsjoelta. Sukassara vähenee jatkuvasti Kitisen ra
kentamisen vuoksi ja ainut viime aikoina löydetty
sikäläinen esiintymäkin tuhoutunee uuden voimalan
rakentamisen myötä. Inarin kasvupaikkoja uhkaa
mm. kullankaivuualueen laajeneminen. Vain niukat
paljakkakasvupaikat vaikuttavat turvatuilta. Laji oli
rauhoitettu 1952—1983. Ruotsissa sukassara kuuluu
luokkaan harvinaiset. — Rintanen 1968.

Luokka: St

Monivuotinen, kookas (40—150 cm), tiivis- ja kor
keamättäinen sara, jolla on leveät, harmahtavanvih
reät lehdet ja useita, ruskeita tähkiä röyhymäisenä
kukintona. Kasvaa isojen lähteiden ympärillä ja
lähdekorvissa, routaantumattomilla ja ravinteisilla
paikoilla.

Levinneisyysalue ulottuu Välimeren maista Pohjois
Kaukasiaan. Ruotsissa, Norjassa ja Baltiassa lähde-
sara on harvinainen, Tanskassa yleisempi. Suomessa
sillä on kaksi esiintymiskeskusta: 1) Ikaalinen-Kan
kaanpää-Karvia, n. 15 löytöpaikkaa Pohjankan
kaan-Hämeenkankaan lähteistä ja 2) Loimaa—On
pää-Alastaro-Säkylä-Vampula, 7 paikkaa Satakun
nankankaan laitamilta ; lisäksi on löydetty yksi
esiintymä Perniöstä (TP: S), kaksi Hankoniemeltä
(U: V) ja kolme lähekkäistä Isojoen-Kauhajoen
alueelta (V: V). Muutamilta paikoilta sara on jo
hävinnyt.

Uhkana on lähteiden patoaminen, vedenotto, kala
altaiden rakentaminen jne. Loimaan Pappisten
esiintymä sekä toinen Hankoniemen esiintymistä
ovat luonnonsuojelualueilla ja Isojoen esiintymät
Lauhanvuoren kansallispuistossa. Laji rauhoitettiin
1983. Norjassa se kuuluu luokkaan harvinaiset. —

Koponen ym. 1978, Kotilainen 1936, Kääntönen
1983a, Laurila 1937, Salo 1956, Suominen & Varkki
1984.

Chamorchis alpina (L.) L.C.M. Richard

Tunturiorho
Dvärgyxne

Orchidaceae Kämmekkäkasvit

Luokka: Sh

Monivuotinen, pieni (5—10 cm) kämmekkä, jonka
3—10 vihertävää kukkaa ovat harsuna kukintona ja
kapeat lehdet tyvellä ruusukkeena. Tunturiorho kas-
vaa kalkkipitoisilla alapaljakan tuntunikankailla ja
-niityillä, yleensä pieninä 10—20 yksilön ryhminä
kasvillisuuden aukkokohdissa. Sitä esiintyy toisaalta
Keski- ja Etelä-Euroopan vuonistoissa, toisaalta
Skandinavian tuntureilla ja Neuvostoliiton luoteiso
sissa, kaikkialla harvinaisena.

Suomessa ainoat löytöpaikat ovat Enontekiön Kil
pisjärvellä: Malla, Saana, Jehkats ja Toskalharji.
Esiintymät ovat hyvin pieniä ja haavoittuvia. Uhka
na on mm. lisääntyvä kulutus, etenkin Saanalla sekä
laiton keruu. Osa esiintymistä on Mallan luonnon
puistossa. Laji on ollut rauhoitettu vuodesta 1933.
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Chenopodium bonus4zenricus L. Crepis tectorum L.

Hyvänheikinsavikka
Lungrot

Chenopodiaceae Savikkakasvit

Luokka: St

Monivuotinen, l5—7O cm korkea, pysty ja niukka
haarainen savikka, jolla on leveän kolmiomaiset,
teräväkärkiset ja usein keihästyviset lehdet sekä
pitkä, tiheä kukinto. Hyvänheikinsavikka on typpeä
suosiva ihmisen seuralaiskasvi, joka kasvaa kylissä
ja kaupungeissa pihoilla, puutarhoissa, raunioilla,
seinänvierillä, tienvarsilla ja laitumilla. Sitä on käy
tetty ravinto- ja lääkekasvina.

Eurooppalainen laji, jota tavataan Brittein saarilta
Ukrainan eteläosiin ja Kreikasta Pohjoismaihin,
Etelä-Ruotsissa melko yleisenä. Suomessa eniten
esiintymiä on Ahvenanmaalla (5), missä on säilynyt
kymmenkunta esiintymispaikkaa: Eckerö, Finström,
Geta, Hammarland, Jomala ja Sund (hävinnyt aina
kin Lemiandista ja useilta kasvupaikoilta lueteltujen
kuntienkin alueilta). Hyvänheikinsavikkaa tavattiin
aiemmin harvinaisena myös Turun ja Porin läänissä
(Merimasku ja Turku, joista hävinnyt) sekä Uudel
lamaalla (Es Espoo, Helsinki, Pernaja, Sipoo, Van
taa ja Vihti, joista vain viimeksimainitussa säilynyt
yksi esiintymä). Yksi Ahvenanmaan kasvupaikoista
on muisnaismuistoalueella ja Vihdin esiintymä luon
nonsuojelualueella, Haggström ym. 1982.

subsp. nigrescens (Pohle) P.D. Seli

Pahtakeltto

Brantfibbla

Cichoriaceae Sikurikasvit

Luokka: Sh

Yksi- tai kaksivuotinen, matala (10 cm) kasvi, jolla
on muutamia, isoja, keltaisia mykeröitä. Pahtakeit
to kasvaa pahdoilla ja kallionseinämien penkereillä.
Se on itäinen kasvi, jolla on laajahko alue Euroopan
Venäjän pohjoisimmissa osissa. Läntisimmillään se
on Suomessa, Koillismaalla (0: S) sekä Inarissa (L:
V). Vähälukuiset, pienet esiintymät voivat helposti
hävitä, vaikka välittömiä uhkatekijöitä ei tunneta.
Yksi esiintymä on Oulangan kansallispuistossa ja
yksi (alle 20 yksilöä) Kevon luonnonpuistossa. Lajin
biologia ja taksonomia vaativat lisäselvityksiä. —

Ahti & Hämet-Ahti 1971, Söyrinki & Saari 1980.

Cypripedium calceolus L.

Tikankontti

Guckusko

Orchidaceae Kämmekkäkasvit

Luokka: St

Ctematis alpina

Siperiankärhö

Sibirisk sippranka

(L.) Miller

Ranunculaceae Leinikkikasvit

Luokka: Sh

Suomen ainoa puuvartinen köynnös kuuluu lajin
itäiseen alalajiin subsp. sibirica. Sillä on 3—sormi-
set, sahalaitaiset lehdet ja yksittäiset, nuokkuvat,
valkoiset kukat. Siperiankärhö voi kasvaa meillä,
yleensä kuusen varassa köynnöstävänä n. 4 m kor
keaksi. Se vaatii runsasravinteista, mieluiten kalkki
pitoista maaperää ja kasvaa rehevissä kuusikoissa.

Meikäläisen alalajin levinneisyysalueeseen kuuluu
koko Neuvostoliiton havu- ja lehtimetsävyöhyke
sekä muutamia esiintymiä Norjassa. Suomesta on
löydetty kolme kasvupaikkaa: V: Kristiinankaupun
ki Lapväärtti, PK: Nurmes Jokikylä sekä L:
Tervola Peura. Kaikista esiintymispaikoista on muo
dostettu suojelualueet, joskin Tervolan esiintymä on
pääosaksi suojelualueen ulkopuolelle. Laji on ollut
rauhoitettu vuodesta 1952. Norjassa se kuuluu luok
kaan harvinaiset. — Kaakinen 1977, Nordström
1958, Ylimartimo 1982.

Monivuotinen, 20—50 cm korkea, komea kämmek
kä, jolla on leveät lehdet. Kookkaissa, yli lO-sentti
sissä kukissa on keltainen, konttimainen huuli;
muut terälehdet ovat punaruskeita. Tikankontti kas
vaa kalkkipitoisilla, puolivarjoisilla paikoilla:
maamme eteläosissa etupäässä lehdoissa ja lehtonii
tyillä, pohjoisessa letto- ja lehtokorvissa sekä letto
rämeillä.

Tikankontin ensimmäinen vihreä lehti ilmestyy noin
nelivuotiaana, kukat yleensä vasta 16. kesänä. Aluk
si kasvi on täysin riippuvainen sienijuurestaan, van
hemmiten sen omat vihreät lehdet yhteyttävät riittä
västi. Varjoisimmilla paikoilla tikankontti ei kuki ja
voi pysytellä vuosikausia maan sisässä sienijuuren
turvin. Eteläisimmässä Suomessa tikankontti kukkii
kesäkuun alkupuolella, Pohjois-Suomessa vasta hei
näkuussa. Pölyttäjinä toimivat hyönteiset, etenkin
maamehiläiset.

Sirkumpolaarinen havu- ja lehtimetsävyöhykkeen
kasvi, jota tavataan monin paikoin Baltiassa sekä
Norjan ja Ruotsin keski- ja pohjoisosissa, Tanskas
sa vain parissa paikassa. Suomessa tikankontti on
harvinainen, vaikka sitä on löydetty lähes koko
maasta Turun ja Porin sekä Keski-Suomen lääniä ja
tunturi-Lappia lukuunottamatta. Oulun ja Lapin
lääneissä se on silmälläpidettävä, muualla maassa
erittäin uhanalainen tai vaarantunut.
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Tikankontti on koko maassa voimakkaasti taantu
nut lehtoniittyjen kuusettumisen, peltojen raivauk
sen ja lettojen ojitusten vuoksi. Jäljellä olevia kas
vupaikkoja uhkaa em. syiden lisäksi kukkien poi
minta, puutarhaan siirtäminen sekä tallaus.

Ahvenanmaan yli kymmenestä esiintymästä ainoata
suojelualueella olevaa ei ole viime aikoina havaittu,
mutta maanomistajat hoitavat 3 muuta kasvustoa.
Muualla Suomessa kasvupaikkoja lienee jäljellä lä
hes sata, joista osa on suojelualueilla. Laji on ollut
rauhoitettu Ahvenanmaalla vuodesta 1925, muualla
Suomessa vuodesta 1952. Se on Euroopan Neuvos
ton luettelossa vaarantunut, Ruotsissa silmälläpidet
tävä. — Hggström ym. 1982, Kurtto 1977.

Dianthus arenarius L.

Hietaneilikka
Stor sandnejlika

Caryophyllaceae Kohokkikasvit

Luokka: St

Suomessa kasvaa vain itäisempi, kookkaampi ja
runsaskukkaisempi alalaji subsp. borussicus. Se on
monivuotinen, 10—20 cm korkuinen, tiiviisti mätäs
tävä kasvi, jolla on isot valkoiset, kapealiuskaiset
kukat. Hietaneilikka kasvaa kuivilia avoimilla pai
koilla harjujen hietikkorinteillä, hiekkakankailla ja
rapautuneilla kalliorinteillä. Se leviää kasvillisuuden
aukkopaikoille, kuten tienvarsille ja kuloalueille,
mutta häviää pian sulkeutuvasta kasvipeitteestä.

Levinneisyysalueeseen kuuluu Euroopan itäinen
puolisko, erityisesti aroalueet. Suomessa hietaneilik
ka on niukentunut selvästi, mutta sillä on yhä
jokunen esiintymä Turun ja Porin läänissä (V)
Kiikalassa, Paraisilla ja Suomusjärvellä sekä Hä
meenkyrön-Ikaalisten-Jämijärven-Kankaanpään
alueilla, missä vain Jämijärvellä on vankantuntui
nen esiintymä jäljellä; Uudellamaalla (V) Tammi
saaren tienoilla; Kymen läänissä (S) Anjalankosken
Kouvolan-Lemin-Luumäen-Taipalsaaren-Valkealan
Vehkalahden alueilla; Pohjois-Karjalassa (V) Konti
olahdella sekä Oulun läänissä (5) Sotkamossa. Hä
meestä (Sääksmäki, Viiala) se on jo hävinnyt.

Vähenemisen syynä on meillä usein tienlevennys tai
muu rakentaminen ja kulutus (telttailu, uintipaikat),
soranotto sekä harjujen kasvipeitteen sulkeutumi
nen. Hietaneilikkaa on myös poimittu ja siirretty
puutarhoihin. Yksi esiintymistä on suojelualueella,
useat valtakunnallisen harj uj ensuoj eluohj elman
kohteilla. Laji rauhoitettiin 1983. Ruotsissa se kuu
luu luokkaan harvinaiset. — Hakila & Kalinainen
1984, Jalas 1950, Kääntönen 1983a, Toivonen &
Huttunen 1976.

Diphasiastrum eomplanatum (L.)
J.Holub subsp. chamaecyparissus
(A. Braun) Kukk. mcl. zeillerii
Harjukeltalieko
Cypresslummer

Lycopodiaceae Liekokasvit

Luokka: St

Monivuotinen, varpumainen, melko matala (10 cm)
liekokasvi, jonka verson haarat ovat luutamaisen
tiheät ja pystyt, sinivihreät. Harjukeltalieko muo
dostaa yhtenäisiä kasvustolaikkuja maassa suikerta
van pitkän maavarren avulla. Muut alalajit kangas-
ja pohjankeltalieko ovat Suomessa paljon yleisem
piä. Harjukeltalieko kasvaa harjunrinteiden kuivis
sa, aukkoisissa, aiemmin tulen avoimina pitämissä
kanervamänniköissä.

Mereisen ilmaston kasvi, jota tavataan Pohjois-
Amerikassa, siellä täällä Keski- ja Länsi-Euroopassa
sekä Fennoskandiassa, runsaimmin Jyllannin num
mialueilla ja Ruotsin länsirannikolla. Harjukeltalie
ko on hävinnyt kuitenkin viime aikoina laajoilta
alueilta.

Suomen esiintymät ovat alalajin pohjoisimmat. Tu
run ja Porin lääni (5): Ikaalisten-Jämijärven-Kan
kaanpään-Karvian ja Köyliön-Säkylän sekä
Kokemäen ja Nakkilan harjut; Uusimaa (E): Hyvin
kää, Lohja, Nurmijärvi, Pohja-Tammisaari. Monet
vanhoista esiintymistä, etenkin Lohjanharjulla ovat
hävinneet. Vähenemisen syyt ovat kasvupaikkojen
metsittäminen ja auraaminen sekä soranotto ja ra
kentaminen. Osa kasvupaikoista on harjuj ensuoje
luohjelman kohteissa. Laji rauhoitettiin 1983. Har
jukeltalieko on Ruotsissa ja Tanskassa vaarantunut.
— Hakila & Kalinainen 1984, Nilsson & Gustafsson
1982, Suominen & Varkki 1984.

Draba alpina L.

Kultakynsimö
Gulldraba

Brassicaceae Ristikukkaiskasvit

Luokka: Sh

Monivuotinen, 5—15 cm mittainen, pieninä tuppai
na kasvava kasvi, jonka suikeat lehdet ovat tiheinä
tyviruusukkeina. Kukat ovat kirkkaan keltaisia ja
kasvin kokoon nähden suuria. Kultakynsimö kasvaa
kalkkipitoisten tuntureiden jatkuvasti kosteina pysy
vissä, varjoisissa painanteissa sekä kallionjuurilla ja
lumenviipymien lähellä, hienojakoisella maalla.

Kultakynsimö on sirkumpolaarinen, sitä tavataan
koko pohjoisen pallonpuoliskon kylmillä rannikko-
seuduilla sekä Siperian eteläisissä rajavuoristoissa ja
Himalajalla. Se on harvinainen koko Fennoskandi
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assa ja esiintymät ovat pieniä. Suomessa kultakynsi
möä kasvaa hyvin niukkana Enontekiön Kilpisjär
vellä (Saana ja Toskaiharji). Pieniä esiintymiä uh
kaa mm. kulutus ja laiton keruu. Laji on ollut
rauhoitettu vuodesta 1952.

Draba cinerea Adams

Idänkynsimö
Finndraba

Brassicaceae Ristikukkaiskasvit

Luokka: Sh

Monivuotinen, 15—30-senttinen, kokonaan tiheän
harmaakarvainen kasvi, jolla on suikeat ruusukeleh
det, muutamia varsilehtiä, kellanvalkoiset kukat (te
rälehdet 3—4 mm) ja pitkässä hedelmistössä 5—7
mm pituisia, kapeansoikeita lituja. Idänkynsimö
kasvaa kalkkipitoisilla joen- ja järvenrantakallioi
den kuivilla paahdeseinämillä, vähämultaisilla pen
germillä ja raoissa.

Kokonaislevinneisyys on sirkumpolaarinen, lähes
koko pohjoisen tundravyöhykkeen käsittävä. Suo
messa idänkynsimöä kasvaa suppealla alueella Koil
lismaalla: Oulangalla ja Kitkanniemellä, yhteensä
parillakymmenellä paikalla. Osaa pienistä esiinty
mistä uhkaavat alueelle suunnitellut hakkuut ja
mahdollisesti laiton keruu. Osa kasvupaikoista on
Oulangan kansallispuistossa. Laji on ollut rauhoitet
tu vuodesta 1952. Norjassa se kuuluu luokkaan
harvinaiset. — Lindberg 1916, Rintanen 1968.

Draba nemorosa L,

Keltakynsimö

Sanddraba

Brassicaceae Ristikukkaiskasvit

Luokka: St

Yksivuotinen, 10—30 cm korkuinen, hoikka ja
usein haaraton kynsimö, jolla on varren tyviosassa
pyöreähköjä lehtiä. Kukat ovat pienet (terälehdet
1.5—2 mm) ja vaaleankeltaiset, hedelmistö pitkä ja
harsu, lituperät siirrottavia. Suomessa keltakynsimö
on vanha ja vakiintunut tulokas. Se kasvaa muureil
la ja raunioilla, kuivilla kedoilla sekä katuvierillä,
etenkin vanhoissa kaupungeissa ja varuskuntapai
koissa. Alkuperäiset esiintymisalueet ovat manterei
sen Euraasian ja Pohjois-Amerikan aroilla, mutta
keltakynsimö on levinnyt jo varhain ainakin rehun
sekä hevosten ja lampaiden mukana mm. Länsi-
Eurooppaan.

Keltakynsimö on meillä jatkuvasti niukentunut. TP
(V): Nauvosta ja Turusta hävinnyt, Mouhijärvellä
säilynyt; U (V): Helsinki, Inkoo, Loviisa, Porvoo,
Porvoo mlk., Ruotsinpyhtää, Sipoo, Vantaa; Ky
(5): Elimäki, Karhula, Kotka, Lappeenranta, Mie

hikkälä, Parikkala, Pyhtää ja Valkeala (säilynyt
läänin alueella ainakin 8 paikalla); H (S): Hämeen
linna, Lammi, Tuulos; M (V): Savonlinna (niukka
1984); V (5): Vaasa; 0 (S): Raahe. Vähenemisen
syynä on kasvupaikkojen heinittyminen sekä raken
taminen, linnoitusten entisöimistyöt jne. Laji on
myös Ruotsissa silmälläpidettävä.

Dryopteris fragrans

Tuoksualvejuuri

Doftbräken

(L.) Schott

Dryopteridaceae Alvejuurikasvit

Luokka: Sh

Monivuotinen, kiviyrttiä muistuttava, melko tuuhei
na ja matalina (15—25 cm) mättäinä kasvava, vadel
mantuoksuinen saniainen, jonka lehti on kapeanpui
kea, kertaalleen parilehdykkäinen ja päältä kelta
nystyinen, alta tiheään ruskeasuomuinen. Tuoksual
vejuuri suosii emäksistä alustaa ja etsiytyy suojai
sun, pienilmastoltaan suotuisimpiin paikkoihin. Se
kasvaa jyrkkien kallionseinämien raoissa ja penger
millä sekä karuissa, miltei kasvittomissa louhikois
sa, etenkin pahtojen juurilla.

Tuoksualvejuuri on mantereinen, sirkumpolaarinen,
arktis-alpiininen laji, jonka laaja mantereinen levin
neisyysalue ulottuu Uralilta Pohjois-Amerikan poh
joisosiin ja Grönlantiin. Euroopan ainoat Uralin
länsipuoliset esiintymät ovat Suomessa, Utsjoen Ke
von rotkolaaksossa, mistä on löydetty useita kasvus
toja. Suomen esiintymät ovat erillisiä ja kansainväli
sesti merkittäviä. Lajia pidetään meillä myöhäisjää
kautisena jäänteenä.

Tuoksualvej uuren kansainvälisen merkityksen vuok
si esiintymien jatkuva seuranta on tarpeen, vaikka
useimmat niistä ovat Kevon luonnonpuiston alueel
la. Laji on ollut rauhoitettu vuodesta 1952. Euroo
pan Neuvoston luettelossa tuoksualvejuuri on arvi
oitu vaarantuneeksi, mutta Suomessa se ei kohtei
den lukuisuuden ja sijainnin vuoksi ole uhattu. —

Kalliola l937a ja l937b.

Elymus alaskanus
(Scribner & Merrili) Å.

Tunturivehnä

FjälIeIm

Poaceae Heinäkasvit

Luokka: Sh

Löve

Suomessa esiintyy vain alalaji subsp. scandicus
(Nevski) Melderis. Se on monivuotinen, mätästävä
ja lyhytrönsyinen, 20—60 cm korkea heinä, jolla on
litteät, hieman karvaiset ja sinertävät lehdet sekä
pysty, vaalea — sinipunertava kukinto. Tunturiveh
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nä kasvaa yleensä kalkkipitoisten kallioiden penger
millä, joskus jokivarsisoralla.

Alalajin kokonaisalueeseen kuuluu kaksi keskusta
Skandinavian tuntureilla sekä yksittäisesiintymiä
Neuvostoliiton luoteisosassa. Suomessa sitä kasvaa
harvinaisena Koillismaalla (0: 5) sekä Lapin läänis
sä (E) Kolarissa ja Utsjoella. Esiintymät ovat niin
pieniä ja yksittäisiä, että häviämisriski on suuri,
vaikka osa kasvupaikoista on Oulangan kansallis-
puistossa ja osa Kevon luonnonpuistossa.

Elymus faretus
(Viv.) Runemark cx Meideris

Merivehnä
Strandkvickrot

Poaceae Heinäkasvit

Luokka: Sh

Suomessa on tavattu vain pohjoinen alalaji, subsp.
boreatiatlanticus (Simonet & Guinochet) Meideris.
Se on monivuotinen, 20—50 cm korkea heinä, jolla
on pitkä, suikertava, kellertävä juurakko ja pysty,
vaalea, kypsyessään murtuva kukinto. Merivehnä
kasvaa hiekkaisilla, tuulisilla merenrannoilla, missä
meriveden suolapitoisuus on vähintään 6 promillea.
Se leviää lentohiekalla ja hiekkasärkillä laajalti rön
syilevän juurakkonsa avulla.

Merivehnä on eurooppalainen laji, jota tavataan
Itämeren, Pohjanmeren ja Atlantin rannoilla, eteläi
sinnä Portugalissa. Pohjoismaissa se on jokseenkin
yleinen Tanskassa, Ruotsin länsirannikolla sekä
Norjan etelärannikolla. Itämeren puolella sitä tava
taan harvinaisempana Skoonessa, Ruotsin saarilla ja
Baltiassa, pohj oisimmillaan Suomen lounaissaaris
tossa, Dragsfjärdissä. Uhkatekijöitä ovat toisaalta
sopivien rantojen sulkeutuminen, toisaalta rantara
kentaminen ja muu rantojen kulutus. Merivehnä on
ollut rauhoitettu vuodesta 1952. — Hiitonen 1939.

Epilobium laestadii

Turjanliorsma
Lappdunört

Kytöv.

Onagraceae Horsmakasvit

Luokka: Sh

Monivuotinen, melko pieni (10—30 cm) ja hento
horsma, jolla on tyvellä rihmamaisia, pienilehtisiä
pintarönsyjä. Lehdet ovat varren alaosassa melko
pitkiä ja leveitä, ylempänä lyhyempiä ja kapeita,
kukat yleensä pieniä ja valkoisia, joskus vaaleanpu
naisia. Turjanhorsma kasvaa kuivahkoilla, usein
lähteisillä lettosoilla sekä tihkuvesipaikoilla.

Turjanhorsma on erotettu suohorsmasta vasta 1979,
joten tiedot sen kokonaisalueesta ovat vielä puut-

teellisia. Toistaiseksi se tunnetaan vain muutamista
paikoista Pohjoismaista. Suomen esiintymät ovat 0
(V): Kuusamo kymmenkunta paikkaa; Lapin lääni
(V): Kittilä 5 paikkaa, Rovaniemi ja Tornio 1
paikka, Sodankylä 2 paikkaa. Esiintymiä uhkaavat
mm. Kitkanniemellä metsänhakkuut ja ojitukset,
Sodankylän Kitisen rannalla joen säännöstely. Kaksi
esiintymistä on Oulangan kansallispuistossa ja joita
kin soidensuojelun perusohjelman kohteissa.

Epipactis atrorubens (Hoffm.) Besser

Tummaneidonvaippa
Purpurknipprot

Orchidaceae Kämmekkäkasvit

Luokka: Sh

Monivuotinen, 20—50 cm korkea, kaunis kämmek
kä, jolla on runsaasti melko leveitä lehtiä ja toispuo
lisena terttuna 630 tumman purppuranpunaista —

punaruskeaa kukkaa. Tummaneidonvaippa kasvaa
valoisilla ja kuivilla, kalkkipitoisilla kallioilla ja
soraikoilla. Sen alue ulottuu Keski-Euroopasta aina
Länsi-Siperiaan asti. Norjassa ja Ruotsissa se on
paikoin melko yleinen, Tanskassa vain yhdeltä pai
kalta tavattu.

Suomesta tunnetaan muutamia yksittäisesiintymiä
Kuopion läänistä (E: Juankosken Huosiaisniemi ja
Leppävirran Leveäsaari) sekä Pohjois-Karjalan lää
nistä (E: Juuka, Polvela). runsaimmillaan tumma
neidonvaippa on Koillismaalla, lähinnä Oulangan ja
Kitkanniemen alueilla (0:S). Lisäksi Uudellamaalla,
Hangossa on tuore tulokasesiintymä.

Tummaneidonvaipan säilymistä uhkaavat metsän
hakkuut kasvupaikkojen ympäristössä sekä mm.
matkailun aiheuttama kulutus. Mahdollisia uhkate
kijöitä ovat lisäksi kasvin poimiminen sekä kaivos
toiminta. Osa esiintymistä on Oulangan kansallis-
puistossa ja yksi valtiolle luonnonsuojelutarkoituk
sun hankitun Huosiaisniemen alueella. Laji on ollut
rauhoitettu vuodesta 1952. Tanskassa se on vaaran
tunut.

Erigeron acer L.
subsp. decoloratus (H. Lindb.) Hiit.

Kalvaskallioinen
Blekblinka

Asteraceae Asterikasvit

Luokka: Sh

Yksi- tai kaksivuotinen, 25—35 cm korkea kasvi,
jolla on tanakka ja niukkahaarainen, vihertävä,
hiukan karvainen varsi sekä 3—15 valkoista, pientä
mykerökukkaa. Kalvaskallioinen kasvaa avoimilla,
kuivilla kallioilla, hiekkaisilla kedoilla sekä tienpien
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tareilla. Se tunnetaan toistaiseksi harvinaisena vain
lähialueiltamme Neuvostoliitosta sekä Kuusamosta
ja Sallasta. Sitä saattaa esiintyä kauempana idässä.
Uhkana on kasvupaikkojen sulkeutuminen. Muuta
mia esiintymiä on Oulangan kansallispuiston alu
eella.— Ahti & Hämet-Ahti 1971.

Fumaria vaillantii Loisel.

Pikkuemäkki

BIek jordrök

fumariaceae Emäkkikasvit

Luokka: Sb

Yksivuotinen, melko pieni (10—25 cm) ja hentovar
tinen kasvi, jolla on sinivihreät, kapealiuskaiset
lehdet ja lähes valkoiset, n. 10-kukkaiset tertut.
Pikkuemäkki on kalkkipitoista maata suosiva pelto
jen rikkaruoho. Sen kokonaisalue ulottuu Länsi-
Euroopasta Altaille asti. Ruotsissa sillä on voimakas
keskus Tukholman tienoilla ja Uplannissa. Baltias
ta, Norjasta ja Tanskasta se puuttuu kokonaan.
Suomesta pikkuemäkki on löydetty vain Ahvenan
maan Saltvikistä, kylän peltoaukeilta. Sen säilymistä
uhkaavat viljelytapojen muutokset. — Erkamo &
Erkamo 1977.

Gentianella amarella (L.) Börner

Horkkakatkero

Angsgentiana

Gentianaceae Katkerokasvit

Luokka: St

Kaksivuotinen, melko pieni (10—30 cm) ja usein
kokonaan sinipunertavan ruskea katkero, jolla on
tumman sinipunaiset, torvimaiset kukat ja varren
tyvellä kuihtunut lehtiruusuke. Alkukesän kasvit
ovat harvanivelisiä ja tylppälehtisiä, loppukesän
moninivelisiä ja osaksi suippolehtisiä. Horkkakatke
ro on kalkinsuosija, joka kasvaa tuoreilla ja matala
kasvuisilla rinne- ja rantaniityillä, lehtoniityillä,
laitumilla sekä ojanpientareilila. Se hyötyy laidun
nuksesta ja alkukesän niitosta. Ensimmäisenä
kesänä se kasvattaa vain lehtiruusukkeen, toisena
kukintovarren ja siementen kypsyttyä se kuolee.

Horkkakatkero on monirotuinen, sirkumpolaari
nen, lauhkean ja viileän vyöhykkeen kasvi, jonka
levinneisyysalue ulottuu Länsi-Euroopasta Sahalinil
le asti. Pohjois-Amerikassa sitä on laajalti lähes
koko mantereella. Pohjoismaissa se on paikoin mel
ko yleinen. Suomesta horkkakatkero on löydetty
kaikkiaan useilta sadoilta paikoilta, mutta se on
viime aikoina niukentunut hälyttävästi. Runsaimmat
esiintymät on löydetty Ahvenanmaalta sekä Turun
ja Porin läänistä, joissa horkkakatkero on kuitenkin
nykyään luokiteltu vaarantuneeksi.

Myös muualta maasta sitä on tavattu pohjoisinta
Lappia lukuunottamatta harvinaisena siellä täällä.
Lähes kaikkialla esiintymät ovat häviämässä tai jo
hävinneet: U (H), H (H), Ky (E), M (E), V (E), KS
(V), Ku (V), PK (V), 0 (V), L (V).

Vähenemisen syynä on ennen kaikkea laidunnuksen
väheneminen sekä niittyjen ja ketojen muuttaminen
pelloiksi tai metsiksi. Pohjois-Suomen kalkkialueilla
kasvupaikkoja uhkaa myös kaivostoiminta. Muuta
mat esiintymistä ovat luonnonsuojelualueilla, mutta
eivät silti turvattuja. Laji on myös Ruotsissa silmäl
läpidettävä. — Pritchard 1959.

Gentianella ullginosa (Willd.) Börner

Rantakatkero

Sumpgentiana

Gentianaceae Katkerokasvit

Luokka: St

Yksivuotinen, melko pieni (5—10 cm) ja usein
haaraton katkero, jolla on suikeat alalehdet, puikeat
ylemmät lehdet sekä tumman sinipunaiset kukat.
Rantakatkero kasvaa merenrantaniityillä hieman ve
sirajan yläpuolella ja kukkii usein vasta syys-loka
kuussa. Sen kokonaisalue käsittää pohjoisen ja län
tisen Euroopan alavat alueet Brittein saarilta Länsi-
Venäjälle asti. Ruotsissa ja Norjassa se on paikoin
melko yleinen.

Suomessa rantakatkeroa tavataan lounaisrannikolla.
Ahvenanmaalla (5): Eckerö, Finström, Föglö, Geta,
Hammarland, Jomala, Kumlinge, Kökar, Lemland,
Lumparland, Maarianhamina, Saltvik, Sund, Vår
dö; Turun ja Porin läänissä (S): Askainen, Houts
kari, Korppoo, Nauvo, Parainen, Rauman mlk.,
Turku, Uusikaupunki (läänissä jäljellä alle kymme
nen pientä esiintymää); Uudeltamaalta (Tammisaa
resta) hävinnyt. Vähenemisen syynä on rantalaidun
nuksen loppumisen vuoksi alkanut rantaniittyj en
sulkeutuminen. Myös rantarakentaminen ja kulutus
voivat heikentää rantakatkeron elinmahdollisuuksia.
Osa esiintymistä on luonnonsuoj elualueilla, missä
niiden säilyminen ei kuitenkaan ole turvattu. Laji on
sekä Red Data Bookissa että Euroopan Neuvoston
luettelossa erittäin uhanalainen, — Pritchard 1959.

Gymnocarpium jessoense (Koidz.) Koidz.

Idänimarre

Östbräken

Dryopteridaceae Alvejuurikasvit

Luokka: Sh

Suomessa tavataan vain äskettäin kuvattua alalajia
subsp. parvulum Sarvela. Idänimarre on vaikea
tuntea. Sen tuntomerkit ovat metsäimarteen ja
kalkki-imarteen väliltä. Lisäksi se risteytyy helposti
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metsäimarteen kanssa. Risteymä on idänimarretta
yleisempi.

Idänimarre on monivuotinen, melko pieni (10—30
cm) ja hento saniainen, jolla on vaaleanvihreä,
nystyinen kolmiomainen lehti, vaaleanruskeat itiöt
ja melko pitkä, nystykarvainen ruoti. Se kasvaa
kallionraoissa, mieluimmin kalkkipitoisella alustal
la. Sen pääalue rajoittuu Itä-Aasiaan, joten Suomen
kasvupaikat ovat hyvin erillisiä, kansainvälisesti
mielenkiintoisia, mahdollisesti myöhäisjääkautisia
reliktejä. Maamme alle 10 esiintymää ovat Koillis
maalla (0: V) ja 1 Utsjoella (L: 5). Uhkana ovat
kaivostoiminta, kansainvälisen harvinaisuuden ke
räily ja esiintymisalueilla lisääntyvä matkailu sekä
mahdolliset pienilmastoa muuttavat hakkuut. Myös
risteytyminen saattaa muodostua uhkaksi. Osa esiin
tymistä on lulangan kansallispuistossa ja osa Ke
von luonnonpuistossa.

Gymnocarpium robertianum
(Hoffm.) Newman

Kalkki-imarre

Kalkbräken

Dryopteridaceae Alvejuurikasvit

Luokka: Sh

Monivuotinen, melko pieni (10—30 cm), idänimar
retta muistuttava saniainen, jolla on paksuhko,
tumma juurakko, tummanvihreä lehti ja tumman
ruskeat itiöt sekä voimakkaamman nystykarvainen
ruoti. Kalkki-imarre on vaatelias kalkkipaikkojen
kasvi, joka kasvaa kallioiden raoissa ja juurilla,
kivikkoisilla rinteillä sekä kalkkipitoisella metsä-
maalla, melko kuivilla paikoilla. Sen kokonaisaluet
ta ei tarkoin tunneta mm. taksonomisten vaikeuk
sien vuoksi. Alue lienee sirkumpolaarinen ja käsit
tää ainakin osia Aasian vuoristoista ja Pohjois-
Amerikan pohjoisosista sekä lähes koko Euroopan.
Baltiassa ja Norjassa kalkki-imarre on paikoin ylei
nen, Ruotsissa harvinainen. Suomesta se on tavattu
harvinaisena lulangan kansallispuiston ja Kitkan
niemen alueilta, missä on parikymmentä esiintymää
hyvin rajoitetulla alueella. Osaa esiintymistä uhkaa
metsänhakkuu, osa on lulangan kansallispuistossa.

Gypsophila fastigiata L.

Kangasraunikki

Såpört

Caryophyllaceae Kohokkikasvit

Luokka: St

Monivuotinen, 10—30 cm mittainen, pystyhaarai
nen kohokkikasvi, jonka valkoiset, pienet kukat
ovat tiheänä viuhkona. Kangasraunikki kasvaa va

loisilla, kuivilla paikoilla, meillä toisaalta Etelä-Suo
men puuttomilla tai harvapuustoisilla, aurinkoisilla
harjurinteillä, toisaalta Kuusamon kalkkipahtojen
etelätörmillä, muistona jääkauden jälkeisestä aro-
vaiheesta. Etelässä se on runsaimmillaan teiden ja
polkujen sekä sortuvien törmien laidoilla, missä
hiekka on paljastunut. Se on hyötynyt kuloista ja
lievästä ihmistoiminnasta, kuten metsälaidunnukses
ta, eikä tule toimeen sulkeutuneessa metsäkasvilli
suudessa.

Keski- ja Itä-Euroopan mantereisten metsäalueiden
kasvi, joka on Suomessa jatkuvasti niukentunut. TP
(5): Mellilä, Kiikala, Suomusjärvi (niukentunut),
Kokemäen-Köyliön-Säkylän harjujaksolla kuusi
paikkaa; Ky (V): Taipalsaarelia niukka esiintymä
sekä 0 (5): Kuusamossa - Sallassa lukuisia pieniä
esiintymiä. Uhkatekijöitä ovat maa-ainesten (hiek
ka, sora tai kalkkikivi) ottaminen sekä etelässä
sopivien kasvupaikkojen sulkeutuminen. Osa
Kuusamon esiintymistä on Oulangan kansallispuis
tossa, suuri osa Kitkanniemen alueella. Laji on ollut
rauhoitettu Suomessa vuodesta 1952. — Ervi &
Såltin 1953, Jalas 1950, Ulvinen l957a.

Herniaria gtabra L,

Ketotyräruoho

Knytling

Caryophyllaceae Kohokkikasvit

Luokka: St

Yksi- tai monivuotinen, pieni (5—10 cm), maan
myötäisesti kasvava kasvi, jolla on rennot ja karvai
set, runsashaaraiset varret, pienet ruodittomat leh
det ja kellanvihreät kukat pieninä, palleromaisina
kukintoina lehtihangoissa. Tyräruoho kasvaa
kallioilla, kuivilla hiekkakentillä, mäerinteillä, töy
räillä, tienvarsilla, hiekkakuopissa sekä satamarato
jen varsilla.

Levinneisyysalueeseen kuuluu pääosa Eurooppaa
sekä Pohjois-Afrikka ja osa Aasiaa aina Altaille
asti. Baltiassa, Tanskassa ja Etelä-Ruotsissa tyrä
ruoho on paikoin yleinen, Norjassa harvinainen.
Suomessa tyräruoho on aiemmin ollut melko ylei
nen, nykyään kaikkialla niukentunut ja monilta
paikoilta jo hävinnyt. A (E): Eckerö, finström,
Saltvik; TP (V): Paimio, Perniö, Piikkiö, Pori,
Pyhäranta, Sauvo, Turku; U (E): Hanko, Helsinki,
Karjaa, Kirkkonummi, Siuntio, Tenhola; Ky (5):
Elimäki, Imatra, Kouvola, Lappeenranta, Luumäki,
Savitaipale, Taipalsaari; H (V): Hattula, Hauho,
Hämeenlinna, Kalvola, Lammi sekä M (V): Anttola,
Heinola, Mikkeli, Puumala, Rantasalmi, Ristiina,
Savonlinna. Vähenemisen syitä ovat kasvupaikkoj en
sulkeutuminen, katutyöt ja muun rakentaminen.
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Kobresia myosuroides (Viii.) Fiori Lathyrus niger (L.) Bernh.

Tunturisarake

Enaxig sävstarr

Cyperaceae Sarakasvit

Luokka: Sh

Monivuotinen, lampaannataa muistuttava, melko
matala (10—30 cm) ja hento, tiheästi mätästävä
sarakasvi, jolla on pystyt ja suorat, rihmamaiset
lehdet sekä tummanruskea, jäykkä tähkä. Tunturi
sarake kasvaa paljakkavyöhykkeen tuulisilla tuntu
rinharjanteilla kalkkipitoisella, humuksensekaisella
soralia. Se on sirkumpolaarinen arktis-alpiininen
kasvi, jota tavataan laajalti Pohjois-Amerikassa,
arktisiila saarilla sekä Euraasiassa Länsi-Siperian
kylmiä osia lukuunottamatta. Skandinavian tuntu
reilla on lähes yhtenäinen osa-alue, joka ulottuu
Neuvostoliiton puolelle Länsi-Kuolaan asti. Ainoat
Suomen esiintymät ovat Enontekiön Kilpisjärvellä,
2 niukkaa esiintymää (muutamia kymmeniä mättäi
tä) kahdella tunturilla (Urtasvaarri ja Pikku-Luossu
nibba). Laji rauhoitettiin 1983.

Lappula deflexa

Kalliosirkunjyvä

Stickelfrö

(Wahienb.) Garcke

Boraginaceae Lemmikkikasvit

Luokka: Sh

Yksi- tai kaksivuotinen, melko kookas (20—60 cm),
lemmikkiä muistuttava pehmeäkarvainen kasvi, jol
la on pitkien kukintoperien päässä pienet, vaaleansi
niset kukat ja lopulta piikkiset hedelmystöt.

Kailiosirkunjyvä kasvaa ravinteisilla ja lämpimillä,
yleensä etelänpuoleisilla kallionseinämillä, hyllyillä
ja raoissa tai jyrkänteen juurella, vyörylouhikoiden
yläosassa ja lohkareiden päällä. Se suosii typekästä,
helposti rapautuvaa alustaa ja kasvaa runsaimmil
laan piekanan ja muiden kalliopahdoilla pesivien
lintujen pesien alla sekä lampaiden oleskelupaikois
sa. Se leviää eläinten turkkiin tai höyhenistöön
tarttuvien koukkupäisten piikkihedelmiensä avulla.

Levinneisyysalue on aukkoisesti sirkumpolaarinen,
mutta Pohjois-Amerikan kasvit kuuluvat eri alala
jim. Useiden Euraasian vuoristojen lisäksi yksi ydin-
alueista on Fennoskandian tunturit. Lisäksi tunne
taan useita erillisesiintymiä mm. Neuvostoliiton
Karjalassa, Kuusamossa ja Kuolassa sekä Etelä-
Ruotsissa. Suomesta on löydetty muutamia erillisiä
esiintymiä Savonlinnasta ja Säämingistä (M: V),
Enontekiön Kilpisjärveltä, Inarin Kietsimäjoelta
sekä Utsjoen Kevolta (L: 5). Suomen esiintymät
ovat hyvin niukkoja. Laji on ollut rauhoitettu vuo
desta 1952 ja kasvaa myös Kevon luonnonpuistossa.
— Nilsson & Gustafsson 1977.

Mustalinnuherne

Vippärt

Fabaceae Hernekasvit

Luokka: St

Monivuotinen, melko kookas (30—80 cm), pysty ja
siirottavahaarainen, kuivuessaan mustuva herne
kasvi, jolla on 2—10 -kukkainen aluksi punainen,
lopulta sininen kukinto. Mustalinnunherne on läm
pöä vaativa kasvi, joka viihtyy meillä etupäässä
kuivahkoissa tai tuoreissa, melko valoisissa kallion-
alus- ja rinnelehdoissa,

Levinneisyysalueeseen kuuluu suuri osa mantereista
Eurooppaa, etelässä Välimerelle ja idässä Kaukasi
aan asti. Baltiassa, Ruotsissa ja Tanskassa mustalin
nunherne on paikoin yleinen, Norjassa harvinaisem
pi. Suomessa se on äärimmäisen pohjoisilla alueilla
ja lisääntyminen tai leviäminen on hyvin heikkoa.
Joinakin vuosina kasvit eivät edes kuki lainkaan. A
(5): föglö, Hammarland, Jomala, Saltvik, Sund,
Vårdö -kaikkiaan yli kymmenen, viime vuosina
ainakin viisi esiintymispaikkaa; Ky (5): litti; H (5):
Asikkala-Hollola, Lammi ja Janakkala sekä M (5):
Heinola-Sysmä. Manner-Suomen löytöjä on yhteen
sä parikymmentä, joista ainakin puolet on säilynyt.

Uhkatekijänä on lähinnä kasvupaikkojen muuttumi
nen metsänhoitotoimien vuoksi. Myös ympäröivän
kasvillisuuden sulkeutuminen uhkaa etenkin Ahve
nanmaan esiintymiä. Laji rauhoitettiin Ahvenan
maalla 1984 ja on ollut rauhoitettu muualla Suomes
sa vuodesta 1952. Ainakin yksi esiintymistä on
luonnonsuojelualueella. — Haeggström 1982.

Leersia oryzoides (L.) Swartz

Hukkariisi

Vildris

Poaceae Heinäkasvit

Luokka: Sh

Monivuotinen, kookas (50—100 cm), yleensä pysty
ja monilehtinen, vaaleanvihreä heinä, jonka pitkä ja
velttohaarainen röyhy pistää vain osittain lehtitupes
ta esiin. Hukkariisi kasvaa vesirajassa tulvaisilla
merenrannoilla, suojaisten lahtien perukoilla sekä
jokisuistoissa. Se on itsepölytteinen ja kehittyy hy
vin hitaasti vaatien lämmintä ja pitkää kasvukautta.
Röyhyt kehittyvät täydellisesti ja tulevat ulos tupista
vain kuumina kesinä. Siemenet leviävät veden, kar
jan ja lintujen mukana.

Hukkariisi on levinnyt laajalle lähinnä riisi- ja
maissiviljelyn mukana ja esiintyy Pohjois- ja Etelä
Amerikassa, Länsi-Aasiassa ja Japanissa sekä harvi
naisena läntisessä Euroopassa Etelä-Ruotsista Väli
merelle asti. Suomessa suppeaan esiintymisalueeseen
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kuuluu alle kymmenen esiintymispaikkaa Kymijoen
suuhaarojen varsilla Uudenmaan (E) ja Kymen (S)
läänien alueella. Viime aikoina ainakin yksi esiinty
mä on hävinnyt, osa vähentynyt ja osa tiehankkeen
uhkaamana. Muita uhkatekijöitä ovat Kymijoen
säännöstely, laajeneva ruovikoituminen ja lepikoitu
minen sekä paikoin rantarakentaminen. Laji oli
rauhoitettu Suomessa 1925—1933. — Erkamo
1949, Kujala & Ulvinen 1964, Ulvinen 1933.

Lemna gibba L

Kupulimaska
Kupandmat

Lemnaceae Limaskakasvit

Luokka: Sh

Monivuotinen, hyvin pieni (1.5—5 mm), punertava
vesikasvi, jonka versot ovat yleisemmän pikkulimas
kan versoja pyöreämmät ja alta pulleat. Kupulimas
ka kasvaa ulkosaariston kalliolammikoissa. Tilapäi
sesti se voi ajelehtia murtovedessä. Kasvi kerää
kesällä soluihinsa varastoaineita ja painuu syksyllä
eräänlaisena talvehtimisversona pohjaan. Kukkimi
sesta ei ole lainkaan havaintoja Suomesta.

Kupulimaska kasvaa kaikissa maanosissa ja puuttuu
vain arktisilta alueilta sekä mantereiden kuivista
sisäosista. Ruotsissa ja Tanskassa se on melko
yleinen, Norjassa hyvin harvinainen. Suomesta se
on löydetty muutamista paikoista Ahvenanmaalta
(Föglö, Kökar) sekä Turun saariston luodoilta
(Korppoo).

Eräistä paikoista sitä on viime aikoina etsitty tulok
setta. Uhkana ovat lähinnä öljytuhot ja lammikoi
den rehevöityminen. — Forsius l933b.

Lepidium latifolium

Isokrassi
Bitterkrassing

L.

Brassicaceae Ristikukkaiskasvit

Luokka: St

Monivuotinen, melko kookas (30—100 cm), kalju
kasvi, jolla on isot, soikeat sahalaitalehdet ja suuri,
haarova, tiheän valkeakukkainen kukinto. Isokrassi
kasvaa soraisilla merenrannoilla, usein rakkoleväka
sautumilla suurina kasvustoina. Se leviää paksujen
juurakoittensa ja juurisilmujensa avulla.

Alkuperäisenä alueena pidetään Etelä-Venäjän sekä
Länsi- ja Keski-Aasian aroalueita, mistä isokrassi on
kuitenkin levinnyt Keski- ja Etelä-Eurooppaan,
Pohjois-Afrikkaan sekä Himalajalle ja Altaille, jopa
Meksikoon asti. Baltiassa, EteläRuotsissa ja Tans
kassa se on paikoin yleinen, Norjassa yhdeltä pai
kalta tavattu. Suomen harvat esiintymispaikat ovat
Ahvenanmaalla (S): föglö 2 paikkaa, joista toisessa

edelleen n. 2000—3000 versoa sekä Varsinais-Suo
messa (S): Dragsfjärd 6 paikkaa, joista hävinnyt
kahdesta ja jäljellä 4 esiintymää, yhteensä n. 2500—
3000 versoa.

Uhkana on kasvupaikkojen ruovikoituminen ja pen
soittuminen. Isokrassi hyötyy laidunnuksesta, koska
lehmät eivät syö sen sinapille ja sipulille maistuvia
lehtiä, mutta pitävät rannan muuten avoimena.
Uhkana on laidunnuksen loppuminen sekä rantara
kentaminen. Isokrassi on ollut rauhoitettu Ahvenan
maalla vuodesta 1953 ja muualla Suomessa vuodesta
1952. — Forsius 1933a, Heggström ym. 1982,
Palmgren 1925a.

Matus sylvestris Miller

Metsäomenapuu
Viidapel

Rosaceae Ruusukasvit

Luokka: St

Pensas tai pienehkö (3—8 m), oraoksainen puu,
jolla on kaljut lehdet, punertavat nuput, ulkopinnal
taan ruusunpunaiset ja sisäpinnaltaan valkoiset ku
kat sekä pitkäperäiset, pienehköt, kellanvihreät
omenat. Metsäomenapuu vaatii runsaasti valoa. Se
viihtyy parhaiten aurinkoisissa, kuivissa ja usein
kivikkoisissa rinnelehdoissa, kallioiden juurella sekä
rehevillä lehtoniityillä ja rantapensaikoissa. Se on
kalkinsuosija ja karttaa karuja, kosteita sekä varjoi
sia paikkoja.

Metsäomenapuun alue käsittää Etelä-, Länsi- ja
Keski-Euroopan sekä Venäjän keskiset osat. Baltias
sa, Ruotsissa ja Norjassa sitä on paikoin melko
yleisenä. Suomessa luonnonvaraisia, varmoja esiin
tymiä on vain Ahvenanmaalla (S): Brändö, Eckerö,
Föglö, Jomala, Kumiinge, Kökar, Lemland, Maan
anhamina ja Sund, Varsinais-Suomen saaristossa
(TP: S): Dragsfärd, Houtskari, Iniö, Korppoo,
Kustavi, Nauvo, Parainen, Rymättylä, Särkisalo,
Uusikaupunki ja Västanfjärd sekä Uudellamaalla
(V): Hanko, Inkoo, Tammisaari. Lisäksi varmista
mattomia esiintymiä on Lohjalla, Ruotsinpyhtäällä,
Pyhtäällä ja Asikkalassa.

Metsäomenapuu risteytyy yleisemmän tarhaomena
puun kanssa ja vähenee puhtaana lajina. Sitä uh
kaavat myös hakkuut, lehtojen kuusettuminen sekä
taimia syövät jänikset ja peurat. Joitakin puita on
ainakin Ahvenanmaan Nåtön ja Ramsholmenin
sekä Hangon Tvärminnen luonnonsuojelualueilla
sekä saaristomeren kansallispuistossa. Esiintymien
läheltä tulisi poistaa tarhaomenapuut. — Hinneri
1985, Murto 1983, 1984a, 1984b ja 1985.
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Metampyrun arvense L. Mierostylis monophyllos (L.) Lindley

Peltomaitikka

Pukvete

Scropliulariaceae Naamakukkaiskasvit

Luokka: St

Yksivuotinen, 15---40 cm korkea, haarova kasvi,
jolla on syväliuskaiset, punaiset ylälehdet ja tiheitä
latvatähkiä muodostavat, purppuranpunaiset kukat.
Peltomaitikka kasvaa kuivilla, aurinkoisilla ja hiek
kaisilla rinnemailla: niityillä, kedoilla, kyläpienta
reilla ja pellonreunoilla, aiemmin myös viljelymail
la. Se on puoliloinen ja kasvaa parhaiten, kun
lähistöllä on pensaita tai muita monivuotisia kasve
ja, vaikka pystyy loisimaan myös 1- tai 2-vuotisilla
kasveilla, kuten viljalajeilla. Peltomaitikan siemenet
ovat suuria eivätkä leviä pitkälle. Ne itävät yleensä
loppukesällä.

Levinneisyysalue käsittää suurimman osan Euroop
paa ja läntistä Aasiaa aina Etelä-Uralille ja Kaukasi
aan asti. Pohjoismaissa peltomaitikka on ikivanha
kulttuuritulokas, jonka kanta on viime aikoina ro
mahtanut niin, että se on yleinen enää vain Gotlan
nissa ja Oölannissa. Suomessa se on ollut aina
harvinainen lounaissaariston kasvi. Sillä on ollut
kaikkiaan vain kymmenkunta kasvupaikkaa Nau
vossa, missä on jäljellä vielä ainakin yksi vankka
esiintymä Seilissä sekä yksi pienempi Kirjaisissa.
Vähenemisen syynä on kasvupaikkojen pensoittumi
nen laidunnuksen loputtua. Seilin esiintymää tark
kaillaan ja hoidetaan. Laji on ollut rauhoitettu
vuodesta 1952. Ruotsissakin se on silmälläpidettävä.
— Gislen 1949.

Mentha aquatica L.
var. litoralI (Hartman) C. A. West

Meriminttu

Vattenmynta

Lamiaceae Huulikukkaiskasvit

Luokka: St

Monivuotinen, 30—50 cm korkea, pysty, jokseenkin
haaraton ja kalju, usein punertava kasvi, jolla on
melko isot, violetinpunaiset kukat. Toinen meikäläi
nen, vaarantuneeksi luokiteltu muoto eli vesiminttu
(var. aquatica) on haarova ja karvainen. Meriminttu
muodostaa rönsyjensä avulla melko tiheitä kasvus
toja merenrantaniityille, melko lähelle vesirajaa.

Meriminttua tavataan vain Ruotsissa ja Suomessa,
etupäässä Pohjanlahden eteläosan rannoilla. Suo
messa ainoat esiintymispaikat ovat Ahvenanmaalla
(V): Eckerö, Finström, Geta, Hammarland, Jomala,
Lemland ja Sund sekä Satakunnassa (TP: 5):
Eurajoki ja Luvia. Vähenemisen syynä on laidun
nuksen loputtua alkanut rantaniittyj en sulkeutumi
nen, etenkin pensoittuminen sekä rantarakentami
nen. — Kause 1962.

Sääskenvalkku

Knottblomster

Orchidaceae Kämmekkäkasvit

Luokka: St

Monivuotinen, pieni (10—25 cm), 1- tai 2-lehtinen
kämmekkä, jolla on vaaleanvihreät, melko pitkät ja
monikukkaiset, harsut tähkät. Sääskenvalkku kas
vaa kalkkipitoisilla letoilla, märillä niityillä, lähtei
sillä paikoilla sekä letto- ja lehtokorvissa, yleensä
melko avoimilla paikoilla.

Laikuttaisesti lähinnä Euraasian mantereisissa poh
oisosissa esiintyvä kasvi, jonka kokonaisalueeseen

kuuluu Itä- ja Keski-Eurooppa, Keski- ja Itä-Aasia,
Kiina ja Japani sekä Alaska. Arktisilta alueilta se
puuttuu. Baltiassa, Norjassa ja Ruotsissa sääsken
valkku on harvinainen, Tanskasta se puuttuu tyys
tin.

Suomessa sääskenvalkkua on löydetty harvinaisena
lähes koko maassa Satakuntaa, Kainuuta, Koillis
maata sekä Lapin läänin keski- ja pohjoisosia lu
kuunottamatta. Monet vanhoista kasvupaikoista on
kuitenkin tuhottu ja sääskenvalkku on jo kokonaan
hävinnyt Mikkelin ja Vaasan lääneistä. Muualla se
on erittäin uhanalainen. Yhteensä lienee jäljellä
parikymmentä esiintymää, joista muutama on suo
jelualueilla, Vähenemisen syynä on etenkin ojituk
sista johtuva kasvupaikkojen muuttuminen, mm.
pensoittuminen, Laji rauhoitettiin Ahvenanmaalla
1984 ja muualla Suomessa 1983. Ruotsissa ja Nor
jassa se on vaarantunut. — HEeggström ym 1982,
Kuitunen 1982.

Myricaria germanica

Pensaskanerva
Klådris

(L.) Desv.

Tamaricaceae Tamariskikasvit

Luokka: Sh

Monivuotinen, pystyhaarainen, kalj u pensas, jolla
on hyvin tiheässä ruodittomia, neulasmaisia, har
maanvihreitä lehtiä sekä latvaterttuna pieniä vaale
anpunaisia kukkia. Pensaskanerva kasvaa jokien
sorasärkillä ja tulvarannoilla. Sitä tavataan Euroo
pan ja Lounais-Aasian vuoristoissa. Fennoskandias
sa sillä on kolme erillistä aluetta Etelä-Norjassa,
Keski-Ruotsissa ja Pohjois-Norjassa. Viime mainit
tuun liittyvät muös Suomen ainoat esiintymät Utsjo
ella, Pulmankijärveen laskevien kahden joen hiek
kasärkillä. Ainoita esiintymiämme uhkaa lähinnä
kulutus ja rakentaminen, mm. Pulmankijärven ran
tatien leventäminen. Laji oli rauhoitettu 1933—
1983.



Odontites verna (Bellardi) Dumort. s. str. Phleum phleoides (L.) Karsten

Peltosänkiö

Åkerrödtoppa

Scrophulariaceae Naamakukkaiskasvit

Luokka: Sp

Yksivuotinen, melko matala (10—25 cm), kokonaan
punertava kasvi, jonka lyhyiden haarojen päissä on
tiheät kukinnot. Laji on erotettu vasta äskettäin
yleisestä punasänkiöstä, jota se suuresti muistuttaa.
Peltosänkiön keskusalue on Länsi- ja Keski-Euroo
passa. Sen itäraja on Uralilla, eteläraja Pyreneillä.
Norjassa ja Ruotsissa se on harvinainen, eteläinen.

Suomessa peltosänkiötä on kasvanut koko Etelä-
Suomessa Ahvenanmaalta Etelä-Pohjanmaalle asti,
jopa jokseenkin yleisenä lounaisessa saaristossa ja
rannikkoseuduilla. Muualla maassa se on ollut alun
perin harvinainen. Varmoja havaintoja 1950-luvun
jälkeen on alle kymmenen. Peltosänkiö viihtyy eri
tyisesti ruispelloissa. Se kukkii vasta elokuussa,
pellon sänkivaiheessa. Viime aikoina se on kuitenkin
kadonnut kenties kokonaan (nähty viimeksi Porissa
1974). Vähenemisen, jopa mahdollisen häviämisen
syynä ovat viljelytapojen muutokset: rukiin viljelyn
väheneminen, tiheä kylvö, kesantovaiheen pois jät
täminen sekä lannoitteiden ja torjunta-aineiden
käyttö. — Snogerup 1983.

Oxytropis lapponica (Wahlenb.) Gay

Tunturikeulankärki

Lappvedel

fabaceae Hernekasvit

Luokka: Sh

Monivuotinen, pieni (5—10 cm), tyveltä haarova,
myötäkarvainen hernekasvi, jolla 7—10 -pariset leh
det, melko isot, siniset tai sinipunaiset kukat ja
riippuvat, mustat palot. Tunturikeulankärki kasvaa
vain runsakalkkisilla paikoilla, pahtojen alusrinteillä
ja paljakkavyöhykkeen soralaikuilla, jotka jäävät
tuulen takia talvisin miltei lumettomiksi.

Tunturikeulankärki on euraasialainen, arktis-mon
taaninen kasvi, jolla on erilliset esiintymisalueet
Keski-Aasian vuoristoissa Altailta Himalajalle sekä
Balkanilla, Alpeilla, Ranskan Pyreneillä ja Pohjois
maissa. Ainoa varmistettu esiintymispaikka Suomes
sa on Enontekiön Kilpisjärvellä, Pikku-Mallalla,
missä on satoja yksilöitä n. 6 aarin alalla. Esiintymä
on Mallan luonnonpuistossa. Laji oli rauhoitettu
1933—1952 ja rauhoitettiin uudelleen 1983. — Fe
derley 1971.

Helpitähkiö

Fienkampe

Poaceae Heinäkasvit

Luokka: St

Monivuotinen, keskikokoinen (30—50 cm), mätäs
tävä heinä, jolla on kapeat lehdet ja karheat, tiiviin
tähkämäiset röyhyt. Helpitähkiö kasvaa kuivilla ja
aurinkoisilla, runsaslajisilla rinneniityillä, kallioilla
tai kedoilla. Se suosii kalkkipitoisia paikkoja ja
hyötyy laidunnuksesta ja liitosta. Kokonaisalueel
taan helpitähkiö on eteläinen ja mantereinen arokas
vi, jota tavataan Keski-Euroopasta Turkestaniin ja
Länsi-Siperian eteläosiin saakka. Baltiassa, Etelä-
Ruotsissa ja Tanskassa se on melko yleinen, Norjas
sa harvinainen.

Suomessa esiintyminen seuraa melko tarkkaan rau
takautista asutusta. Vakiintuneita esiintymiä on löy
detty vain Ahvenanmaalta (5): Eckerö (3 paikkaa),
Finström (1), Hammarland (1), Jomala (2), Kökar
(1), Saltvik (2) ja Sund (5) sekä Varsinais-Suomesta
(TP: E), Paimiosta. Ahvenanmaan esiintymistä osa
on hävinnyt kasvupaikkojen pensoittumisen, raken
tamisen, tietöiden ja hiekanoton vuoksi, mutta aina
kin 7 kasvupaikkaa on vielä jäljellä. Paimion esiin
tymä on pienentynyt liiallisen laidunnuksen vuoksi
ja on nykyään niukka, vaikka onkin toipunut viime
aikoina. Laji on ollut Ahvenanmaalla rauhoitettu
vuodesta 1953. — Hggström ym. 1982.

Pilularia giobulifera

Ormio

Klotgräs

L.

Marsileaceae Ormiokasvit

Luokka: Sh

Monivuotinen, pitkä- ja suikertavavartinen vesisani
ainen, jolla on langanohuet, nuorina kärjistä kiertei
set vaaleanvihreät lehdet. Juurehtii varren nivelistä
ja leviää kasvullisesti. Suomessa ei ole tavattu lehti
hankoihin kehittyviä itiöpesäkkeitä. Ormio kasvaa
kirkasvetisissä järvissä mineraalimaapohjalla, mata
lassa tai melko syvässäkin vedessä, meillä usein
virtapaikoilla.

Eurooppalainen, pääasiassa mereisten, lauhkeiden
alueiden kasvi, jota tavataan runsaimmin Atlantin
rannoilla Portugalista Bergeniin sekä paikoin Keski-
Euroopassa ja Länsi-Venäjällä. Ormio kasvaa Etelä-
Norjassa ja Lounais-Ruotsissa, mutta ei Baltiassa
eikä Itämeren pohjoisrannoilla. Ainoat suomalaiset,
melko runsaat esiintymät ovat Hämeessä, Luopiois
ten Kukkiajärvessä ja sen alapuolisissa vesissä.
Mahdollinen uhka on veden laadun huononeminen.
Laji on Red Data Bookissa ja Euroopan Neuvoston
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luettelossa vaarantunut, Norjassa erittäin uhanalai
nen ja Ruotsissa silmälläpidettävä. — Bäck 1933,
Martikainen 1962, Mäkirinta 1964 ja 1978.

Potentitta anglica

Lännenhanhikki

Laicharding

Revig blodrot

Potamogeton polygonifolius Pourret

Tatarvita

Bäcknate

Potamogetonaceae Vitakasvit

Luokka: Sli

Uistinvitaa muistuttava, mutta pienempi (20—50
cm) vesikasvi, jolla on rasvankiiltoiset ja vaihtele
vanmuotoiset, mutta useimmin herttapuikeat kellus
lehdet. Tatarvita kasvaa karuissa, suoalueilta lähte
vissä puroissa ja laskuojissa sekä allikoissa ja pikku
järvissä, matalassa vedessä ja joskus maalla.

Kokonaisalueeltaan sirkumpolaarinen, läntinen ja
jokseenkin mereinen kasvi, joka ei ilmeisesti kestä
ankaria talvia. Sitä tavataan Pohjois-Amerikassa,
Luoteis-Afrikassa sekä Euroopassa Portugalista Lo
footeille ja idässä Puolaan asti. Suomessa tatarvita
kasvaa ainostaan maan lounaisosissa, niukentunee
na ja vaarantuneena Ahvenanmaan pohjois- ja kes
kiosissa, sekä Varsinais-Suomessa kahdessa paikassa
Perniössä (5). Uudeltamaalta sitä on hiljattain löy
detty 4-5 paikasta yhdellä vesistöalueella Pohjassa.
Esiintymiä uhkaa vesistöjen rehevöityminen, puro
jen perkaukset sekä pikkulampien kuivatukset. Laji
rauhoitettiin 1983 (ei Ahvenanmaalla).

Potamogeton rutitus

Jouhivita

Styvnate

Wolfgang

Potamogetonaceae Vitakasvit

Luokka: Sh

Yleensä 20—60 cm mittainen uposkasvi, jolla on
kellertävät, loppukesällä ruskehtavat, hyvin kapeat
lehdet sekä vedenpinnan yläpuolelle kohoavat täh
käkukinnot. Jouhivita on vaatelias kasvi, joka viih
tyy lievästi emäksisissä järvissä, melko syvällä ve
dessä, hienorakeisella pohjalla.

Jouhivitaa tavataan siellä täällä Skotlannissa, Poh
jois-Ranskassa ja Pohjoismaissa sekä kapealla
Keski-Saksasta Pohjois-Venäjälle ulottuvalla vyö
hykkeellä. Suomalaisia esiintymispaikkoja tunne
taan kaikkiaan 5. Ky (S): Parikkala ja Saari, H (E):
Asikkala-Hollola, PK (E): Tohmajärvi sekä 0 (E):
Kuusamo. Esiintymiä uhkaa vesien säännöstely ja
muut vesiluonnon muutokset. Euroopan Neuvoston
luettelossa, Norjassa ja Tanskassa laji on vaarantu
nut, Ruotsissa harvinainen. — Kotilainen l954b,
Nilsson & Gustafsson 1979, Pohjala 1931, Rintanen
1985, Salonen 1954, Siren 1969, Venäläinen 1982.

Rosaceae Ruusukasvit

Luokka: St

Monivuotinen, rätvänää muistuttava, mutta hen
nompi, 20—30 cm korkea hanhikki, jolla on usein
mutkainen, juurehtiva varsi, viisisormiset lehdet ja
osa keltaisista kukista 4-, osa 5-lukuisia. Lännen
hanhikki kasvaa valoisilla, matalakasvuisilla laidun
netuilla niityillä tai kedoilla ja leviää laiduneläinten
avulla.

Melko mereinen kasvi, jonka pääalue käsittää suu
rimman osan Länsi- ja Keski-Eurooppaa Irlannista
Tsekkoslovakiaan ja Puolaan; Skandinaviassa lou
nainen, Etelä-Ruotsissa ja Tanskassa paikoin ylei
nen, Baltiassa harvinainen ja Norjassa vain satun
nainen. Suomessa lännenhanhikkia on tavattu harvi
naisena vain Turun ja Porin läänissä (5): Drags
fjärd, Iniö ja Nauvo -lukuisia esiintymiä, jotka
kaikki taantumassa sekä Uudellamaalla (E): Tammi-
saari 1 paikka. Esiintymiä uhkaa laidunnuksen lop
pumisen vuoksi alkanut kasvupaikkojen heinittymi
nen ja metsittyminen. Tammisaaren esiintymä on
Nothamnin linnustonsuojelualueella, missä sen säi
lyminen edellyttäisi raivauksia ja laiduntamisen jat
kamista. Laji oli rauhoitettu 1952—1983. — Eklund
1938, 1945 ja 1946, Hggström ym. 1980, Lindgren
1974, Luther & Luther 1953.

Potentitta ehamissonis Hu1tn

Ruijanpahtahanhikki

Klippfingerört

Rosaceae Ruusukasvit

Luokka: Sh

Monivuotinen, pahtahanhikkia hieman kookkaampi
(15—30 cm) kasvi, jolla on kolmisormiset lehdet ja
pienet, vaalean rikinkeltaiset kukat. Ruijanpahta
hanhikki kasvaa tuntureiden ja rotkolaaksojen kaI
liopengermillä, mieluiten kalkkipitoisella alustalla.
Se on sirkumpolaarinen tundra-alueiden kasvi, jota
tavataan Luoteis-Labradorissa, Grönlannissa, Huip
puvuorilla, Pohjoismaiden pohj oisimmissa osissa
sekä Kuolassa, Suomessa sen ainoat kasvupaikat
ovat Kuusamossa ja Sallassa (0: V) sekä Enonteki
öllä ja Utsjoella (L: 5). Harvalukuiset pienet esiinty
mämme vovat tuhoutua helposti, vaikka osa niistä
on Oulangan kansallispuistossa ja Kevon luonnon
puistossa. Laji on ollut rauhoitettu vuodesta 1952.
— Hiitonen 1947a ja l947b, Hu1tn 1945.
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Potentilla nivea L.

Pahtahanhikki
Lappfingerört

Rosaceae Ruusukasvit

Luokka: Sh

Monivuotinen, pieni (10—20 cm), kohenevavarti
nen, melko karvainen kasvi, jolla on pienet vaalean
keltaiset kukat. Pahtahanhikki kasvaa tuntureiden
ja rotkolaaksojen kalliopengermillä sekä pahdoilia
ja suosii kaikkia. Sen laaja kokonaisalue käsittää
laikuttaisesti koko pohjoisen pallonpuoliskon tun
dravyöhykkeen. Skandinaviassa sillä on kaksi kes
kusta, toinen Etelä-Norjan tunturialueilla ja toinen
pohjoisessa. Myös Neuvostoliiton luoteisosassa pah
tahanhikkia tavataan.

Suomessa esiintymät ovat samoilla alueilla, mutta
hieman runsaslukuisempia kuin ruijanpahtahanhi
km. 0 (V): Kuusamo, L (S): Saha, Enontekiö,
Kilpisjärvi ja Utsjoki. Pienet, harvinaiset esiintymät
ovat helposti vaarassa hävitä, vaikka osa niistä on
Oulangan kansallispuistossa ja Kevon luonnonpuis
tossa. Laji on ollut rauhoitettu vuodesta 1952. —

Hiitonen 1947a ja 1947b, Hultn.

Potentilla subarenaria
Borbäs ex Zimmeter

Sakarahanhikki
Taggsmåfingerört

Rosaceae Ruusukasvit

Luokka: St

Monivuotinen, pikkuhanhikkia muistuttava, mutta
karvaisempi, pieni (5—15 cm) kasvi, jolla on 5- ja
3-sormiset lehdet, suikertava ja juurehtiva, puutuva
varsi sekä keltaiset, kasvin kokoon nähden isot
kukat. Sakarahanhikki on kalkinsuosija ja kasvaa
valoisilla, kuivilla niittykumpareilla ja kalhiokedoil
la, missä kasvipeite on matalaa ja aukkoista. Sieme
net kehittyvät ilman hedelmöitystä, apomiktisesti.

Kokonaisuudessaan sakarahanhikki on mantereisten
aroalueiden kasvi, jonka levinneisyys on puutteelli
sesti tunnettu, mutta joka kasvaa ainakin Keski-
Euroopan itäosissa, Baltiassa, Tanskassa ja Ruotsis
sa. Suomesta esiintymiä on löydetty kaikkiaan
parikymmentä Ahvenanmaalta (V): Jomala, Lem
land ja Maarianhamina sekä Turun ja Porin läänistä
(V): Iniö ja Korppoo. Sakarahanhikki on säilynyt
ainakin kymmenellä paikalla, mutta vähentynyt ja
kasvupaikkojen sulkeutumisen uhkaama niistä
useimmilla. Suurin syy sen vähenemiseen on laidun
nuksen loppuminen. Myös rakentaminen on tuhon
nut joitakin esiintymiä. Yksi pieni, 3 yksilön esiinty
mä on Nåtön luonnonsuojelualueella ja melko va
kaa esiintymä Saaristomeren kansallispuistossa. Laji

rauhoitettiin Ahvenanmaalla 1984. — Hggström
ym. 1982.

Primula farinosa

Jauhoesikko
Majviva

L.

Primulaceae Esikkokasvit

Luokka: St

Monivuotinen, melko pieni (3—30 cm) esikko, jon
ka lehtien alapinta, vanan latva, kukkaperät sekä
verhiöt ovat valkojauheisia, kukinnot runsaskukkai
sia, vaalean punasinisiä. Jauhoesikko kasvaa kos
teilla ja rehevihlä niityillä. Se on kalkinsuosija.

Levinneisyysalue on katkonainen ja käsittää toisaal
ta Kaukoidän Kamtatkalta Altaille, toisaalta Neu
vostoliiton luoteisosat, Alpit, Pyreneet ja Brittein
saaret. Laajin eurooppalainen osa-alue on Itämeren
piirissä, Baltiassa ja Etelä-Ruotsissa. Sen sijaan
Tanskassa ja Saksassa jauhoesikko on hyvin harvi
nainen ja Norjasta se puuttuu tyystin. Suomessa se
kasvaa vain Ahvenanmaalla (S) lähes koko maakun
nan alueella, aiemmin melko yleisenä, mutta viime
aikoina selvästi harvinaistuneena sekä Varsinais-
Suomessa (E): Houtskari, Korppoo, Kustavi, Nau
yo, Taivassalo, Västanfjärd. Harvinaistumisen syy
nä on kasvupaikkojen sulkeutuminen laidunnuksen
loppumisen ja ojitusten seurauksena. Myös rantara
kentaminen on tuhonnut joitakin kasvupaikkoja.
Muutama Ahvenanmaan esiintymistä on luonnon
suojelualueilla. Laji on Tanskassa vaarantunut.

Pseudorchis aibida (L.) Å. & D. Löve

Valkokämmekkä
Fjällvityxne

Orchidaceae Kämmekkäkasvit

Luokka: Sh

Suomessa kasvaa vain pohjoinen alalaji subsp. stra
minea (Fernald) A. & D. Löve. Se on monivuotinen,
melko pieni (10—25 cm) kämmekkä, jolla on 3—6
kapeahkoa lehteä ja hiukan toispuohinen, melko
harsu, valkoinen kukinto. Valkokämmekkä kasvaa
muutaman yksilön ryhminä kalkkipitoisilla tunturi
kankaihla, liuskesorarinteiden kuivilla kumpareilla
sekä ravinteisihla suoniityillä ja letoilla.

Levinneisyydeltään valkokämmekkä on sirkumpo
laarinen ja arktinen. Sitä tavataan Newfoundlandis
sa, Labradorissa, Grönlannissa, Färsaarilla, Islan
nissa, Skandinavian tunturialueen pohjoisosissa
sekä alueella Kuolasta Urahihle asti. Suomesta vaiko
kämmekkä on löydetty Lapista, Enontekiön Kilpis
järveltä (Maila, Saana, Kitsijohka, Toskalharji),
Inarin Kielajoelta ja Utsjoen Tshuomasvaarasta.
Esiintymät ovat pieniä ja ukana on erityisesti Saa-
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nan etelärinteen kulutus sekä luvaton poiminta. Osa
kasvupaikoista on Mallan luonnonpuistossa. Laji on
ollut rauhoitettu vuodesta 1952.

Pulsatilla patens (L.) Miller

Kylmänkukka

Nipsippa

Ranunculaceae Leinikkikasvit

Luokka: Sh

Monivuotinen, melko matala (10—30 cm) kasvi,
jolla on silkkikarvaiset kukkavanat, isot, siniset —

violetinsiniset, ulkopinnaltaan valkokarvaiset kukat
ja kukinnan jälkeen kehittyvät, pitkäruotiset, kolmi
sormiset aluslehdet, Kylmänkukka kasvaa avoimen
puoleisilla paikoilla, harjujen puolilehdoissa ja mo
reenikumpareilla. Se on hyötynyt metsälaidunnuk
sesta ja kuloista.

Päälevinneisyysaluetta ovat Itä-Euroopan sekä Poh
jois- ja Sisä-Aasian aroalueet. Lisäksi sitä tavataan
Neuvostoliiton Karjalassa sekä Ruotsissa, Gotian
nissa ja Angermanlannissa. Suomen lukuisat (yli
200), yleensä niukat esiintymät rajoittuvat suppealle
alueelle Etelä-Hämeessä (5): Hattula, Hauho, Hä
meenlinna, Kalvola, Janakkala, Lammi, Loppi,
Pälkäne, Renko, Ruovesi ja Tuulos. Kylmänkukka
on harvinaistunut meillä jäätyään teiden, asutusalu
eiden ja muun rakentamisen tai soranottopaikkojen
alle. Monet esiintymät ovat niukentuneet puuston
tihenemisen vuoksi. Muita syitä ovat luvaton poi
minta sekä yritykset siirtää kasvia puutarhaan. Laji
on ollut rauhoitettu vuodesta 1952. Euroopan Neu
voston luettelossa sekä Ruotsissa se on vaarantunut.
— Erkamo l978a ja 1978b, Jalas 1950, Kalliola &
Kalliola 1935, Nilsson & Gustafsson 1978, Söyrinki
1976, Uotila 1968 ja 1969.

Ranunculus seeleratus L.
subsp. reptabundus (Rupr.) Hultn

Sammakonleinikki

Nordlig tiggarranunkel

Ranunculaceae Leinikkikasvit

Luokka: Sh

Yksivuotinen, 10—40 cm mittainen vesikasvi, jolla
on rento tai koheneva, nivelistään juurehtiva varsi,
kolmijakoiset, tummanvihreät ja kiiltävät lehdet
sekä pienet, vihreänkeltaiset kukat. Rajaus nimiala
lajiin, konnanleinikkiin, on jossain määrin tulkin
nanvarainen. Sammakonleinikki kasvaa ojissa ja
allikoissa. Sen vuotuinen runsaudenvaihtelu on
luonnostaan hyvin suuri. Sammakonleinikkiä tava
taan Kuolan niemimaalla ja sen itäpuolisella alueella
sekä Vienanmeren rannikolla. Suomesta sitä on
löydetty harvinaisena Oulun läänistä, Kuusamosta,

Limingasta, Muhoksesta, Oulusta sekä Ruukista. Se
on säilynyt vain muutamalla paikalla ja hävinnyt
ainakin Kuusamosta. — Hultn 1947.

Ranunculus sulphureus Solander

Rikkileinikki
Polarranunkel

Ranunculaceae Leinikkikasvit

Luokka: Sh

Monivuotinen, lumileinikkiä muistuttava, mutta tu
kevampi ja hieman kookkaampi (6—15 cm) kasvi,
jolla on leveät, kiilatyviset aluslehdet, liuskaiset
ylälehdet sekä tummankeltainen kukka. Rikkileinik
ki on kalkinsuosija ja viihtyy parhaiten hieman
savisella tai hiekkaisella maaperällä, jota kostuttaa
läpi kesän kylmä, liikkuva vesi. Se kasvaa keskipal
jakan sulavesipurojen reunamilla ja valuvetisillä lu
menviipymäpaikoilla. Sitä tavataan koko pohjoisen
pallonpuoliskon kylmillä alueilla, Norjassa neljänä
erillisenä keskuksena, Ruotsissa ja Kuollan niemi-
maalla kummassakin vain yhdellä alueella. Suomes
sa rikkileinikki on hyvin harvinainen. Sitä on löy
detty vain neljästä paikasta Enontekiöltä. Sen pienet
esiintymät voivat hävitä esim. poimimisen tai tai
lauksen takia. Laji on ollut rauhoitettu vuodesta
1952. Euroopan Neuvoston luettelossa ja Ruotsissa
se on harvinainen. — Nilsson & Gustafsson 1982,
Roivainen 1936.

Ranuncutus trichophyllus
subsp. trichophytlus

Purosätkin

Grodranunkel

Ranunculaceae Leinikkikasvit

Luokka: St

Chaix

Monivuotinen, hento ja melko pitkävartinen (20—
100 cm), niukkahaarainen ja tyvestä juurehtiva vesi-
kasvi, jolla on vain vaihtelevankokoisia, harva- ja
harittavaliuskaisia uposiehtiä sekä pienet, valkoiset
kukat. Purosätkin kasvaa lähdelammikoissa, purois
sa ja pikkujoissa. Sen kokonaislevinneisyys tunne
taan heikosti taksonomisten epäselvyyksien vuoksi.
Sitä on tavattu Keski-Euroopassa ja Neuvostoliiton
luoteisosissa. Suomesta purosätkintä on löydetty
harvinaisena (paristakymmenestä paikasta) Ahve
nanmaalta (5), Turun ja Porin läänistä (V), Uudel
tamaalta (E) sekä Hämeestä (E). Vähenemisen syynä
ovat pienvesien perkaukset, kuivatukset ja veden
laadun muutokset.
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Rhododendron tapponicum Rosa sherardii Davies
(L.) Wahlenb.

Lapinaippiruusu
Lapsk alpros

Ericaceae Kanervakasvit

Luokka: Sh

Monivuotinen, matalakasvuinen (5—15 cm), varpu,
jolla on talvehtivat, ruskeasuomuiset lehdet sekä
runsaasti suurehkoj a, suppilomaisia, punertavan
violetteja kukkia. Lapinaippiruusu kasvaa kalkkipi
toisilla tunturikankailla. Se on sirkumpolaarinen,
arktis-montaaninen kasvi, joka kasvaa Suomessa
pieninä kasvustoina muutamissa paikoissa Enonte
kiön Kilpisjärvellä sekä Utsjoen Kistuskaidilla. Lä
himmät muut esiintymät ovat Pohjois-Skandinavian
laajat lapinaippiruusukankaat, idässä vasta Baikal
järven takaiset kasvupaikat. Kaunista aippiruusu
amme uhkaa lähinnä Saanan etelärinteen kulutus
sekä kukkien poiminta ja siirto puutarhaan. Laji on
ollut rauhoitettu vuodesta 1952.

Rosa canina L

Koiranruusu
Stenros

Rosaceae Ruusukasvit

Luokka: Sp

Kaarevaversoinen ja jäykkäpiikkinen pensas (2—4
m), jolla on heikosti punertavat kukat, soikeat
kiulukat ja terävän sahalaitaiset lehdet. Muistuttaa
suuresti melko yleistä orjanruusua, jonka kanssa
myös risteytyy. Koiranruusu viihtyy melko avoimil
la, aurinkoisilla ja kuivahkoilla paikoilla, kuten
metsänreunoilla, pensaikoissa ja lehdoissa.

Koiranruusua tavataan melko harvinaisena Euroo
passa, Pohjois-Afrikassa ja Keski-Aasiassa. Virossa
lajia on vain läntisessä saaristossa, Ruotsissa ja
Norjassa etelärannikolla. Suomen lounaissaaristossa
ovat sen koillisimmat, tunnetut esiintymät. Eri puo
lilta Lounais-Suomea on kymmeniä vanhoja, määri
tykseltään epävarmoiksi jääneitä näytteitä. Laji on
vaikea tuntea, mm. risteymien vuoksi. Vanhoista
esiintymistä osa on ilmeisesti hävinnyt. Nykyään
tunnetaan vain kolme varmaa esiintymää Ahvenan
maalla: Föglön Jyddössä 1, Lemlandin Flakassa 1 ja
Lemiandin Nåtössä 3 pensasta. Esiintymiä uhkaa
kasvupaikkoj en kuusettuminen ja liiallinen varjos
tus sekä rakentaminen ja teiden kunnostus. Nåtön
pensaat ovat luonnonsuojelualueella ja sen läheisyy
dessä, silmälläpidon alaisina.

Okaruusu
Luddros

Rosaceae Ruusukasvit

Luokka: Sp

Polveilevaversoinen, 1—3 m korkuinen pensas, jolla
on melko vankat ja suorahkot piikit, pehmeäkarvai
set lehdet, punaiset kukat sekä pitkänomaiset kiulu
kat. Okaruusu kasvaa valoisissa, kuivissa paikoissa,
lehtoreunuksissa, kivikkorinteillä ja laidunmailla,
mieluimmin kalkkipitoisilla mailla. Se on länsieu
rooppalainen kasvi, jota tavataan Brittein saarilta
idässä Puolaan ja Baltiaan, etelässä Keski-Ranskaan
asti. Pohjoisimmillaan okaruusu on Ruotsissa, Up
lannissa sekä Suomessa, muutamilla paikoilla Ahve
nanmaan Jomalassa ja Sundissa. Lisäksi sitä on
mahdollisesti Turun saaristossa. Yksi esiintymistä
on Ramsholmenin luonnonsuojelualueella.

Rubus pruinosus Arrhenius

Lehtovatukka
Hallonbjörnbär

Rosaceae Ruusukasvit

Luokka: Sh

Kookas (50—150 cm) puolipensas, jolla on rennot,
punertavan vahapeitteiset, piikkiset varret sekä val
koiset monikukkaiset tertut ja lopulta mustat hedel
mät. Lehtovatukka kasvaa melko kuivilla ja avoi
milla paikoilla, kivikkoisissa rantalehdoissa, lehto
niityillä ja niittykumpareilla. Se hyötyy laidunnuk
sesta, joka pitää kasvupaikat avoimina. Lampaat
eivät syö lehtovatukkaa. Leviäminen tapahtuu etu
päässä kasvullisesti.

Lehtovatukkaa tavataan Euroopan lehtimetsävyö
hykkeessä, melko harvinaisena Etelä-Ruotsissa ja
-Norjassa sekä Tanskassa, ei Baltiassa. Pohjoisim
mat esiintymät on löydetty Suomesta, 4—6 paikasta
Ahvenanmaan Föglöstä ja Sottungasta. Vain yhdes
sä paikassa se on jokseenkin runsas. Esiintymiä
uhkaa kasvupaikkojen sulkeutuminen laidunnuksen
loppumisen vuoksi. Laji on ollut rauhoitettu Ahve
nanmaalla vuodesta 1925 — Hreggström ym. 1982.

Polygonaceae Tatarkasvit

Luokka: Sh

Yksi- tai kaksivuotinen, alkukesällä vaaleanvihreä,
hedelmäasteella kokonaan keltainen hierakka, jolla

Rumex maritimus L.

Keltahierakka
Strandsyra
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on 10—60 cm korkea, leveälehtinen varsi sekä tiheä,
tähkämäinen kukinto. Keltahierakka kasvaa luon
taisena liejuisilla järvenrannoilla. Se tulee toimeen
vain kasvillisuuden aukkopaikoilla ja hyötyy mm.
laidunnuksesta, piisamien syönnös- ja pesäpaikois
ta, ojien kaivusta yms, Sitä tavataankin monin
paikoin ojissa, tienpenkereillä, kaatopaikoilla sekä
satamissa.

Levinneisyysalue ulottuu laajalti poikki Euraasian
mantereen. Pohjoisimmat luontaiset esiintymät ovat
Neuvostoliitossa, Aänisessä ja Laatokassa sekä Suo
messa, Kymen läänin (5): Parikkalassa. Lisäksi se
kasvaa vakiintuneena tulokkaana Uudellamaalla
(E), Helsingin Pikku-Huopalahdella. Keltahierak
kaa uhkaa lähinnä sen esiintymispaikkojen kasvilli
suuden sulkeutuminen. Parikkalan esiintymä on Sii
kalahden lintuvesien suojeluohjelman kohteen alu
eella. — Erkamo 1980a, Venäläinen 1982.

Sagina maritima G. Don.

Merihaarikko

Strandarv

Caryophyllaceae Kohokkikasvit

Luokka: St

Yksi- tai kaksivuotinen, hyvin pieni (5 cm) ja kalju,
tummanvihreä - punertava suolakkokasvi, jolla on
pienet, möyheähköt lehdet sekä yksittäiset mitättö
mät, vaaleat kukat. Merihaarikko kasvaa etupäässä
ulkosaariston kosteilla, laidunnetuilla merenrannoil
la ja rantakallioiden nurmijuoteissa. Esiintymät
ovat täysin riippuvaisia kasvupaikkojen pysymisestä
avoimina, aiemmin laidunnuksen, nykyisin monin
paikoin vain merihanhien avulla.

Kokonaisalue käsittää Itämeren, Atlantin ja Välime
ren rannikot aina Pohjois-Afrikkaan asti. Itämeren
piirissä merihaarikko on runsaimmillaan Etelä-
Ruotsin ja -Norjan sekä Tanskan rannikoilla, Balti
assa se on harvinainen. Suomessa sitä kasvaa harvi
naisena Ahvenanmaalla (S): Brändö, Eckerö, Föglö,
Jomala, Kökar, Lemland ja Lumparland, yhteensä
parillakymmenellä paikalla sekä Turun ja Porin
läänissä (V): Dragsfjärd, Korppoo ja Nauvo. Esiin
tymiä uhkaavat rantojen ruovikoituminen sekä
mahdolliset öljyvahingot. Osa kasvupaikoista on
suojelualueilla. — Hggström ym. 1982.

Salli arbuscula L.

Kääpiöpaju

Risvide

Salicaceae Pajukasvit

Luokka: Sp

Varpu tai pieni pensas (10—40 cm), jolla on siirotta
vat, punaruskeat — harmaat oksat sekä pienet ja

soikeat, päältä kaljut, tummanvihreät, alta vaalean
vihreät — sinertävät lehdet. Kääpiöpaju kasvaa
tuntureiden kosteilla ja ravinteisilla niityillä ja sora-
rannoilla tai lähteiköissä, puronvarsilla ja letoilla.
Se on kalkinsuosija.

Euraasialainen kylmien seutujen kasvi, jota tava
taan harvinaisena Islannista ja Skotlannin vuoristos
ta aina Uralille ja Ob-joen suulle asti. Keskusaluee
na on Skandinavian vuoristo Etelä-Norjasta Ruijaan
saakka. Suomesta kääpiöpaju on ilmoitettu 2 pai
kasta Enontekiön Kilpisjärveltä ja Inarista. Inarin
näytteen määrityksestä ollaan osin eri mieltä ja
Kilpisjärven tieto saattaa perustua etikettivirhee
seen. On selvitettävä kuuluuko kääpiöpaju lainkaan
lajistoomme. Se on ollut rauhoitettu vuodesta 1952.

Salix lanata L.

subsp. glanduhfera

Nystypaju

Giandelvide

Salicaceae Pajukasvit

Luokka: Sh

(B.Flod.) Hiit.

Metrin, parin korkuinen pensas, jonka oksat ovat
pystyt ja tyveltä kaljut, muuten villakarvaiset, leh
det päältä vihreät ja alta harmaat, korvakkeet suu
ret ja herttamaiset. Nystypaju kasvaa suurten jokien
tulvarannoilla, tavallisesti alempana tunturin rinteil
lä kuin nimialalaji villapaju, joka on hyvin saman-
näköinen.

Alalajin kokonaisalueeseen kuuluu Skandinavian
tuntureiden eteläinen ja pohjoinen keskus, kolme
erillistä aluetta Kuolassa sekä laikuttainen alue sieltä
itään, Siperian keskiosiin sekä Kamtsatkalle saakka.
Suomesta nystypaju on löydetty hyvin harvinaisena
Utsjoelta ja Inarista. Sitä uhkaa mm. rakentaminen
ja tallaus.

Salli triandra L.

Jokipaju

Mandelpil

Salicaceae Pajukasvit

Luokka: St

Iso pensas tai pieni puu (2—6 m), jolla on pystyt,
kellertävät — ruskehtavat oksat sekä suuret, hertta
maiset korvakkeet ja soikeat, päältä kiiltävän tum
manvihreät, alta himmeän harmahtavat lehdet. Nor
kot ovat kauniin vaaleankeltaiset. Jokipajua käyte
tään koristepensaana, joten sen voi löytää viljely
jäänteenä, mutta luontaisia kasvupaikkoja ovat jo
kien hiekkaiset tulvarannat.

Laaja kokonaisalue ulottuu Länsi-Euroopasta Poh
jois-Afrikkaan etelässä ja Aasian lauhkeiden osien
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läpi Japaniin idässä. Baltiassa, Ruotsissa ja Norjas
sa jokipaju on paikoin yleinen, Tanskasta se puut
tuu. Suomessa sitä kasvaa muutamissa jokivarsissa
Oulun läänissä (S): Hailuoto, Kuusamo, Liminka,
Muhos ja Tyrnävä sekä Lapin läänissä (S): Kemi,
Keminmaa, Rovaniemi, Tervola, Tornio ja Ylitor
nio. Etenkin Kemijokisuussa jokipaju on vähenty
nyt ja lulangalta se on ilmeisesti hävinnyt. Uhkana
ovat lähinnä vesien säännöstely, ruoppaukset, pen
gerrykset jne. — Heino 1982, Jokela 1958, Perttula
1949, Siira ym. 1981.

Sitene tatarlea (L.) Pers.

Tataarikohokki

Ryssglim

Caryophyllaceae Kohokkikasvit

Luokka: Sh

Monivuotinen, 30—50 cm korkea, tanakka ja taval
lisesti haaraton kohokki, jolla on pitkulaiset lehdet
sekä pitkä ja harvakukkainen vihertävänvalkoinen
kukinto. Tataarikohokki on alunperin arokasvi, jo
ka on levinnyt pitkin jokivarsia. Meillä se kasvaa
hiekkaisilla ja soraisilla joenrannoilla, hiekkakentil
lä sekä teiden varsilla, ratapenkereillä ja lastauspai
koilla.

Itäinen, lähes kokonaan eurooppalainen kasvi, jon
ka levinneisyyden eteläraja kulkee Romaniasta Kau
kasiaan, pohjoisraja Kuolan niemimaan eteläranni
kon tienoilla. Läntisimmät esiintymät ovat Suomes
sa Kuusamon lulankajokivarsilla (0: S) sekä Lapin
läänissä (S): Kemi, Kemijärvi, Keminmaa, Pelkosen
niemi, Rovaniemi, Savukoski, Sodankylä ja
Tervola. (Lisäksi tunnetaan joitakin vakiintuneita
tulokasesiintymiä.) Vankin kanta on Kemijärvellä,
muualla tataarikohokki on selvästi taantunut. Kiti
sen hiekkaisilta törmiltä se on häviämässä Sodanky
län kirkonkylän kulttuurivaikutteisia paikkoja lu
kuunottamatta. Vähenemisen syynä on jokien, eten
kin Kemijoen ja Kitisen säännöstely sekä muu vesi-
rakentaminen.

Sorbus intermedia

Ruotsinpihlaja

Oxel

(Ehrh.) Pers.

Ruotsi, Länsi-Baltia sekä kapea kaista Itämeren
etelärannikkoa Saksaan asti. Koristekäytön vuoksi
se on nykyisin levinnyt viljelykarkulaisena laajem
mallekin. Suomessa alkuperäisinä pidetään Ahve
nanmaan (5) useita esiintymiä eri puolilla maakun
taa sekä Turun saariston muutamia esiintymiä
Dragsfjärdissä ja Korppoossa (TP: V). Niitä uhkaa
kasvupaikkojen metsittyminen sekä rakentaminen.
Muutamia puita on luonnonsuojelualueilla.

Sorbus teodori Liljefors

Teodorinpihlaja

Avarönn

Rosaceae Ruusukasvit

Luokka: Sp

Kotipihlajan ja suomenpihlajan risteymästä synty
nyt, hedelmöityksettä siemeniä muodostava pihlaja
laji, joka muistuttaa erehdyttävästi vastaavaa sterii
liä risteymää, S. aucuparia x fennica sekä toista
risteymäsyntyistä lajia S. meinichii. Lajin taksono
mia vaatii vielä lisäselvityksiä.

Teodorinpihlaja kasvaa usein pieninä ryhminä mo
nenlaisilla, usein melko avoimilla paikoilla, lehdois
sa, pensaikoissa, teiden varsilla, laidunmaiden reu
noilla, kylissä jne. Lähistöllä kasvaa aina kantalaje
ja kotipihlajaa ja suomenpihlajaa. Puun kokonaisle
vinneisyys ja yleisyys ovat toistaiseksi puutteellisesti
tunnetut. Sitä on löydetty vain muutamista paikois
ta Norjasta, Ruotsista ja Ahvenanmaalta, mutta sitä
oletetaan löytyvän enemmänkin alueilta, missä ris
teymän kantalajeja kasvaa yhdessä.

Teodorinpihlaja löydettiin Suomelle uutena Ahve
nanmaalta vasta 1972. Se tunnetaan toistaiseksi
etsinnöistä huolimatta varmuudella vain yhdestä
paikasta, Vårdön Vargatasta, missä kasvaa yksi
huonokuntoinen puu. Lisäksi on löydetty muuta
mia, mahdollisia teodorinpihlajia, joiden määrityk
set on kuitenkin varmistamatta. Yksi niistä on jo
kaadettu, samoin kuin sen lähistöllä oleva ilmeinen
risteymä (molemmat vesovat). Ainut teodorinpihla
jamme on vaarassa tuhoutua mm. huonokuntoisuu
tensa vuoksi. Laji rauhoitettiin Ahvenanmaalla
1984. Ruotsissa se kuuluu luokkaan harvinaiset. —

Berggren 1973, Hämet-Ahti 1979, Liljefors 1953 ja
1972.

Rosaceae Ruusukasvit

Luokka: Sh

Melko matala (3—10 m) puu, jonka lehdet ovat
parihalkoisia tai -jakoisia, alta harmaakarvaisia ja
marjat pitkähköt, punaruskeat. Ruotsinpihlaja kas
vaa valoisilla ja kuivilla, usein kivikkoisilla niitty
töyräillä, kalliolehdoissa ja lehtoniityillä sekä yksit
täin tienvarsilla tai pellonreunoissa.

Ruotsinpihlajan luontaiseen alueeseen kuuluu Etelä-

Taxus baccata L.

Marjakuusi
Idegran

Taxaceae Marjakuusikasvit

Luokka: St

Tiheäoksainen pensas tai pieni puu (1—5 m), jolla
on päältä tumman- ja alta kellanvihreät neulaset,
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mitättömät kukat ja punaiset marjakävyt. Marja-
kuusi kasvaa tuoreissa ja lehtomaisissa kangasmet
sissä sekä lehdoissa. Se on kylmänarka, mutta sietää
melko voimakastakin varjostusta ja siementää
yleensä hyvin.

Marjakuusi on jokseenkin mereinen, Keski-Euroo
pan lehtimetsävyöhykkeen kasvi, jota tavataan
Etelä-Euroopan vuoristoissa, Keski- ja Länsi-Euroo
passa, Baltiassa ja Skandinavian eteläosissa. Lisäksi
sillä on erillisesiintymät Pohjois-Afrikan vuoristossa
sekä Krimillä ja Kaukasiassa. Koko alueellaan mar
jakuusi on suhteellisen harvinainen ja niukentunut
lähinnä liiallisen käytön vuoksi. Sitä on käytetty
mm. puutöihin ja koristeseppeleiksi.

Suomesta marjakuusta on löydetty kaikkiaan n. 60
paikasta Ahvenanmaalta, etenkin maakunnan länsi
osista, Ahvenanmeren rannoilta ja saarista. Se ehti
jopa hiukan lisääntyäkin laidunnuksen loppumisen
ja kasvupaikkojen puuston tihenemisen myötä. Kas
vustot ovat kuitenkin viime aikoina heikentyneet
koska Ahvenanmaalle istutettu ja yleistynyt metsä
kauris syö niiden lehvät aina parin metrin korkeu
teen asti. Esimerkiksi Hammarlandin Torpissa on
kauriin vuoksi kuollut kokonainen marjakuusimet
sikkö. Marjakuusia on seuraavilla luonnonsuojelu
alueilla: Lemland Nåtö (6 saarella), Lemland Järsö
Idholm sekä Maarianhamina Espholm. Laji on ollut
rauhoitettu Ahvenanmaalla vuodesta 1925. Se on
mukana Neuvostoliiton punaisessa kirjassa ja Ruot
sissa se kuuluu luokkaan harvinaiset. — Björkman
1958, Hggström ym. 1982.

Thatictrum kemense Fries

Keminängelmä

Ryssruta

Ranunculaceae Leinikkikasvit

Luokka: Sh

Monivuotinen, kookas (40—100 cm) kasvi, jolla on
kolmiomaiset, kolme kertaa parilehdykkäiset lehdet
sekä niukkakukkainen, vihertävä tai sinipunertava
kukinto. Keminängelmä kasvaa jokivarsien kosteis
sa rantapensaikoissa, -lehdoissa ja -korvissa tai tul
vaniityillä; harvoin villiytyneenä koristekasvina,

Keminängelmä on euraasialainen, kylmän, mante
reisen havumetsäalueen kasvi, jonka yhtenäinen
esiintymisalue ulottuu Aänisen tienoilta aina Kam
tsatkaan ja Kiinaan asti. Lisäksi sitä tavataan harvi
naisena Pohjois-Vienassa, Kuolassa ja Pohjois-Nor
jassa. Suomessa keminängelmää kasvaa vain muuta
missa paikoissa Inarissa ja Utsjoella. Uhkana on
mahdollisesti vesirakentaminen ja keruu. Laji on
ollut rauhoitettu vuodesta 1953. Norjassa se kuuluu
luokkaan harvinaiset.

Utmus glabra Hudson

Vuorijalava

Aim

Ulmaceae Jalavakasvit

Luokka: St

Parhailla kasvupaikoillaan suorarunkoinen ja koo-
kas (15—25 m), tuuhealatvainen jalo lehtipuu, joka
kukkii ennen lehtimistä ja muodostaa ehjiä, siipipal
teisia pähkylöitä. Kukkaperät ovat lyhet, oksat isot
ja pystyhaaraiset sekä lehdet vastapuikeat, sahalai
taiset ja päältä karheat. Vuorijalava kasvaa rehevis
sä ja multavissa, tuoreissa, kosteahkoissa tai korpi
maisissa lehdoissa, etenkin kallionaluslehdoissa.

Euroopan lehtimetsävyöhykkeen puu, jota tavataan
laajalti Keski- ja Itä-Euroopassa. Se on laajoilla
alueilla vähentynyt rajusti jalavia tuhoavan sienitau
din vuoksi. Suomessa vuorijalava on harvinainen,
yleensä yksittäisinä puina tai pieninä ryhminä kasva
va puu. Yleisimmillään se on meillä aivan etelässä:
A (5), TP (5) sekä U (5: etenkin Lohjan seutu).
Siellä täällä, pohjoiseen mentäessä harvinaistuen
sitä tavataan myös seuraavien läänien alueella: H
(V), M (E), KS (V), Ku (E) ja PK (E).

Vuorijalava on ollut aiemmin Suomessa yleisempi.
Nykyään sen luonnonvaraisia esiintymiä lienee meil
lä muutama sata, yksilöiden määrä niissä alle tuhat.
Vain osa esiintymistä on uudistumiskykyisiä, hyvin
harvat varsinaisia vuorij alavametsiköitä, Vuorij ala
va on vähentynyt koko maassa ensiksi pellonrai
vauksen, viime aikoina metsänkäsittelyn vuoksi.
Myös tietyöt ja muu rakentaminen ovat tuhonneet
useita yksilöitä, Vuorijalavia kasvaa muutamilla
luonnonsuojelualueilla. Laji rauhoitettiin Ahvenan
maalla 1984. — Erkamo 1981, Lindquist 1932,
Toivonen & Huttunen 1976.

Ulmus laevis Pallas

Kynäjalava

Vresalm

Ulmaceae Jalavakasvit

Luokka: St

Vuorijalavaa yleensä hieman matalampi (12—20 m)
puu, jonka oksat ovat melkein vaakasuoria, lehdet
hyvin vinotyvisiä ja päältä sileitä, kukkaperät pitkät
sekä pähkylöiden siipipalle ripsireunainen. Kynäja
lava kasvaa ravinteisilla tulvarannoilla, järven-, jos
kus joen- tai merenrantalehdoissa, harvoin puron
varsissa tai kuivissa lehdoissa. Sen siementaimet
pystyvät kunnolla itämään vain tulvarannan aukkoi
sen, vesirajan läheisen kasvillisuuden keskellä.

Kynäjalava on mantereinen kasvi, jota tavataan
Koillis-Ranskasa aina Uralille idässä ja Balkanille
etelässä. Pohjoismaiden ainoat esiintymät meikäläis

138



ten lisäksi ovat Ruotsissa, suppealla alueella Öölan
nissa. Suomessa kynäjalavaa on tavattu seuraavissa
lääneissä: TP (V), U (5), H (5) sekä M (V).
Kynäjalavien kokonaismääräksi maassamme on ar
vioitu 2500 yksilöä. Valtaosa on Hämeessä, Vanaja
veden ja Pyhäjärven rannoilla, muualla hyvin vä
hän. Kynäjalavaa uhkaavat vesien säännöstely, ran
tarakentaminen sekä metsänhoitotoimet. Muutama
esiintymispaikka on luonnonsuojelualueilla ja laji
rauhoitettiin 1983. Ruotsissa se on luokiteltu harvi
naiseksi. — Erkamo 1979b, 1981 ja 1984, Niisson &
Gustafsson 1982, Ranta 1985, Uotila 1979, Uotila
ym. 1977.

Viola cottina

Mäkiorvokki
Bergviol

Besser

Violaceae Orvokkikasvit

Luokka: Sli

Monivuotinen, pieni (5—15 cm) orvokki, jolla on
leveän herttamaiset lehdet ja melko isot, vaalean
sinipunaiset kukat. Kasvaa männikkörinteillä sekä
mäki- ja kallionaluslehdoissa. Mäkiorvokki on man
tereinen, pääasiassa itäeurooppalainen kasvi, jonka
alue ulottuu Keski-Euroopasta, Reinin seudulta Aa
siaan, Amurille asti; erillisesiintymiä Länsi-Euroo
passa. Baltiassa ja Ruotsissa mäkiorvokki on harvi
nainen, Etelä-Norjan itäosissa yleisempi.

Suomessa mäkiorvokki on harvinainen ja laikuttai
sen suppea-alainen. Sitä on löydetty vain neljästä
paikasta Vammalan Tyrväästä (TP: 5) sekä yhdestä
paikasta Kymen läänin (5) Miehikkälästä ja Mikke
lin läänin (E) Sysmästä. Uhkana on lähinnä voima
peräinen metsien käsittely. Ruotsissa laji kuuluu
luokkaan harvinaiset. — Suominen 1961.

melko avoimilla ja usein kivisillä tulvarannoilla,
letto- ja rantaniityillä sekä ojissa ja muilla kosteilla
paikoilla.

Rantaorvokki on mantereinen arokasvi, jonka alue
ulottuu Länsi-Euroopasta Itä-Siperiaan asti. se on
harvinainen kaikissa Pohjoismaissa sekä Baltiassa
Eestin saaria lukuunottamatta. Pohjoisimmillaan se
on Suomessa, mistä esiintymispaikkoja on löydetty
maan eteläosista kaikkiaan n. 50. Noin puolet niistä
on jo tuhoutunut ja kasvustot ovat niukentuneet
miltei kaikkialla. A (V): Eckerö, finström, Ham
marland, Jomala, Lemland, Saltvik, Sund; TP (E):
Kokemäki, Vammala; U (E): Lohja; Ky (V): litti,
Kouvola, Kuusankoski, Taipalsaari, Valkeala; H
(5): Hattula, Hämeenlinna, Lempäälä, Nokia, Pirk
kala, Pälkäne, Tammela, Tampere, Vesilahti; M
(E): Rantasalmi, Savonlinna sekä PK (H): Rääkky
lä. (Lisäksi epävarmat tiedot Keski-Suomesta: Jäm
sä ja Sumiainen.) Runsaimmat esiintymät ovat Hä
meessä.

Vähenemisen syynä on voimaloiden rakentaminen,
vesien säännöstely tai kuivattaminen. Monia esiinty
miä uhkaa lisäksi kasvupaikkojen ruovikoituminen
tai metsittyminen. Ahvenanmaan esiintymistä kaksi
on luonnonsuojelualueilla ja yksi muinaismuistoalu
eella. Lisäksi rantaorvokki on löydetty Karkalin
luonnonpuistosta (lienee sieltä hävinnyt) sekä Lin
nansaaren kansallispuistosta. Laji rauhoitettiin Ah
venanmaalla 1984 ja oli rauhoitettu muualla Suo
messa 1952—1983. — Heggström ym. 1982, Kään
tönen 1978, Perttula 1952.

Viota rupestris f.W. Schmidt

subsp. relicta Jalas

Pahtahietaorvokki
Lappviol

Violaceae Orvokkikasvit

Viola persicifolla Schreber

Rantaorvokki
Strandviol

Violaceae Orvokkikasvit

Luokka: St

Monivuotinen, pienehkö (7—25 cm), harvahaarai
nen ja pysty orvokki, jolla on kapeat, pitkähköt
lehdet sekä vaaleansiniset tai valkoiset kukat. Ran
taorvokki kasvaa järvien ja jokien ravinteisilla,

Luokka: Sh

Monivuotinen, hyvin pieni (2—6 cm), tiheään lyhyt
karvainen orvokki, jolla on puhtaanvihreät, pyöreä
hköt lehdet sekä siniset, kapeateräiset kukat. Pahta
hietaorvokki on yleensä kalkkipitoisten tunturijyr
känteiden kasvi, jota tavataan vain suppealla alueel
la Norjan ja Ruotsin pohjoisosassa sekä Suomessa,
Enontekiön Kilpisjärvellä, Saanan ja Mallan rinteil
lä. Esiintymämme voivat joutua häviämisvaaraan
alueella lisääntyvän matkailun ja kulutuksen vuoksi.
Osa on tosin Mallan luonnonpuistossa. — Jalas
1950.
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PUTKILOKÄSVITÄULUKOT

Kasvijaosto on yhteistyössä alueellisten uhanalaisia
kasveja kartoittavien hankkeiden kanssa arvioinut
kunkin valtakunnallisesti uhanalaisen lajin uhanalai
suuden eri alueilla. Nämä on esitelty seuraavassa
taulukossa “Valtakunnallisesti uhanalaiset putkilo
kasvit.’’

Lisäksi kultakin alueelta on laadittu uhanalaisten
putkilokasvien luettelot, joihin sisältyy myös valta
kunnallisesta luettelosta puuttuvia lajeja. Nämä lajit

on koottu alueellisine uhanalaisuusarvioineen tau
lukkoon “Alueellisesti uhanalaiset putkilokasvit”.
Jälkimmäisen taulukon lajien valintaperusteisiin tai
uhanalaisuusarvioihin kasvijaosto ei ole voinut pe
rehtyä yksityiskohtaisesti. Alueellisesti silmälläpi
dettävät lajit on sen vuoksi jätetty kokonaan merkit
semättä.

Taulukoissa käytetyt symbolit ovat:

H = Hävinnyt, E = Erittäin uhanalainen, V = Vaarantunut, $ = Silmälläpidettävä
+ = esiintyy alueella, mutta on korkeintaan silmälläpidettävä,
— = ei ole tavattu alueella,
o = esiintyy alueella satunnaisena, uutena tulokkaana, viljelykarkulaisena tms.
? = varmistamaton tieto esiintymisestä alueella

Aluelyhennykset (ks. kartta):

A = Ahvenanmaa
VS = Varsinais-Suomi, tässä yhteydessä Turun

ja Porin läänin eteläosa
St = Satakunta, tässä yhteydessä Turun ja

Porin läänin pohjoisosa
U = Uudenmaan lääni
Ky = Kymen lääni
H = Hämeen lääni
M = Mikkelin lääni
Va = Vaasan lääni

KS = Keski-Suomen lääni
PK = Pohjois-Karjalan lääni
Kn = Kainuu

OP = Oulun
Ks = Oulun
LE = Lapin
LX = Lapin
LP = Lapin

Pohjanmaa
läänin Koillismaa
läänin eteläosa
läänin keskiosa
läänin pohjoisosa



KARTTA 1: Aluejako ja lyhennykset

A
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VALTAKUNNALLISESTI UHANALAISET PUTKILOKASVIT

A VS St U Ky 11 M Va KS Ku PK KP Kn OP Ks LE LK LP

H HÄVINNEET

Btechnum spicant H ?
kampasaniainen

Carex montana H ?
vuorisara

Chenopodium urbicum H 0

kyläsavikka

Herminium monorchis H —

mesikämmekkä

Polystichum acuteatum — —

piikkihärkylä

Rubus humuhfolius — —

siperianlillukka

$tellaria humifusa —

jäämerentähtimö

E ERITTÄIN UHANALAISET

Agrimonia pilosa — —

idänverijuuri

Androsace septentrional. E 0

ketonukki

Botrychium simplex E E
pikkunoidanlukko

Bromus benekenii E
lehtokattara

Cardamine flexuosa H E
metsälitukka

Carex hartmanii E —

patukkasara

C. kotitainii —

kotilaisensara

C. ornithopoda E —

räpyläsara

C. remota E —

hajasara

Carlina vuigaris
subsp. tongifotia — —

idänkurho

Cephalanthera rubra ? E
punavalkku

Crepis praemorsa E —

vanakeltto

Epilobium obscurum — E — E — — — 0 0
tummahorsma

142

—H—H—H H

—0 0 0 0 0 0 — — — — 0 — — — —

———H

H

H

H

—H—E—— E

0 H 0 —E 0 H 0 0 — — 0 — — — —

—H———E —E E —H ——H ——

E

—oEE——— 00

—H

E

H ——

—E

—oHEE —H H H

—E

———E—— ?



A VS St U Ky H M

? — ?

E E

—E E H—

— E

—E

—— E E —

— E

—0

—H H ——

— ? E ——

—HE??

—0 0——

E— E EHH—

E

0

0

E ——

o ——E —0

E ——

— — — 9 — —

o — — — — 0

0 — — — —

—

— 0 0 — —

— E E ——

E —

—E

E

0 — — — —

V VAARANTUNEET

A ira praecox
kääpiölauha

Ä rmeria maritirna
laukkaneilikka

V

— V oV V 0— 0 — — — 0 — — 0 — — —
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Erica tetratix ? —

kellokanerva

festuca gigantea — E
lehtonata

Galium saxatile — —

nummimatara

Gypsophila muralis — H
ketoraunikki

Hypericum montanum — —

vuorikuisma

Metica ciliata — H
tähkähelmikkä

Najas ftexitis — —

notkeanäkinruoho

Ononis arvensis — 0

kenttäorakko

Ophrys insecttfera E E
kimalaisorho

Pimpinetia major — 0

isopukinjuuri

Poa supina E —

juurtonurmikka

Polygonum oxysperrnum H E
meritatar

Satix pyrotifolia — —

talvikkipaju

$cirpus radicans — —

juurtokaisla

Sedum vitiosum — —

karvamaksaruoho

Silene furcata — —

pohjanailakki

Sium latifolium — H
sorsanputki

Veratrum aibum — —

valkopärskäjuuri

Veronica anagaltis-aq. E 0

konnantädyke

Viota uliginosa
luhtaorvokki



Artemisia campestris
subsp. bottnica
perämerenmaruna

Asarum europaeum
taponlehti

Asperula tinctoria
värimaratti

Aspienium adulterinum
serpentiiniraunioinen

Botrychium virginianum
lehtonoidanlukko

Cardamine parvifiora
rantalitukka

Carex hostiana
hostinsara

C. Iepidocarpa
nokkasara

C. otrubae
revonsara

C. vulpina
ketunsara

Carlina vutgaris
subsp. vuigaris
lännenkurho

Cephalanthera tongtfol.
miekkavalkku

Cerastium fontan um
subsp. vuigare
var. kajanense

var. serpentinicola

Cladium mariscus
taarna

Cynoglossum officinale
koirankieli

Elatine alsinastrum
isovesirikko

Epilobium lamyi
harmaahorsma

Epipactis palustris
suoneidonvaippa

Erigeron borealis
sopulinkallioinen

fritillaria meteagris
kirjopikarililja

Kobresia simpliciuscula
kuusamonsarake

Ltparis loeselii
kiiltovalkku
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A VS St U Ky H M Va KS Ku PK KP Kn OP Ks LE LK LP

Lonicera caerutea
idänsinikuusama

Melica unifiora
röyhyhelmikkä

Mentha aquatica var. aq.
vesiminttu

Najas tenuissima
hentonäkinruoho

Potygata comosa
tupsulinnunruoho

Potygonum bistorta
konnantatar

Potentilla tabernaem.
pikkuhanhikki

Puccinetlia phryganodes
rönsysorsimo

Satsota kali
otakilokki

Samolus vaterandi
suolapunka

Scleranthus perennis
vaaleaj äsenruoho

Suaeda maritima
pikkukilokki

Thatictrum aquilegitfol.
lehtoängelmä

Toritis japonica
punakatko

Trisetum subatpestre
lapinkaura

Vicia cassubica
pommerinvirna

V. Iathyroides
nätkelmävirna

Viola reichenbachiana
pyökkiorvokki

5 SILMÄLLÄPIDETTÄVÄT

Aconitum septentrionate — — 0 0 0 5
lehtoukonhattu

Agrimoniaprocera SE —E
tuoksuverijuuri

Agrostis ctavata H V H E V — — E —

hoikkarölli

Alisma wahlenbergii — — — — H — — V — — — V — 5 — V —

upossarpio
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A VS St U Ky H M Va KS Ku PK KP Kn OP Ks LE LK LP

A itium schoenoprasum
var. sibiricurn
ruij anruoholaukka

A. ursinum
karhunlaukka

A mmophila arenaria
rantakaura

Anagallis minima
pikkupunka

Anemone tr,fotia
aippivuokko

Antennaria nordhag.
ruijankissankäpälä

A, porsiidii
kaljukissankäpälä

Anthemis arvensis
peltosauramo

Anthyllis vulneraria
subsp. fennica
harjumasmalo

subsp. lapponica
pohj anmasmalo

Arctagrostis tattfotia
lapinhilpi

Arctium tappa
isotakiainen

A. nemorosum
lehtotakiainen

Arctophita fulva
pohj ansorsimo

Arenaria ciliata
tunturiarho

A. norvegica
norj anarho

Arnica angustifolia
arnikki

Botrychium matricaritf
saunionoidanlukko

Calypso buibosa
neidonkenkä

Campanula cervicaria
hirvenkello

C. lattfotia
ukonkello

C. untflora
kiirunankello

Carex bergrothii
pikkunokkasara
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Ä VS St U Ky II M Va KS Ku PK KP Kn OP Ks LE LK LP

Carex jemttandica
kuusamonnokkasara

C. microglochin
sukassara

C. panleutata
lähdesara

Chamorchis atpina
tunturiorho

Chenopodium bonus-h.
hyvänheikinsavikka

Clematis alpina
siperiankärhö

Crepis tectorum
subsp. nigrescens
pahtakeltto

Cypripedium catceotus
tikankontti

Dianthus arenarius
hietaneilikka

Diphasiastrum comptan.
subsp. chamaecyp.
md. zeilterii
harjukekalieko

Draba alpina
kultakynsimö

D. cinerea
idänkynsimö

D. nemorosa
keltakynsimö

Dryopteris fragrans
tuoksualvejuuri

Elymus ataskanus
tunturivehnä

E. Jarctus
merivehnä

Epilobium laestadii
turjanhorsma

Epipactis atrorubens
tummaneidonvaippa

Erigeron acer
subsp. decoloratus
kalvaskallioinen

fumaria vaittantii
pikkuemäkki

Gen tianella amarella
horkkakatkero

G. utiginosa $ S E H
rantakatkero
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Gymnocarpium jessoense —

idänimarre

G. robertianum
kalkki-imarre

Gypsophila fastigiata
kangasraunikki

Herniaria glabra
ketotyräruoho

Kobresia myosuroides
tunturisarake

Lapputa deflexa
kalliosirkunjyvä

Lathyrus niger
mustalinnunherne

Leersia oryzoides
hukkariisi

Lemna gibba
kupulimaska

Lepidium tattfotium
isokrassi

Malus sylvestris
metsäomenapuu

Melampyrum arvense
peltomaitikka

Mentha aquatica var tit.
meriminttu

Microstytis monophyttos
sääskenvalkku

Myricaria germanica
pensaskanerva

Odontites verna s.str.
peltosänkiö

Oxytropis Iapponica
tunturikeulankärki

Phleum phleoides
helpitähkiö

Pitutaria gtobutzfera
ormio

Potamogeton polyg.
tatarvita

P. rutilus
jouhivita

Potentilla anglica
lännenhanhikki

P. chamissonis
ruijanpahtahanhikki

P.nivea V — V 5
pahtahanhikki
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Potentilta subarenarja
sakarahanhikki

Primula farinosa
jauhoesikko

Pseudorchis atbida
valkokämmekkä

Putsatitta patens
kylmänkukka

Ranuncutus sceteratus
subsp. reptabundus
sammakonleinikki

R. sulphureus
rikkileinikki

R. trichoph. subsp.trich.
purosätkin

Rhododendron tapp.
lapinaippiruusu

Rosa canina
koiranruusu

Rosa sherardii
okaruusu

Rubus pruinosus
lehtovatukka

Rumex maritimus
keltahierakka

Sagina maritima
merihaarikko

$atix arbuscuta
kääpiöpaju

$. tanata subsp. gland.
nystypaju

$. triandra
jokipaju

Silene tatarica
tataarikohokki

Sorbus intermedia
ruotsinpihlaja

$. teodori
teodorinpihlaja

Taxus baccata
man akuusi

Thatictrum kemense
keminängelmä

Ulmus glabra
vuorij alava

U. laevis
kynäjalava
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VioIacottina —— S—S—E
mäkiorvokki

V.persictfotia V—EEVSE — ? —H
rantaorvokki

V. rupestns
subsp.reticta S
pahtahietaorvokki
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A ctaea erythrocarpa
punakonnanmarja

A. spicata
mustakonnanmarj a

A doxa moschateltina
tesmayrtti

Aethusa cynapium
hukanputki

Agrimonia eupatoria
maarianverijuuri

Ajuga pyramidatis
kartioakankaali

Altium oleraceum
nurmilaukka

A. scorodoprasum
käärmeenlaukka

A. vineale
hietaleukka

Atnus giutinosa
tervaleppä

Anchusa arvensis
peltorasti

A. officinalis
rohtorasti

Anemone nemorosa
valkovuokko

A. ranunculoides
keltavuokko

A ngelica archangelica
subsp. archangelica
väinönputki

Apera spica-venti
luoho

Arabis alpina
tunturipitkäpalko

A. hirsuta
jäykkäpitkäpalko

Arctostaphylos alpina
riekonmarj a

Arenaria serpythfotia
mäkiarho

Asperugo procumbens
terhi
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Aspienium septentrionate + +
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liuskaraunioinen

A. trichomanes
tummaraunioinen

A. viride
viherraunioinen

Astragatus alpinus
tunturikurjenherne

Atriplex glabriuscula
lännenmaitsa

Berteroa incana
harmio

Btysmus rufus
ruskokaisla

Botrychium boreate
pohjannoidanlukko

B. tanceotatum
suikeanoidanlukko

Brachypodium pinnatum
mäkilehtoluste

Briza media
niittyräpelö

Bunias orientatis
ukonpalko

Butomus umbellatus
sarj arimpi

Callitriche hamutata
lapinvesitähti

C. hermaphroditica
uposvesitähti

Campanuta persictfolia
kurjenkello

Cardamine hirsuta
mäkilitukka

Carex acuttformis
hetesara

C. appropinquata
röyhysara

C. arenaria
hietikkosara

C. atherodes
vienansara

C. atrata
mustasara
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Carex buxbaumii
subsp. buxbaumii
nuij asara

subsp. mutica
lapinnuij asara

C. capillaris
hapsisara

C. capitata var. capit.
nuppisara

C. digitata
sormisara

C. disticha
kahtaissara

C. etongata
pitkäpääsara

C. ericetorum
kanervisara

C. Jlacca
vahasara

C. glacialis
varvassara

C. heteonastes
lettosara

C. hirta
karvasara

C. Iaxa
velttosara

C. livida
vaaleasara

C. muricata
törrösara

C. norvegica
subsp. inferalpina
siperiankirjosara

subsp. norvegica
kirjosara

C. panicea
hirssisara

C. pedtformis
j alkasara

C. pseudocyperus
varstasara

C. puticaris
kirppusara

C. rartftora
harsusara

C. rhynchophysa
kaislasara
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Carexriparia E + + + V +
vankkasara

C. rotundata ——————— E — — — H H V + + + +
aapasara

Cserotinas1at. + + + + + + + + + + + + + + + + E +
hernesara

subsp. serotina + + + + + + + + + + + — H E — — — —

hernesara

C.spicata ++ + +V+E
hakarasara

Ctenutflora ——H—EEV H V V E E + V + V + +
viitasara

Catabrosa aquatica — E — H V + + — V E —

vesihilpi

Centaurea phrygia E + + + + + + + + + + o + o o o — —

nurmikaunokki

C. scabiosa + + E + + + + — + V + o o o o E — —

ketokaunokki

Cerastium alpinum
subsp. alpinum V V — V — + + + +
tunturihärkki

Ccerastoides H +
lumihärkki

C.pumilum +V —H
tahmahärkki

Csemidecandrum + + + + EH— o
mäkihärkki

Ceratophyltum demersum
karvalehti + + ÷ + + + + — + + V — V + — + + —

Chaerophytlum presc. — o — o o o — o — o o — V o + + + V
idänkirveli

Chamaedaphnecat. —E V V + + + + + + + + + + + + + —

vaivero

Chenopodium glaucum + + V + V V H o o o — — — o — o — —

sinisavikka

Chrysosplenium ait, — + + + + + + E + V E H
kevätiinnunsilmä

Ctetrandrum ? E + +
lapinlinnunsilmä

Cinna lattfolia — — + E E + V — + V E — V — — E — —

hajuheinä

Circaea atpina + + + + + + + + + + + — V V + V + H
veiholehti

Coelogtossum viride + V + V E + + + + + + + + + + + + +
pussikämmekkä

Convatlaria inajalis + + + + + + + + + + + + + + + + V —

kielo

Cornussuecica + + + + + V + + + + + + + + + + + +
ruohokanukka
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Corydalis intermedia
hentokiurunkannus

Corytus avetiana
pähkinäpensas

Cryptogramma crispa
liesu

Cuscuta europaea
subsp. halophyta
merenrantavieras

Cystopteris montana
vuoriloikko

Dactytorhiza incarnata
subsp. cruenta
verikämmekkä

D. incarnata subsp. jne.
punakämmekkä

D. sambucina
seljakämmekkä

D. traunsteineri
kaitakämmekkä

Danthonja decumbens
hina

Deschampsia atpina
tunturilauha

Dtanthus superhus
puiskaneilikka

Diptazium sibjrieum
myyränporras

Draba daurjca
isokynsimö

D. incana
harmaakynsimö

D. muratis
vallikynsimö

D. norvegica
kalliokynsimö

Dracocephalum thymifl.
ketoampiaisyrtti

Drosera intermedia
pikkukihokki

Dryas octopetala
lapinvuokko

Dryopteris crzstata
korpialvejuuri

D. filix-mas
kivikkoalvejuuri

Echium vuigare
neidokieli
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E. rostkoviana — V V V + + +
ahosilmäruoho
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Elatine hydropiper
katkeravesirikko

E. orthosperma
oikovesirikko

Eteocharis quinqueftora
jouhiluikka

Etodea canadensis
vesirutto

Elymus mutabitis
Iapinvehnä

Epitobium atsinifotium
hetehorsma

E. anagallidifolium
tunturihorsma

E. cotlinum
mäkihorsma

E. davuricum
vuorolehtihorsma

E. hornemannii
pohj anhorsma

E. montanum
Iehtohorsma

Eptactis helteborine
lehtoneidonvaippa

Eptoogium aphytlum
metsänemä

Equisetum scirpoides
hentokorte

E. variegatum
kirjokorte

Eriophorum brachyanth. — —

himmeävilla

E. gracile V V
hoikkavilla

E. latifolium V V
lettovilla

Eriophorum russeolum
subsp. russeotum — —

ruostevilla

subsp. rufescens —

aapavilla

Eupatorium cannabinum + H
punalatva

Euphrasia micrantha + +
nummisilmäruoho
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Fattopia dumetorum +
pensaikkotatar

Festuca polesica —

hietikkonata

Fitipendula vuigaris +
sikoangervo

Fragaria viridis +
karvamansikka

fraxinus excetsior +
saarni

Gagea tutea +
isokäenrieska

Galeopsis tadanum +
pehmytpillike

Galium odoratum +
tuoksumatara

G. trftorum —

lehtomatara

Gentianetia campestris E
ketokatkero

Geranium dissectum V
liuskakurjenpolvi

G. molle +
pehmytkurjenpolvi

G. patustre H
oj akurj enpolvi

Geum aleppicum —

idänkellukka

G. urbanum +
kyläkellukka

Glyceria tithuanica —

korpisorsimo

G. plicata —

savisorsimo

Gymnadenia conopsea V
kirkiruoho

Hammarbya paludosa +
suovalkku

Helianthemum nummul. +
päivännouto

Hippuris tetraphytta +
nelilehtivesikuusi

Humutus tupulus +
humala

Hydrocharis morsus-ran. +
kilpukka

Hyoscyamus niger
hullukaali
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Hypericum perjoratum
mäkikuisma

Impatiens noli-tangere
lehtopalsami

muta salicina
rantahirvenjuuri

Ins pseudacorus
kurjenmiekka

Jasione montana
vuorimunkki

Juncus arcticus
ruijanvihvilä

J. articutatus
solmuvihvilä

J. batticus
merivihvilä

J. buibosus
rentovihvilä

1. stygius
rimpivihvilä

1. trtfidus
tunturivihvilä

J. tnigtumis
kolmikkovihvilä

Lactuca sibirica
siperiansinivalvatti

Laserpitium latifolium
karvasputki

Lathreaea squamaria
suomukka

Lathyrus japonicus
merinätkelmä

L. patustris
rantanätkelmä

L. sylvestris
metsänätkelmä

L. vernus
kevätiinnunherne

Lemna tnisulca
ristilimaska

Leonurus cardiaca
nukula

Lepidium campestre
kenttäkrassi

L ruderale
pihakrassi

Ligusticum scoticum
rantaputki
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Limosella aquatica
mutayrtti

Linum catharticum
ahopellava

Listera ovata
soikkokaksikko

Lithospermum arvense
peltorusojuuri

Littorella unifiora
raani

Lonicera xylosteum
lehtokuusama

Lotus corniculatus
keltamaite

Luzula carnpestris
ketopiippo

L. sudetica
sykeröpiippo

Lychnis alpina
pikkutervakko

Melampyrum cristatum
tähkämaitikka

Melica picta
mätäshelmikkä

Mercurialis perennis
lehtosinijuuri

Moehringia laterifiora
laaksoarho

M. trinervia
lehtoarho

Monotropa hypopitys
mäntykukka

var. glabra
kaljumäntykukka

Mycelis muralis
jänönsalaatti

Myosotis nemorosa
pohjanluhtalemmikki

M. ramosissima
mäkilemmikki

M. scorpioides
luhtalemmikki

Myosoton aquaticurn
vata

Myriophyllum exalb.
kalvasärviä

M. verticillatum
kiehkuraärviä
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Neottia nidus-avis
pesäjuuri

Nuphar pumila
konnanulpukka

Nymphaea tetragona
suomenlumme

Oenanthe aquatica
pahaputki

Ophiogtossum vutgatum
käärmeenkieli

Origanum vutgare
mäkimeirami

Oxyria digyna
hapro

Oxytropis campestris
idänkeulankärki

Pedicutaris sceptr. -car.
kaarlenvaltikka

Petasites frigidus
pohjanruttojuuri

Phleum alpinum
pohjantähkiö

Picris hieraeioides
keltanokitkerö

Pinguleuta alpina
valkoyökönlehti

P. vutgaris
siniyökönlehti

Piantago tanceotata
heinäratamo

P. media
soikkoratamo

Ptatanthera btfotia
valkolehdokki

P. chtorantha
keltalehdokki

Poa atpina
tunturinurmikka

P. gtauca
pahtanurmikka

P. remota
korpinurmikka

Potygata amarella
katkeralinnunruoho

P. vutgaris
isolinnunruoho

Potygonatum muttifiorum + +

lehtokielo
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Potygonatum odoratum + +
kalliokielo

Polygonum fotiosum — E
lietetatar

Potamogeton compressus V H
litteävita

P. filiformis + +
merivita

P. friesii V E
otalehtivita

P. tucens — V
väikevita

P. pectinatus + +
hapsivita

P. praelongus + +
pitkälehtivita

P. pusitius + +
hentovita

Potentilla reptans + +
suikerohanhikki

Primula nutans — —

ruijanesikko

P. stricta — —

lapinesikko

P. veris + +
kevätesikko

Pteridium aquilinum + +
sananj aika

Pulmonaria obscura — +
imikkä

Pulsatilta vernatis — —

kangasvuokko

Quercus robur + +
tammi

Ranunculus aquatitis + H
ojasätkin

R. cassubicus + +
iehtoieinikki

R. fallax + +
kevätlehtoieinikki

R. tapponicus — —

iapinleinikki

R. lingua + +
jokileinikki

1?. pettatus — +
järvisätkin

R. potyanthemos + +
aholeinikki
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Ranunculus trich.
subsp. tutulentus — V + V V V E + — II — + — + + + + +
hentosätkin

Rhodiolarosea E +
fuusujuuri

Rhynchospora aiba + + + + + + + + + + + + + + + + H —

valkopiirtoheinä

R.Jusca ++ E+V+V V E E + V V V —E ——

ruskopiirtoheinä

Rosa acicularis — — — V + + + V E + + V + + V H — —

karjalanruusu

Rubusarcticus E + + + + + + + + + + + + + + + + +
mesimarja

Rumex confertus V + + + E + + o — o o — 0 0 — — — —

idänhierakka

R.hydrolapathum VV ++E+
isohierakka

$agina nodosa + + + + + — o + — E H + H + — + — +
nyylähaarikko

Salicornia europaea + + V — — — — V — — — V — V — H — —

suolayrtti

Salix lanata subsp. lanata H + +
villapaju

S. myrsinites + V + + + +
lettopaju

Satureja acinos + + E + + + + o V V + — — 0 — 0 — —

ketokäenminttu

S.vulgaris + + + + +E + — — V + — ?
mäkiminttu

Saxtfraga adscendens — + — V — E
kalliorikko

S.cernua E — — +
nuokkurikko

8. cespitosa — — — E E — — — — + — V +
mätäsrikko

8. hirculus — — — — H H E H — E H V V V + + + +
lettorikko

S.nivalis ————EEV E V + E + + + +
pahtarikko

S.rivutaris V +
purorikko

S.steltaris H +
tähtirikko

S.tenuis H +
lumirikko
S.tridactylites ++ —v
mäkirikko

$cirpus sylvaticus + + + + + + + + + + + + + + V + V —

korpikaisla
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$choenus ferrugineus E —

ruosteheinä

Scolochloa festucacea — V
piuru

Scorzonera humitis H E — + E + —

sikojuuri

$cuteltaria hasttfolia + + ? E V — —

keihäsvuohennokka

Sedum annuum + + + + + + +
kesämaksaruoho

Selaginella selaginoides V — H V E E V
mähkä

Selinum carvtfolia + + H + + + —

särmäputki

Senecio jacobaea 0 E + + V + +
jaakonvillakko

Sesleria caerutea + V
lupikka

Silene rupestris — + + + + + +
kalliokohokki

Sisymbrium officinale + + V + + + +
rohtopernaruoho

Sparganium erectum + + + + + V +
haarapalpakko

$. hyperboreum — — + — — + —

pohjanpalpakko

Spergula morisonil + + + + + + +
kalliohatikka

Spirodela polyrhiza + + + + + + +
isolimaska

Stachys sylvatica + + + + + + +
lehtopähkämö

Stetiaria crasstfolia — V — E — — —

lettotähtimö

S.fennica H
idänluhtatähtimö

5. holostea V + — + + + 0
kevättähtimö

5. nemorum E + + + + + +
lehtotähtimö

5. uliginosa + + + + + + +
lähdetähtimö

Stratiotes aloides — — + — + + +
sahalehti

Thalictrum alpinum
tunturiängelmä

T.simplexsubsp.simpLV+ VH+++ —— +
hoikkaängelmä
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Thelypteris palustris
nevaimarre

Thymus serpyllum
subsp. serpyltum
kangasajuruoho

subsp. tanaensis
tenonajuruoho

Tulo cordata
metsälehmus
Tofieldia pusitia
karhunruoho

Trtfolium fragtferum
rakkoapila

T. montanum
mäkiapila

Triglochin maritima
merisuolake

Troltius europaeus
kullero

Vaterianetia Iocusta
vuonankaali

Verbascum thapsus
ukontulikukka

Veronica alpina
tunturitädyke

V. spicata
tähkätädyke

Vicia tetrasperma
mäkivirvilä

V. sylvatica
metsävirna

Viola bifiora
lapinorvokki

V. mirabitis
lehto-orvokki

V. riviniana
metsäorvokki

V. rupestris subsp. rup.
hietaorvokki

V. selkirkii
kaiheorvokki

Woodsia alpina
tunturikiviyrtti

W. gtabella
kaljukiviyrtti
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3 Sammalet

Sammalet (Bryophyta) on kasvikunnan luokittelussa
oma pääryhmänsä putkilokasvien, levien ja sienten
ohella. Sammalia tunnetaan maailmassa yli 15 000
lajia. Maisemallisesti merkittävimpiä sammalet ovat
arktisella tundralla, vuoristoissa sekä viileän vyö
hykkeen havumetsissä ja soilla. Runsaimmin lajeja
on kuitenkin tropiikin vuoristoalueilla.

Sammalten itiöt leviävät tavallisesti ilmassa. Kasvul
lisesti sammalet leviävät uusille kasvupaikoille itujy
västen, pienilehtisten ituversojen tai katkenneiden
versonkappaleiden avulla.

Suomesta tunnetaan maksasammalia n. 210 lajia ja
lehtisammalia n. 600 lajia. Sammalet ovat kasvilli
suuden pääosakkaita soilla ja tuoreissa kangasmet
sissä ja kivien pinnoilla. Lehtisammalet kestävät
hyvin kuivumista ja tulevat toimeen kuivillakin kal
lioilla. Ne kykenevät helposti valtaamaan uusia
kasvupaikkoja paljastuneilla alueilla. Kangasmet
sien sammalet muodostavat usein paksua kunttaa ja
myös soiden turve on pääasiassa sammalista muo
dostunutta. Useat sammalet ovat tärkeitä paljaan
maan pioneerilajeja.

Maksasammalet eivät useinkaan ole leimaa-antavina

valtalajeina sammalpeitteessä. Ne kasvavat pieninä
laikkuina tai yksittäin muiden sammalten seassa
pienilmastoltaan kosteilla paikoilla. Kuivemmilla
alueilla ilmaston kosteuden voi korvata jatkuva
pintaveden saanti. Soiden rimmissä, varjoisalla ja
kostealla maapinnalla, varjokallioilla ja tundralla
maksasammalet voivat kasvaa verraten puhtainakin
kasvustoina. Maksasammalissa on runsaasti laho
puulla kasvavia lajeja.

Pääasiassa rahkasammalista syntynyt turve on arvo
kas energianlähde. Sammalia on käytetty myös läm
möneristeenä, sidosaineena ja lankojen värjäykseen.
Viime aikoina sammalia on käytetty myös saastetut
kimuksissa.

Sammaltutkimuksella on Suomessa pitkät perinteet.
Kansainvälisesti merkittävimpiä sammaltutkijoita
ovat olleet 5. 0. Lindberg (1835-1889), V. F. Brot
herus (1849-1929) ja Hans Buch (1883-1964).

Uhanalaisuusselvitystä varten on LuK Krister Kart
tunen kerännyt tiedot museoiden kokoelmista, kir
jallisuudesta ja asiantuntijoita haastattelemalla.
Taulukossa 2 on uhanalaisten lajien kuuluminen eri
sammalryhmiin.

Taulukko 2. Uhanalaiset sammallajit systemaattisissa sammalryhmissä.

Ryhmä Lajeja H E V Sh St Sp Yht. Uhanal.
Suomessa laj. ¾

Kaari: Bryophyta
Luokka: Hepaticopsida

— maksasammalet 210 5 5 8 16 1 2 37 19

Luokka: Bryopsida
— lehtisammalet 600 9 12 17 23 10 9 80 13

Sammalten uhanalaisuuden arviointia vaikeuttaa Eteläiset puiden epifyyttisammalet taantuvat jalo-
suuresti tietojen hajanaisuus ja uusien tietojen vä- puiden hakkuiden ja ilmansaasteiden takia. Ne ovat
hyys. Joiltakin alueilta on julkaistu hyviä paikallisia usein hidaskasvuisia ja leviävät uusille kasvupaikoil
sammalkasvistoja, mm. Kuusamo ja Ahvenanmaa le hitaasti. Uhanalaisista sammalista kymmenkunta
ovat tarkasti tutkittuja, mutta monet julkaisuista lajia kuuluu tähän ryhmään.
ovat vanhoja eikä samoilta alueilta ole juuri saata- . . .. . Rakentaminen kulutus ja kallioiden louhinta uhkaavma uusia tietoja. Tiedot esiintymien koosta puuttu- . ... ... . . . . . .

.. .. . . . . . monia etelaisia kalkkikallioiden lajeja. Meilla levinvat yieensa taysin. Taman vuoksi jotkut uhanalaisis- . .. . . . ..

. . . .. . .. . . neisyytensa rajoilla olevien sammalten (lantisia 17ta lajeista voivat myohemrnissa tarkastuksissa osoit kpl itäisiä 3 kpl pohjoisia 28 kpl ja eteläisiä 21 kpl)tautua oletettua yleisemmiksi. Uhanalaisuusselvityk- uudistumiskyky on äärioloissa heikko äärimmäisesissa kaytetyt tiedot perustuvat keraystietoihin ja nä esimerkkinä Kuusamossa ainoalla eurooppalaisammaltutkijoiden haastatteluihin. Uhanalaisuustar- sella kasvupaikalla oleva turjanlehväsammal.kasteluun on otettu lahes koko suomalainen sam
mallajisto, arviolta n. 30 lajia on kuitenkin taksono- Eräät maastamme löydetyt sammalet kasvavat vain
misten epäselvyyksien vuoksi jätetty tarkastelun ul- Saanalla. Monet meillä harvinaisista pohjoisista la
kopuolelle. jeista ovat kuitenkin Kölivuoristossa yleisiä ja siksi
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niistä on otettu mukaan vain kaikkein niukimmat ja
harvinaisimmat. Useiden pohjoisten lajien levinnei
syys on toistaiseksi heikosti tunnettu.

Vesirakentaminen tai vesien pilaantuminen voi tuho
ta uhanalaisten vesisammalten kasvupaikkoja (reu
nussiipisammal). Erityisesti säännöstely, etenkin ke
vättulvien poisto sekä lähteiden ja virtaavien pienve
sien perkaukset, uhkaavat tulvametsiä ja rantojen
maksasammalia, kuten otalimisammalta, rantalovi
sammalta ja korukinnassammalta.

Erityisen huomionarvoisia ovat lajit, jotka ovat
meillä tai Pohjoismaissa endeemisiä tai harvinaisia
ja uhattuja myös muualla levinneisyysalueellaan
(mm. itukivisammal, pohjankahtaissammal ja isoto
rasammal).

Uhanalaisina ei voida pitää esiintymisessään lyhyt
ikäisiä ja tehokkaasti leviäviä satunnaisluonteisia
lajeja, ruderaatteja tai paljaan maan sammalia.
Näitä ovat esim, monet Pottiaceae-heimon lajit
(ansarisammal, Lun ularia cruciata; kourasammal,
Aloina brevirostris ja muuritumpurasammal, Didy
modon tophaceus), tumpurasammalet (Barhuta) ja
varstasammalet (Fohlia). Hiirensammalten suku
(Bryum) on jätetty uhanalaisuustarkastelun ulko
puolelle, mukana on vain yksi laji esimerkinomai
sesti.

Lantasammalilla ja raatosammalilla on oletettu ole
van niin hyvä leviämiskyky, ettei niitä selvästä
harvinaistumisestakaan huolimatta ole vielä otettu
uhanalaisten lajien listoille (mm. lannalla elävät
sompasammalet, joista ovat harvinaisia pohjansom
pasammal, $plachnum melanocaulon ja punasom
pasammal, S. rubrum). Kaukolevinnän tuloksena

meille saapuneita lajeja ei myös ole katsottu uhan
alaisiksi.

Monet lajit ovat hyvin vaikeita löytää tai tuntea
maastossa ja todennäköisesti vain siksi niistä on
niukasti tietoja (mm. lipposammalet, Psilopilum
sp.).

Uhanalaisten lajien kasvupaikoista tulevat koroste
tusti esille kalkkipitoiset kalliot, rotkolaaksot ja
lettosuot. Kuusamon Kitkanniemen ja Enontekiön
Saanan rauhoittaminen olisi tärkeää maamme sam
mallajiston suojelun kannalta.

Uhanalaisten lehtisammallajien osuus maamme ko
ko lehtisammallajistosta on n. 7 ¾. Maksasammal
ten osalta uhanalaisten lajien osuus on n. 10 ¾.

Sammalten nimistö on Koposen, Isoviidan ja Lam
meksen luettelon (1977) mukainen. Suomalaiset ni
met ovat vielä vakiintumattomia, ne ovat sammalten
nimistötoimikunnan suositusten mukaiset. Heimosta
Aytoniaceae on käytetty suomalaista nimeä käppy
räsammalet ja heimosta Paltaviciniaceae nimeä keh
räsammalet. Ruotsinkieliset nimet ovat Hallingbäck
& Holmåsenin (1982) teoksesta. Lajien ekologiaa ja
levinneisyyttä koskevat tiedot Suomessa ja koko
levinneisyysalueella perustuvat erityistutkimuksiin
(mainittu lajien esittelyteksteissä) ja seuraavassa
lueteltuihin sammalkasvioihin.

Kirjallisuutta: Arnell 1956, Blab, ym. 1984, Borodin
ym. 1984, Brotherus 1923, Buch 1936, Crum &
Andersson 1981, Frahm & Frey 1983, Jahns 1980,
Jensen 1939, Kasvien maailma 3 ja 4 1979-1981,
Mårtenson 1956, Nyhoim 1954-1969, Schuster 1966-
1980, Smith 1979, Störmer 1961.
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HÄVINNEET MAKSASAMMALET

Teilisammal Hapiornitrium hookeri
Otalimisammal Lophocotea cuspidata
Rantalovisammal Lophozia capitata
Etelänkinnassammal Scapania compacta
Korukinnassammal $capania massalongi
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HAPLOMITRIUMHOOKERI (Sm.) Nees. Luokka: H

TEILISAMMÄL

Haplomitriaceae Teilisammalet

1. Luonnehdinta. Pieni, n. 1 cm:n pituinen, vihreä,
hiirensammalia muistuttava maksasammal, jonka
lehdet ovat hyvin tiheässä, varren latvassa lähes
silmumaisesti. Koirasversot usein omina, matalina
kasvustoinaan. Sukunsa ja heimonsa ainoa edustaja
Euroopassa.

2. Levinneisyys. Amfiatlanttinen sammal, esiintyy
harvinaisena Pohjois-Amerikan itärannikolla sekä
Keski- ja Luoteis-Euroopassa. Ruotsissa ja Norjassa
siellä täällä, pari löytöpaikkaa tiedossa myös Neu
vostoliitosta Karjalasta.

Suomesta tunnetaan vain Ahvenanamaalta ja Uu
denmaan läänistä yhteensä kolmelta paikalta.

3. Biologia. Teilisammal kasvaa kostealla, etenkin
hiekkaisella ja kalkittomalla maalla, tulvan avoimi
na pitämillä rannoilla ja poluilla, ym. Kykenee
leviämään vain kilpailuttomille kasvupaikoille eikä
kestä sammalkerroksen sulkeutumista.

4, Kannan kehitys. Esiintymistiedot:

A: Eckerö Storhy 1892;
U: Helsinki Aippila 1897;
U: Helsinki Pasila 1873—1881, kasvupaikka on

tuhoutunut.

Taantunut Pohjois-Euroopassa, pääosa löydöistä
(alle 40) on viime vuosisadalta, Ruotsista on kuiten
kin tiedossa melko tuoreitakin löytöjä. Ruotsissa
mukana alustavassa uhanalaisten sammalten listas

5. Vähenemisen syyt / Uhkatekijät. Hävinnyt Hel
singistä kasvupaikkojen tuhouduttua rakentamisen
vuoksi. Syynä ehkä myös kasvupaikkojen kasvilli
suuden sulkeutuminen.

6. Toteutetut suojelutoimet.

7. Ehdotettavat suojelutoimet.

8. Kirjallisuus. Sjögren 1955.

5 mm
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LOPHOCOLEA CUSPIDÄTA (Nees) Limpr. Luokka: II

OTALIMISAMMAL
Lophocoleaceae Limisammalet

1. Luonnehdinta. Keskikokoinen, 2—5 cm pitkä, 3
mm leveä, alustanmyötäinen, lähes haaraton, vaa
leanvihreinä kasvustoina kasvava maksasammal,
jolla on tasaleveät, kärjestä kaksiliuskaiset lehdet.
Hyvin läheinen laji on vaarantunut isolimisammal,
jonka variaationa tai alalajina otalimisammalta
myös joskus pidetään.

2. Levinneisyys. Melko yleinen Keski-Euroopassa ja
Pohjois-Amerikassa, esiintyy etelässä Pohjois-
Afrikkaan ja Etelä-Amerikkaan asti. Kasvaa myös
Aasiassa. Fennoskandiassa esiintyy Suomen ohella
Etelä-Ruotsissa sekä Norjan länsirannikolla.

Suomesta se tunnetaan vain Ahvenanmaalta sekä
Turun ja Porin läänistä, yhteensä kahdelta paikalta.

3. Biologia. Otalimisammal kasvaa kostealla alustal
la, usein lähdekorvissa, ruohojen ja muiden sam
malten seassa, joskus lahopuulla ja kivillä. Usein
tulvametsissä ja -korvissa.

4. Kannan kehitys. Esiintymistiedot:

A: Jomala Svinö 1903;
TP: Kankaanpää Kuninkaanlähde 1925, 1935, kas

vupaikka tuhoutunut.

5. Vähenemisen syyt / Uhkatekijät. Lähteiden per
kaus ja soiden ojitus, mm. Kankaanpään kasvupaik
ka on nykyisin rakennettuna altaana.

6. Toteutetut suojelutoimet.

7. Ehdotettavat suojelutoimet.

8. Kirjallisuus. Järvinen 1975, 1976.

5 mm
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LOPHOZIA CAPITATA (Hook) Mac. Luokka: H

RANTÄLOVISAMMÄL
Jungermanniaceae Korvasammalet

1. Luonnehdinta. Pieni, 1—2 cm:n pituinen, vaale
anvihreä-punaruskea tai joskus melkein musta mak
sasammal, jolla on kärjestä kaksiliuskaiset lehdet.

2. Levinneisyys. Esiintyy Keski-Euroopassa, Poli
j ois-Amerikassa ja harvinaisena Fennoskandian
eteläosassa.

Suomesta se on tavattu kolmelta paikalta maan
eteläosista.

3. Biologia. Rantalovisammal kasvaa kostealla
maalla, etenkin hiekkaisilla, ajoittain tulvivilla ran
noilla.

4. Kannan kehitys. Esiintymistiedot:

Ii: Helsinki Pasila 1873;
Ky: litti Kymentaka 1911;
M: Kangasniemi Korteniemi 1874.

Saksan Liittotasavallassa V.

5. Vähenemisen syyt / Uhkatekijät. Rakentaminen
on tuhonnut Helsingin kasvupaikan. Häviämisen
syynä ehkä myös vesistöjen säännöstely ja rantara
kentaminen.

7. Ehdotettavat suojelutoimet.

8. Kirjallisuus,
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SCAPANIA COMPACTÄ (A. Roth) Dum. Luokka: 11

ETELÄNKINNASSAMMAL

Scapaniaceae Kinnassammalet

1. Luonnehdinta. Keskikokoinen, 2—5 cm:n pitui
nen ja 4 mm:n levyinen, ruskea-punaruskea, varjos
sa vihreä, pystyversoisina mättäinä kallioilla ja
kivillä kasvava maksasammal, jonka lehdet ovat
jakaantuneet kahdeksi toisiaan vasten taipuneeksi
liuskaksi.

2. Levinneisyys. Mereinen sammal; levinneisyysalue
ulottuu Tunisiasta Atlantin rannikkoa myöten poh
joisessa Norjaan, vuoristoissa subalpiiniseen vyö
hykkeeseen asti. Pohjois-Amerikan ainoat varmat
tiedot Grönlannista. Suomenlahdella tavattu Neu
vostoliitosta Suursaarelta.

Suomessa löydetty kahdelta paikalta Ahvenanmaal
ta.

3. Biologia. Etelänkinnassammal kasvaa pääasiassa
ohuen maapeitteen peittämillä kalliopinnoilla ja
-tasanteilla, mutta myös valuvesipinnoilla ja purois
sa, vain happamilla kivilajeilla. Keski-Euroopassa
joskus myös maassa.

4. Kannan kehitys. Esiintymistiedot:

A: Saltvik Kuggböleberg 1800-luvun lopulla;
A: Saltvik Libyberg 1878, 1888, 1905.

5. Vahenemisen syyt / Uhkatekijät. Häviämisen
syinä lähinnä metsänhoitotoimet, erityisesti varjos
tavan puuston hakkuu, jolloin kosteusolosuhteet
muuttuvat. Mahdollisesti purojen perkaus.

6. Toteutetut suojelutoimet.

7. Ehdotettavat suojelutoimet.

8. Kirjallisuus. Buch 1928. 1cm
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$CAPANIA MASSALONGI (K. MuU.) K. Muli. Luokka H
($capanielta massalongi)

KORUKINNASSAMMAL
Scapaniaceae Kinnassammalet

1. Luonnehdinta. Hyvin pieni (n. 5 mm pitkä ja 1
mm leveä), vaaleanvihreä tai ruskeahko, pystyhkö
tai koheneva, yleensä yksittäin tai pieninä ryhminä
kasvava maksasammal, jonka lehdet ovat jakaantu
neet kahdeksi eri kokoiseksi, toisiaan vasten taipu
neeksi liuskaksi. Lehtiliuskojen kärjissä usein
ruskeita itujyväsiä.

2. Levinneisyys. Kaikkialla harvinainen, esiintyy
muutamilla paikoilla Keski-Euroopassa ja Pohjois
Amerikassa. Fennoskandiasta tunnetaan Suomen
ohella muutama löytöpaikka Norjasta ja Ruotsista.

Suomesta se on löydetty yhteensä kolmelta paikalta
Uudenmaan, Kymen ja Hämeen lääneistä.

3. Biologia. Korukinnassammal vaatii kosteaa pie
nilmastoa. Suomessa se kasvaa lahopuulla etenkin
metsäpurojen vieressä, Valkealassa nimenomaan
koskessa olevalla lahopuulla. Pohjois-Amerikassa
erilaisilla paikoilla kvartsiitti- ja hiekkakivillä vesis
töjen lähellä.

4. Kannan kehitys. Esiintymistiedot:

U: Vihti Moksjärvi 1898;
Ky: Valkeala Tirva 1900;
H: Sahalahti Vehkajärvi 1866.

Ruotsissa alustavalla uhanalaisten listalla.

5. Vähenemisen syyt / Uhkatekijät. Metsäpurojen
perkaukset ja lahopuiden väheneminen sekä pienil
mastoa muuttavat avohakkuut.

6. Toteutetut suojelutoimet.

7. Ehdotettavat suojelutoimet.

8. Kirjallisuus. Buch 1928.
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ERITTÄIN UHANALAISET MAKSASAMMALET

Kururaippasammal Anastrophyttum sphenoloboides
Etelänpihtisammal Cephalozia lacinulata
Saksisammal Douinia ovata
Etelänkaulussammal Jamesonietia unduttfotia
Polkupussisammal Marsupetta funckii



ANASTROPHYLL UM SPHENOL OBOIDES Schust. Luokka: E
(Schizophyltum sphenotoboides)

KURURAIPPASAMMAL
Jungermanniaceae Korvasammalet

1. Luonnehdinta. Pieni (1—2 cm), pysty ja haara
ton, maassa kasvava maksasammal. Hyvin vaikea
tuntea.

2. Levinneisyys. Kansainvälinen harvinaisuus. Tun
netaan muutamalta paikalta Grönlannista ja Alas
kasta sekä Neuvostoliitosta Kuolan niemimaalta.
Pohjoismaista tunnetaan Suomen lisäksi Ruotsista.

Suomessa se on löydetty yhdeltä paikalta
Kuusamosta.

3. Biologia. Kururaippasammal kasvaa Kuusamossa
runsaan kasvillisuuden seassa jyrkällä rinteellä,
muualla usein lintujen lannoittamilla paikoilla,
Ruotsissa rannalla.

4. Kannan kehitys. Esiintymistiedot:

0: Kuusamo Oulanka Jäkälävuoma 1976.

Ruotsin alustavalla uhanalaisten listalla.

5. Vähenemisen syyt / Uhkatekijät. Kitkanniemen
alueelle suunnitellut laajat hakkuut, jotka tulisivat
muuttamaan myös esiintymispaikan ilmasto-oloja.
Uhkana mahdollisesti myös kulutus.

6. Toteutetut suojelutoimet.

7. Ehdotettavat suojelutoimet. Kitkanniemen ja sii
hen kuuluvan Jäkälävuoman rauhoitusta on kiireh
dittävä.

8. Kirjallisuus. Koponen & Ulvinen 1977. 2 mm
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CEPHALOZIA LÄCINULATA Spruce Luokka: E

ETELÄNPIHTISAMMAL

Cephaloziaceae Pihtisammalet

1. Luonnehdinta. Hyvin pieni (n. 5 mm pitkä ja 0.5
mm leveä), vaalea tai kellertävä, epäsäännöllisesti
haarautunut maksasammal, jolla on syvään kaksi
liuskaiset lehdet. Huonosti tunnettu ja jäänyt ehkä
huomaamatta.

2. Levinneisyys. Harvinainen sammal, esiintyy pai
koitellen havumetsävyöhykkeessä. Tunnetaan Eu
roopasta, Pohjois-Amerikasta ja Japanista. Poh
joismaista tavattu Suomen ohella Ruotsista.

Suomesta se tunnetaan yhdeltä paikalta Ahvenan
maalta ja Uudenmaan läänistä.

3. Biologia. Etelänpihtisammal kasvaa lahopuulla,
yleensä kaatuneiden runkoj en alapinnalla varj oisissa
ja kosteissa metsissä, usein kuusten varjostamilla
paikoilla. Se vaatii kosteaa pienilmastoa ja kasvaa
usein soiden ja vesistöjen lähellä.

4. Kannan kehitys. Esiintymistiedot:

A: Sund Brännbolstad 1925;
U: Lohja Tytyri 1885, paikka on mahdollisesti

tuhoutunut. 0.1 mm

Ruotsin alustavalla uhanalaisten listalla.

5. Vähenemisen syyt / Uhkatekijät. Lohjan kasvu-
paikka on nykyisin kaivosaluetta. Yleisinä uhkateki
jöinä varjostavan puuston hakkuu ja vanhojen,
kosteiden metsien häviäminen sekä korpien ojituk
set.

6. Toteutetut suojelutoimet.

7. Ehdotettavat suojelutoimet. Esiintymien nykytila
olisi selvitettävä.

8. Kirjallisuus.

2 mm
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DOUINIA OVATA (Dicks.) Buch Luokka: E

SAKSISAMMÄL Vaxlevermossa

Scapaniaceae Kinnassammalet

1. Luonnehdinta. Pieni (1.5 cm pitkä ja 2 mm
leveä), sini- tai kellanvihreä, vihreälatvainen, matali
na laikkuina tai muiden sammalten seassa kasvava
maksasammal, jonka lehdet ovat jakaantuneet kah
deksi teräväkärkiseksi, toisiaan kohti taipuneeksi
liuskaksi, Helposti tunnettavissa.

2. Levinneisyys. Mereinen; esiintyy Euroopassa, län
tisessä Amerikassa ja Itä-Aasiassa. Pohjoismaissa
Suomen ohella muutamin paikoin Ruotsissa ja Nor
jassa.

Suomesta tunnetaan kaksi esiintymää Ahvenan
maalta.

3. Biologia. Saksisammal kasvaa kuivahkoissa, var
joisissa paikoissa puulla ja kivellä, Keski-Euroopas
sa jopa maassa. Suomen esiintymät ovat varjoisilla
silikaattikallioilla,

4. Kannan kehitys. Esiintymistiedot:

A: Saltvik Kasberg 1885, 1905;
A: Sund Prästö 1879.

Lisäksi tunnetaan epävarma tieto TP: Nauvo Hög
sår Kirjais 1894,

Ruotsissa taantunut ja hävinnyt monilta paikoilta,
luokiteltu harvinaiseksi. Saksan Liittotasavallassa 5.

5. Vähenemisen syyt / Uhkatekijät. Saksisammal
kestää huonosti hakkuiden aiheuttamaa suojatto
muutta ja paahteisuutta.

6. Toteutetut suojelutoimet.

7. Ehdotettavat suojelutoimet. Esiintymien nykytila
olisi selvitettävä.

8, Kirjallisuus.

2 mm
lmm
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JAMESONIELLA UND ULIFOLIÄ (Nees) K. Miii!. Luokka: E

ETELÄNKAULUSSAMMAL
Jungermanniaceae Kinnassammalet

1. Luonnehdinta. Keskikokoinen (1—5 cm pitkä ja
1—2 mm leveä), ruskehtavan- tai joskus punerta
vanvihreä, pyöreälehtinen, rahkasammalen seassa
kasvava maksasammal.

2. Levinneisyys. Hyvin harvinainen, kasvaa siellä
täällä Euroopassa, Grönlannissa ja Itä-Aasiassa.
Pohjoismaissa harvinainen, Suomen lisäksi tunne
taan Ruotsista, Norjasta ja Tanskasta muutama
kasvupaikka.

Suomessa tavattu yhdeltä paikalta Ahvenanmaalta.

3. Biologia. Etelänkaulussammal kasvaa pieninä
ryhminä tai yksittäin rahkasammalen seassa. Ekolo
gialtaan ahdasrajainen: vaatii mereisyyttä ja linnun
lantaa.

4. Kannan kehitys. Esiintymistiedot:

A: Vårdö Hemskär 1925.

Ruotsin alustavalla uhanalaisten sammalten listalla,
Saksan Liittotasavallassa V.

5. Vähenemisen syyt / Uhkatekijät. Mahdollisesti
rakentaminen.

6. Toteutetut suojelutoimet.

7. Ehdotettavat suojelutoimet. Esiintymän laajuus
ja nykytila olisi selvitettävä ja kasvupaikasta olisi
suotavaa muodostaa luonnonsuojelualue.

8. Kirjallisuus.
2 mm
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MARSUPELLA FUNCKII (Web. & Mohr) Dum. Luokka: E

POLKUPUSSISAMMAL

Gymnomitriaceae Hopeasammalet

1. Luonnehdinta. Pienikokoinen (n. 1 cm pitkä ja 1
mm leveä), tiheitä, vihreitä-mustahkoja tuppaita
paljaalle maalle muodostava maksasammal, jonka
fertiilit versot ovat pystyjä ja haaraisia ja steriilit
versot alustanmyötäisiä.

2, Levinneisyys. Eteläinen, Euroopassa laajalle le
vinnyt sammal. Esiintyy myös Vähä-Aasiassa ja
harvinaisena Pohjois-Amerikan vuoristoissa. Harvi
nainen Fennoskandian eteläosissa.

Suomesta se tunnetaan vain muutamalta paikalta
maan lounaisosasta.

3. Biologia. Polkupussisammal kasvaa usein puhtai
na kasvustoina hiekkaisella tai savisella maalla,
etenkin polkujen ja vanhojen metsäteiden varsilla,
vain silikaattialustalla.

4. Kannan kehitys. Esiintymistiedot:

A : Saltvik Bedtby-Sonröda 1877;
TP: Alavus Erkkilä Puoliväli 1932;
TP: Parainen Muddais 1800-luvun lopulla;
H: Lammi Evo Hakovuori 1874.

lmm
5. Vähenemisen syyt / Uhkatekijät. Kasvupaikkojen
kasvillisuuden sulkeutuminen.

6. Toteutetut suojelutoimet.

7, Ehdotettavat suojelutoimet. Esiintymien nykytila
tulee selvittää ja niistä tulee tarvittaessa muodostaa
luonnonsuojelualueita.

8. Kirjallisuus.

5 mm
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VAARANTUNEET MAKSASAMMALET

Notkopihtisammal Cephalozia afJinis
Hitupihtisammal Cephalozia macounii
Korpikaltiosammal Harpanthus scutatus
Isolimisammal Lophocotea bidentata
Tuoksukäppyräsammal Mannia Jragrans
Kalliosuomusammal Raduta lindenbergiana
Törrökinnassammal Scapania aequitoba
Kantokinnassammal $capanta apicutata
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CEPHÄLOZIÄ AFFINI$ Steph. Luokka: V

NOTKOPIHTISAMMAL
Cephaloziaceae Pihtisammalet

1. Luonnehdinta. Melko pieni (n. 1 cm), keltaisen
vihreä-vaaleanvihreä, peitteenä lahopuulla tai mui
den sammalten seassa maassa kasvava maksasam
mal.

2. Levinneisyys. Esiintyy paikoin Keski-Euroopassa
ja Neuvostoliitossa, muutama löytöpaikka myös
Pohjois-Amerikassa. Ruotsissa Norlannissa runsas,
Norjassa kaksi löytöpaikkaa.

Suomesta tunnetaan maan eteläosasta kolme kasvu-
paikkaa.

3. Biologia. Notkopihtisammal kasvaa varjoisilla
paikoilla lahopuulla ja ohuen maakerroksen peittä
millä kivillä. Ahvenanmaalla se kasvoi maassa. Eko
logia on huonosti tunnettu.

4. Kannan kehitys. Esiintymistiedot:

A: Saltvik Kuggböle 1890;
TP: Nauvo Penskärin eteläosa 1940;
U: Lohja Lillojamo 1877.

5. Vähenemisen syyt / Uhkatekijät. Varjostuksen
poistavat vanhojen metsien hakkuut sekä lahopui
den väheneminen.

6. Toteutetut suojelutoimet.

7. Ehdotettavat suojelutoimet. Esiintymien nykytila
olisi selvitettävä ja kasvupaikoista muodostettava
tarvittaessa luonnonsuojelualueita.

8. Kirjallisuus. Bomansson 1900, Söderström 1983.
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CEPHÄLOZIA MACOUNII (Aust.) Aust. Luokka: V

HITUPIHTISAMMAL
Cephaloziaceae Pihtisammalet

1. Luonnehdinta. Hyvin pieni (5 mm pitkä ja 0.2
mm leveä), kellertävänvihreä, hyvin haarainen, la
hopuulla kasvava maksasammal, jolla on hammas
maiset, teräväloviset, varteen lähes poikittain kun
nittyneet lehdet.

2. Levinneisyys. Esiintyy harvinaisena havumetsä
vyöhykkeessä Euroopassa, Aasiassa ja Pohjois-
Amerikassa. Pohjoismaista tunnetaan Suomen li
säksi Ruotsista muutama löytöpaikka.

Suomessa maan etelä- ja keskiosissa.

3. Biologia. Hitupihtisammal kasvaa vanhoissa met
sissä lahopuulla, etenkin kaatuneilla puunrungoilla.

4. Kannan kehitys. Hitupihtisammalesta on kerätty
näytteitä Etelä- ja Keski-Suomesta vuosisadan vaih
teessa. Uusimmat tiedot ovat Ruovedeltä 1960-
luvulta.

TP: Sauvo 1874;
H: Ruovesi Haukkamaa Helvetinkolu 1967;
1%: Ruovesi Haukkamaa Helvetinjärvi 1967;
M: Joroinen Järvikylä 1898;
M: Kangasniemi Suomäki 1874;
KS: Keuruu Pihlajavesi 1871;
Ku: Kuopio Neulaniemi Neulalampi 1909.

Ruotsissa taantunut huomattavasti ja katsotaan erit
täin uhanalaiseksi.

5. Vähenemisen syyt / Uhkatekijät. Vanhojen met
sien väheneminen. Kuopion kasvupaikkaa uhkaa
rakentaminen.

6. Toteutetut suojelutoimet. Ruoveden esiintymät
ovat Helvetinj ärven kansallispuistossa.

7. Ehdotettavat suojelutoimet. Esiintymien nykytila
ja laajuus on selvitettävä ja kasvupaikoista muodos
tettava tarvittaessa luonnonsuojelualueita.

8. Kirjallisuus.
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HÄRPANTHUS SCUTÄ TUS (Web. & Mohr.) Spruce Luokka: V

KORPIKALTIOSAMMAL
Geocalycaceae Ryytisammalet

1. Luonnehdinta. Melko pieni (n. 2 cm pitkä ja 2
mm leveä), yleensä alustanmyötäinen, kärkiosastaan
vaalean kellertävänvihreä, pieninä ryhminä laho
puulla ja maassa kasvava maksasammal, jolla on
kärjestään kaksiliuskaiset lehdet.

2. Levinneisyys. Lehtimetsävyöhykkeen ja havumet
sävyöhykkeen eteläosan sammal. Keski-Euroopassa
laajalle levinnyt, muualla Euroopassa paikoittainen.
Tavattu myös Aasiasta ja Pohjois-Amerikasta. Poh
joismaiden eteläosissa siellä täällä.

Suomesta tunnetaan neljä kasvupaikkaa maan etelä-
osasta.

3. Biologia. Korpikaltiosammal kasvaa varjoisissa ja
kosteissa, vanhoissa havumetsissä kaatuneiden pui
den rungoilla, mullalla ja harvoin silikaattikivillä
paikoilla, jotka pitkään aikaan eivät ole olleet kult
tuurin vaikutuksen alaisina. Suomessa purojen var
sifia. Vaatii kosteaa pienilmastoa. Esiintymät ovat
usein pieniä.

4. Kannan kehitys. Esiintymistiedot:

TP: Turku Hirvensalo 1874;
U: Espoo Metsämaa Kortesbergin itäpuolella

1964;
H: Lammi Evo Saarijärvi Hakovuori 1874;
M: Kangasniemi 1874.

Ruotsissa vielä useilla paikoilla maan eteläosassa,
mutta pieniä populaatioita uhkaavien hakkuiden
takia se on luokiteltu silmälläpidettäväksi.

5. Vähenemisen syyt / Uhkatekijät. Vanhojen met
sien häviäminen sekä lahopuun väheneminen metsis
tä; korpien ojitukset ja purojen perkaukset, jotka
muuttavat pienilmaston kuivemmaksi.

6. Toteutetut suojelutoimet.

7. Ehdotettavat suojelutoimet. Esiintymien nykytila
ja laajuus on selvitettävä ja kasvupaikoista tarvitta
essa muodostettava luonnonsuojelualueita.

8. Kirjallisuus. Järvinen 1975 ja 1976, Söderström
1983.

lmm

2 mm
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LOPHOCOLEA BIDENTATA (L.) Dum. Luokka: V

ISOLIMISAMMAL Sylspetsmossa
Lophocoleaceae Limisammalet

1. Luonnehdinta. Keskikokoinen (2—5 cm pitkä ja
5 mm leveä), epämiellyttävälle tuoksuva, alustan
myötäinen, lähes haaraton, vaaleanvihreinä kasvus
toina kasvava maksasammal, jolla on melko isot,
leveätyviset, kärjestä kapeammat ja kaksiliuskaiset
lehdet (vrt, hävinnyt otalimisammal).

2. Levinneisyys. Keski-Euroopassa hyvin yleinen,
harvinaistuu pohjoiseen ja etelään. Etelässä Poh
jois-Afrikkaan, Aasiassa Himalajalle asti. Harvinai
sena Pohjois-Amerikan itäosissa ja Pohjoismaiden
eteläosissa.

Suomesta tunnetaan kymmenkunnalta paikalta
maan lounaisosasta.

3. Biologia. Isolimisammal kasvaa kostealla metsä-
maalla puhtaina peitteinä tai ruohojen ja muiden
sammalten seassa, joskus lahopuulla tai kivellä.
Kasvupaikat ovat usein järvien ja jokien rannoilla
tai lähteiden reunamilla ja rinnemetsissä. Ruotsissa
ja Keski-Euroopassa se kasvaa usein niityillä ja
ruohikoilla.

4. Esiintymistiedot. Isolimisammalesta on kerätty
näytteitä Ahvenanmaalta, Turun ja Porin läänistä
sekä Uudeltamaalta. Viimeisin keräys on Perniöstä
vuodelta 1966.

A: Jomala Svinö 1903;
A: Jomala Ytternäs Styrsö 1962;
A: Saltvik Germundö Södernäs 1885;
A: Sund Bränrbolstad 1925;
A: Vårdö Vargata Lövö Norröjen 1947;
TP: Korppoo Aspö Sturlandet 1955;
TP: Perniö Metsänoja Kylmässuo 1966;
U: Helsinki Oulunkylä Vantaanjoen itäranta 1907;
U: Helsinki Pukinmäki 190$;
U: Vantaa Vantaankylä 1934;
H: Somero Kaskisto Yrttikorpi 1960.

5. Vähenemisen syyt / Uhkatekijät. Vanhojen lehto
korpien hakkuut ja ojitukset. Helsingin seudulla
myös maankäytön muutokset, mm rakentaminen.

6. Toteutetut suojelutoimet. Osa Someron Yrttikor
vesta on luonnonsuojelualuetta.

7. Ehdotettavat suojelutoimet. Esiintymien nykytila
on selvitettävä ja kasvupaikoista muodostettava tar
vittaessa luonnonsuoj elualueita, erityisesti Yrttikor
ven rauhoittamattomien osien suojelua tulee kiireh
tiä.

8. Kirjallisuus. Järvinen 1975 ja 1976.

lmm

1cm
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MANNIA fRAGRANS (Baibis) frye & Clark Luokka: V

TUOKSUKÄPPYRÄSAMMAL
Aytoniaceae Käppyräsammalet

1. Luonnehdinta. Pienehkö (2 cm pitkä ja 3 mm
leveä), haaraton tai kerran haarautunut, hyväntuok
suinen, selkäpuolelta vihreä, reunoiltaan punertava
ja vatsapuolelta tummien ruskeanpunaisten suomu
jen peittämä, nauhamainen maksasammal. Vaikea
huomata kuivana, jolloin se on reunoiltaan sisään
päin kiertynyt.

2. Levinneisyys. Esiintyy lehtimetsävyöhykkeessä
Euroopassa (Aippien seudulla), Aasiassa ja Pohjois-
Amerikassa. Etelä-Ruotsissa alvarialueilla j okseen
km yleinen (Gotlanti), Norjassa eteläinen ja harvi
nainen. Tavattu myös Neuvostoliitosta Laatokan
alueelta.

Suomesta se tunnetaan viideltä paikalta Turun ja
Porin, Uudenmaan ja Hämeen lääneistä.

3. Biologia. Tuoksukäppyräsammal kasvaa aurin
koisilla, maan peittämillä kallioilla ja rinteillä, mie
luiten kalkkialustalla, mutta myös silikaattikivillä.
Kestää hyvin kuivuutta ja viettää usein lepokauden
kesän kuivana aikana, Velkuan kasvupaikalle se on
ilmestynyt kulon jälkeen. Karjalohjan kasvupaikka
on kalkkikallion seinämällä veden äärellä.

4. Kannan kehitys. Tuoksukäppyräsammalesta on
kerätty näytteitä viime vuosisadalta lähtien maan
eteläosasta. Viimeisimmät havainnot ovat viime
vuosikymmeneltä.

TP: Särkisalo Kaukasalo kalkkilouhos 1962;
TP: Velkua Pohjakylä Mustaluoto 1962;
U: Karjalohja Maila 1934—1939 lähes vuosittain;
U: Lohja mlk. Lohjansaari Hermala 1892, 1979;
II: Lammi Halila Hailankallio 1936, 1954.

Ruotsin alustavalla uhanalaisten listalla.

5. Vähenemisen syyt / Uhkatekijät. Kalkkikallioi
den louhinta, ilmeisesti myös metsäpalojen vähene
minen ja kasvupaikkojen kasvillisuuden muu sul
keutuminen.

6. Toteutetut suojelutoimet. Hailankallion jyrkänne
Lammilla on suojelualue.

7. Ehdotettavat suojelutoimet. Esiintymien nykytila
on selvitettävä ja niistä on tarvittaessa muodostetta
va luonnonsuojelualueita.

8. Kirjallisuus. Pettersson 1946.

5 mm
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RADULA LINDENBERGIANA Hartm. f. Luokka: V

KALLIOSUOMUSAMMAL

Radulaceae Suomusammalet

1. Luonnehdinta. Pieni (1—2 cm), kellertävänvih
reä, tuppaina tai alustanmyötäisenä muiden sam
malten seassa kasvava maksasammal, jonka lehdet
ovat pyöreähköt, näennäisesti neljässä rivissä ja
verson yläosassa hyvin tiheässä. Hennot koiraskas
vit ovat usein omina ryhminään. Muistuttaa koko
Suomessa kasvavaa haapasuomusammalta (Radula
complanata) ja katsotaan usein sen alalajiksi.

2. Levinneisyys. Esiintyy laajalti Euraasiassa, Poh
j ois-Afrikassa ja Grönlannissa sekä Pohjoismaiden
eteläosissa. Neuvostoliitossa Kuusamon korkeudella
Suomen rajan lähellä.

Suomessa tunnetaan muutamalta paikalta Ahvenan
maalta sekä Hämeen ja Pohjois-Karjalan lääneistä.

3. Biologia. Euroopassa (mm. Norjassa) yleensä
varjoisilla, kosteilla kallioilla tai puiden kuorella.
Ruotsissa ja Suomessa sitä vastoin matalina peittei
nä ajoittain veden alla olevilla purokivillä.

4. Kannan kehitys. Kalliosuomusammalesta on ke
rätty näytteitä Etelä-Suomesta 1800-luvulla ja 1960-
ja 1970-luvuilla.

lmm
A: Saltvik Kvarnsjöbäcken 1876;
H: Padasjoki Haukela 1866;
H: Sahalahti Vehkajärvi 1866, paikka mahdollises

ti tuhoutunut;
H: Tampere Rukkamäki Peltolampi 1962;
H: Viiala Arajärvi 1970;
PK: Kontiolahti Kolvananuuro 1970.

5. Vähenemisen syyt / Uhkatekijät. Purojen perkuu
ja metsänhoitotoimet, etenkin vahojen metsien vä
heneminen. Tampereen esiintymä on jäämässä laaje
nevan kaupungin alle.

6. Toteutetut suojelutoimet. Kolvananuuro on valta
kunnallisen soidensuojeluohjelman kohde ja pieniä
osia siitä on hankittu valtiolle luonnonsuojelutarkoi
tuksiin.

7. Ehdotettavat suojelutoimet. Esiintymien nykytila
ja laajuus on selvitettävä. Kolvananuuron alueen
ostamista valtiolle tulee kiirehtiä.

8. Kirjallisuus. Isoviita 1977.

I/ P

5 mm
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SCAPANIA AEQUILOBA (Schwaegr.) Dum. Luokka: V

TÖRRÖKINNASSAMMAL

Scapaniaceae Kinnassammalet

1. Luonnehdinta. Isohko (5 cm pitkä, 3 mm leveä),
vihreä-ruskeanvihreä, löyhinä tuppaina maassa kas
vava pystyversoinen maksasammal, jonka lehdet
ovat jakaantuneet kahdeksi eri kokoiseksi, toisiaan
vasten taipuneeksi, hammaslaitaiseksi liuskaksi.

2. Levinneisyys. Vuoristojen ja arktisten alueiden
sammal. Etelä ja Keski-Euroopan sekä Turkin vuo
ristoissa ja Pohjois-Amerikan arktisessa saaristossa.
Norjan kalkkituntureilla jokseenkin yleinen, Ruot
sissa harvinainen. Neuvostoliitossa Kuusamon kor
keudella.

Suomesta se tunnetaan kahdelta paikalta Pohjois-
Karjalan ja Lapin lääneistä.

3. Biologia. Törrökinnassammal kasvaa pieninä pys
tyversoisina mättäinä kalkkikallioiden seinämillä ja
kalkkipitoisella, hienojakoisella mineraalimaalla.

4. Kannan kehitys. Esiintymistiedot:

PK: Kontiolahti Kolvananuuro Verkkovaara 1970;
L: Enontekiö Iso-Malla 1968.

5. Vähenemisen syyt / Uhkatekijät. Kolvananuuron
esiintymän uhkana on ympäröivien metsien hakkuu,
joka muuttaisi rotkon pienilmastoa.

6. Toteutetut suojelutoimet. Enontekiön esiintymä
on Mallan luonnonpuistossa. Kolvananuuro vrt. ed.
sivu.

7. Ehdotettavat suojelutoimet. Kolvananuuro vrt,
ed. sivu.

8. Kirjallisuus. Auer 1944, Lammes 1974.

lmm

1cm
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SCAPANIA APICULA TA Spruce Luokka: V

KANTOKINNASSAMMAL
Scapaniaceae Kinnassammalet

1. Luonnehdinta. Hyvin pieni (n. 5 mm pitkä ja 1
mm leveä), ruskea tai vihreä, pieninä ryhminä laho
puulla kasvava maksasammal, jonka pystyt, lyhyet
ja tummakärkiset versot ovat helposti tunnistetta
via.

2. Levinneisyys. Harvinainen, esiintyy Keski-Euroo
passa, Pohjois-Amerikassa ja Siperiassa. Pohjois
maissa Suomen lisäksi Ruotsissa hyvin harvinaisena
ja Norjassa.

Suomessa tavattu kolmelta paikalta Turun ja Porin,
Hämeen sekä Keski-Suomen lääneistä.

3. Biologia. Kantokinnassammal kasvaa vanhoissa
metsissä varjoisissa paikoissa äskettäin kaatuneilla,
kosteilla havupuun rungoilla. Vaatinee kosteaa pien
ilmastoa, sillä sitä tavataan etenkin metsäpurojen
lähellä. Kilpailukyvykään heikko laji, joka vaatii
jatkuvasti uusia, vielä sammalettomia, kaatuneita
puita.

4. Kannan kehitys. Esiintymistiedot:

TP: Noormarkku Paasjärvi 1937;
H: Tampere Teisko Savo 1962;
KS: Jyväskylä Koski 1921.

Ruotsissa harvoilla paikoilla pieniä esiintymiä, luo
kiteltu harvinaiseksi.

5. Vähenemisen syyt / Uhkatekijät. Purojen per
kaus, metsänhoitotoimet; varjostuksen vievä hak
kuu ja lahopuun väheneminen metsistä.

6. Toteutetut suojelutoimet.

7. Ehdotettavat suojelutoimet. Esiintymien nykytila
on selvitettävä ja kasvupaikoista tarvittaessa muo
dostettava luonnonsuojelualueita.

8. Kirjallisuus.
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SILMÄLLÄPIDETTÄVÄT MAKSASAMMALET

Tunturiraippasammal A nastrophyttum cavtfolium
Etelänraippasammal Anastrophytlum michauxii
Turjansammal Arnetlia fennica
Piilosammal Cryptothallus mirabilis
Pärskesammal Eremono tus myriocarpus
Haprakarvesammal Frultania fragllifotia
Isokarvesammal Frutlan ja tamarisci
Kalkkihammassammal Leiocolea ban triensis
Rahkalovisammal Lophozia taxa
Pahtalovisammal Lophozia longtflora
Pikkupussisammal Marsupelta sprucei
Tunturikehräsammal Moerckia biyttii
Lastusammal Reboulia hemisphaerica
Etelänhankasammal Riccia beyrichiana
Kalkkikinnassammal Scapania calcicota
Pahtakinnassammal Scapania crassiretis
Tuppikinnassammal Scapania cuspiduligera
Herttakinnassammal Scapania obcordata
Tummakinnassammal Scapanja obscura
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Anastrophyllum cavzfolium
(Buch. & S. Arn.) Lammes

Tunturiraippasammal
Jungermanniaceae Korvasammalet

Luokka: Sh

Keskikokoinen, 3 cm:n pituinen ja 1 mm:n levyinen,
ruskea, varjoisilla paikoilla vihreä maksasammal,
jolla on hyvin leveät, lähes puolipallomaiset lehdet.
Tunturipaljakalla valuveden kostuttamilla kallioilla
tiiviinä mättäinä. Harvinainen, pohjoinen vuoristo
laji, tavattu Suomen lisäksi muutamilta paikoilta
Ruotsista ja Norjasta sekä Grönlannista. Meillä L:
Enontekiö (Saana 1955 ja 1962, Saanajärvi 1968
sekä Haltin seutu 1958). Uhkana Saanalla kulutus.
Ruotsissa alustavalla uhanalaisten listalla. — Lam
mes 1977b.

Anastrophyllum michauxli
(Web.) Buch.

Etelänraippasammal
Jungermanniaceae Korvasammalet

Luokka: Sh

Melko pieni (1—3 cm pitkä, 2 mm leveä), ruskean
vihreä, melko runsaasti haaroittuva maksasammal.
Kasvaa kauan hakkaamatta olleissa vanhoissa met
sissä, tiheinä peitteinä useimmiten lahopuulla ja
joskus kallioseinämillä. Esiintyy Keski- ja Etelä-
Euroopassa sekä Pohjois-Aasiassa. Pohjoismaissa
harvinainen, Suomessa maan eteläosassa: A, TP, U,
M. Uhkana vanhojen metsien hakkuut ja lahopui-’
den niukentuminen. Ruotsissa 5, Saksan Liittotasa
vallassa 5.

Arnellia fennica (Gottsche) Lindb.

Turjansammal
Arnelliaceae Turjansammalet

Luokka: Sh

Keskikokoinen (1—3 cm pitkä, 1—3 mm leveä),
yhtenäisinä peitteinä tai muiden sammalten seassa
kasvava lähes haaraton, sinertävänvihreä, vanhana
ruskeankeltainen maksasammal. Kasvaa kalkkipitoi
sella maalla tai kallioilla kosteilla paikoilla. Esiintyy
Alpeilla, Neuvostoliiton pohjoisosissa, Grönlannissa
ja Pohjois-Amerikassa, Pohjoismaissa etenkin tun
turialueilla, Suomessa maan keski- ja pohjoisosissa,
Ku (Juankoski 1953, 1965), 0 (Kuusamo, useilla
paikoilla 1800-luvulta lähtien), L (Enontekiö Saana
1958, Haltin seutu 1969, Salla). Uhkana lähinnä
kalkkikallioiden louhinta. Ruotsissa alustavalla
uhanalaisten listalla, Saksan Liittotasavallassa 5. —

Auer 1944, Lammes 1974.

Cryptothallus mirabilis Malmb.

Piilosammal
Aneuraceae Nauhasammalet

Luokka: Sp

Keskikokoinen (4 cm pitkä, 5 mm leveä), vaalean
kellertävä, lehtivihreätön, märän sammalpeitteen al
la 5—10 cm:n syvyydellä kasvava nauhamainen
maksasammal. Vaikea löytää, koska vain itiöpesäk
keen perä kasvaa syksyllä sammalpeitteen läpi, mut
ta ei sen yläpuolelle. Vain muutama havainto maail
massa kosteista havumetsistä Keski-Euroopasta,
Neuvostoliitosta Karjalasta, Pohjoismaista sekä
Grönlannista. Suomessa puolenkymmentä löytö
paikkaa; A (1934), U (Lohja 1974 ja Hanko), H
(Janakkala 1974), 0 (Kiiminki ja Muhos 1974).
Uhkana kosteiden korpimaisten metsien ojitukset,
Hangon kasvupaikkaa uhkaa pohjaveden otto.
Ruotsissa 5. — Dickson, Koponen & Ulvinen 1975.

Eremonotus myriocarpus
(Carringt.) Pears.
(Anastrophyllum myriocarpum (Carr.) Schust.)

Pärskesammal
Jungermanniaceae Korvasammalet

Luokka: Sh

Pieni, 6—12 mm:n pituinen, tumman vihreänruskei
na peitteinä kivillä ja kallioilla kasvava maksasam
mal. Tunturipurojen varsilla, ajoittain veden alle
jäävillä paikoilla ja vesiputousten kostuttamilla sei
nämillä. Tunnetaan Euroopasta mm. Alpeilta;
Ruotsissa ja Norjassa muutamalla paikalla tunturi
seudulla, tavattu myös Japanista. Suomessa harvi
nainen, löydetty Lapin läänistä (Enontekiö Jeähk
kas 1935 ja Mallan luonnonpuisto 1968). Ruotsissa
alustavalla uhanalaisten listalla. — Lammes 1977a.

Frultania fragittfolla
(Tayl.) Gottsche et al.

Haprakarvesammal
Frullaniaceae Karvesammalet

Luokka: Sh

Pieni, punaruskea tai lähes musta, haarainen, tihei
nä tuppaina kuivilla ja varjoisilla silikaattikallioilla
ja lehtipuiden rungoilla kasvava maksasammal.
Esiintyy Euroopassa, Japanissa, Pohjoismaissa ylei
sehkö. Suomessa rehevissä lehdoissa, harvinaisena
Etelä-Suomessa: A (useilla paikoilla), TP, U, Ky,
H. Uhkana suojaavan puuston hakkuut ja lehtojen
kuusettuminen, mahdollisesti hapan laskeuma.
Ruotsissa 5.
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Frutlania tamarisci (L.) Dum. Lophozia longifiora (Nees) Schiffn.

Isokarvesammal

Påsfliksmossa

Frullaniaceae Karvesammalet

Luokka: Sh

Suikertava, 2—10 cm pitkä, 1—2 kertaan sulkamai
sesti haarainen maksasammal. Tiheinä, kiiltävinä,
punaruskeina, mattomaisina kasvustoina silikaatti
kivillä ja kallionjyrkänteillä, usein rantakallioilla,
muualla joskus myös puiden rungoilla. Esiintyy
Euroopassa, Pohjois-Afrikassa, Vähä-Aasiassa ja
Pohjois-Amerikassa. Pohjoismaissa yleisehkö, meil
lä harvinainen: A, TP, U, Ky, H; useita keräyksiä
myös 1960-luvulta tai sen jälkeen. Uhkana lähinnä
rakentaminen tai kallioiden louhinta.

Leiocotea bantriensis (Hook) Jørg.

Kalkkihammassammal
Jungermanniaceae Korvasammalet

Luokka: Sh

Keskikokoinen (2—4 cm), alaosistaan tummanvih
reä-mustanvihreä, pystyhköinä tuppaina maassa ja
kivillä kasvava maksasammal. Laaj oma mattomaisi
na kasvustoina märillä lähteisillä ja soisilla alueilla,
letoilla yleensä liikkuvan veden tuntumassa, märillä
sammalpeitteisillä rinteillä, korvissa tai kalkkikivil
lä. Kalkinsuosija.

Euroopassa laajalle levinnyt, tavattu myös Aasiassa
ja Pohjois-Amerikassa. Suomessa kalkkialueilla, U,
PK, 0 ja L (useilla paikoilla Kuusamossa, Sallassa
ja Enontekiöllä, mistä neljä keräystä). Uhkana let
tosoiden ojitus ja lähteiden perkaus. — Lammes
1974.

Lophozia laxa (Lindb.) Grolle

(Jungermannia Iaxa Lindb.)

Rahkalovisammal

Jungermanniaceae Korvasammalet

Luokka: St

Keskikokoinen (2—3 cm pitkä, 1—2 mm leveä),
vihreä, ainakin vatsapuolelta tumman sinipunainen
maksasammal. Kasvaa soilla, yksittäin painuneena
eläviä rahkasammalversoja vasten. Esiintyy Keski-
ja Pohjois-Euroopassa sekä Pohjois-Amerikassa.
Fennoskandiassa yleensä hyvin niukka. Ruotsissa
yksittäisiä esiintymiä, Norjasta tunnetaan yhdeltä
paikalta. Suomessa A (kolme keräystä 1872—1925),
U (Tenhola ja Hiittinen 1928), 0 (Vaala Rokuan
kansallispuisto 1947) ja L (Enontekiö 1974). Uhka
na soiden ojitukset. Ruotsin alustavalla uhanalaisten
listalla. Saksan Liittotasavallassa V.

(L. ventricosa (Dicks.) Dum. var. longtjiora
(Nees) Mac.)

Pahtalovisammal

Jungermanniaceae Korvasammalet

Luokka: Sh

Keskikokoinen (4—5 cm pitkä, 4 mm leveä), keller
tävänvihreä tai punertava, punavartinen, varj oisilla
kivillä ja kallioilla kasvava maksasammal. Levinnei
syysaluetta Keski- ja Pohjois-Eurooppa ja Pohjois-
Amerikka. Pohjoismaissa Norjassa useilla paikoilla,
Suomessa löydetty 0 (Kuusamo), L (Enontekiö
1972), mahdollisesti U (Hanko ja Tammisaari). —

Lammes l977a.

Marsupella sprucei (Limp.) H. Bern.
(Marsupelta ustulata Spruce)

Pikkupussisammal

Gymnomitriaceae Hopeasammalet

Luokka: Sh

Hyvin pieni, 1—4 mm:n pituinen ja n. 0.2 mm:n
levyinen, tummanvihreä-mustanruskea, kourulehti
nen, maassa kasvava maksasammal, Kasvaa Suo
messa korkeilla kallioilla ja tunturien lakiosissa
kalliopalj astumissa. Ruotsissa metsäalueen teiden
reunoilla ja tuntureilla. Esiintyy vain Keski-Euroo
passa ja Fennoskandiassa. Norjassa paikoitellen,
Ruotsissa ja Suomessa pohjoinen ja harvinainen.
Suomessa H (Janakkala 1878), 0 (Kuusamo 1976,
mahdollisesti Kajaani) ja L (Muonio 1867). Uhkana
kalliopaljastumien ja tunturien lakiosien kuluminen.
Ruotsissa alustavalla uhanalaisten listalla. — Kopo
nen & Ulvinen 1977.

Moerckia biyttii (Mörch) Brockm.

Tunturikehräsammal

Guldhårsmossa

Pallaviciniaceae Kehräsammalet

Luokka: Sh

Pienehkö, n. 2 cm:n pituinen ja 1 cm:n levyinen,
tummanvihreä, aaltoreunainen maksasammal. Kas
vaa pieninä ryhminä tai muiden sammalten joukossa
kostealla maalla, rannoilla, soistuneilla kankailla tai
lumenviipymäpaikoilla. Esiintyy vuoristoissa Euroo
passa, Pohjois-Amerikassa ja Siperiassa. Ruotsin
Lapissa yleisehkö, Suomessa harvinainen, tavattu
vain kahdesti Lapin läänistä: Enontekiö Haltin seu
tu 1962 ja Ounastunturi 1967. — Lammes 1977a,
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Reboulla hemisphaerica (L.) Raddi Seapania crassiretis Bryhn.

Lastusammal
Aytoniaceae Käppyräsammalet

Luokka: Sh

Melko pieni (1 cm pitkä ja lähes saman levyinen),
sinivihreä, vatsapuolelta punaruskea, pieninä peit
teinä kasvava nauhamainen maksasammal. Paljaal
la, kuivalla, aurinkoisella ja usein kalkkipitoisella
maalla tai ohuen maakerroksen peittämillä kallioil
la. Esiintyy lämpimillä ja lauhkeilla alueilla koko
maailmassa. Pohjoismaissa eteläinen ja harvinainen.
Lounais-Suomessa, A, TP, U, H. Uhkana kalkki
kallioiden louhinta ja rakentaminen.

Riccia beyrichiana Lehm.

Etelänliankasammal
Ricciaceae Hankasammalet

Luokka: Sp

Melko pieni (6—15 mm pitkä, 1—2 mm leveä),
vaihtelevan kokoinen ja muotoinen, nuorista osista
harmaanvihreä, ruusukemainen maksasammal. Kas
vaa aurinkoisilla ja lämpimillä rinteillä, maakerrok
sen peittämillä kallioilla jokien varsilla ja rannoilla
sekä sorakuopissa, mieluiten kalkkialustalla. Levin
neisyysaluetta Eurooppa ja Pohjois-Amerikka. Poh
joismaissa siellä täällä. Suomessa A, TP ja U,
runsaasti näytteitä 1800-luvulta ja 1900-luvun alku
puolelta. Uhkana vesistöjen rakentaminen ja sään
nöstely.

Scapania catcicola (Arn. & Pers.) Ingh.

Kalkkikinnassammal

Scapaniaceae Kinnassammalet

Luokka: Sh

Melko pieni (n. 1—2 cm pitkä), vihreä-tummanrus
kea, pieninä peitteinä verraten kuivilla, varjoisilla ja
usein pystyillä kalkkikallioilla ja -pahdoilla sekä
louhosten seinämillä kasvava maksasammal. Levin
neisyysaluetta Eurooppa ja Kanada. Pohjoismaissa
kalkkialueilla harvinaisena, Suomessa TP (Korppoo
ja Särkisalo), Ku (Juankoski), 0, L (Enontekiö
Mallan luonnonpuisto). Uhkana erityisesti eteläisillä
esiintymispaikoilla kalkkikallioiden louhinta. Ruot
sissa alustavalla uhanalaisten listalla. — Lammes
1974.

Pahtakinnassammal

Scapaniaceae Kinnassammalet

Luokka: Sh

Monimuotoinen, keskikokoinen tai iso (2—10 cm:n
pituinen), tummia, tiheitä punertavia tai ruskeita
tuppaita muodostava maksasammal. Kasvaa varjoi
silla kalkkikallioilla ja kivisellä maalla, usein kos
teilla ja happamillakin paikoilla, kuten kurupahdoil
la, märillä kalliohyllyillä ja kallioiden halkeamissa,
missä ei ole kuivumisvaaraa. Toisinaan myös elävil
lä tai kuolleilla puunrungoilla.

Harvinainen, esiintyy pohjoisessa havumetsävyö
hykkeessä vuoristoissa ja arktisella alueella, Fennos
kandian pohjoisosissa ja Etelä-Norjassa, Suomessa
Lapin läänissä: Posio kahdella paikalla 1883—19 11
ja 1964, Rovaniemi Auttiköngäs 1954 ja Utsjoki
Kevon luonnonpuisto 1964). Uhkana lähinnä met
sänhoitotoimet, erityisesti suojaavan puuston hak
kuu sekä kivien louhinta. Ruotsin alustavalla uhana
laisten listalla. — Buch 1928, Kucyniak 1958. (kuva)

lmm

1cm
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Seapania euspiduligera (Nees) K. Muil.

Tuppikinnassammal

Scapaniaceae Kinnassammalet

Luokka: Sh

Pieni (1 cm pitkä), pieninä pystyversoisina ryhminä
tai yksittäin muiden sammalten seassa kasvava mak
sasammal. Kalkki-ja liuskekallioilla, vesiputousten
pärskevyöhykkeessä, usein paljakan hyllyillä. Levin
neisyysaluetta Eurooppa, Grönlanti, Pohjois-Ame
rikka. Pohjoismaissa harvinaisena, etenkin tunturi
alueella. Suomessa 0 (Kainuu) ja L, useilla kasvu-
paikoilla (Enontekiöltä 7 keräystä, myös Inarin
seudulla). Osalla esiintymiä uhkana kalkkikallioiden
louhinta. Ruotsissa luokiteltu puuttellisesti tunne
tuksi. — Lammes 1974.

Scapania obcordata (Berggr.) S. Arn.

Herttakinnassammal
Scapaniaceae Kinnassammalet

Luokka: Sh

Lovisammalia muistuttava, pieni (5—15 mm), tiivii
nä tuppaina kasvava punainen tai punaruskea mak
sasammal. Kasvaa kostealla, sammalpeitteisellä he
kalla tunturien koivuvyöhykkeessä. Tunnetaan
Grönlannista, Kanadan pohjoisosista ja Kuolan nie
mimaalta sekä Pohjoismaista Ruotsin ja Norjan
tuntureilta. Suomesta yksi keräys Lapin läänistä:
Enontekiö Kalmankaltio 1975. Ruotsissa alustavalla
uhanalaisten listalla. — Lammes 1977a.

Scapania obscura
(H. Arn. & Jens.) Schiffn.

Tummakinnassammal
Scapaniaceae Kinnassammalet

Luokka: Sh

Pienehkö (20 mm pitkä, 2 mm leveä), mustahko tai
punaruskea maksasammal. Kasvaa valuvetisillä, lä
hes pystyillä kallionseinämillä tunturipaljakalla.
Pohjoinen, ilmeisesti mereinen ja harvinainen sam
mal. Tunnetaan Alpeilta, Pohjois-Amerikan pohjoi
sosista ja Grönlannista, Pohjoismaista Ruotsin ja
Norjan pohjoisosista sekä Suomesta Lapin läänistä:
Enontekiö Mallan luonnonpuisto 1955 ja Jeähkkas
1968. Ruotsissa alustavalla uhanalaisten listalla. —

Lammes 1974.
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HÄVINNEET LEHTISAMMÄLET

Jouhisammal Dicranodontium denudatum
Reunussiipisammal Fissidens crassipes
Suipputammukkasammal Hygroambtystegium tenax
Tammihiippasammal Orthotrichum diaphanum
Viiruhiippasammal Orthotrichum striatum
Puistotuppisammal Timmia megapolitana
Uurretakkusammal Utota drummondii
Etelänuurresammal Zygodon conoideus
Viheruurresammal Zygodon viridissimus
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DICRANODONTIUMDENUDÄ TUM (Brid.) Britt. Luokka: H

JOUHISAMMAL Skuggkvastmossa

Dicranaceae Kynsisammalet

1. Luonnehdinta. Keskikokoinen (2—10 cm), vihreä
tai kellanvihreä, hyvin pitkä- ja kapealehtinen lehti
sammal. Itiöpesäke keltainen, pesäkeperä käyrä, n.
2 cm:n mittainen.

2. Levinneisyys. Lievästi mereinen, sirkumpolaari
nen, lauhkean vyöhykkeen sammal. Pohjoismaissa
eteläinen ja läntinen. Suomesta tunnetaan kaksi
kasvupaikkaa Helsingin seudulta.

3. Biologia. Jouhisammal kasvaa lehti- ja havumet
sissä maassa, kostealla humuksella, kallioseinämillä
ja kaatuneilla puilla. Vaatii jatkuvaa suurta kosteut
ta ja varjostusta. Suomessa se kasvoi graniittialus
talla.

4. Kannan kehitys. Esiintymistiedot:

U: Helsinki Pasila 1928, kasvupaikka tuhoutunut;
U: Vantaa Backas 1917, ei löydetty myöhemmin

etsinnöistä huolimatta.

5. Vähenemisen syyt / Uhkatekijät. Rakentaminen
tuhosi Pasilan kasvupaikan. Uhkana metsänhoito
toimet, etenkin varjostavan puuston hakkuut.

6. Toteutetut suojelutoimet.

7. Ehdotettavat suojelutoimet.

8. Kirjallisuus.

lmm

1cm
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FISSIDEN$ CRA$$IPE$ B .S.G. Luokka: H

REUNUSSIIPISAMMAL

Fissidentaceae Siipisammalet

1. Luonnehdinta. Yksittäisinä, 1—2 cm korkeina,
tummanvihreinä versoina tai pieninä tuppaina kas
vava lehtisammal, jonka lehdet ovat kapean neula
maiset. Itiöpesäke pysty, n. 1 cm:n pituinen.

2. Levinneisyys. Keski- ja Länsi-Euroopassa melko
yleinen. Tavattu myös Pohjois-Afrikasta ja Vähä
Aasiasta. Pohjoismaissa vain muutamilla paikoilla,
Ruotsista se tunnetaan Skoonesta.

Suomesta tunnetaan kolme kasvupaikkaa maan ete
läosasta.

3. Biologia. Reunussiipisammal kasvaa märillä
kallioilla ja usein purokivillä veden alla. Se on
mahdollisesti kalkinvaatija.

4. Kannan kehitys. Tietoja siipisammalesta on hyvin
niukasti, vaikka lajille sopivia kasvupaikkoja on
ollut runsaasti.

H: Padasjoki Kivistö 1872;
KS: Korpilahti Rutalahti 1872;
KS: Luhanka Kotkatlahti 1873.

Koska purosammalia on kerätty varsin vähän, se on
voinut jäädä huomaamatta.

5. Vähenemisen syyt / Uhkatekijät. Häviämisen
syynä luultavimmin purojen perkaus ja veden laa
dun muutokset.

6. Toteutetut suojelutoimet.

7. Ehdotettavat suojelutoimet.

8. Kirjallisuus.

5 mm

lmm
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HYGROAMBL YSTEGIUM TENAX (Hedw.) Jenn. Luokka: 11

SUIPPUTAMMUKKASÄMMAL
Amblystegiaceae Ritvasammalet

1. Luonnehdinta. Pienehkö (n. 2 cm), vihreä, ruskea
tai melkein musta, märillä paikoilla matalina peittei
nä kasvava lehtisammal, Itiöpesäke pysty, pesäkepe
rä n. 5 cm:n pituinen.

2. Levinneisyys. Sirkumpolaarinen, lauhkean vyö
hykkeen sammal. Esiintyy Euroopassa sekä Afri
kan, Aasian ja Amerikan pohjoisosissa. Pohjois
maissa Ruotsissa ja Tanskassa yleisehkö, Norjassa
muutamalla paikalla.

Suomesta löydetty yhdeltä paikalta Uudeltamaalta.

3. Biologia. Pohjoismaissa suipputammukkasammal
kasvaa usein puroissa kivillä ja lahopuulla tai valu
vesikallioilla etenkin kalkkipaikoilla. Suomessa se
kasvoi kalkkikiven syvässä onkalossa.

4. Kannan kehitys. Esiintymistiedot:

U: Lohja Isosaari Askola 1878. Tarkka paikka ei
tiedossa, Isosaari suuresti muuttunut.

5. Vähenemisen syyt / Uhkatekijät. Häviämisen
syynä ehkä suojaavan puuston hakkuut.

6. Toteutetut suojelutoimet.

7. Ehdotettavat suojelutoimet.

8. Kirjallisuus.

1cm
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ORTHOTRICHUM DIAPHANUM Brid. Luokka: H

TAMMIHIIPPASAMMAL

Orthotrichaceae Hiippasammalet

1. Luonnehdinta. Lehtisammaleksi pienikokoinen
(n. 1 cm), pystyversoisina tuppaina kivipinnalla
kasvava sammal. Helposti tunnettavissa värittömistä
lehdenkärjistä. Itiöpesäke hyvin lyhytperäinen.

2. Levinneisyys. Mereinen, Euroopassa, Pohjois-
Afrikassa ja Pohjois-Amerikassa esiintyvä sammal.
fennoskandian etelä- ja länsiosien alankoalueilla,
itäosissa harvinainen.

Suomesta se on löydetty yhdeltä paikalta Ahvenan
maalta.

3. Biologia. Tammihiippasammal kasvaa muualla
yleensä puiden rungoilla, varsinkin mereisillä alueil
la myös runsastyppisillä kivipinnoilla. Ahvenan
maalla se kasvoi sementtisellä kirkon kiviaidalla.

4. Kannan kehitys. Esiintymistiedot:

A: Sund 1875, niukka esiintymä, etsitty myöhem
min 1970- ja 1980-luvuilla tuloksetta.

5. Vähenemisen syyt / Uhkatekijät. Todennäköinen
häviämisen syy on kasvualustan happamoituminen
(vrt, monet suvun lajit). Mahdollisesti myös kilpai
lu.

6. Toteutetut suojelutoimet.

7. Ehdotettavat suoje]utoimet.

8. Kirjallisuus. Bomansson 1900, Hinneri 1976.
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ORTHOTRICHUMSTRIATUM Hedw. Luokka: H

VIIRUHIIPPASAMMÄL

Orthotrichaceae Hiippasammalet

1. Luonnehdinta. Tummanvihreä, yleensä vankkoi
na, n. l—4 cm:n korkuisina tuppaina lehtipuiden
rungoilla kasvava lehtisammal. Itiöpesäke hyvin ly
hytperäinen.
2. Levinneisyys. Atianttinen, esiintyy Euroopassa,
Pohjois-Afrikassa ja Pohjois-Amerikassa. Fennos
kandian eteläosissa ja Baltian alueella yleinen, har
vinaistuu pohjoiseen päin. Suomessa löydetty kah
delta paikalta Ahvenanmaalta.

3. Biologia. Viiruhiippasammal kasvaa yleensä lehti-
puiden rungoilla, Fennoskandiassa joskus myös kal
lioilla. Suomessa se kasvoi saarnella ja koivulla
monien muiden epifyyttilajien kanssa.

4. Kannan kehitys. Esiintymistiedot:

A: Saltvik Liby 1885;
A: Sund Kasteiholman linna 1884. Etsitty myö

hemmin 1970- ja 1980-luvuilla tuloksetta mo
lemmilta paikoilta.

5. Vähenemisen syyt / Uhkatekijät. Häviämisen
syynä todennäköisesti hapan laskeuma, mahdollises
ti myös metsänhoitotoimet, etenkin lehtipuiden vä
heneminen.

6. Toteutetut suojelutoimet.

7. Ehdotettavat suojelutoimet.

8. Kirjallisuus. Bomansson 1900, Hinneri 1976.

2 mm
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TIMMIA MEGAPOLITÄNA Hedw. Luokka: 11

PUISTOTUPPISAMMAL

Timmiaceae Tuppisammalet

1. Luonnehdinta. Kynsisammalia muistuttava, iso
kokoinen, kirkkanvihreä, löyhinä tuppaina kalkki
pitoisella maalla kasvava lehtisammal.

2. Levinneisyys. Harvinainen sammal; tavattu Itä-
ja Keski-Euroopasta, Pohjois-Aasiasta, Pohjois-
Amerikasta ja Grönlannista.

Pohjoismaiden ainoat havainnot ovat Suomesta;
Turusta ja Helsingistä.

3. Biologia. Puistotuppisammal kasvaa yleensä kui
villa kedoilia ja niityillä. Se on kaikin- ja kulttuurin
suosija, joka kasvoi Suomessa puistonurmikoilla.

4. Kannan kehitys. Esiintymistiedot:

TP: Turku Turunlinna 1924 melko niukka, 1932—
1937;

U: Helsinki Kaisaniemi, yliopiston kasvitieteelli
nen puutarha 1946, 1960-luvun puolivälissä
runsas, 1975 pieni tupas, 1982 hävinnyt.

Hävinnyt Saksan Liittotasavallasta.

5. Vähenemisen syyt / Uhkatekijät. Häviämisen
syynä todennäköisesti kaupunki-ilman saasteet.

6. Toteutetut suojelutoimet.

7. Ehdotettavat suojelutoimet.

8. Kirjallisuus. Auer 1936, Buch 1947, Koponen ym.
1983, Roivainen 1929.

2 mm

5 mm
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ULOTA DRUMMONDII (Hook. & Grev.) Brid. Luokka: H

UURRETAKKUSAMMAL

Orthotrichaceae Takkusammalet

1. Luonnehdinta. Lehtisammaleksi pieni (1—2 cm),
alapuolelta tummanruskea tai melkein musta sam
mal, joka kasvaa pieninä tuppaina puiden rungoilla.
Itiöpesäke pysty, hyvin lyhytperäinen.

2. Levinneisyys. Mereinen sammal, jota tavataan
Keski- ja Pohjois-Euroopassa sekä harvinaisena Ja
panissa ja Pohjois-Amerikan pohjoisosissa. Poh
joismaissa harvinainen Länsi-Norjaa lukuun otta
matta, missä levinnyt Tromssaan saakka.

Suomesta se tunnetaan kolmelta paikalta Ahvenan
maalta.

3. Biologia. Suomessa uurretakkusammal on vain
koivun epifyytti. Se kasvaa yleensä korkealla koivun
yläoksilla. Muualla Fennoskandiassa se kasvaa
myös muilla lehtipuilla. Tanskassa joskus kallioilla.
Kasvupaikat ovat yleensä meren tuntumassa.

4. Kannan kehitys. Esiintymistiedot:

A: Saltvik Antböle 1863;
A: Saltvik Bargö 1858;
A: Saltvik Sönröda 1865, 1885, 1887, 1891.

5. Vähenemisen syyt / Uhkatekijät. Häviämisen
syynä ilmeisesti hapan laskeuma, jolle uurretakku
sammal korkealla kasvavana epifyyttinä on ilmeisen
arka. Mahdollinen syy on myös suurten koivujen
väheneminen metsistä.

6. Toteutetut suojelutoimet.

7. Ehdotettavat suojelutoimet.

8. Kirjallisuus. Piippo 1981, 1982.

5 mm lmm
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ZYGODON CONOIDEUS (Dicks.) Hook. & Tayl. Luokka: H

ETELÄNUURRESAMMAL

Orthotrichaceae Uurresammalet

1. Luonnehdinta. Pieni (1—2 cm), vihreinä tai
harmaanvihreinä, tyynymäisinä kasvustoina lehti
puilla kasvava lehtisammal, jolla on vaaleita, pitkiä
itujyväsiä. Itiöpesäkkeen perä käyrä, n. 1 cm:n
mittainen.

2. Levinneisyys. Euroopassa, Pohjois-Amerikassa (2
löytöä) ja Aasiassa sekä Kanariansaarilla esiintyvä
harvinainen, mereinen sammal. Tunnetaan kaikista
Pohjoismaista, Ruotsissa kymmenkunnalta paikalta
Skoonesta Taalainmaalle asti.

Suomesta se on tavattu yhdeltä paikalta Ahvenan
maalta.

3. Biologia. Etelänuurresammal on lehtipuiden epi
fyytti. Se vaatii suurta kosteutta ja kestää huonosti
matalia talvilämpötiloja. Suosii puulajeja, joiden
kuoren pH-arvo on korkea.

4. Kannan kehitys. Esiintymistiedot:

A: Sund Bergö 1875.

Bomansson ilmoittaa Ahvenanmaalta muitakin
paikkoja, jotka perustuvat kuitenkin vääriin määri
tyksiin.

Taantunut myös muualla levinneisyysalueellaan;
Ruotsissa luokiteltu harvinaiseksi, Saksan Liittota
savallassa E.

5. Vähenemisen syyt / Uhkatekijät. Häviämisen
syinä todennäköisesti hapan laskeuma, lehtipuiden
väheneminen ja varjostavan puuston hakkuut.

6. Toteutetut suojelutoimet,

7. Ehdotettavat suojelutoimet.

8. Kirjallisuus. Bomansson 1900.
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ZYGODON VIRIDISSIMUS (Dicks.) Brid. Luokka: H

VIHERUURRESAMMAL
Orthotrichaceae

Ärgmossa

Uurresammalet

1. Luonnehdinta. Pieni (1—2 cm), kirkkaanvihreinä
tuppaina tavallisesti puiden rungoilla, joskus kivillä
kasvava lehtisammal, jonka lehdet ovat kuivina
vartta vasten painuneita ja kiharaisia, kosteina taa
käänteisiä. Itiöpesäkkeet ovat harvinaisia, itiöt kyp
syvät alkukeväällä.

2. Levinneisyys. Esiintyy Länsi- ja Keski-Euroopas
sa. Pohjoismaissa Etelä- ja Lounais-Ruotsissa harvi
nainen, Tanskassa ja Länsi-Norjassa yleinen.

Suomesta se tunnetaan kahdelta paikalta Ahvenan
maalta.

3. Biologia. Viheruurresammal on lehtipuiden epi
fyytti. Se leviää paitsi itiöiden, myös kapean munan
muotoisten, harvasoluisten, varsiin kehittyvien itu
jyvästen avulla.

4. Kannan kehitys. Esiintymistiedot:

A: Saltvik Kvarnbo Mörkdalsberg 1887;
A: Sund Gesterby Jussböle berg 1875.

5. Vähenemisen syyt / Uhkatekijät. Häviämisen
syinä ilmansaasteet sekä lehtipuiden väheneminen
metsistä.

6. Toteutetut suojelutoimet.

7. Ehdotettavat suojelutoimet. (
lmm2 mm



ERITTÄIN UHANALAISET LEHTISAMMALET

Etelänruostesammal Anomodon rugetii
Etelänhaivensammal Cirriphyltum tenuinerve
Katkokynsisammal Dicranum viride
Rantatumpurasammal Didymodon icmadophita
Pohjankahtaissammal Distichium hagenii
Itukivisammal Grimmia anomata
Isohiippasammal Orthotrichum tyetlii
Ketunhiippasammal Orthotrichum patens
Paasihiippasammal Orthotrichum urnigerum
Turjanlehväsammal Rhizomnium gracile
Kaarihitusammal Setigeria campytopoda
Piilohitusammal Setigeria subimmersa
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ANOMODONRUGELII (C. Mifil.) Kreissi. Luokka: E

ETELÄNRUOSIESAMMAL

Leskeaceae Viitasammalet

1. Luonnehdinta. Keskikokoinen (enintään n. 5 cm
pitkä), laajoina yhtenäisinä, kellan-tummanvihreinä
peitteinä varjoisilla kallioilla ja puuntyvillä kasvava
lehtisammal. Helppo erottaa muista ruostesammal
lajeista.

2. Levinneisyys. Pohjoisella pallonpuoliskolla havu
metsävyöhykkeessä esiintyvä sammal. Tavattu Eu
roopasta, Aasiasta ja Pohjois-Amerikan itäosista.
Keski-Euroopassa harvinainen. Pohjoismaissa esiin
tyy Ruotsissa ja Norjassa muutamin paikoin.

Suomen eteläosasta tunnetaan neljä kasvupaikkaa.

3. Biologia. Etelänruostesammal kasvaa etupäässä
kallioilla, joskus myös vanhoilla puunrungoilla ja
-juurilla, varjoisilla, mieluiten lehtipuukarikkeisilla
paikoilla, Suomessa Lammilla mm. puronvarsinot
kossa. Lajin ekologiaa ja harvinaisuuden syitä ei
tarkemmin tunneta; kokonsa ja kasvutapansa vuok
si ei ole kuitenkaan jäänyt huomaamatta.

4. Kannan kehitys. Esiintymistiedot:

TP: Vammala Laukkula Korvalammi 1961;
U: Vihti Haapkylä Lehmähaanmäki 1871;
H: Asikkala Kaitasaari Kissakallio 1862;
H: Lammi Pappilankylä Letku 1965, 1984 edelleen

noin aarin alueella.

Ruotsissa etelänruostesammal kasvaa muutamilla
paikoilla pieninä populaatioina, luokiteltu vaarantu
neeksi.

5. Vähenemisen syyt / Uhkatekijät. Metsänhoitotoi
met esiintymispaikoilla, etenkin varjostavan puus
ton poistaminen.

6. Toteutetut suojelutoimet.

7. Ehdotettavat suojelutoimet. Vammalan ja Lam
min esiintymispaikoista tulisi muodostaa luonnon
suojelualueita.

8. Kirjallisuus.

1mm
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CIRRIPHYLLUM TENUINERVE (Lindb.) Wijk & Marg. Luokka: E

ETELÄNHAIVENSAMMAL

Brachytheciaceae Suikerosammalet

1. Luonnehdinta. Keskikokoinen, n. 4 cm:n mittai
nen, matalina, kiiltävinä ja pehmeinä, alustanmyö
täisinä tai kohenevina peitteinä kalkkikallioilla kas
vava vaalean- tai kellanvihreä lehtisammal, jonka
lehdet kapenevat karvakärjeksi. Itiöt kypsyvät ke
väällä.

2. Levinneisyys. Euroopassa melko laajalle levinnyt
sammal. Keski-Euroopassa yleinen. Pohjoismaissa
muutamin paikoin, harvinaistuu pohjoiseen päin.

Suomessa tavattu vain yhdestä kunnasta Uudelta-
maalta.

3. Biologia. Etelänhaivensammal kasvaa varjoisilla
kalkkikallioilla ja -kivillä.

4. Kannan kehitys. Esiintymistiedot:

U: Lohja Avelans villa 1903;
U: Lohja Kiviniemi 1878;
U: Lohja Pitkäniemi 1903;
U: Lohja Torhola 1904, 1938.

5. Vähenemisen syyt / Uhkatekijät. Metsänhoito,
varjostavan puuston poisto. Joissakin paikoissa eh
kä kalkkikallioiden louhinta. Torholan luola on
suosittu nähtävyys ja siksi alueeseen kohdistuu voi
makas kulutus.

6. Toteutetut suojelutoimet.

7. Ehdotettavat suojelutoimet. Kannan nykytila ja
esiintymän laajuus etenkin Torholan alueella tulee
tutkia. Luola ympäristöineen tulee rauhoittaa luon
nonsuojelualueeksi.

8. Kirjallisuus.

5 mm

lmm
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DICRANUM VIRIDE (Suu. & Lesq.) Lindb. Luokka: E
(Faraleucobryum viride (Suu. & Lesq.) Podp.)

KATKOKYNSISAMMAL
Dicranaceae Kynsisammalet

1. Luonnehdinta. Pienehkö (1—4 cm), vihreinä tai
kellanvihreinä tuppaina lehtipuiden rungoilla kasva
va lehtisammal. Itiöpesäke pysty, pesäkeperä n. 3
cm:n pituinen.

2. Levinneisyys. Euroopassa itäinen ja ehkä mante
reinen sammal: Keski-Euroopassa harvinainen,
puuttuu Brittein saarilta. Tavattu myös Kaukasuk
selta, Siperiasta ja Pohjois-Amerikasta. fennoskan
diassa tunnetaan Ruotsista ja Norjasta muutama
löytöpaikka.

Suomesta tunnetaan kolme löytöpaikkaa maan ete
läosasta.

3. Biologia. Suomessa katkokynsisammal kasvaa
koivun, tammen tai saarnen rungoilla, harvoin
kivillä. Muualla Fennoskandiassa se kasvaa joskus
myös havupuulla, kalliolla tai maassa. Vaatii ehkä
erityistä pienilmastoa.

4. Kannan kehitys. Esiintymistiedot:

U: Lohja Jalassaari Ekudde ja Iversudde 1917;
H: Hollola Papinsaari 1868;
KS: Jämsä Seppola Hiidenmäki 1938, 1976/1977.

Ruotsissa jäljellä muutama pieni populaatio (E).

5. Vähenemisen syyt / Uhkatekijät. Lehtipuiden
vähentyminen metsistä. Jämsän Hiidenmäki on ny
kyisin rakennettua omakotialuetta (1976/1977 kat
kokynsisammal löydettiin vielä tyhjän tontin laidas
ta). Epifyyttinä se on ilmeisesti herkkä myös ilman
saasteille.

6. Toteutetut suojelutoimet.

7. Ehdotettavat suojelutoimet. Mahdollinen esiinty
minen Lohjan Jalassaaressa tulisi tarkastaa ja sinne
tulisi perustaa riittävän laajat suojelualueet. Alueel
la on paljon muitakin uhanalaisia lajeja.

8. Kirjallisuus.

lmm

10 mm
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DIDYMODONICMADOPHILA (C. Muil.) K. Saito Luokka: E
(Barbula icmadophita C. Muu.)

RANTATUMPURASAMMÄL
Pottiaceae Toukosammalet

1. Luonnehdinta. Keskikokoinen (3—6 cm),
ruskeanvihreä, matalina tuppaina kallioilla kasvava
lehtisammal. Vaikea erottaa Barbuta-suvun tumpu
rasammalista.

2. Levinneisyys. Pohjoinen, pääasiassa vuoristoalu
eilla esiintyvä sammal. Euroopassa hyvin harvinai
nen, tavattu mm. Neuvostoliitosta Kuusamon kor
keudelta ja Karjalasta. Pohjoismaista tunnetaan
Ruotsista pari löytöpaikkaa, Norjassa se on yleisem
pi.

Suomesta tunnetaan kaksi esiintymää Lapin läänin
länsiosasta.

3. Biologia. Rantatumpurasammal kasvaa Suomessa
märillä kalkkikallioilla ja muualla Pohjois-Euroo
passa myös koskien pärskevyöhykkeessä sekä joki
varsien kivillä kalkkialueilla.

4. Kannan kehitys. Esiintymistiedot:

L: Kolari Mannaoja 1927, kasvupaikka on muut
tunut, kalkkipölyn vaikutus on suuri;

L: Tornio Kalkkimaa (vrt. Jensen 1939).

5. Vähenemisen syyt / Uhkatekijät. Molemmissa
paikoissa on kalkkikaivos. Sammalen säilyminen on
epävarmaa. Kaivualue laajenee Kalkkimaalla. Uh- lmmkana myös liiallinen kalkkipöly.

6. Toteutetut suojelutoimet.

7. Ehdotettavat suojelutoimet. Mahdollinen nyky
esiintyminen tulee selvittää ja esiintymispaikoista
muodostaa tarvittaessa luonnonsuojelualueita.

8. Kirjallisuus. Jensen 1939, Tuomikoski 1939.

10 mm

215



DISTICHIUMHAGENII Philip. Luokka: E

POHJANKAHTAISSAMMAL

Ditrichaceae Karvasammalet

1. Luonnehdinta. Pienehkö (yleensä n. 1 cm, joskus
jopa 5 cm), ruskean vihreä, matalina tuppaina
hiekalla kasvava lehtisammal, jonka lehdissä on
varrenmyötäinen tuppimainen osa ja jyrkästi siirrot
tava kärkiosa. Puutteellisesti tunnettu.

2. Levinneisyys. Esiintyy arktisilla alueilla Euroo
passa, Aasiassa, Pohjois-Amerikassa ja Grönlannis
sa. Euroopan kolme löytöpaikkaa ovat Fennoskan
diassa: Norjassa Jäämeren rannalla, Ruotsissa Poh
janlahden rannalla sekä Suomessa Turun saaristos
sa.

3. Biologia. Pohjankahtaissammal kasvaa kostealla
hiekkaisella maalla, etenkin rannoilla. Norjassa se
kasvaa rannan eroosiopenkereellä tiheässä sammali
kossa, Suomessa merenrannan paljaalla simpukka
hiekalla. Ei vaadi kalkkia arktisilla alueillaan, suo
malaisilla kasvupaikoilla kalkkia on kuitenkin run
saasti.

4. Kannan kehitys. Esiintymistiedot:

TP: Nauvo Svinöholm 1940.

5. Vähenemisen syyt / Uhkatekijät. Uhkana ranta-
rakentaminen ja kulutus.

6. Toteutetut suojelutoimet.

7. Ehdotettavat suojelutoimet. Nykyesiintymän laa
juus on selvitettävä ja paikasta tarvittaessa muodos
tettava luonnonsuojelualue.

8. Kirjallisuus. Vaarama 1958.
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GRIMMIÄ ANOMALA Hampe Luokka: E

ITUKIVISAMMAL

Grimmiaceae Kivisammalet

1. Luonnehdinta. Melko pieni (1—2 cm), kellertä
vänvihreä, kallioilla kasvava lehtisammal, joka
muodostaa itujyväsiä. Kuivana ja steriilinä melko
huomaamaton.

2. Levinneisyys. Sirkumpolaarinen, boreaalisessa
havumetsävyöhykkeessä ja vuoristoissa esiintyvä,
jokseenkin mereinen sammal. Tunnetaan Euroopas
ta, Pohjois-Amerikasta ja Aasiasta. Pohjoismaissa
Islannissa ja muutamalla paikalla Ruotsissa ja Nor
jassa.

Suomesta tunnetaan yksi kasvupaikka Kymen lää
nistä.

3. Biologia. Päälevinneisyysalueellaan itukivisam
mal kasvaa usein kosteilla, happamilla kasvupaikoil
la. Suomessa se kasvaa loivalla kalliorinteellä ja
muutamalla lohkareella järven rannalla jäkälien ja
muiden sammalten kanssa.

4. Kannan kehitys. Esiintymistiedot:

Ky: Taipalsaari Karhunpää Maavesi 1966—1985.
Yhtenäinen kasvusto n. 0.5 m x 2—3 m;
yksittäisiä tuppaita lähistöllä.

Vaikka löytö on melko tuore, itukivisammal on
ilmeisesti kasvanut paikalla vanhastaan.

5. Vähenemisen syyt / Uhkatekijät. Kasvupaikat
ovat aivan vesirajan tuntumassa, joten mahdollisesti
uhkana Saimaan säännöstely; myös rakentaminen.

6. Toteutetut suojelutoimet.

7. Ehdotettavat suojelutoimet.

8. Kirjallisuus. Vitikainen 1969.

5 mm

lmm
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ORTHOTRICHUMLYELLII Hook. &Tayl. Luokka: E

ISOHIIPPASAMMÄL Båghättemossa

Orthotrichaceae Hiippasammalet

1. Luonnehdinta. Keskikokoinen (n. 3 cm), tum
manvihreä-ruskeanvihreä, melko tukeva ja tiheäleh
tinen, yleensä lähes haaraton lehtisammal, joka
kasvaa tuppaina puiden rungoilla. Lehdissä on usein
itujyväsiä. Itiöpesäkkeet ovat harvinaisia.

2. Levinneisyys. Mereinen sammal, joka esiintyy
Euroopassa, Pohjois-Amerikan länsiosissa ja Poh
jois-Afrikassa. Pohjoismaiden etelä- ja länsiosissa
yleisehkö, Itä-Fennoskandiassa hyvin harvinainen.

Suomesta se on löydetty yhdeltä paikalta Ahvenan
maalta.

3. Biologia. Isohiippasammal kasvaa yleensä lehti-
puiden rungoilla, joskus kallioilla. Norjassa se on
löydetty myös havupuilta. Suosii yksittäisiä puita.
Suomessa se kasvaa metsänreunassa elävien saamien
rungolla useiden muiden hiippasammallajien seassa.

4. Kannan kehitys. Esiintymistiedot:

A: Eckerö Skag Öra 1976.

5. Vähenemisen syyt / Uhkatekijät. Uhkana jalojen
lehtipuiden väheneminen metsistä. Isohiippasammal
on herkkä ilmansaasteille ja siksi harvinainen mm.
suurten kaupunkien läheisyydessä.

6. Toteutetut suojelutoimet.

7. Ehdotettavat suoje]utoimet. Skagin esiintymispai
kalle olisi suotavaa perustaa luonnonsuoj elualue.

8. Kirjallisuus. Hinneri 1976.
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ORTHOTRICHUMPATEN$ Brid. Luokka: E

KETUNHIIPPASAMMAL
Orthotrichaceae Hiippasammalet

1. Luonnehdinta. Pieni (1—2 cm), vihreä tai vaa
leanvihreä, yleensä löyhinä tuppaina lehtipuilla kas
vava lehtisammal. Itiöpesäke hyvin lyhytperäinen,
kuten muillakin suvun lajeilla.

2. Levinneisyys. Esiintyy Pohjois-, Länsi- ja Keski-
Euroopassa sekä Espanjassa melko harvinaisena.
Fennoskandiassa sitä tavataan Suomen lisäksi Etelä-
Ruotsissa ja Norjassa Oslon seudulla.

Suomesta tunnetaan yksi kasvupaikka Turun saaris
tosta.

3. Biologia. Ketunhuippasammal kasvaa Suomessa
hakkaamatta säästyneessä, hyvin varjoisassa, run
saiden valuvesien kostuttamassa pähkinäpensasleh
dossa suurten haapojen rungoilla ainoana sammal
seuralaisenaan silmälläpidettävä tammitakkusam
mal. Myös muualla levinneisyysalueellaan se kasvaa
lehtipuilla, Tukholman saaristossa poikkeuksellisesti
kalliolla.

4. Kannan kehitys. Esiintymistiedot:

TP: Korppoo Lohm KuIm 1974, paikka ennallaan,
rakentamaton ainakin vielä 1982.

5. Vähenemisen syyt / Uhkatekijät. Isojen haapojen
väheneminen, hakkuut, kuusettuminen, mahdolli
sesti myös rakentaminen.

6. Toteutetut suojelutoimet.

7. Ehdotettavat suojelutoimet. Esiintymän nykytila
ja laajuus tulee selvittää ja esiintymispaikasta on
muodostettava luonnonsuojelualue.

8. Kirjallisuus. Hinneri 1976.
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ORTHOTRICHUM URNIGERUM Myr. Luokka: E

PAÄSIHIIPPÄSAMMAL

Orthotrichaceae Hiippasammalet

1. Luonnehdinta. Vihreinä tai ruskeanvihreinä,
enintään 5 cm:n korkuisina tuppaina kallioilla kas
vava lehtisammal,

2. Levinneisyys. Tavattu Keski- ja Pohjois-Euroo
pasta sekä Kaukasukselta, Kiinasta ja kerran Poh
jois-Amerikasta. Esiintyy fennoskandian eteläosas
sa paikoitellen.

Suomesta tunnetaan paikoin Ahvenanmaalta sekä
Turun ja Porin, Uudenmaan ja Hämeen lääneistä.

3. Biologia. Paasihippasammal suosii varjoisia ja
happamia kalliopintoja, joita peittää ravinteikas
lehtipuiden karike. Välttää suojattomia kasvupaik
koja. Muualla Fennoskandiassa se kasvaa myös
kalkkipitoisilla kallioilla.

4. Kannan kehitys. Suomesta tunnetuista 20 näyt
teestä 14 on kerätty 1800-luvulla ja vain yksi vuoden
1950 jälkeen. Etsitty myöhemmin 1970-luvulla in
tensiivisesti tuloksetta useilta paikoilta.

A: Finström Tärnebolstad Bartsgårda ja Grelsby
1866—1888;

A: Hammarland Skarpnåtö 1863;
A: Saltvik Haraldsby 1863, Lavö 1866 ja Toböle

1872;
TP: Parainen 1861, Sorpo Trollö 1956;
TP: Perniö finnarv 1857 ja 1899;
TP: Turku 1863, Ruissalo 1923 ja 1929, haettu

tuloksetta myöhemmin;
U: Porvoo Korssund 1857;
U: Tenhola Knopkägra Knopö 1927 ja framnäs

1944;
H: Asikkala 1864;
H: Padasjoki Virmaila 1872.

5. Vähenemisen syyt / Uhkatekijät. Pienilmaston
muuttuminen suojaavan puuston hakkuiden takia
on saattanut vaikuttaa sen vähenemiseen. Herkkä
ilmansaasteille.

6. Toteutetut suojelutoimet. Tenholan Framnäs ja
Turun Ruissalo ovat luonnonsuojelualueita.

7. Ehdotettavat suojelutoimet.

8. Kirjallisuus. Hinneri 1976.
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RHIZOMNIUM GRACILE 1. Kop. Luokka: E

TURJANLEHVÄSAMMAL

Mniaceae Lehväsammalet

1. Luonnehdinta. Pieni tai keskikokoinen (1—5
cm), suora, juurtumahapsien tiiviisti yhteenliittämi
nä tuppaina kasvava lehtisammal, jonka nuoret
versonosat ovat punertavia, vanhat mustahkoja ja
lehdet reunoistaan värittömät. Erotettu vasta äsket
täin (1973) napalehväsammalesta (silmälläpidettävä
sammal).

2. Levinneisyys. Laajalle levinnyt ja yleisehkö Poh
j ois-Amerikan boreaalisessa havumetsävyöhykkees
sä, ei löydetty Aasiasta. Euroopan ainoa löytö on
Suomesta Kuusamosta.

3. Biologia. Turjanlehväsammal kasvaa lettorämeil
lä, paljastuneella turpeella ja märällä maalla, korpi
mättäillä, kosteissa painaumissa jne. Suomalainen
kasvupaikka on rotkolaakson pohjalla.

4. Kannan kehitys. Esiintymistiedot:

0: Kuusamo Juuma Jäkälävuoma 1967, ei etsitty
myöhemmin.

5. Vähenemisen syyt / Uhkatekijät. Kitkanniemelle
suunnitellut laajat hakkuut, jotka muuttaisivat il
meisesti esiintymispaikan pienilmastoa.

6. Toteutetut suojelutoimet.

7. Ehdotettavat suojelutoimet. Alue tulee rauhoittaa
Kitkanniemen suojelun yhteydessä.

8. Kirjallisuus. Koponen 1973, 1981.
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SELIGERIA LAMPYLOPODA Kindb. Luokka E

KAARIHITUSÄMMÄL
Seligeriaceae Hitusammalet

1. Luonnehdinta, Hyvin pieni (1—2 mm), kosteilla
kalkkikallioilla kasvava lehtisammal, jonka pesäke
perä on pitkä ja ohut ja pesäke munan- tai pääry
nänmuotoinen. Itiöt kypsyvät syksyllä.

2. Levinneisyys. Pohjois-Euroopassa ja Pohjois-
Amerikassa esiintyvä sammal. Puuttuu Keski- ja
Länsi-Euroopasta. Tavattu Neuvostoliitosta
Kuusamon korkeudelta läheltä Suomen rajaa. Poh
joismaissa hyvin harvinainen, Ruotsista ja Norjasta
vain pari löytöä,

Suomesta tunnetaan yksi kasvupaikka Oulun läänin
keskiosasta.

3. Biologia. Kaarihitusammal kasvaa varjoisilla
kalkkikallioilla, kostealla tai märällä kalliopinnalla
ja kallionraoissa. Suomessa se kasvaa dolomiittikal
liolla.

4. Kannan kehitys. Esiintymistiedot:

0: Puolanka Väyrylä Vuorilampi 1937, paikalla
käyty 1970-luvulla, mutta sammalta ei nähty.

5. Vähenemisen syyt / Uhkatekijät. Esiintymän 0 5
uhkana on kalkin louhinta. Uhkana myös varjosta
van puuston hakkuu.

6. Toteutetut suojelutoimet.

7. Ehdotettavat suojelutoimet. Esiintymispaikasta,
jossa on muutakin vaateliasta lajistoa, tulee muo
dostaa luonnonsuojelualue.

8. Kirjallisuus. Tuomikoski 1939.

lmm

mm
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SELIGERIA SUBIMMERSA Lindb. Luokka: E

PIILOHITUSAMMAL
Seligeriaceae Hitusammalet

1. Luonnehdinta. Hyvin pieni (korkeintaan 1 cm
pitkä), tummanvihreä, tiheinä tuppaina kalkki
kallioilla kasvava lehtisammal. Itiöpesäke pysty,
munanmuotoinen, pesäkeperä n. 1 cm pitkä. Kuvat
tu tieteelle uutena Suomesta.

2. Levinneisyys. Hyvin harvinainen sammal, tunne
taan Euroopasta ilmeisesti vain Suomesta ja Neu
vostoliitosta Kuusamon tienoilta. Otaksuttiin
Kuusamon seudulle kotoperäiseksi, mutta on löyty
nyt myös Alaskasta.

3. Biologia. Piilohitusammal kasvaa melko kuivilla
kalkkikallioilla.

4. Kannan kehitys. Esiintymistiedot:

0: Kuusamo Oulanka Hautaniittyvuoma 1938;
0: Kuusamo Juuma Jäkälävuoma, parilla paikalla

vuodesta 1937 lähtien, viimeksi 1975;
0: Kuusamo Kitkajoki 1867.

5. Vähenemisen syyt / Uhkatekijät. Kitkanniemelle
suunniteltujen laajojen hakkuiden aiheuttamat muu
tokset pienilmastossa.

6. Toteutetut suojelutoimet.

7. Ehdotettavat suojelutoimet. Kitkanniemen alueen
rauhoitus.

8. Kirjallisuus. Tuomikoski 1939.

0.5 mm

2 mm
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VAARANIUNEET LEHTISAMMALET

Lahokaviosammal Buxbaumia viridis
Nuokkulapiosammal Desmatodon cernuus
Aippilapiosammal Desmatodon systytius
Hiuskoukkusammal Dichelyma capiltaceum
Pohjankellosammal Encalypta mutica
Katvenokkasammal Eurhynchium speciosum
Isonokkasammal Eurhynchium striatum
Kalkkipahkurasammal Gymnostomum calcareum
Haarariippusammal Neckera pennata
Lännenkantosammal Orthodicranum tauricum
Pahtaseitasammal Ptagiobryurn demissum
Purolaakasammal Plagiothecium platyphyllum
Hitulukinsammal Ptatydictya confervoides
Kolokärpänsammal Rhabdoweisia crispata
Lännenlierosammal Scorpidium turgescens
Luutasammal Thamnobryum alopecurum
Lapintuppisammal Timmia norvegica
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BUXBA UMIA VIRIDIS (DC.) Moug & Nesti. Luokka: V

LAHOKAVIOSAMMAL Grön sköldmossa

Buxbaumiaceae Kaviosammalet

1. Luonnehdinta. Lahopuulla kasvava lehtisammal,
jonka lehdet ja itiöpesäke ovat eriaikaisia. Lehdelli
senä hyvin pieni (5—10 mm) ja vaaleanvihreä.
Itiöpesäke kellanvihreä, iso ja pysty. Usein hyvin
vaikea huomata.

2. Levinneisyys. Eteläinen, sirkumpolaarinen sam
mal. Esiintyy Euroopassa, Kaukasuksella, Kiinassa
ja Pohjois-Amerikassa. Pohjoismaissa Fennoskan
dian eteläosissa ja Tanskassa.

Suomessa harvinaisena maan eteläosassa tammivyö
hykkeessä, Ahvenanmaan, Turun ja Porin sekä
Uudenmaan lääneissä.

3. Biologia. Lahokaviosammal kasvaa lahopuulla,
miltei yksinomaan lahoilla kannoilla kosteissa ja
varjoisissa kuusimetsissä, joskus myös kuorettomil
la, kaatuneilla puunrungoilla ja maassa. Tavattu
myös suolta rahkasammaleen seasta, mutta se ei
pysty pitkään kilpailemaan kookkaiden rahkasam
malten kanssa elintilasta.

4. Kannan kehitys. Lahokaviosammal kasvoi vuosi
sadan vaihteessa useilla paikoilla Ahvenanmaalla ja
lounaisrannikolla. Vuoden 1960 jälkeen siitä on vain
neljä keräystä.

A: Geta Södra finnviken 1947;
A: finnström Godby Färjsund 1800-luvulla;
A: Jomala Västansunda 1962;
A: Saltvik useilla paikoilla 1800-luvulla;
A: Saltvik Kvarnboträsk 1905;
A: Sund Gesterby 1800-luvulla;
A: Vårdö Lövö 1946;
TP: Merimasku 1857;
TP: Parainen Stortervo 1871;
TP: Piikkiö Harvaluoto Huhmari 1966;
TP: Turku Kakskerta 1915;
U: Espoo Suvisaari 1867;
U: Helsinki Kallböle 1918;
U: Helsinki Melkki 1863;
U: Lohja Jalassaari 1963;
U: Tenhola Framnäs 1965.

Lisäksi epävarma tieto U: Karjalohja Tammisto
1903.

5. Vähenemisen syyt / Uhkatekijät. Metsänhoitotoi
met, etenkin lahopuun väheneminen metsistä.

6. Toteutetut suojelutoimet. Tenholan Framnäs on
luonnonsuoj elualue.

7. Ehdotettavat suojelutoimet. Esiintymien nykytila
ja laajuus tulisi yksityiskohtaisesti selvittää ja esiin
tymispaikat tarvittaessa rauhoittaa, etenkin Lohjan
kasvupaikan tila on selvitettävä ja alue inventoitava.

8. Kirjallisuus. Bomansson 1900, Oittinen 1967.

5 mm
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DESMATODONCERNUUS (Hub.)B.S.G. Luokka: V

NUOKKULAPIOSAMMAL

Pottiaceae Toukosammalet

1. Luonnehdinta. Keskikokoinen (2—7 cm), tiheinä
ja pehmeinä tuppaina kallioilla tai maassa kasvava
lehtisammal. Itiöpesäke pysty, perä n. 1—2 cm:n
pituinen.

2. Levinneisyys. Sirkumpolaarinen, havumetsävyö
hykkeessä esiintyvä sammal. Keski- ja Pohjois-
Euroopassa sekä Britteinsaarilla hyvin harvinainen.
Tavattu myös Aasiasta ja Pohjois-Amerikan poh
joisosista. Pohjoismaissa se esiintyy Norjan länsi-
rannikolla melko runsaana, muualla vain muutama
esiintymä.

Suomessa yksi löytöpaikka Kymen läänissä sekä
kolme lähekkäistä löytöpaikkaa Oulun läänissä.

3. Biologia. Nuokkulapiosammal kasvaa kalkkipi
toisella alustalla, kallioilla ja kallionkoloissa. Poh
joisessa usein meren läheisyydessä, joskus rannoilla.
Suomessa se kasvaa linnan muurilaastilla ja kaikin
polttopaikoilla lohkareilla ja soralla.

4. Kannan kehitys. Esiintymistiedot:

Ky: Kotka Kyminlinna 1967;
0: Kiiminki Vehmaansuon kalkinpolttopaikka

Pikkuhalmeenmaa 1972, myöhemminkin nähty
samalla paikalla noin vuonna 1980;

0: Kiiminki vanhan Kuusamontien varrella 1972;
0: Kiiminki Jalasmäen pohjoisrinteellä vanha

kalkkihauta 1984.

Kiimingin esiintymät ovat yhden neliökilometrin
alueella. Kiimingin kalkinpolttopaikka on peräisin
1800-luvulta. Vaikka löydöt ovat viime vuosilta,
nuokkulapiosammalen katsotaan esiintyneen maas
samme jo aiemmin.

5. Vähenemisen syyt / Uhkatekijät. Esiintymien
uhkana ovat erilaiset rakennushankkeet; Kyminlin
nan restaurointi, vesijohdon rakentaminen, tien le
ventäminen, toisaalta myös metsän suikeutuminen.

6. Toteutetut suojelutoimet.

7. Ehdotettavat suojelutoimet. Kyminlinnan restau
roinnissa on otettava huomioon sammalten säilymi
nen. Kiimingin esiintymät ovat alueella, jossa on
myös runsaasti suojelua kaipaavaa putkilokasvilajis
toa; tämän vuoksi aluetta uhkaavat rakennushank
keet on estettävä ja metsittymistä seurattava.

8. Kirjallisuus, Kujala ym. 1979.

5 mm

lmm
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DESMA TODON SYSTYLIUS Schimp.

ALPPILÄPIOSAMMAL
Pottiaceae Toukosammalet

Luokka: V

1. Luonnehdinta. Hyvin pieni (1—2 mm) lehtisam
mal, joka kasvaa peitteinä kallionkoloissa, humuk
sella ja maassa. Itiöpesäke pysty, pesäkeperä 1—2
cm:n pituinen. (Vaikea erottaa tunturilapiosamma
lesta, D. latifolius.)

2. Levinneisyys. Sirkumpolaarinen vuoristolaji: Al
peilla, Kaukasuksella, Vähä-Aasiassa, Keski-Aasias
sa, Itä-Siperiassa, Pohjois-Amerikan pohjoisosissa
ja Grönlannissa. Pohjoismaissa ja Keski-Euroopas
sa harvinainen.

Suomesta tunnetaan yksi kasvupaikka Lapin läänin
pohjoisosasta Enontekiöltä.

3. Biologia. Aippilapiosammal kasvaa etupäässä
vuoristojen ja tunturien alpilnisessa vyöhykkeessä,
kalkkikallioiden koloissa, humuksella ja maassa.

4. Kannan kehitys. Esiintymistiedot:

L: Enontekiö Saana 1935.

5. Vähenemisen syyt / Uhkatekijät. Saanan etelärin
teen voimakas kulutus.

6. Toteutetut suojelutoimet.

7. Ehdotettavat suojelutoimet. Saanan etelärinne
tulee muodostaa luonnonsuojelualueeksi, jossa liik
kumista on kulutuksen ehkäisemiseksi rajoitettu.

8. Kirjallisuus.

5 mm

lmm
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DICHELYMA CAPILLACEUM (With.) Myr. Luokka: V

HIUSKOUKKUSAMMAL

fontinalaceae Näkinsammalet

1. Luonnehdinta. Keskikokoinen (n. 5 cm), kellan
ruskeina tai vihreinä tuppaina rannoilla tai vedessä
kasvava lehtisammal. Helppo tuntea. Itiöpesäkkeitä
ei ole tavattu.

2. Levinneisyys. Atianttinen, etupäässä lauhkeilla
ilmastoalueilla esiintyvä sammal. Päälevinneisyysa
luetta on Pohjois-Amerikan itäosa; Keski-Euroopas
ta on vain muutama havainto. Pohjoismaissa Etelä-
Ruotsissa yleisehkö, Tanskasta löydetty yhdeltä pai
kalta.

Suomesta tunnetaan neljä kasvupaikkaa maan etelä-
ja keskiosista.

3. Biologia. Hiuskoukkusammal kasvaa järvissä ja
joissa, rannoilla, seisovassa tai hitaasti virtaavassa
vedessä, yleensä ajoittain veden alla olevilla kivillä
ja puiden tai pensaiden tyvillä tai veteen pudonneilla
oksilla (jajut, leppä, suomyrtti). Harvoin kokonaan
vedenalaisena. Kestää hyvin kuivumista. Leviää kas
vullisesti mm. nuorista versonhaaroista.

4. Kannan kehitys. Esiintymistiedot:

TP: Mynämäki Härmässuo 1897;
U: Sipoo Gumböle Storträsk 1938;
H: Ruovesi Väärinmaja 1979;
0: Sotkamo Jormasjokisuu Korholanmäki Lah

naslampi 1941—45, kasvupaikka on muuttunut
täydellisesti.

5. Vähenemisen syyt / Uhkatekijät. Sotkamon kas
vupaikalla on talkkikaivos. Muualla uhkana puro
jen perkaukset.

6. Toteutetut suojelutoimet.

7. Ehdotettavat suojelutoimet. Ruoveden ja Sipoon
kasvupaikkojen nykytila on selvitettävä ja niistä on
tarvittaessa muodostettava luonnonsuojelualueita.

8. Kirjallisuus. Toivonen 1972.

1cm

lmm
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ENCALYPTA MUTICA 1. Hag. Luokka: V

POHJANKELLOSAMMAL
Encalyptaceae Kellosammalet

1. Luonnehdinta. Pieni (n. 1—2 cm), tiheinä tuppai
na paljaalla maalla ja kallioilla kasvava lehtisam
mal.

2. Levinneisyys. Tunnetaan vain Fennoskandiasta,
jossa se on kaikkialla harvinainen; Neuvostoliitossa
Kuusamon korkeudella parilla paikalla. Pohjois
maissa Suomen lisäksi paikoitellen Norjassa ja
Ruotsissa.

Suomesta tunnetaan neljä kasvupaikkaa Oulun ja
Lapin lääneistä.

3. Biologia. Pohjankellosammal kasvaa kalkki
kallioilla ja kallioseinämien pengermillä maapeitteel
lä.

4. Kannan kehitys. Esiintymistiedot:

0: Kuusamo Juuma Jäkälävuoma 1937;
0: Kuusamo lulanka Taivalköngäs 1938;
0: Kuusamo Oulanka Aventojoen suu 1938;
L: Enontekiö Keski-Toskaiharji 1955.

Sammalia on kerätty myöhemminkin näiltä paikoil
ta, mutta pohjankellosammalta ei ole löydetty.

5. Vähenemisen syyt / Uhkatekijät. Mahdollisesti
esiintymispaikkojen kulutus.

6. Toteutetut suojelutoimet. Kuusamon kasvupai
koista kaksi sijaitsee Oulangan kansallispuistossa.

7. Ehdotettavat suojelutoimet. Esiintymien nykytila
tulisi selvittää. Kitkanniemen rauhoitus.

8. Kirjallisuus. Tuomikoski 1935, 1939.
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EURHYNCHIUMSPECIOSUM (Brid.) jur. Luokka: V

KATVENOKKASAMMAL
Brachytheciaceae Suikerosammalet

1. Luonnehdinta. Keskikokoinen (n. 2—3 cm kor
kea), yksittäisinä versoina tai harsuina peitteinä
lehtomaalla kasvava lehtisammal. Itiöpesäke käyrä,
pesäkeperä n. 3 cm pitkä.

2. Levinneisyys. Esiintyy paikoitellen Länsi- ja
Keski-Euroopassa. Pohjoismaista se tunnetaan Suo
men lisäksi Tanskasta ja Ruotsista.

Suomalainen löytö on lajin pohjoisin ja erillään
päälevinneisyysalueesta.

3. Biologia. Katvenokkasammai kasvaa lehtomul
laila ja puuntyvillä, ravinteikkaissa ja kosteissa leh
doissa. Linnansaaren kasvupaikka on kuusia ja
koivua kasvava lehtonotko. Suomessa lajin ekologi
sia vaatimuksia ei tunneta.

4. Kannan kehitys. Esiintymistiedot:

M: Rantasalmi Linnansaari 1979.

5. Vähenemisen syyt / Uhkatekijät. Kuusettuminen.

6. Toteutetut suojelutoimet. Kasvupaikka on Lin
nansaaren kansailispuistossa.

7. Ehdotettavat suojelutoimet. Esiintymän nykytila
ja kasvuston laajuus on selvitettävä ja paikalle on
laadittava hoitosuunnitelma.

8. Kirjallisuus. Leivo 1980.
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EURHYNCHIUMSTRIATUM (Hedw.) Schimp. Luokka: V

ISONOKKASAMMAL Hasse]mossa

Brachytheciaceae Suikerosammalet

1. Luonnehdinta. Isokokoinen (10—15 cm), epä
säännöllisesti haarainen, koheneva, löyhinä, vihrei
nä tai kellanvihreinä peitteinä lehtomullalla kasvava
lehtisammal. Joskus sekoitettu lehtonokkasamma
leeseen (E. angustirete).

2. Levinneisyys. Eurooppalainen, mereinen sammal;
paikoitellen yleinen Länsi- ja Keski-Euroopassa. Ta
vattu myös Vähä-Aasiasta ja Japanista. Länsi-Nor
jassa ja Lounais-Ruotsissa siellä täällä, puuttuu
Fennoskandian pohjois- ja itäosista.

Suomesta tunnetaan yhteensä kaksi kasvupaikkaa
Ahvenanmaalta ja Uudenmaan läänistä.

3. Biologia. Isonokkasammal kasvaa maassa,
kallioilla ja joskus kaatuneilla puilla kalkkialueiden
lehtimetsissä. Suomalaiset kasvupaikat ovat lehto-
maalla ojan reunalla ja kallion juurella.

4. Kannan kehitys. Esiintymistiedot:

A: Vårdö Grundsund Söderängarne 1939;
U: Tenhola Framnäs 1965.

5. Vähenemisen syyt / Uhkatekijät. Kuusettuminen
ja metsänhoitotoimet.

6. Toteutetut suojelutoimet. Tenholan Framnäs on
luonnonsuoj elualue.

7. Ehdotettavat suojelutoimet. Esiintymien nykytila
ja laajuus sekä Framnäsin esiintymän mahdollinen
hoitotarve on selvitettävä.

8. Kirjallisuus. fagerstn & Koponen 1969, Kopo
nen 1964.

231



GYMNOSTOMUM CALCAREUM Nees & Hornsch. Luokka: V

KALKKIPAHKURASAMMAL
Pottiaceae Toukosammalet

1. Luonnehdinta. Pieni (1—3 cm), tiiviinä tuppaina
kallioilla ja soralla kasvava lehtisammal. Tuppaan
ulko-osa vaaleanvihreä-sinivihreä ja tuppaan sisäosa
mustanruskea. Vaikea tuntea steriilinä, yhdistetty
joskus viherpahkurasammaleeseen (G. aerugino
sum).

2. Levinneisyys. Levinneisyydeltään laaja-alainen
sammal: tunnetaan Euroopasta, Pohjois-Afrikasta,
Vähä-Aasiasta, Siperiasta, Kiinasta ja Himalajalta,
Pohjois- ja Etelä-Amerikasta, Australiasta ja Uu
desta Seelannista. Pohjoismaissa harvinainen: Ruot
sissa se kasvaa Gotlannissa.

Suomesta se on tavattu yhdeltä kasvupaikalta Kuo
pion läänistä.

3. Biologia. Kalkkipahkurasammal kasvaa melko
kuivilla, varjoisilla kalkkikallioilla tai kallioiden ra
oissa.

4. Kannan kehitys. Esiintymistiedot:

Ku: Juankoski Siikajärvi Huosiaisniemi 1917, 1934,
1983.

5. Vähenemisen syyt / Uhkatekijät. Kuusettuminen.

6. Toteutetut suojelutoimet. Alue on ostettu valtiol
le ja siitä muodostetaan lähiaikoina luonnonsuojelu
alue.

7. Ehdotettavat suojelutoimet. Esiintymän laajuus
on selvitettävä ja laadittava hoitosuunnitelma.

8. Kirja]Iisuus.

4!
( t

lmm

1cm

232



NECKERA PENNÄTA Hedw. Luokka: V

HAARARIIPPUSAMMAL Aspfjärdemossa

Neckeraceae Riippusammalet

1. Luonnehdinta. Kookas, riippuvina, vihreinä tai
kellanvihreinä, 3—6 cm:n, joskus jopa 10 cm:n
vahvuisina peitteinä lehtipuiden rungoilla kasvava
lehtisammal. Perättömiä itiöpesäkkeitä on yleensä
runsaasti.

2. Levinneisyys. Sirkumpolaarinen, jokseenkin man
tereinen, harvinaisehko, lauhkean ja viileän vyöhyk
keen sammal. Tavattu myös eteläiseltä pallonpuolis
kolta Etelä-Afrikasta, Australiasta ja Uudesta See
lannista. Pohjoismaissa paikoitellen, tavattu Tans
kasta, Etelä-Norjasta sekä Ruotsin etelä- ja keski
osista.

Suomessa se kasvaa maan etelä- ja itäosissa harvi
naisena.

3. Biologia. Haarariippusammal kasvaa puiden,
yleensä vanhojen haapojen rungoilla, Keski- ja Poh
jois-Suomessa joskus myös kallioilla (esim. Hauki
putaalla). Esiintyy useilla paikoilla, mutta esiinty
mät ovat pieniä.

4. Kannan kehitys. Haarariippusammalesta on ke
rätty useita näytteitä etupäässä Etelä-Suomesta,
enimmäkseen 1800-luvulla ja 1900-luvun alussa. Vii
meisin näyte on vuodelta 1976 Haukiputaalta. Vain
vuoden 1960 jälkeen kerätyistä näytteistä on mainit
tu vuosiluku.

A: Jomala Saltvik;
TP: Halikko, Hämeenkyrö, Iniö, Korppoo, Parai

nen, Yläne;
U: Espoo, Helsinki, Inkoo, Karjalohja, Kirkko-

nummi, Lohja, Porvoo, Sammatti, Tenhola,
Vantaa, Vihti;

Ky: Anjalankoski, Valkeala;
H: Asikkala, Hollola, Lammi Evo 19645;
M: Kangasniemi;
V: Kälviä, Närpiö;
KS: Jyväskylä;
Ku: Pielavesi;
PK: Lieksa 1964;
0: Haukipudas 1964 ja 1976.

Ruotsissa useilla paikoilla pienialaisia esiintymiä,
luokiteltu vaarantuneeksi.

5. Vähenemisen syyt / Uhkatekijät. Lehtipuiden,
erityisesti vanhojen haapojen väheneminen metsistä,
taantumisen syynä ilmeisesti myös hapan laskeuma.

6. Toteutetut suojelutoimet.

7. Ehdotettavat suojelutoimet. Esiintymien nykytila
ja laajuus on selvitettävä ja paikoista muodostettava
tarvittaessa luonnonsuojelualueita, joissa haapoj en
säilyminen turvataan.

8. Kirjallisuus. Piippo 1982.

2 cm
2 mm
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ORTHODICRANUM TA URICUM (Saphin) Z. Smirn. Luokka: V

LÄNNENKANTOSAMMÄL
Dicranaceae Kynsisammalet

1. Luonnehdinta. Pieni (1—2 cm), pystyinä tuppai
na lahopuulla ja puiden tyvillä kasvava lehtisammal.
Itiöpesäke pysty, pesäkeperä n. 1.5 cm pitkä.

2. Levinneisyys. Esiintyy Keski- ja Länsi-Euroopas
sa sekä Pohjois-Amerikassa. Keski-Euroopassa ja
Brittein saarilla harvinaisehko, mutta yleistymässä.
Tunnetaan Islantia lukuun ottamatta kaikista Poh
joismaista harvinaisena.

Suomessa lännenkantosammal on levinneisyysalu
eensa pohjoisrajalla ja kasvaa muutamalla paikalla
maan lounaisosassa.

3. Biologia. Lännenkantosammal kasvaa yleensä
lahopuulla (mm. mänty ja tyrni), joskus puiden
tyvillä tai kivifiä.

4. Kannan kehitys. Esiintymistiedot:

A: Eckerö Koskär 1892;
A: Lemland lähellä Järsötä oleva saari 1897;
TP: Hiittinen Rosala Stor Angsskär 1962;
U: Sipoo Räfholmen 1903.

5. Vähenemisen syyt / Uhkatekijät. Lahopuiden
väheneminen metsistä. Rannoilla myös rakentami
nen.

6. Toteutetut suojelutoimet.

7. Ehdotettavat suojelutoimet. Esiintymien nykytila
on selvitettävä ja kasvupaikoista muodostettava tar
vittaessa luonnonsuojelualueita.

8. Kirjallisuus.
lmm5 mm
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PLA GIOBR YUM DEMISSUM (Hook.) Lindb. Luokka: V

PAHIASEITÄSAMMAL
Bryaceae Hiirensammalet

1. Luonnehdinta. Pienehkö (n. 2 cm), tiiviinä,
punaruskeina tuppaina kalkkikallioilla kasvava leh
tisammal. Steriilinä usein pienen hiirensammalen
näköinen, jää helposti huomaamatta. Itiöpesäke
pitkänomainen, pesäkeperä käyrä, n. 1 cm:n kor
kuinen.

2. Levinneisyys. Sirkumpolaarinen, havumetsävyö
hykkeessä esiintyvä vuoristosammal. Euroopassa
harvinaisena Alpeilla ja Skotlannissa. Tunnetaan
myös Keski- ja Pohjois-Aasiasta, Pohjois-Amerikas
ta ja Grönlannista. Pohjoismaissa Suomen lisäksi
Ruotsissa ja Norjassa harvinaisena.

Suomesta se on löydetty yhdeltä kasvupaikalta La
pin läänistä Enontekiöltä.

3. Biologia. Pahtaseitasammal kasvaa kalkkikallioi
den koloissa ja kalkkisoralla. Suomalainen kasvu-
paikka on tunturikankaalla alpiinisessa vyöhykkees
sä, 650 m merenpinnan yläpuolella.

4. Kannan kehitys. Esiintymistiedot:

L: Enontekiö Saana 1935, 1975, niukka.

5. Vähenemisen syyt / Uhkatekijät. Saanan etelärin
teen voimakas kulutus.

6. Toteutetut suojelutoimet.

7. Ehdotettavat suojelutoimet. Saanan etelärinteestä
tulee perustaa luonnonsuojelualue, jossa liikkumista
on kulumisen ehkäisemiseksi rajoitettu.

8. Kirjallisuus.

0.5

mm5
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PLAGIOTHECIUMPLATYPHYLLUM Mönk. Luokka: V

PUROLÄAKASAMMAL
Plagiotheciaceae Laakasammalet

1. Luonnehdinta. Isokokoinen, vihreä tai vaalean
vihreä, yksittäisinä suikertavina versoina tai yhtenäi
sinä mattomaisina kasvustoina purokivillä ja ran
noilla kasvava lehtisammal.

2. Levinneisyys. Sirkumpolaarinen, harvinainen
sammal, jota tavataan Länsi- ja Keski-Euroopassa,
Itä-Aasiassa ja Alaskassa. Fennoskandian etelä- ja
keskiosissa se kasvaa harvinaisena.

Suomesta tunnetaan muutama kasvupaikka Hä
meen, Kuopion, Pohjois-Karjalan, Oulun ja Lapin
lääneistä.

3. Bioogia. Purolaakasammal kasvaa purokivillä,
koskien pärskevyöhykkeessä ja rannoilla, kosteilla
paikoilla, maassa tai kivilla. Etelä-Suomessa se kas
vaa vain lähdeveden vaikutuspiirissä, lähteissä ja
lähdepuroissa.

4. Kannan kehitys. Purolaakasammalesta on kerätty
näytteitä maan etelä- ja pohjoisosista 1900-luvun
puolivälin tienoilla.

H: Hollola Hatsina Metsähannula 1958;
Ku: Vieremä Nissilä Mammonlähde 1967, todennä

köisesti edelleen;
PK: Nilsiä Kinahmi, useissa lähteissä 1980-luvulla-

1984; massoittain;
0: Hyrynsalmi Paljakka Mustarinta 1939;
L: Kemijärvi ja Pelkosenniemi Pyhätunturi 1933,

Isokuru ja Kuorinkikuru 1936.

5. Vähenemisen syyt / Uhkatekijät. Lähteiden rai
vaus ja koskien perkaus sekä veden laadun muutok
set.

6. Toteutetut suojelutoimet. Kemijärven esiintymät
ovat Pyhätunturin kansallispuistossa. Nilsiän Kinah
min rauhoitus on suunnitteilla. Nissilän Mammon
lähde on soidensuojeluohjelmassa.

7. Ehdotettavat suojelutoimet. Hollolan, Vieremän,
Nilsiän ja Hyrynsalmen esiintymien nykytila on
selvitettävä ja suojeluohjelmiin kuulumattomistakin
esiintymispaikoista on tarvittaessa muodostettava
luonnonsuojelualueita.

8. Kirjallisuus.

5 mm

lmm
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PLATYDICTYA CONFERVOIDES (Brid.) Crum. Luokka: V

HITULUKINSÄMMÄL

Amblystegiaceae Ritvasammalet

1. Luonnehdinta. Hyvin pienikokoinen (noin 1 cm),
tummanvihreä, suikertavina versoina tai harvana
peitteenä kalkkikallioilla kasvava lehtisammal. Itiö
pesäke pysty, n. 1 cm:n korkuinen. Monesti vaikea
tuntea ja jäänyt ehkä huomaamatta pienen kokonsa
takia.

2. Levinneisyys. Esiintyy siellä täällä Länsi-, Keski-
ja Pohjois-Euroopassa, Kaukasuksella ja Pohjois-
Amerikassa. Neuvostoliitosta löydetty Laatokan
Karjalasta. Pohjoismaissa paikoitellen.

Suomessa löydetty yhdeltä paikalta Lapin läänistä.

3. Biologia. Hitulukinsammal kasvaa metsissä var
joisilla kallioilla, kivillä ja lohkareilla.

4. Kannan kehitys. Esiintymistiedot:

L: Tervola Pallinoja 1955.

5. Vähenemisen syyt / Uhkatekijät. Varjostavan
puuston hakkuut, mahdollisesti marmorinlouhinta.

6. Toteutetut suojelutoimet.

7. Ehdotettavat suojelutoimet. Esiintymän nykytila
on selvitettävä ja paikasta muodostettava tarvittaes
sa luonnonsuojelualue.

8. Kirjallisuus.

5 mm
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RHABDOWEISIA CRI$PATA (With.) Lindb. Luokka: V

KOLOKÄRPÄNSAMMAL Dvärgkvastmossa

Dicranaceae Kynsisammalet

1. Luonnehdinta. Pieni (1—3 cm), tummanvihreä,
hyvin pieninä tiheinä tuppaina kallionkoloissa kas
vava lehtisammal. Vaikea huomata ja määrittää.

2. Levinneisyys. Euroopassa, Itä-Aasiassa, Afrikas
sa ja Pohjois-Amerikassa esiintyvä sammal. Euroo
passa läntinen, atianttinen: Brittein saarilla yleinen,
Pohjoismaissa Länsi-Norjaa lukuunottamatta harvi
nainen.

Suomessa tunnetaan neljä kasvupaikkaa maan etelä-
ja keskiosissa.

3. Biologia. Kolokärpänsammal kasvaa Suomessa
varjoisissa ja pienilmastoltaan kosteissa paikoissa
sifikaattikallioiden koloissa. Muualla Fennoskan
diassa myös maakerroksen peittämillä kivillä ja
lohkareilla.

4. Kannan kehitys. Esiintymistiedot:

A: Geta Djupvikskyrka 1864;
A: Saltvik Berdtby Kloddberg 1888;
Ku: Iisalmi Paloisvuori 1945;
0: Kiiminki Ylikylä Pajuoja 1964.

5. Vähenemisen syyt / Uhkatekijät. Varjostavan
puuston hakkuu sekä kallioiden louhinta.

6. Toteutetut suojelutoimet.

7. Ehdotettavat suojelutoimet. Mahdollisesti edel
leen jäljellä olevien esiintymien laajuus tulisi selvit
tää ja kasvupaikoista tulisi tarvittaessa muodostaa
suojelualueita.

8. Kirjallisuus. Lewinsky 1974.

5 mm

lmm
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SCORPIDIUM TURGE$CEN$ (T. Jens.) Loeske Luokka: V

LÄNNENLIEROSAMMAL

Amblystegiaceae Ritvasammalet

1. Luonnehdinta. Iso (6—20 cm), roteva, niukka
haarainen lehtisammal, joka kasvaa kellertävinä tai
ruskehtavina tuppaina tai mattomaisina kasvustoina
kallioilla. Hyvin harvoin fertiili.

2. Levinneisyys. Kokonaislevinneisyydeltään arktis
alpiininen: alangoilta vuoristojen keski- tai yläalpii
niseen vyöhykkeeseen Euroopassa, Pohjois-Aasiassa
ja Pohjois-Amerikassa sekä Grönlannissa. Siellä
täällä Fennoskandian eteläosissa (Oölannin ja Got
lannin alvarialueilla runsas) ja tuntureilla.

Suomessa löydetty yhdeltä paikalta Ahvenanmaalta
ja kahdelta paikalta Enontekiöltä.

3. Biologia. Lännenlierosammal kasvaa kosteilla tai
märillä paikoilla kalkkipitoisella alustalla: muualla
Pohjois-Euroopassa valuvesikallioilla, soilla, har
voin uposkasvina järvissä. Enontekiöllä dolomiitti
hiekalla ja Kökarissa rantaniityllä kalkkisoralla.

4. Kannan kehitys. Esiintymistiedot:

A: Kökar Helsön koulun lähellä 1930-luvulla, et
sitty myöhemmin tuloksetta.

L: Enontekiö Kilpisjärvi Saana 1946;
L: Enontekiö Toskaljavren pohjoispuolella 1976.

5. Vähenemisen syyt / Uhkatekijät. Enontekiön
esiintymispaikkojen uhkana on lähinnä kulutus, Kö
karin esiintymän rantarakentaminen.

6. Toteutetut suojelutoimet.

7. Ehdotettavat suojelutoimet. Saanan etelärinteestä
tulee muodostaa luonnonsuojelualue, jossa liikku
mista on kulumisen ehkäisemiseksi rajoitettu.

8. Kirjallisuus. Ahti & Roivainen 1968, Albertson
1940.

5 mm

0.5 mm
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THAMNOBRYUMALOPECURUM (Hedw.) Nieuwl, Luokka: V

LUUTASAMMAL Rävsvansmossa

Neckeraceae Riippusammalet

1. Luonnehdinta. Tummanvihreä tai ruskehtava,
tukeva (jopa 10 cm), löyhinä tuppaina kallioilla
kasvava lehtisammal. Itiöpesäke pysty, pesäkeperä
n. 1 cm pitkä.

2. Levinneisyys. Laaja-alainen, Euraasiassa ja Poh
jois-Afrikassa esiintyvä sammal. Etelä-Fennoskandi
assa siellä täällä.

Suomessa maan eteläosassa.

3. Biologia. Luutasammal kasvaa kosteilla, varjoi
sula kallioilla, usein jokivarsilla ja purolaaksoissa.
Suomessa varjoisilla kallioseinämillä, lohkareilla ja
kallionkoloissa.

4. Kannan kehitys. Luutasammalesta on kerätty
useita näytteitä Etelä- ja Keski-Suomesta. Näytteet
ovat yleensä vanhoja, vain kolme havaintoa on
tehty 1960 jälkeen.

A: useilla paikoilla 6 kunnan alueella (Finström,
Geta, Jomala, Maarianhamina, Saltvik, Sund)
1800-luvulla ja 1900-luvun alussa, runsaasti
näytteitä;

TP: Halikko 1922, Kaarina 1900-luvun alussa,
Korppoo 1933, Kustö 1864 ja 1886, Nauvo
1874, Paimio 1945;

TP: Särkisalo Utö Vårdkasberget 1967;
TP: Västanfjärd Biliböle 1964;
U: Lohja 4 paikalla 1800-luvun lopulla ja 1900-

luvun alussa, Karjalohja 1909;
H: Ruovesi 5 paikalla 1946—1951;
0: Pyhäjärvi Haavisto litalammen itäpäässä 1969.

5. Vähenemisen syyt / Uhkatekijät. Metsänhoitotoi
met, etenkin varjostavan puuston hakkuu.

6. Toteutetut suojelutoimet. Ruoveden esiintymistä
yksi on Helvetinjärven kansallispuistossa (Helvetin
kolu).

7. Ehdotettavat suojelutoimet. Esiintymien nykytila
ja laajuus tulee selvittää. Jäljelläolevista esiintymis
paikoista on muodostettava tarvittaessa luonnon
suojelualueita.

8. Kirjallisuus. Bomansson 1900.

lmm
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TIMMIANORVEGICA Zett. Luokka:V

LAPINTUPPISAMMAL

Timmiaceae Tuppisammalet

1. Luonnehdinta. Pienehkö tai keskikokoinen (n. 2
cm), löyhinä, kellertävänvihreinä tuppaina kallioilla
kasvava lehtisammal, jonka verson yläosassa on
ruskehtavaa huopaa. Itiöpesäke pysty, pesäkeperä
n. 2 cm pitkä.

2. Levinneisyys. Melko laajalle levinnyt sopivilla
paikoilla vuoristoissa (subalpiinisesta ala-alpiiniseen
vyöhykkeeseen) Euroopassa, Pohjois- ja Keski-Aasi
assa, Pohjois-Amerikassa ja Grönlannissa. Länsi- ja
Keski-Euroopan vuoristoalueilla paikoitellen ylei
nen. Pohjoismaissa Suomen lisäksi Norjan ja Ruot
sin tunturialueilla paikoitellen.

Suomessa tavattu yhdeltä paikalta Enontekiöltä.

3. Biologia. Lapintuppisammal kasvaa kostealla
kalkkipitoisella alustalla, maakerroksen peittämillä
kallioilla, kallionraoissa, vuorten rinteillä koloissa
jne.

4. Kannan kehitys. Esiintymistiedot:

L: Enontekiö Kilpisjärvi Saana 1939.

5. Vähenemisen syyt / Uhkatekijät. Saanan etelärin
teen kulutus.

6. Toteutetut suojelutoimet.

7. Ehdotettavat suojelutoimet. Saanan etelärinteestä
tulee muodostaa luonnonsuojelualue, jossa liikku
mista on kulumisen estämiseksi rajoitettu.

8. Kirjallisuus.
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SILMÄLLÄPIDETTÄVÄT LEHTISAMMALET

Kenosammal Amblyodon dealbatus
Etelänkarstasammal Andreaea rothii
Piirtosammal A ongstroemia tongipes
Sirppitumpurasammal Barbula reflexa
Ruostetyvisammal Bryoerythrophyllurn ferruginascens
Tunturihiirensammal Bryum cryophilum
Rantaväkäsammal Campytium elodes
Vuorihaivensammal Cirrthyllum cirrosum
Kolusammal Coscinodon cribrosus
Risatorasammal Cynodontium bruntonhi
Lännentorasammal Cynodon tium jenneri
Isotorasammal Cynodon tium suecicum
Etelänpörrösammal Dicrano weisia cirrata
Pahtakynsisammal Dicranum sendtneri
Tunturikellosammal Encalypta alpina
Isokellosammal Encalypta procera
Kyttyräkivisammal Grimmia anodon
Kurkkiosammal Hydrogrimmia mollis
Ruskopalmikkosammal Hypnum bambergeri
Pohjankiiltosammal Isopterygium alpicola
Etelänkoukerosammal Lescuraea patens
Tulvasammal Myrinia pulvinata
Koloriippusammal Neckera besseri
Vellamonsammal Octodiceras fontanum
Etelänhiippasammal Orthotrichum cupulatum
Pohjanhiippasammal Orthotrichum paradoxum
Kalkkilähdesammal Phllonotis calcarea
Etelänkarhunsammal Polytrich tim dectiens
Lapinlipposammal Psilopitum cavifolium
Napalehväsammal Rhizornnium andrewsianum
Sirkansammal Rhynchostegiella compacta
Ahdinsammal Rhynchostegium riparioides
Kaitahitusammal Sellgeria brevtfolia
Sahahitusammal Seligeria donniana
Etelänhitusammal Seligeria recurvata
Rivihitusammal Seligeria tristichoides
Rannikkorahkasammal Sphagnum imbricatum
Nummirahkasammal Sphagnum molle
Tunturituppisammal Timmia bavarica
Etelänkiertosammal Tortella inclinata
Kalkkipartasammal Tortula mucronifotia
Tammitakkusammal Ulota crispa
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Ambtyodon dealbatus (Hedw.) 3 .S.G. Barbuta reflexa (Brid.) Brid.

Kenosammal
Meesiaceae Nuijasammalet

Luokka: St

Löyhinä, pesäkkeineen jopa 10 cm:n korkuisina
tuppaina kosteilla kalkkipitoisilla paikoilla, lettojen
tihkulaidoilla, lähdepurojen varsilla ja märillä kalk
kikallioilla kasvava lehtisammal. Esiintyy Euroopas
sa, Aasiassa ja Pohjois-Amerikassa. Pohjoismaissa
paikoitellen. Suomessa A (useilla paikoilla), 0 (Kii
minki ja Kuusamo), L (Enontekiö), lisäksi U satun
naisena. Uhkana kosteusoloja muuttava ojitus ja
avohakkuut. Ruotsissa S, Saksan Liittotasavallassa
V. — Ulvinen 1967.

Andreaea rothii Web. & Mohr

Etelänkarstasammal
Andreaeaceae Karstasamrnalet

Luokka: Sh

Melko pieni (n. 2 cm), tummanruskea-musta, peli
meähköinä peitteinä kosteilla tai kuivilla silikaatti
kallioilla kasvava lehtisammal. Isoilla merenranta
kallioilla, mieluiten kosteilla pystypinnoilla. Esiintyy
Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa. Fennoskandias
sa Norjan ja Ruotsin eteläosissa useissa maakunnis
sa, harvinaistuu itään päin. Suomessa Ahvenan
maalla (Jomala, Lemland), Turun ja Porin sekä
Uudenmaan lääneissä. Uhkana lähinnä rantojen ra
kentaminen.

Aongstroemia longtes (Sommerf.) B.S.G.

Piirtosammal
Dicranaceae Kynsisammalet

Luokka: St

Hyvin pieni (5-10 mm), ruskehtava, limilehtinen
sammal. Kasvaa löyhinä tuppaina kostealla, avoi
mella, hiesuisella maalla. Alkuperäinen vesistöjen
rannoilla, satunnaisluonteisena tienvarsilla ja muilla
avoimilla, korkeilla paikoilla. Esiintyy pohjoisessa
havumetsävyöhykkeessä Keski- ja Pohjois-Euroo
passa, Pohjois-Amerikassa, Siperiassa ja Grönlan
nissa. Suomessa Ky (Lappeenranta, Vehkalahti), H
(Asikkala, Renko), PK (Kaavi), 0 (Kuusamo, josta
hävinnyt), L (Enontekiö). Tiedot enimmäkseen
1900-luvun alkupuolelta. Heikko kilpailija, joka ei
tule toimeen sulkeutuneissa kasviyhdyskunnissa.
Taantunut mm. vesien säännöstelyn ja mahdollisesti
laidunnuksen loppumisen takia. Ruotsissa S, Saksan
Liittotasavallassa 5. — Kujala ym. 1979.

Sirppitumpurasammal
Pottiaceae Toukosammalet

Luokka: Sh

Löyhinä, ruskeanvihreinä tai punaruskeina, 1—8
cm:n korkuisina tuppaina kasvava lehtisammal.
Varjoisalla kalkkipitoisella maalla tai kallioilla.
Laajalle levinnyt sammal, jota tavataan Euroopas
sa, Pohjois-Afrikassa, Aasiassa ja Pohj ois-Ameri
kassa. Pohjoismaissa siellä täällä kalkkipaikoilla.
Suomessa eteläinen: A (useita löytöpaikkoja), TP
(Sauvo), U (Helsinki, Sipoo), Ky (Miehikkälä). Uh
kana kalkkikallioiden louhinta. — Kujala ym. 1979.

Bryoerythrophytlum ferruginaseens
(Stirt.) Giac. (Barbuta ferruginascens Stirt.)

Ruostetyvisammal
Pottiaceae Toukosammalet

Luokka: Sh

Tiiviinä, n. 5 cm:n korkuisina, yläpinnalta vihreinä,
alapinnalta ruskehtavina tuppaina kasvava lehtisam
mal. Lisääntyy kasvullisesti punertavien itusilmujen
avulla. Kasvaa kosteilla kalkkikallioilla tai maassa.
Harvinainen vuoristosammal, joka esiintyy paikoi
tellen Euroopassa, Aasiassa Siperiassa ja Grönlan
nissa. Pohjoismaissa Islannissa sekä muutamilla pai
koilla Ruotsin ja Norjan tuntureilla. Suomessa yh
dellä paikalla Lapin läänissä: Utsjoki Kevon luon
nonpuisto 1964. Ruotsissa 8. (kuva)

1cm

lmm
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Bryum cryophllum 0. Mårt.

(3. obtustfolium Lindb.)

Tunturihuirensammal

Bryaceae Hiirensammalet

Luokka: Sh

Matalina (1—3 cm), yhtenäisinä, kirkkaanpunaisina
peitteinä hiekalla vuoristopurojen partaalla kasvava
lehtisammal. Helppo tuntea. Arktinen ja sirkumpo
laarinen laji, jota tavataan Alpeilla ja Pohjoismaissa
Ruotsin ja Norjan suurtuntureilla. Suomessa löydet
ty yhdeltä paikalta Lapin läänistä: Enontekiö 1968.
Uhkana poiminta ja mahdollisesti kulutus.

Campyllum etodes (Lindb.) Kindb.

Rantaväkäsammal

Amblystegiaceae Ritvasammalet

Luokka: St

Keskikokoinen (versot n. 5 cm), kellan- tai
ruskeanvihreä, löyhinä, matalina peitteinä märällä
maalla, kallioilla ja rannoillia sekä suoniityillä kas
vava lehtisammal. Usein matalien pensaiden oksilla
ja varsilla muiden sammalten kanssa. Kalkinvaatija.
Esiintyy Euroopassa ja Himalajalla. Pohjoismaissa
siellä täällä. Suomessa A (useilla paikoilla, näytteitä
1800-luvulta lähtien, viimeisin 1943), TP (Houtskari
1933, Västanfjärd 1972), Ky (Valkeala 1981), 0
(Kuusamo, Oulangan kansallispuisto 1967, 1969).
Uhkana purojen perkaus ja vesistöjen säännöstely.
Ruotsissa S, Saksan Liittotasavallassa V.

Cirriphyltum eirrosum (Schwaegr.) Grout

Vuorihaivensammal

Brachytheciaceae Suikerosammalet

Luokka: Sh

Kookas (n. 7 cm), matalina, kellertävinä peitteinä
kalkkikallioilla ja kankailla kasvava lehtisammal.
Sirkumboreaalinen vuoristolaj i. Esiintyy Euroopas
sa (mm. Alpit), Aasiassa, Pohjois-Amerikan vuoris
toissa ja arktisilla alueilla sekä Grönlannissa. Poh
j oismaissa tunturialueella harvinaisena. Suomessa
löydetty yhdeltä paikalta Lapin läänistä: Enontekiö.
Ruotsissa S.

Coscinodon cribrosus (Hedw.) Spruce

Kolusammal

Grimmiaceae Kivisammalet

Luokka: Sh

Piehi, matalina (1—2 cm), harmaanvihreinä tuppai
na kasvava lehtisammal. Kuivilla paikoilla, sekä
silikaatti- että kalkkikallioilla. Sirkumboreaalinen,
pohjoisessa havumetsävyöhykkeessä ja vuoristoissa
esiintyvä sammal, jota tavataan Euroopassa, Hima
lajalla, Pohjois-Amerikan luoteisosissa ja Grönlan
nissa. Paikoitellen yleinen korkeilla tunturi- ja vuo
ristoalueilla, hyvin harvinainen Pohjoismaiden ete
läosissa ja Keski-Euroopassa. Suomessa Uuden
maan (Karjalohja Täsväri 1878), Mikkelin (1851) ja
Lapin lääneissä (Enontekiö Porojärvet 1955, man
Pyttelvaara 1880). Ruotsissa 5. (kuva)

Risatorasammal

Dicranaceae Kynsisammalet

Luokka: Sp
Pieni (1—4 cm), vihreä tai kellanvihreä, tiheinä
tuppaina kasvava lehtisammal. Helposti tunnettavis
sa pystyistä, 1 cm:n pituisista itiöpesäkkeistään,
mutta muuten vaikea erottaa muista suvun Iajeista.
Kasvaa kallionkoloissa, yleensä silikaattikallioilla,
Esiintyy Keski-Euroopassa; Pohjoismaissa läntinen
ja harvinainen, Länsi-Norjassa yleinen. Löydetty

lmm
2 mm

Cynodontium bruntonii (Sm.) B.S.G.
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myös Neuvostoliiton alueelta Suursaaresta. Suomes
sa Ahvenanmaalla: Jomala Kasberg 1875, Saltvik
Toböle träsk 1878, Sund Kastelholm 1871, Sund
Västra Kyrksundet 1871. Uudemmat tiedot puuttu
vat, ei ole erityisesti etsitty. Ruotsissa 5. Uhkana
kallioiden louhinta, rakentaminen sekä varjostavan
puuston hakkuu. — Bomansson 1900. (kuva)

Cynodontium suecicum
(H. Arn. & C. Jens.) 1. Hag.

Isotorasammal
Dicranaceae Kynsisammalet

Luokka: Sh

Vihreä tai ruskeanvihreä, tyviosistaan tummanvih
reä tai musta, 1—5 cm:n korkuisina tuppaina kasva
va lehtisammal. Metsäalueilla lohkareilla. Tunne
taan vain Fennoskandiasta, meillä paikoitellen
Etelä- ja Keski-Suomesta: A (finström), TP (Korp
poo), U (Porvoo), KS (Viitasaari), 0 (Kuusamo,
josta hävinnyt), mahdollisesti myös L (Utsjoki Ke
von luonnonpuisto). Voi hävitä suojaavien puiden
hakkuiden jälkeen. Kansainvälisenä harvinaisuutena
keruukohde. Ruotsissa luokiteltu harvinaiseksi.

Dicranoweisia cirrata (Hedw.) Miide

Etelänpörrösammal
Kustsnurrmossa

Dicranaceae Kynsisammalet

Luokka: Sp

Matalina (1—2 cm), tiheinä ja pehmeinä tuppaina
lahopuulla, puiden rungoilla ja tyvillä sekä kivillä ja
kallioilla kasvava lehtisammal. Melkein aina itiöpe
säkkeellinen. Laaj alle levinnyt sammal, tunnetaan
Euroopasta, Pohjois-Afrikasta, Aasiasta ja Pohjois-
Amerikasta. Pohjoismaissa siellä täällä. Suomessa
A (vanhoja näytteitä 1800-luvulta ja 1900-luvun
alkupuolelta). Mahdollisesti metsänhoidon vuoksi
hyvinkin uhanalainen, mutta tiedot ovat puutteelli
set eikä nykylevinneisyyttä ole selvitetty.

Cynodontium jenneri

Lännentorasammal
Dicranaceae Kynsisammalet

Luokka: Sp

(Schimp.) Stirt.

Keskikokoinen (3—5 cm), vihreä tai kellanvihreä,
tuppaina kasvava lehtisammal. Itiöpesäke on pieni
ja pysty. Jäänyt ehkä huomaamatta, koska vaikea
määrittää steriilinä. Kasvaa varjoisilla kallioilla,
yleensä silikaattialustalla. Mereinen sammal, joka
esiintyy Euroopan länsi- ja luoteisosissa sekä Poh
jois-Amerikassa. Fennoskandian länsiosissa harvi
naisena. Suomessa Ahvenanmaalla: Geta Dånö
1872. Ruotsissa myös uusia löytöjä, luokiteltu S.
Uhkana varjostavan puuston hakkuu. — Bomans
son 1900.

Dicranaceae Kynsisammalet

Luokka: Sh

Ruskeanvihreä, n. 5 cm:n korkuisina tuppaina kalk
kikallioiden pahdoilla ja kalkkipitoisilla tunturikan
kailla kasvava lehtisammal. Hyvin vaikea tuntea.
Esiintyy Euroopan vuoristoalueilla ja Pohjois-Ame
rikan arktisilla alueilla. Pohjoismaissa vuoristoalu
eilla. Suomessa 0: Kuusamo, jossa vaarantunut ja
L: Enontekiö, vuosisadan vaihteesta muutama tieto.

5 mm
lmm

Dicranum sendtneri Limpr.

Pahtakynsisammal
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Encalypta alpina Sm. Encatypta procera Bruch

Tunturikellosammal
Encalyptaceae Kellosammalet

Luokka: Sh

Melko pieni (yleensä l—2 cm), vihreinä tai kellan
vihreinä, tavallisesti tiheinä, matalina tuppaina kas
vava lehtisammal. Tuntureilla kalkkikallioiden
raoissa tai kalkkipitoisella maalla. Yleinen vuoris
toissa, esiintyy Euroopassa, Pohj ois-Afrikassa,
Keski- ja Pohjois-Aasiassa sekä Pohjois-Amerikas
sa. Tavattu Neuvostoliitosta Kuusamon korkeudel
ta. Pohjoismaissa Ruotsissa ja Norjassa siellä täällä
tunturialueella. Suomessa Lapin läänissä: Enontekiö
Kilpisjärvi Guonjarvarri 1936, Mallan luonnonpuis
to 1920 ja 1955, Porojärvet 1935 ja 1955, Saana
noin 1920, 1958 ja 1975. Uhkana kulutus mm.
Saanan rinteillä. (kuva)

Isokellosammal
Encalyptaceae Kellosammalet

Luokka: Sh

Keskikokoinen (1—4 cm), ruskeanvihreä, tuppaina
kalkkipitoisella maalla tai kallioilla kasvava lehti
sammal. Esiintyy Euroopassa, Siperiassa ja Pohjois-
Amerikassa. Pohjoismaissa siellä täällä, etenkin
tunturien kalkkialueilla. Suomessa Oulangan kan
sallispuistossa (0: Kuusamo, L: Salla) ja L (Kittilä
Pyhäkuru). Uhkana lähinnä kulutus. Ruotsissa S.

Grimmia anodon B.S.G.

Kyttyräkivisammal
Grimmiaceae Kivisammalet

Luokka: Sh

Pieni (n. 1 cm), harmahtavina tuppaina kuivilla,
aurinkoisilla kalkkikallioilla kasvava lehtisammal.
Itiöpesäke hyvin lyhytperäinen. Esiintyy Euroopas
sa, Aasiassa, Pohjois-Amerikassa ja Grönlannissa
sekä Afrikan pohjoisosissa, yleensä vuoristoissa.
Pohjoismaissa Ruotsin ja Norjan tunturialueella.
Suomessa Oulun (Kuusamo Jyrävä 1883, ei löytynyt
1930-luvulla) ja Lapin lääneissä (Enontekiö Kout
tuskaisi 1961), Kuusamossa häviämisen syynä mah
dollisesti kulutus. Ruotsissa 5. (kuva)

lmm

lmm

3 mm
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Hydrogrimmia mollis (B.S.G.) Loeske Lescuraea patens
Kurkkiosammal

Grimmiaceae Kivisammalet

Luokka: Sh

Keskikokoinen (1—3 cm, joskus jopa 8 cm), löyhi
nä, oliivinvihreinä tuppaina kasvava lehtisammal.
Tunturien pahdoilla, valuvesikallioilla ja sulavesipu
roissa. Esiintyy Euroopan ja Pohjois-Amerikan
vuoristoissa. Pohjoismaissa paikoitellen, etenkin
tunturialueella useilla paikoilla. Suomesta neljä löy
mä Lapin läänistä: Enontekiö 1800-luvulla, 1934,
1935, 196$. Ruotsissa S.

Hypnum bambergeri Schimp.

Ruskopalmikkosammal
Hypnaceae Palmikkosammalet

Luokka: Sh

Ruskehtava tai kellanvihreä, 2—3 cm:n korkuisina
tuppaina tai peitteinä kasvava lehtisammal. Kosteal
la kalkkipitoisella maalla tuntureilla ja jyrkillä kai
lioseinämillä. Esiintyy Euroopassa, Pohjois-Aasias
sa, Pohjois-Amerikassa ja Grönlannissa. Pohjois
maissa laajalle levinnyt, yleisehkö sopivilla kasvu-
paikoilla pohjoisessa ja vuoristossa. Suomessa hyvin
harvinainen, 0: Kuusamo, missä erittäin uhanalai
nen ja L: Enontekiö Saana ja Mallan luonnonpuis
to. Uhkana Kuusamossa lähinnä varjostavan puus
ton hakkuu, Enontekiöllä kulutus. Ruotsissa 5.

Isopterygium alpicola
(Lindb. & H. Arn.) Nyh.

Pohjankiiltosammal
Plagiotheciaceae Laakasammalet

Luokka: Sh

Pieni (1 cm), koheneva tai pysty, hento, vihreinä,
alta ruskehtavina tai harmaina, tiiviinä tuppaina
varjoisilla kallioilla ja kallionkoloissa kasvava lehti
sammal. Esiintyy Pohjois-Euroopassa, Siperiassa ja
Alaskassa. Pohjoismaissa harvinainen, muutamalla
kasvupaikalla vuoristoseudulla. Suomessa 0:
Kuusamo, mistä hävinnyt ja L: Enontekiö, Utsjoki
Kevon luonnonpuisto kahdella paikalla. Ruotsissa
5.

(Lindb.) H. Arn. & C. Jens.

Etelänkoukerosammal
Leskeakeae Viitasammalet

Luokka: Sp

Keskikokoinen (n. 5 cm), matalina, epäsäännöllisen
haaraisina, löyhinä, tumman- tai ruskeanvihreinä
peitteinä kasvava lehtisammal. Metsissä kallioilla,
kivillä ja puiden tyvillä. Ilmeinen kalkinsuosija.
Etelänkoukerosammal esiintyy Pohjois-, Länsi- ja
Keski-Euroopassa melko harvinaisena sekä Pohjois-
Amerikassa. Pohjoismaissa eteläinen, Ruotsissa ja
Norjassa paikoitellen, mutta puuttuu Tanskasta.
Suomessa löydetty yhdeltä paikalta Ahvenanmaalta:
Saltvik Liby, missä se kasvoi kivellä tien varressa
1876. Uhkana metsänhoitotoimet (suojaavan puus
ton hakkuu), esiintymän nykytila tulisi tarkistaa, on
saattanut hävitä Suomesta. Ruotsissa V. (kuva)

5 mm

‘JO

lmm
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Myrinia pulvinata (Wahlenb.) Schimp.

lulvasammal

Myriniaceae Tulvasammalet

Luokka: St

Pehmeinä, kirkkaanvihreinä tai ruskeina, mattomai
sina, 1—2 cm:n paksuisina kasvustoina kasvava
lehtisammal. Vesistöjen varrella, tavallisesti ajoit
tain veden alle jäävillä lehtipuiden ja pensaiden
tyvillä ja juurilla, usein pitkään tulvanalaisilla pai
koilla. Esiintyy Euroopan, Aasian ja Amerikan
pohjoisosissa sekä Alpeilla. Etelä- ja Keski-Suomes
sa: TP (Salo 1855), U (Kerava 1958); 0 ja L useita
löytöjä. Uhkana vesien säännöstely, koskien per
kaus ja rantametsien raivaus. Oulun läänissä vaa
rantunut ja Etelä-Suomesta mahdollisesti hävinnyt.
Ruotsissa muutamilla erillisillä kasvupaikoilla, luo
kiteltu S.

Neckera besseri (Lobar) Jur.

Koloriippusammal

Neckeraceae Riippusammalet

Luokka: St

Vihreä, tummanvihreä tai ruskehtava, pehmeinä,
2—8 cm:n korkuisina peitteinä varjoisilla, joskus
myös avoimilla kalkkikallioiden seinämillä ja kalli
onraoissa kasvava lehtisammal. Melko helposti tun
nettavissa. Eteläinen, mantereinen, vaatelias laji.
Keski-Euroopan vuoristoissa yleinen. Pohjoismaissa
eteläinen, mm. Etelä-Norjan alangoilla melko ylei
nen. Suomessa TP, U, Ky, H, PK, yhteensä n. 20
kasvupaikkaa. Kaikkien kallioseinämien sammalten
tavoin herkkä avohakkuiden aiheuttamalle pienil
maston kuivumiselle ja paisteelle. Uhkana myös
kallioiden louhinta. — Fagerstn & Haapasaari
1966.

Laaja-alainen, lauhkean vyöhykkeen sammal. Esiin
tyy Euroopassa, Pohjois-Afrikassa, Pohjois- ja
Etelä-Amerikassa sekä Australiassa ja Uudessa See
lannissa. Pohjoismaissa paikoitellen harvinaisena.
Suomessa U (Helsinki 1960, Pohjanpitäjänlahdella
ja Mustionjoella useilla paikoilla, viimeksi 1985), H
(Kangasala Kaukajärvi 1975, Lammi Ormajärvi
1975, Tampere Aitolahti n. 1940-luvulla), Ku (Kuo
pio Kolmisopenlampi 1984, Siilinjärvi 1957—59), 0
(Kuusamo, Puolanka), L (Pello 1979, Sodankylä
1935—1977, Tornio 1984). Uhkana vesien samentu
minen ja rehevöityminen, Ruotsissa 5. — Fagerstn
1981.

Orthotrichum cupulatum Brid.

Etelänhiippasammal

Orthotrichaceae Hiippasammalet

Luokka: Sp

Melko pieni (1—2 cm), tiheinä, tummanvihreinä,
ruskeina tai mustahkoina tuppaina kasvava hiippa
sammal. Siitä erotetaan kaksi variaatiota: var. cupu
latum ja var. riparium. Edellinen kasvaa hylätyissä
kalkkikuopissa tai merenrantakallioilla ja jälkim
mäinen kosteilla kalkkiköyhillä kallioilla ja kivillä,
Keski-Euroopassa usein jokivarsilla. Jokseenkin me
reinen laji, jolla on laaja, mutta epäyhtenäinen
levinneisyysalue pohjoisen pallonpuoliskon lauhkeil
la ja viileillä alueilla. Suomessa var. cupulaturnilla
alle 15 esiintymää A, TP, U ja var. ripariumilla vain
kaksi esiintymää A: Sund Kastelholma 1865, 1886 ja
TP: Parainen Pettisby 1962. Uhkana rantojen rai
vaukset, säännöstely ja rakentaminen sekä kalkki
kallioiden louhinta. — Hinneri 1976.

Orthotrichum paradoxum Grönv.

Pohjanhiippasammal

Octodiceras fontanum

Vellamonsammal

Vattenfickmossa

Fissidentaceae Siipisammalet

Luokka: Sh

(B. Pyl.) Lindb.

Noin 5—10 cm:n pituinen, hento, kapealehtinen,
litteäversoinen lehtisammal. Kasvaa joissa ja sisä-
maan kirkasvetisissä, runsasravinteisissa j ärvissä
pohjan peitteenä sekä niukkasuolaisessa murtove
dessä vedenalaisilla kivillä, kallioilla ja puilla. Kas
vaa aina alimman vedenkorkeuden alapuolella, toi
sinaan lähteisillä paikoilla. Ei kestä jäätymistä. Vä
häisen valontarpeen takia se on kilpailukykyinen
myös syvällä. Leviää kasvullisesti.

Orthotrichaceae Hiippasammalet

Luokka: Sh

Pieni (n. 1 cm), ruskeanvihreä, muiden sammalten
seassa lehtipuiden rungoilla kasvava lehtisammal.
Suomessa pohj anhiippasammal kasvaa saniaisleh
dossa pihlajan tyvellä, Karjalassa myös raidan tyvel
lä. Harvinainen sammal, joka tunnetaan muutamil
ta paikoilta Keski-Euroopasta, Pohjois-Euroopassa
Norjan eteläosista ja Neuvostoliiton luoteisosista,
Suomessa Lapin läänistä: Utsjoki Kevon luonnon-
puisto 1976. Epifyyttinä pohjanhiippasammal on
altis happamalle laskeumalle. — Hinneri 1976.
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Philonotis calcarea (B.S.G.) Schimp.

Kalkkilähdesammal
Bartramiaceae Omenasammalet

Luokka: St

Isokokoinen (jopa 20 cm), tukeva, kirkkaan- tai
vaaleanvihrä, vanhemmiten tummuva, punavartinen
lehtisammal. Kasvaa tiheinä tuppaina märillä pai
koilla kalkkilähteissä ja kalkkipitoisissa soissa sekä
rantavesissä. Esiintyy Euroopassa, Pohj ois-Afrikas
sa sekä Keski- ja Pohjois-Aasiassa. Alankoalueilla
laajalle levinnyt, vuoristoissa harvinainen. Koko
Fennoskandiassa. Suomessa A, Ku, PK, 0. Etu
päässä vanhoja keräyksiä; luultu todellista yleisem
mäksi. Uhkana lähteiden perkaukset ja lähdeletto
jen ojitukset. — Tuomikoski 1939. (kuva)

muutamia löytöjä. Suomessa Keski-Suomen (Korpi-
lahti Pajusalmi 1800-luvulla) ja Kuopion lääneissä
(Maaninka Korkeakosken luonnonsuojelualue
1964). Uhkana lähinnä metsänhoito, mm. suojaavan
puuston hakkuut sekä ojitukset. — Haapanen &
Haapanen 1966. (kuva)

Lapinlipposammal
Polytrichaceae Karhunsammalet

Luokka: Sp

Pieni (1—2 cm), vihreä tai ruskehtava, löyhinä
tuppaina paljaalla hiekkaisella tai hiesuisella maalla,
mm. hiekkaisilla jokitörmillä kasvava lehtisammal.
Sirkumpolaarinen, esiintyy Pohjois-Euroopassa, Si
periassa, Pohjois-Amerikassa ja Grönlannissa; kaik
kialla harvinainen. Suomessa Lapin läänissä: Utsjo
ki Tenojoen Alaköngäs 1800-luvulta nykypäiviin
asti). Steriilinä sekoitettavissa muihin suvun lajei
hin. Ruotsissa 5.

Etelänkarhunsammal
Polytrichaceae Karhunsammalet

Luokka: Sp

Keskikokoinen (2—8 cm), tummina, sinertävän- tai
ruskehtavanvihreinä, löyhinä tuppaina kasvava leh
tisammal. Vaikea tuntea. Kasvaa kangasmetsissä
humuksella tai maan peittämillä kallioilla ja kivillä,
rinteillä, soistuneella alustalla rahkasammaken
kanssa jne. Lajin ekologian erityispiirteitä ei tunne
ta. Esiintyy Keski- ja Pohjois-Euroopassa ja Poh
jois-Amerikassa. Pohjoismaissa harvinainen, vain

Rhtzomnium andrewsianum
(Steere) T. Kop. (Mnium andrewsinum Steere)

Napalehväsammal
Mniaceae Lehväsammalet

Luokka: Sh

Pieni (1—3 cm), punertava tai musta, pyöreälehti
nen ja kiiltävä, löyhinä tuppaina kasvava lehtisam

5 mmlmm

2 cm

Psilopilum cavifotium (Wils.) 1. Hag.

2 cm

Polytriehum decipiens Limpr.
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mal. Kosteissa paikoissa paljaalla mineraalimaalla,
kallionraoissa, rannoilla ja jokien varsilla, tundra
rinteillä ja suoturpeella. Hyvin pohjoinen sammal,
esiintyy arktisilla alueilla Siperiassa ja Pohjois-Ame
rikassa ja Pohjois-Euroopassa; Islannissa, Norjassa
Huippuvuorilla ja Ruijassa, Pohjois-Ruotsissa sekä
Suomessa Oulun läänissä: Kuusamo Oulangan kan
sallispuisto, kostea tieleikkaus 1967. Esiintymän uh
kana on lähinnä tienparannus. Ruotsissa S. —

Bowers & Koponen 1969, Koponen 1973. (kuva)

2 mm

terbyn eteläpuolella 1968 melko runsaana. Uhkana
mahdollisesti rakentaminen. - Crundwell & Ny
holm 1968. (kuva)

Rhynchostegium riparioides
(Hedw.) Card,

Ahdinsammal

Vattensprötmossa

Brachytheciaceae Suikerosammalet

Rhynchostegiella compacta
(C. MifiL) Loeske

Sirkansammal

Brachytheciaceae Suikerosammalet

Luokka: Sh

Pieni (n. 1 cm), vaaleavartinen, pehmeinä, tiheinä
tuppaina kostealla, kalkkipitoisella maalla ja kalli
oilla meren läheisyydessä kasvava lehtisammal,
Esiintyy Euroopassa, Pohjois-Amerikassa ja Grön
lannissa. Pohjoismaissa paikoitellen. Suomessa Ah
venanmaalla yhdellä paikalla: Maarianhamina Yt

Luokka: St

Isokokoinen (5—30 cm), roteva, jäykkälehtinen,
tyviosistaan yleensä lehdetön, tummanvihreinä tup
paina kasvava lehtisammal. Purojen kivillä juokse
vassa vedessä, märillä, jatkuvasti valuvilla kallioilla
sekä vedessä rehevänpuoleisissa, mutta kirkasvetisis
sä järvissä. Kalkinsuosija. Esiintyy Euroopassa,
Pohjois-Afrikassa, Aasiassa ja Pohjois-Amerikassa.
Pohjoismaiden eteläosissa laajalle levinnyt, pohjoi
sosissa siellä täällä. Suomessa Ahvenanmaalta Lapin
läänin eteläosiin asti. Useita keräyksiä 1800-luvulta,
nykyisin monilta paikoilta jo varmasti hävinnyt.
Uhkana ojitus ja purojen perkaus sekä vesien pi
laantuminen

5 mm

1cm

0.3 mm
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Seligeria brevifotia (Lindb.) Lindb. lmm

Kaitahitusammal
Seligeriaceae Hitusammalet

Luokka: Sh

Hyvin pieni (1—2 mm), vaaleanvihreä, yksittäin
kalkkipitoisella, kostealla tai märällä kalliopinnalla
ja kallionraoissa kasvava lehtisammal. Esiintyy
Pohjois- ja Keski-Euroopassa ja Siperiassa. fenno
skandiassa harvinaisena siellä täällä. Suomessa
Oulangan kansallispuistossa (0: Kuusamo ja L:
Saha) ja L: Rovaniemen mlk. Taipale Konttijoki
1933. Kansainvälinen harvinaisuus. Rovaniemen
esiintymän uhkana metsänhoito. — Tuomikoski
1939.

Seligeriaceae Hitusammalet

Luokka: Sh

Hyvin pieni (n. 1 mm), oliivin- tai kellanruskea,
yksittäisinä versoina kosteilla, varjoisilla kalkkikalli
oilla kasvava lehtisammal. Esiintyy Euroopassa, Aa
siassa ja Pohjois-Amerikassa. Pohjoismaissa siellä
täällä. Suomessa Ku (Juankoski 1920), Oulangan
kansallispuistossa kolmella paikalla (0: Kuusamo ja
L: Salla 1937—38), lisäksi L: Enontekiö 1960.
Uhkana metsänhoito ja kalkkikallioiden louhinta.
— Tuomikoski 1939.

Setigeria recurvata (Hedw.) B.S.G.

Etelänhitusammal
Seligeriaceae Hitesammalet

Luokka: Sp

Hyvin pieni (1—2 mm), muiden sammalten seassa
kasvava lehtisammal. Itiöpesäkkeet kypsyvät ke
väällä tai aikaisin kesällä. Kasvaa tavallisesti varjoi
silla, kosteilla, usein emäksisillä kallioilla. Suvun
muista lajeista poiketen ei kuitenkaan ehdoton kal
kinvaatija. Suomalaiset kasvupaikat olivat poikke
avia (pellonoja ja järven ranta). Eteläinen sammal,
joka esiintyy Euroopassa Alpeilla sekä Britteinsaa
rilla ja Pohjois-Amerikassa. Pohjoismaista tunne
taan vain muutama erillinen kasvupaikka. Suomessa
Ahvenanmaalla: Saftvik Kuggböle 1885 ja Saltvik
Lafö 1892. Saattanut jo hävitä Suomesta, mutta
esiintymispaikat tulisi tarkistaa. — Bomansson
1900. (kuva)

Seligeria tristichoides Kindb.

Rivibitusammal
Seligeriaceae Hitusammalet

Luokka: Sh

Hyvin pieni (1—2 mm), tummanvihreinä, tuppaina
kosteilla, varjoisihla kalkkikallioilla kasvava lehti
sammal. Esiintyy Keski-Euroopassa, Kaukasuksella
ja Pohjois-Amerikassa sekä Pohjoismaiden pohjoi
sosissa harvinaisena. Suomessa vain Oulangan kan
salhispuistossa (0: Kuusamo ja L: Salla 1926—55).
Ruotsissa 5. — Tuomikoski 1939.

Sphagnum imbricatum Russow

Rannikkorahkasammal
Sphagnaceae Rahkasammalet

Luokka: St

Vaaleanvihreä tai kellertävä — ruskea, laajoina
peitteinä soilla ja lähteiköissä sekä järvien ja jokien
rannoilla kasvava rahkasammal. Esiintyy Euroopas
sa, Itä-Aasiassa ja Pohjois-Amerikassa, Kuubassa
sekä Chilessä. Pohjoismaissa laajalle levinnyt alueen
länsiosissa, muualla harvinainen. Tunnetaan Suo
mesta vain maan lounaisosasta: A, TP, U. Uhkana
vesien säännöstely, rantaniittyjen ja soiden kuiva
tukset ja metsittäminen sekä lähteiden perkaus.
Saksan Liittotasavallassa V.

2 mm

Seligeria donniana (Sm.) C. Muli.

Sahahitusammal
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Sphagnum molle Suu, Tortuta mucrornfolla Schwaegr.

Nummirahkasammal

Sphagnaceae Rahkasammalet

Luokka: St

Kalpeanvihreä, harvoin violetinsävyinen, pehmeinä
ja tiiviinä peitteinä kasvava rahkasammal. Soilla,
harvemmin niukkaravinteisten järvien rannoilla.
Esiintyy Euroopassa ja Pohjois-Amerikan itäosissa.
Pohjoismaiden etelä- ja länsiosissa laajalle levinnyt,
harvinaistuu pohjoiseen ja itään mennessä. Etelä- ja
Keski-Suomessa: TP, V, KS, PK. Uhkana soiden
kuivatus ja vesien säännöstely. Saksan Liittotasaval
lassa V, Neuvostoliitossa luokiteltu harvinaiseksi.

Timmia bavarica Hessi.

Tunturituppisammal

Timmiaceae Tuppisammalet

Luokka: Sh

Kirkkaan vihreä, jopa 8 cm:n korkuisina, löyhinä,
tyveltä ruskeahuopaisina tuppaina varjoisilla pai
koilla kalkkipitoisella maalla ja kallionkoloissa kas
vava lehtisammal. Esiintyy Euroopassa, Pohj ois
Afrikassa, Aasiassa ja Pohjois-Amerikassa. Siellä
täällä Pohjoismaissa vuoristoissa, muualla harvinai
nen. Suomessa 0: Kuusamo Oulangan kansallispuis
to, vain yhdellä kasvupaikalla ja L: Enontekiö ja
Tervola. Uhkana suojaavan puuston hakkuu ja
kalkkikallioiden louhinta. Ruotsissa 5.

Tortella indllnata (Hedw. f.) Limpr.

Etelänkiertosammal

Kortbladig krusmossa

Pottiaceae Toukosammalet

Luokka: Sh

Matalina (n. 2 cm), kellertävinä, tiheinä tuppaina
kasvava ruskehtavahuopainen lehtisammal. Kuivilla
ja avoimilla paikoilla kalkkikallioilla, kivien raoissa
ja maassa. Kalkinvaatija ja kulttuurinsuosija. Esiin
tyy Euroopassa idässä Kaukasukselle saakka. Poh
j oismaiden eteläosissa kalkkialueilla. Suomessa al
kuperäisenä TP (Parainen 1971) sekä satunnaisena
U (Helsinki, Lohja 1959) ja PK (Tohmajärvi 1960).
Uhkana kalkkikallioiden louhinta.

Kalkkipartasammal

Pottiaceae Toukosammalet

Luokka: Sp

Tiheinä, ruskeahuopaisina, 1—2 cm:n korkuisina
tuppaina kalkkipitoisella maalla ja kallionkoloissa
kasvava lehtisammal. Esiintyy Euroopassa, Aasias
sa, Pohjois-Amerikassa ja Grönlannissa. Pohjois
maissa harvinaisena, tavataan etenkin vuoristoalu
eilla. Suomessa A, TP (Parainen 1873), L (Enonte
kiö 1955). Uhkana kalkkikallioden louhinta ja met
sänhoitoimet, Ruotsissa 5.

Utota erispa (Hedw.) Brid,

Tammitakkusammal

Krusliättemossa

Orthotrichaceae Hiippasammalet

Luokka: St

Vaaleanvihreä, pieni, vaihtelevan kokoinen (n. 2
cm) ja muotoinen, löyhinä tai tiheinä, alta ruskeina
tuppaina jaloilla lehtipuilla, usein pähkinäpensaalla,
joskus kallioilla kasvava lehtisammal. Esiintyy Eu
roopassa, Vähä-Aasiassa, Tasmaniassa ja Pohjois-
Amerikassa. Pohjoismaiden länsiosissa laajalle le
vinnyt ja yleisehkö, itäosissa harvinainen. Suomessa
A, TP, U, H. Uhkana ja vähenemisen syynä metsien
hakkuut sekä hapan laskeuma. — Piippo 1981.
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4 Levät

Levät ovat pääasiassa vedessä, soilla tai märällä
maalla eläviä itiökasveja. Useat lajit elävät kuiten
kin myös varsin kuivissa ympäristöissä, kuten kai
liopinnoilla, puiden rungoilla tai metsämaassa. Suu
rin osa levistämme on vain mikroskoopin avulla
nähtäviä pienleviä. Kaikkiaan Suomessa on arvioitu
olevan 5 000— 10 000 levälajia. Tarkkoja lajimääriä
on mahdoton ilmoittaa, koska varsinkin pienlevät
ovat huonosti tunnettuja.

Suomen rannikon tärkein levä on rakkolevä (Fucus
vesiculosus), jonka matalaan veteen muodostama
vyöhyke on erittäin tärkeä kalanpoikasten kasvu
paikkana. Järvissä kookkaita leviä on niukasti.
Planktonlevien merkitys vesien perustuotannossa on
varsin merkittävä.

Eräiden leväryhmien tuntemus oli 1800-luvun jälki
puoliskolla Suomessa varsin korkealla tasolla. Tä
män hetken levätutkimus on painottunut

Taulukko 3, Uhanalaisten levälajien
lajimäärät Suomessa.

planktoniin ja hydrobiologiaan sekä ekologiaan,
taksonominen tutkimus on sen sijaan vähäistä. Tie
dot levien levinneisyydestä ovat puutteelliset. Joi
denkin suppeiden alueiden (esim. Pohjanpitäjänlah
den ja Turun saariston) levästö tunnetaan melko
hyvin, mutta toisaalla on laajoja alueita, joita ei ole
lainkaan tutkittu. Etenkin ilorististen tutkimusten
puute on vaikeuttanut uhanalaisuuden arviointia.

Tietojen niukkuuden vuoksi vain suurikokoisten
levien uhanalaisuutta on pystytty tarkastelemaan.
Näitä leviä tunnetaan Suomesta n. 200 lajia, niistä-
km vain puolet on voitu ottaa mukaan tarkasteluun.
Uhanalaisiksi on katsottu n. 14 ¾ käsitellystä lajis
tosta.

Levien museonäytteitä ei ole voitu näkinpartaisleviä
lukuunottamatta tarkastaa löytöpaikkojen selvittä
miseksi, joten levinneisyyden tarkastelussa on täyty
nyt tyytyä kirjallisuudesta saatuihin tietoihin.

lukumäärät levien suurryhmissä (Christensenin 1966, mukaan) ja

Ryhmä Lajeja H E V Sh St Sp Yht.
Suomessa

Kaari: Cyanophyta sinilevät 200-500
Kaari: Rhodophyta punalevät
Luokka: Rhodophyceae n. 50 — — — 3 — — 3
Kaari: Chromophyta tuhansia
Luokka: Phaeophyceae ruskolevät n. 20—30 — — — 3 — — 3
Kaari: Chlorophyta n. 2000
Luokka: Chlorophyceae viherlevät
Luokka: Charophyceae

näkinpartaiset n. 20 — — 1 5 2 — 8

Ruskolevät (Phaeophyceae) ja punalevät (Rhodo- leväyhteisöt muuttuvat nopeasti. Uhanalaisiksi on
phyta) ovat meillä veden aihaisen suolapitoisuuden arvioitu ympäristövaatimuksiltaan ahdasrajaiset la
takia levinneisyysalueensa rajoilla. Niiden lajimäärä jit (Chorda tomentosa, Nitellopsis obtusa), eräät
vähenee jyrkästi tultaessa Etelä-Itämereltä Suomen taantuneet lajit (Chara tomentosa) sekä jotkut har
rannikolle. Punalevät kasvavat meillä yleensä pieni- vinaiset, levinneisyysalueensa äärirajoilla elävät
nä, kituvina muotoina ja ne ovat rajoittuneet kasva- rusko- ja punalevät.
maan syvällä runsashappisessa ja suolaisessa vedes- . ..

sä. Eräät lajit lisääntyvät vain kasvullisesti. Joiden- Levien lajikohtainen suojelu on hankalaa niiden
km punalevien gametofyyttisukupolvi (koiras- ja vaihtelevan esiintymisen takia. Tarkeinta on suojella
naaraskasvit) on meillä hyvin harvinainen. ymparistotyyppeja, joiden levalajisto on edustava ja

omaleimainen. Naita ovat sisavesissa Etela-Suomen
Levien uhanalaisuutta on vaikea arvioida, sillä levä- kirkasvetiset järvet, Ahvenanmaan pikkujärvet, me
populaatioiden runsaudet vaihtelevat vuosittain suu- romiktiset eli kemiallisesti kerrostuneet järvet sekä
resti. Aikaisin keväällä tai myöhään syksyllä esiinty- Kuusamon, Kainuun ja Kittilän elektrolyyttipitoiset
vät lajit saattavat myös jäädä tutkijoilta huomaa- järvet. Virtaavista vesistä suojelua kaipaavat erityi
matta. Lisäksi elinympäristöjen muuttuessa myös sesti lähdepurot, joet ja kosket, rannikkovesistä
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puolestaan syvän veden punaleväpohjat, hiekkapoh
jat, runsaat sinilevien esiintymispaikat ja Länsi-Suo-
mcii fiadat.

Helposti seurattavia uhanalaisia leviä ovat näkin
partaislevät (Charophyceae). Ne kasvavat murtove
dessä tai makeassa vedessä, usein laajoina kasvus
toina. Ne ovat suhteellisen helppoja tuntea ja ison
koon ansiosta ne ovat helposti havaittavia. Keski-
Euroopassa näkinpartaislevät on todettu hyviksi
ympäristön muutosten ilmentäjiksi, sillä monet lajit
ovat herkkiä vesien rehevöitymiselle. Suomessa nä
kinpartaisleviä on viime vuosikymmeninä tutkittu
riittämättömästi.

Suurlevien uhkatekijöistä tärkeimpiä ovat veden sa
mentuminen rehevöitymisen ja vesiliikenteen takia,
ympäristömyrkyt sekä matalien rantojen ja jokiuo
mien perkaukset ja rakentaminen.

Levien nimistö on tekstissä mainittujen erityistutki
musten mukainen. Suomalaiset nimet on annettu
tässä yhteydessä.

Kirjallisuutta: Blab ym. 1984, Cedercreutz 1933,
Christensen 1966, Christiansen ym. 1982, Hirn
1905, Olsen 1944, Ravanko 1968, Tikkanen 1986,
Wood & Imahori 1964-1965.
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VAARANTUNUT LEVÄ

Tähtinäkinparta Chara braunll

SILMÄLLÄPIDETTÄVÄT LEVÄT

Ruusupunalevä Callithamnion roseum
Tummapihtilevä Ceramium ruhrum
Aitonäkinparta Chara contraria
Piikkinäkinparta Chara horrida
Punanäkinparta Chara tomentosa
Kultajouhilevä Chorda tomentosa
Korvasienilevä Leathesia dtfformis
Tummatähtiparta Nitella batrachosperma
Tupastähtiparta Nitetia gracilis
Kalvastähtiparta Nitella hyalina
Tähtimukulaparta Nitellopsis obtusa
Mustaluulevä Potysihonia nigrescens
Ruskosamettilevä Waerniella luctfuga
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CHARA BRA UNII Gmel. Luokka: V

TÄHTINÄKINPARTA

Charophyceae Näkinpartaislevät

1. Luonnehdinta. Yksivuotinen, vaaleanvihreä, 10—
40 cm:n korkuinen, hyvin haarainen, tiheinä pensas
maisina kasvustoina kasvava näkinpartaislevä, jon
ka varsi on muista suvun lajeista poiketen kuoreton.

2. Levinneisyys. Kosmopoliittinen levä, jota tava
taan kaikkialla lauhkeilla ja lämpimillä alueilla,
Euroopasssa. Aasiassa, Afrikassa, Amerikassa ja
Australiassa. Esiintyy Etelä-Ruotsin järvissä harvi
naisena, tavattu Neuvostoliitosta mm. Viipurista.

Suomessa se tunnetaan Suomenlahden rannikolta
Uudenmaan läänistä sekä kahdesta järvestä Hämeen
läänistä.

3. Biologia. Kasvaa puhtailla tai liejuisilla hiekka
pohjilla, yleensä matalassa vedessä (20—50 cm),
joskus jopa yli metrin syvyydessä, jokisuissa ja
merenlahdissa lähes makeassa vedessä sekä Hämees
sä rehevissä järvissä. Se suosii laidunrantoja.

4. Kannan kehitys. Lajista on kerätty näytteitä
1800-luvulta 1900-luvun puoliväliin asti, jonka jäl
keen se on suuresti harvinaistunut ja hävinnyt mo
nilta kasvupaikoiltaan. Viimeisin havainto on vuo
delta 1982 Porvoosta.

U: Pernaja Koskenkylänjoki 1946;
U: Pohja Borgby 1945, ei löytynyt 1981;
U: Pohja Gumnäs 1945, ei löytynyt 1981;
U: Pohja Aminne 1948, ei löytynyt 1981;
U: Porvoo Maren 1861, 1921—1952 useana vuon

na, mutta melko niukka, 1982 kaksi yksilöä;
U: Porvoo Ruskis 1940;
H: Hollola Vesijärvi Hollolanlahti ja Kirkonkylän

selkä, yhteensä kolme kasvupaikkaa 1966;
H: Tuulos Pyhäjärvi 1937.

Lisäksi epävarma tieto Ky: Vehkalahti 1914.

Saksan Liittotasavallassa V.

5. Vähenemisen syyt / Uhkatekijät. Koskenkylän
joen esiintymä on mahdollisesti tuhoutunut joen
perkaamisen takia. Pohjan esiintymät ovat tuhoutu
neet laiduntamisen lopettamisen myötä; Borgbyn
kasvupaikka on nykyisin tukkien säilytyspaikkana
ja Aminnen kasvupaikka veneiden kiinnityspaikka
na. Porvoonjoen suu on pahoin rehevöitynyt ja
umpeenkasvanut. Sisämaaesiintymien uhkana on ve
den laadun muutokset, mm. Vesijärvi on liiallisesti
rehevöitynyt.

6. Toteutetut suojelutoimet.

7. Ehdotettavat suojelutoimet. Esiintymien nykytila
on selvitettävä ja jäljellä olevista kasvupaikoista on
muodostettava luonnonsuoj elualueita, joita hoide
taan tämän näkinpartaislevän vaatimukset huo- 8. Kirjallisuus. Luther & Munsterhjelm 1983, Häy

mioon ottaen. ren 1944 ja 1949.

3 cm
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Catlithamnion roseum (Roth.) Lyngb. Chara horrida (Wallm.) Wahlst.

Ruusupunalevä
Rhodophyceae Punalevät

Luokka: Sh

Suomen rannikolla pieni (0.5—2 cm), mutta Itäme
ren eteläosissa jopa 10 cm:n mittainen, verenpunai
nen, hienohaarainen punalevä. Kasvaa 6—25 metrin
syvyydellä muiden punalevien epifyyttinä. Esiintyy
Suomen Iounaisrannikolla Turun ja Porin (Kustavi,
Turku, Uusikaupunki, useilla paikoilla) ja Uuden
maan lääneissä (Hanko Tvärminne 1935, 1936). Se
on meillä levinneisyytensä rajoilla, harvinainen ja
yleensä hyvin niukka. Uhkana Itämeren veden laa
dun muutokset. — Boström 1937, Kaskinen 1964.

Ceramium rubrum (Huds.) J. G. Agardh.

Tummapihtilevä
Röd havsmossa

Rhodophyceae Punalevät

Luokka: Sh

Tumma, usein karkeatekoinen, 5—10 cm:n kokoi
nen, häntämäinen tai pensasmainen punalevä. Ga
metofyyttisukupolvi (koiras- ja naaraskasvit) harvi
nainen. Kasvaa yleensä matalahkoissa vesissä, mutta
joskus jopa 10 metrin syvyydessä kallioilla ja kivillä.
Suomessa levinneisyytensä rajoilla, muutama ha
vainto lounaisesta ulkosaaristosta viime vuosikym
meniltä, Ahvenanmaalla sekä Turun ja Porin läänis
sä. Uhkana Itämeren veden laadun muuttuminen.
— Andersson 1955.

Chara contraria Ktxtzing.

Aitonäkinparta
Characeae Näkinpartaislevät

Luokka: Sh

Hento, noin 10 cm:n korkuinen, hauras, kuivana
vaalean sinivihreä näkinpartaislevä. Kasvaa vain
makeassa vedessä, yleensä melko isoissa järvissä.
Tavattu joskus muualla Pohjoismaissa myös kaivan
noista ja suolammista. Kosmopoliittinen levä, tun
netaan useimmista Euroopan maista, Pohjoismaissa
Tanskassa, Ruotsissa ja Norjassa. Suomessa se on
tavattu Ahvenanmaalta (Eckerö Storby Ostra Insjön
1935). Lisäksi epävarma tieto Uudenmaan läänistä
1906. Uhkana vesien rehevöityminen.

Piikkinäkinparta
Characeae Näkinpartaislevät

Luokka: Sh

Iso (noin 70 cm), yleensä tanakka ja harvahaarai
nen, usein Chara canescensin näköinen näkinpar
taislevä. Kasvaa matalahkossa vedessä liejupohjilla
suojaisissa merenlahdissa. Tunnetaan vain Koillis
Euroopasta: Saksan Liittotasavalta, Eestin Neuvos
totasavalta, Ruotsi ja Tanska. Suomesta muutama
havainto lounaisrannikolta Ahvenanmaalta (Jomala
useilla paikoilla 1857—1912), Turun ja Porin läänis
tä (Nauvo 1932, Turku 1906) sekä Uudenmaan
läänistä (Inkoo 1857, Tammisaari 1898). Uhkana
veden laadun muutokset.

Chara tomentosa L.
(Chara ceratophytta)

Punanäkinparta
Characeae Näkinpartaislevät

Luokka: St

Vahvavartinen, runsaasti haarova, karkea ja hauras,
n. 10—30 cm:n korkuinen (syvällä jopa 80 cm),
punertava näkinpartaislevä. Vain koirasyksilöitä, li
sääntyy kasvullisesti. Kasvaa matalassa vedessä,
0.3—1 metrin syvyydellä liejupohjilla suojaisissa,
niukkasuolaisissa merenlahdissa muodostaen Chara
niittyjä. Tavattu joskus myös syvästä vedestä ja
kovilta pohjilta. Tunnetaan Euroopasta, Aasiasta,
Afrikasta, Pohjoismaista Tanskasta, Ruotsista ja
Norjasta. Suomessa: A, TP, U, Ky, V. Taantunut
viime aikoina paikoin sopivien kasvupaikkojen vä
hentyessä mm. rantarakentamisen takia. Uhkana
veden laadun muutokset. Saksan Liittotasavallassa
V. — Luther 1951, Ihantola 1980.

Chorda tomentosa Lyngb.

Kultajouhulevä
Luden snärjtång

Phaeophyceae Ruskolevät

Luokka: Sh

Melko pieni, 1—10 cm:n mittainen, tummanruskea,
hienokarvainen, haaraton, jouhimainen ruskolevä.
Kasvaa noin 5 metrin syvyydellä liejupohjilla lohka
reilla. Harvinainen, tavattu Ahvenanmaalta 1940-
luvulla ja Uudenmaan läänistä (Hanko Tvärminne)
muutaman kerran 1960-luvulla. Uhkana veden laa
dun muutokset.
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Leathesia difformis (L.) Aresch.
Korvasienilevä

Slemklumping

Pliaeophyceae Ruskolevät

Luokka: Sh

Pieni, läpimitaltaan yleensä alle 0.5 cm, joskus 1
cm, kellanruskea, korvasienimäinen, epäsäännöllisi
nä massoina putkilokasvien ja levien pinnalla kasva
va ruskolevä. Esiintyy hiekkarannoilla, yleensä ma
talassa vedessä. Suomessa levinneisyytensä rajoilla,
harvinaisena Ahvenanmaalla (Maarianhamina
1956), Turun ja Porin läänissä (useilla paikoilla
1960-luvulla) sekä Uudenmaan läänissä (Hanko
Tvärminne Långskär 1953). Uhkana veden laadun
muutokset, hiekkarantojen liettyminen. — Mathie
sen 1965.

Nitella batrachosperma
(Reichenb.) A. Br. (Nitella nordstedtiana)

Tummatähtiparta

Characeae Näkinpartaislevät

Luokka: Sh

Yksivuotinen, pieni, usein vain 4—5 cm:n korkui
nen, tiheähaarainen, tummanvihreä näkinpartaisle
vä. Kasvaa alle metrin syvyydellä lieju-savipohjilla,
usein osittain liejun peitossa ja siksi vaikea löytää.
Esiintyy Euroopassa, hyvin harvinainen ja niukka,
esiintyminen vaihtelee vuosittain. Pohjoismaissa
tunnetaan ainakin Ruotsista. Suomesta tummanä
kinparta on löydetty muutamalta paikalta Suomen
lahden rannikon niukkasuolaisesta vedestä meren
lahdista ja jokisuista sekä muutamasta Etelä-Suo
men järvestä: U (Pohjanpitäjänlahdella muutamalla
paikalla 1940-luvulla, Pernaja 1940-luvulla, Pyhtää
1856), Ky (Kotka 1929, Parikkala 1959), H (Asikka
la Vesijärvi 1862, Asikkala Vääksy 1951, Hollola
Vesijärvi 1965). Uhkana veden laadun muutokset.
Saksan Liittotasavallassa V. — Luther 1951.

Nitella gradllis (Sm.) Ag.

la), KS (Jämsä). Esiintyminen vaihtelee suuresti
vuosittain. Uhkana vesien rehevöityminen. Saksan
Liittotasavallassa V.

Nitella hyallna (D. C.) Ag.

Kalvastähtiparta

Characeae Näkinpartaislevät

Luokka: Sh

Keskikokoinen, vaaleanvihrä tai väritön, tiheähaa
rainen näkinpartaislevä. Kasvaa matalissa, suojaisis
sa merenlahdissa lieju- ja savipohjilla. Esiintyy Eu
roopassa, mutta kaikkialla hyvin harvinainen. Suo
messa maan eteläosassa: TP (Pori 1800-luvulla), U
(Pyhtää 1934, Pernaja 1947, Porvoo 1800-luvulla),
Ky (Hamina 1950, Kotka 1934, Virolahti 1954).
Uhkana rannikkovesien rehevöityminen ja rakenta
minen. Saksan liittotasavallassa E.

Nitellopsis obtusa
(Tolypetiopsis stelligera)

Tähtimukulaparta

(Desv,) J. Groves

Charophyceae Näkinpartaislevät

Luokka: Sh

Yksivuotinen, melko iso (jopa 80 cm pikä, varsi
läpimitaltaan 1—2 mm) näkinpartaislevä, jonka ty
vellä on mudan peitossa pieniä, valkoisia, tähtimäi
siä, vararavintoa sisältäviä mukuloita. Kasvaa lam
mikoissa ja merenlahtien perukoissa, 1—3 metrin
syvyydellä liejuisilla savipohjilla kellus- ja uposleh
tisten vesikasvien vyöhykkeessä, Etelä-Itämerellä se
kasvaa mieluiten syvässä vedessä. Tunnetaan monis
ta Euroopan maista, mutta kaikkialla harvinainen.
Tavattu myös Etelä-Aasiasta. Suomessa Uuden
maan läänissä: Pohja ja Tammisaari Pohjanpitäjän
lahdella useilla paikoilla 1800-luvulla ja 1940-luvul
la, 9 kasvupaikkaa 1982, 1985; Porvoo Maren 1857.
Uhkana rehevöityminen ja rantojen ruoppaus Tam
misaaren edustalla. Saksan Liittotasavallassa V. —

Häyren 1944, Luther 1951.

Tupasnäkinparta

Characeae Näkinpartaiset

Luokka: Sp

Keskikokoinen (5—25 cm), tavallisesti vaaleanvihreä
tai väritön, hento, tuppaina matalassa vedessä jär
venrannoilla ja ojissa kasvava näkinpartaislevä.
Laajalle levinnyt: Eurooppa, Aasia, Afrikka, Poh
jois- ja Etelä-Amerikka, Australia. Pohjoismaissa
harvinainen, tavattu Ruotsista, Norjasta ja Tanskas
ta. Suomesta tietoja vain 1800-luvulta ja yksi ha
vainto vuodelta 1910: A, TP (Parainen 1910, Turku
1871, Sammatti), U (Helsinki, Loviisa), M (Harto

Polysiphonia nigrescens (Huds.) Grev.

Mustaluulevä

Rhodophyceae Punalevät

Luokka: St

Monivuotinen, tummanpunainen, hyvin syvällä
kirkkaan punainen ja valoisilla paikoilla ruskehtava
2—10 cm:n korkuinen, pensasmainen punalevä.
Kasvaa 6—10 metrin syvyydellä rakkolevällä ja

258



kivillä. Suomen lounaissaaristossa paikoitellen run
sas etenkin kapeissa ja virtaavissa salmissa. Ranni
koilla: TP, U, V. Viime aikoina harvinaistunut,
häviää lietteen kerääntyessä pohjalle. — Purasjoki
1946.

Waerniella luc;fuga (Kuck.) Kylin
(Leptonema lucifugum]

Ruskosamettilevä
Phaeophyceae Ruskolevät

Luokka: Sh

Hyvin pieni (n. 1 mm), kellanvihreä, matalina ja
tiheinä kasvustoina vesirajan yläpuolella kallion
pystyseinämillä ja kallionkoloissa kasvava monivuo
tinen ruskolevä. Esiintyy Lounais-Euroopassa At
lantin rannikolla paikoitellen, Etelä-Itämeressä run
sas. Suomessa tavattu A, TP (Hiittinen, Kemiö,
Korppoo, Nauvo, Uusikaupunki 1930—1960-luvuil-
la), U (Hanko 1940-luvulla). Uhkana veden laadun
muutokset sekä mahdollisesti rantarakentaminen.
— Waern 1936, 1952.
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5 Sienet

Sienet ovat oma eliökunnan pääryhmä kasvien ja
eläinten ohella. Sieniä on kuitenkin perinteisesti
käsitelty kasvien yhteydessä. Sieniltä puuttuu lehti-
vihreä, ja ne ovat ravitsemukseltaan toisenvaraisia.
Sienten itiöt leviävät tehokkaasti ilmavirtojen, veden
ja eläinten mukana. Itiövaihe kestää hyvin myös
epäedullisia olosuhteita.

Sienet voidaan jakaa kokonsa mukaan makro- eli
suursieniin ja mikro- eli piensieniin. Jako mikro- ja
makrosieniin on puhtaasti käytännöllinen. Yleensä
mikrosieniksi sanotaan sieniä, joiden itiöemiä ei
helposti näe paljain silmin.

Monet suursienet muodostavat puiden kanssa sieni
juuren eli mykoritsan. Useimmilla metsäpuillamme
sienirihmat muodostavat juuren ympärille yhtenäi
sen tupen (ektomykoritsa). Etenkin kaikkien metsä-
taloudellisesti merkittävien puiden toimeentulo riip
puu ratkaisevasti sienijuuren muodostumisesta.
Myös sienet ovat riippuvaisia isäntäpuistaan. Useim
milla ruoho- ja heinäkasveilla sekä varvuilla on
mykoritsa, jossa rihmasto tunkeutuu juuren sisään
ja kasvaa siellä (endomykoritsa). Kasvi käyttää sie
nen typpeä sisältäviä rihmanpäitä ravinnokseen. En
domykoritsan merkitys viljelykasvien typenantajana
on merkittävä etenkin maataloudessa.

Käävät, joita Suomessa on n. 180 lajia, ovat kan
santaloudellisesti tärkeä sieniryhmä. Monet ovat

pahoja metsäpuiden tuholaisia ja puutavaran lahot
tajia. Suurin osa käävistä lahottaa kuollutta puuta,
mutta kaikilla puulajeillamme on myös elävällä
puulla loisivia kääpiä. Etenkin monet vanhojen
metsien käävät ovat uhanalaisia.

Ihminen on jo kauan käyttänyt sieniä monella
tavalla hyödykseen: mm. hiivasieniä leivonnassa ja
alkoholin valmistuksessa sekä suursieniä kansan
parannuksessa ja värjäyksessä. Sienten käyttö ruo
kataloudessa on Itä-Suomea lukuun ottamatta ollut
vähäistä, mutta se on viime aikoina yleistynyt. Eräät
sienten aineenvaihdunnan yhteydessä syntyvät yh
disteet ovat tärkeitä lääkeaineita (mm. penisilliini).

Suomesta tunnetaan kaikkiaan n. 4400 sienilajia.
Koko maailmassa sieniä tunnetaan n. 60 000 lajia.
Osa lajeista on kuitenkin vielä löytämättä, ja monia
sukuja ja kokonaisia ryhmiä tunnetaan erittäin huo
nosti. Nykyisin myös jäkälät luetaan sieniin; niissä
on sienen lisäksi symbionttinen leväosakas. Jäkäliä
on kuitenkin käsitelty tässä yhteydessä toisaalla
eivätkä jäkälät ole mukana yllä esitetyissä lajiluvuis
sa.

Perusselvityksen sienten uhanalaisuudesta on tehnyt
FK Liisa Seppänen.

Sienten ryhmittely on esitetty taulukossa 4. Luokista
ja lahkoista ovat mukana vain ne, joiden lajien

Iau]ukko 4. Uhanalaisten sienten lajimäärät eri sieniryhmissä. Suomen lajimäärät Härkönen 1984.

Ryhmä Lajeja H E V Sh St Sp Yht. Uhanal.
Suomessa laj. ¾

Kaari: Mycophyta 4 400
Luokka: Ascomycetes

— kotelosienet 1 500 6 4 16 1 1 28 7
Lahko: Erysiphales

— härmäsienet 75 1 1 5
Luokka: Basidiomycetes

—kantasienet 2 500 7 24 29 68 3 17 160 11
Lahko: Uredinales

— ruostesienet 200 1 1 1 4 — 1 8 5
Lahko: Ustilaginales

— nokisienet 160 1 1 5 8 — 3 18 15
Lahko: Aphyllophorales

— kääväkkäät 520 2 3 8 21 1 4 39 10
Lahko: Agaricales

— helttasienet 1 100 2 16 12 39 1 9 80 10
Alaluokka: Gasteromycetes

— kupusienet 60 1 3 3 4 1 — 13 29
Alaluokka: Heterobasidiomycetes
Lahkot: Tremellales ja

Dacrymycetales 50 — — — 2 — — 2 10
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ulianalaisuutta on nykytietämyksen perusteella voitu
arvioida. Varsinaisten sienten (Eumycotina) yhdek
sästä luokasta on uhanalaisuutta tarkasteltu vain
kotelosienten (Ascomycetes) ja kantasienten (Basi
diomycetes) luokissa. Näissäkin on voitu ottaa mu
kaan vain suurikokoisia lajeja. Kokonaan tarkaste
lun ulkopuolelle on jätetty seuraavat luokat: muna
sienet (Oomycetes), ripsisiimasienet (Hypochytridio
mycetes), piiskasiimasienet (Chytridiomycetes), mä
hösienet (Flasmodiophoromycetes), hapsisienet
(Trichomycetes), yhtymäsienet (Zygomycetes) ja
vaillinaissienet (Deuteromycetes). Näiden ryhmien
lajit ovat pienikokoisia ja heikosti tunnettuja. Mo
net niistä aiheuttavat merkittäviä kasvi- ja eläintau
teja.

Kotelosienet tunnetaan huonosti. Monet niistä pys
tytään määrittämään vain sukutasolle. Uhanalai
suustarkastelussa on mukana lajeja mm. maljasien
ten (Pezizales) ja härmäsienten (Erysphates) lah
koista.

Kantasienten alaluokasta Heterobasidiomycetes ei
uhanalaisuutta ole voitu tarkastella lajien huonon
tuntemuksen takia. Yksittäisiä tämän ryhmän lajeja,
mm. hyytelösieniä (Tremellates ja Dacrymycetales)
on kuitenkin mukana.

Kantasienet (paitsi ruoste- ja nokisienet) sekä isoko
koiset kotelosienet käsitellään suursienten ryhmässä.
Ruoste-, noki- sekä härmäsieniä käsitellään pien
sienten luvussa.

Suomen sienitieteellisen tutkimuksen aloitti 1850-
luvulla jäkälätutkija William Nylander. Hänen ohel
laan kansainvälisesti merkittävin suomalainen sieni
tutkija oli Petter Adolf Karsten 1800-luvun lopulla.
Hän tutki laajasti monia sieniryhmiä etenkin maan
lounaisosassa. Huomattavia mikrosienitutkij oita ja
kasvipatologisen tutkimuksen alkajia olivat Karste
nin lisäksi mm. J. Ivar Liro ja T. J. Hintikka.

Sienet ovat kokonaisuudessaan vaikea ja huonosti
tunnettu ryhmä. Sienten nimistö on vakiintumaton
ja niiden ekologia sekä levinneisyys tunnetaan huo
nosti. Tämä vaikeuttaa suuresti uhanalaisuuden ar
viointia ja kattavien uhanalaisten lajien listojen
laatimista. Sienten tutkimus ja harrastus on kuiten
kin viime aikoina voimakkaasti lisääntynyt.

5.1 Suursienet
Suursieniä arvioidaan olevan Suomessa n. 3 000
lajia, nykyisin tunnetaan n. 2 000 lajia. Noin puolet
suursienilajistosta on voitu ottaa mukaan uhanalai
suustarkasteluun. Kantasienistä on tarkasteluun
otettu n. 75 ¾ lajistosta, kotelosienistä vain n.
25 ¾. Kotelosienten raja mikrosieniin on epämää
räinen.

Sienten tutkimista ja uhanalaisuuden arviointia vai
keuttaa heikosti tunnetun ekologian ja levinneisyy
den lisäksi itiöemien esiintymisen lyhytaikaisuus ja
vuotuinen vaihtelu. Osa sienistä muodostaa itiöemiä
vain edullisina, sääoloiltaan tietynlaisina vuosina.

Koska tiedämme varsin vähän sienten ympäristövaa
timuksista, ihmisen toiminnan sienille aiheuttamaa
uhkaa on usein vaikea määritellä. Uhanalaisimpia
ovat lettojen ym. kosteiden ravinteisten paikkojen
lajit (mm. lettotuhkelo), kalkkipaikkojen ja lehtojen
sienet sekä jalopuiden, etenkin tammen ja pähkinä
pensaan harvinaiset seuralaiset (mm. j uurtotatti),
edelleen lahopuun lajit (monet käävät, mm. haavan
pökkelökääpä) sekä ahojen ja niittyjen sienet (mm.
Hygrocybe- ja Geoglossum-lajit).

Suurimpia uhkatekijöitä ja vähenemisen syitä ovat
monet metsänhoitotoimet, mm. erilaisen lahopuun
väheneminen talousmetsistä sekä kosteikkojen oji
tukset, avointen niittymäisten kasvupaikkojen met
sittyminen ja kuusettuminen sekä rakentaminen.
Todennäköisesti myös maaperän happamoitumisella
ja erilaisilla saasteilla on vaikutuksensa sienistään.
Keski-Euroopassa on metsätuhojen yhdeksi syyksi
osoitettu puiden sienijuuriston vaurioituminen.

Sienten poimimisen merkitystä uhkatekijänä ei tun
neta Suomessa. Keski-Euroopassa on todettu eräissä
tapauksissa sienten poimimisella olleen vaikutusta
sienten häviämiseen. Tallaus saattaa aiheuttaa kas
vualustan muuttumisen sienen kannalta epäedulli
seksi ja sienen häviämisen, ja on meillä poimimista
merkittävämpi uhkatekijä.

Uhanalaisiksi ei ole katsottu uusia harvinaisia kult
tuuritulokkaita tai meillä satunnaisesti esiintyviä
lajeja (mm. kukkamaatähti, Geastrurn Jioriforme ja
ruskomaatähti, G. vulgatum sekä nahkapallo, My
cenastrum corium).

Vanhojen maankäyttömuotojen väistyttyä, monet
hakamaiden, laidunten ja ketojen lajit ovat käyneet
uhanalaisiksi. Myös vakiintuneessa puistoj en sekä
vanhojen puuistutusten lajistossa on uhanalaisia la
jeja.

Erityisen uhanalaisina on pidetty koko levinneisyys
alueellaan uhanalaisia laj ej a, kuten aarniukonsientä.
Monet ikimetsien lajit ovat uhanalaisia etenkin
Etelä-Suomessa,

Sienten tärkein suojelutoimenpide on kasvupaikko
jen suojelu. Tarvittaessa on lajien säilyminen turvat
tava hoitotoimenpitein (mm. laidunnus ja lahopuun
säilyttäminen alueella). Etenkin vanhojen metsien
suojelu on sienten kannalta tärkeää.

Merkittäviä, melko hyvin tutkittuja uhanalaisten
suursienten kasvupaikkoja on etenkin kalkkiseuduil
la sekä edafisesti ja topografisesti edullisilla paikoil
la. Tällaisia ovat mm. Nåtö Ahvenanmaalla, Turun
Katariinanlaakso ja Ruissalo, Paraisten Lenholm,
Lohjan Tamminiemi, Karkkilan Haaviston letto,
Lammin biologisen aseman lehto ja Untulanharju,
Lieksan Koli, Kuusamon Oulanka, Korvasvaara ja
Juuman vuomat sekä Enontekiön Malla ja Saana.
Usein samoilla paikoilla kasvaa monia eri kasvi- ja
sieniryhmien harvinaisia ja vaateliaita lajeja.

Seuraavassa lajisto-osassa makrosienten nimistä on
etupäässä Moserin (1983) ja Jiilichin (1984) mukai
nen. Kääpien nimistä on suurelta osin Niemelän
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(1984) mukainen. Milloin kyseistä lajia ei ole esitelty
näissä teoksissa, on käytetty Suursienioppaan (1976)
tai erityistutkimusten nimistöä. Suomenkieliset ni
met ovat Suomen Sieniseuran nimistötoimikunnan
suositusten mukaisia. Ruotsinkieliset nimet ovat Ry-
man & Holmåsenin (1984) teoksesta. Taksonomial
taan, levinneisyydeltään tai ekologialtaan epäselvät
lajit on sijoitettu silmälläpidettävien lajien luok
kaan. Uhanalaisiksi on arvioitu yhteensä 160 lajia
eli n. 16 % uhanalaisuustarkasteluun otetusta suur
sienilajistosta.

Kirjallisuutta: Blab ym. 1984, Borodin ym. 1984,
Dennis 197$, Dennis ym. 1960, Eckblad 1981,
Härkönen 1984, Kasvien maailma 5 1981, Kuhner &
Romagnesi 1953, Lange 1935-1940, Lange 1964,
Marchand 1973, Michael ym. 1977, Mossberg ym.
1977, Nitare ym. 1984, Phillips 1981, Ryman &
Holmäsen 1984, Ryvarden 1976-1978, Singer 1965-
1967, Tuomikoski (toim.) 1959.

5.2 Piensienet
Pien- eli mikrosieniä tunnetaan Suomesta n. 2400
lajia. Tarkkaa lajimäärää on vaikea arvioida. Niitä
on sekä kanta- että kotelosienten ryhmissä (ks.
taulukko 4). Uhanalaisuustarkasteluun on voitu ot
taa vain n. 10 % lajistosta.

Piensienten uhanalaisuuden arviointi on vaikeaa tie
tojen niukkuuden vuoksi. Sienitutkimus on kohdis
tunut enimmäkseen vain taloudellisesti merkittäviin
tuhosieniin. Piensieniä on vaikea huomata ja mo
nien lajien esiintyminen on arvoituksellista. Monet
harvinaisimmista lajeista on löydetty koko maail
masta vain kerran tai pari. Esiintymisen vuosittaiset
vaihtelut ovat suuria ja hyvän leviämiskyvyn takia
sieni voi seuraavan kerran ilmestyä hyvinkin kauka
na aikaisemmalta löytöpaikaltaan. Näin ollen niiden
levinneisyyttä ja esiintymistä on vaikea seurata.

Piensienillä on luonnon taloudessa suuri merkitys
kuolleiden kasvien ja eläinten hajottajina ja lahotta
jina. Ne ovat usein erittäin herkkiä ympäristömuu

tosten ilmentäjiä ja ne reagoivat nopeasti ilmaston
muutoksiin. Piensienten merkitystä ympäristömuu
tosten ilmentäjinä ei ole toistaiseksi riittävästi tutkit
tu. Ympäristön muuttuessa isäntäkasvissa ei aina
näy mitään muutoksia ennen sienen aiheuttaman
kasvitaudin puhkeamista.

Parhaiten meillä tunnetaan eräät yleiset loisina elä
vät (parasiittiset) piensieniryhmät, kuten kantasie
niin kuuluvat nokisienet (Ustitaginates) ja ruostesie
net (Uredinates) sekä kotelosieniin kuuluvat härmä
sienet (Erysiphales). Monet niistä ovat runsaimmil
laan ihmisen luomissa eloyhteisöissä ja useat ovat
pahoja kasvitauteja. Sienten uhanalaisuutta on voi
tu tarkastella vain näissä hyvin tunnetuissa ryhmis
sa.

Huonosti tunnettuja piensieniryhmiä ovat mm. levä
sienet (Mastigomycotina), monenlaisella eloperäisel
lä alustalla kasvavat yhtymäsienet (Zygomycetes)
sekä vaillinaissienet (Deuteromycetes), jotka ovat
lahottajia ja kasvien ja eläinten loisia ja monet
pahoja elintarvikkeiden pilaajia.

Limasienten (Myxomycetes) asema eliökunnan jär
jestelmässä on epäselvä. Eräät tutkijat pitävät lima-
sieniä alkueläinten ja sienten välillä olevana ryhmä
nä (Mycetozoa = limaeläimet). Niiden ekologia ja
levinneisyys tunnetaan toistaiseksi huonosti eikä nii
tä ole otettu mukaan uhanalaisuustarkasteluun.

Uhanalaisiksi on katsottu eräät harvinaisilla luon
nonvaraisilla kasveilla elävät noki- ja ruostesienet,
mm. vankkasarannoki ja raunioisenruoste. Uhan-
alaisia ovat myös lajit, joiden isäntäkasvi on ylei
nen, mutta joita on lukuisista etsinnöistä huolimatta
ole löydetty vain muutaman kerran maastamme:
kissankäpälännoki ja sudenmarjannoki. Näillä on
luultavasti vielä toistaiseksi tuntemattomia ekologi
sia vaatimuksia.

Piensienten nimistö on teksteissä mainittujen erityis
tutkimusten mukainen. Suomalaiset nimet ovat Suo
men Sieniseuran nimistötoimikunnan suositusten
mukaisia. Piensienistä on arvioitu uhanalaisiksi 27
lajia, n. 7 Wo tarkasteluun otetusta lajistosta.

Kirjallisuutta: Härkönen 1984, Liro 1934-39.
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HÄVINNEET SUURSIENET

Juurtotuhkelo Bovistella radicata
Rusohelttavahakas Hygrophorus calophyttus
Huoparisakas Inocybe abjecta
Keltakerroskääpä Perenniporia tenuis
Paksuvahakääpä Rigidoporus nigrescens
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BOVISTELLÄ RADICATA (Dur. & Mont.) Pat. Luokka: H

JUURIOTUHKELO

Gasteromycetes Kupusienet

1. Luonnehdinta. Keskikokoinen, hiekkamailla yk
sittäin kasvava, päärynänmuotoinen, vaaleankeltai
nen tai ruskehtava kupusieni, joka on kiinnittynyt
maahan juurimaisella ritsomorfilla.

2. Levinneisyys. Juurtotuhkeloa tavataan harvinai
sena vähäsateisilla alueilla laajalti lauhkeassa kasvu
lisuusvyöhykkeessä Euroopassa, Aasiassa Neuvosto
liitossa ja Japanissa, Pohjois-Afrikassa ja Pohjois-
Amerikassa.

Pohjoismaiden ainoa tunnettu esiintymä sijaitsi
Suomessa, Hämeen läänin lounaisosassa.

3. Biologia. Juurtotuhkelo kasvaa Keski-Euroopassa
kuivalla hiekkaperäisellä maalla, niityillä ja dyyneil
lä sekä valoisissa tammi- ja mäntymetsissä happa
massa maassa. Pohjois-Amerikassa sitä tavataan
yleisimmin viljelymailla ja niityillä, mutta myös
avoimissa metsissä. Suomessa se kasvoi sekametsä
rinteessä. Lahottajasieni, itiöemiä kesällä ja syksyl
lä.

4. Kannan kehitys. Esiintymistiedot:

H: Tammela Mustiala Myllyperä todennäköisesti
1887. Tarkka sijaintipaikka ei ole selvillä, ei ole
tavattu myöhemmin.

Saksan Liittotasavallassa V.

5. Vähenemisen syyt / Uhkatekijät. Metsätalouden
muutokset, mahdollisesti myös metsälaidunnuksen
päättyminen.

6. Toteutetut suojelutoimet.

7. Ehdotettavat suojelutoimet.

8. Kirjallisuus. Kreisel 1962.

cm
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HYGROPHORUS CALOPHYLLUS Karst. Luokka: H

RUSOHELITAVAHAKAS
Agaricales Helttasienet

1. Luonnehdinta. Vaaleamaltoinen havumetsien
helttasieni, jonka lakki (4—11 cm leveä) ja jalka
ovat tummanruskeat ja tahmeat ja heltat vaalean
oranssinpunaiset. Kuvattu tieteelle uutena suomalai
sesta aineistosta.

2. Levinneisyys. Holarktinen, Euroopassa, Aasiassa
ja Pohjois-Amerikassa kasvava sieni. Pohjoismaista
se on tavattu Suomen lisäksi vain yhdeltä paikalta
Norjasta.

Suomessa sitä on löydetty vain Hämeen läänin
eteläosasta.

3. Biologia. Rusohelttavahakas kasvaa Keski-Euroo
passa vuoristojen kalkkialueilla mäntyvaltaisissa
kangasmetsissä aina 2100 metrin korkeudelle saakka
sekä alarinteiden sekametsissä. Mahdollisesti kuusen
mykoritsasieni. Suomalaiset kasvupaikat olivat ha
vumetsässä heinäisellä kankaalla ja tienvarressa.

4. Kannan kehitys. Esiintymistiedot:

H: Tammela Mustiala Syrjä ja Valkjärvi 1876,
1878, 1829, yhteensä kuusi näytettä. Ei löydetty
varmuudella myöhemmin.

5. Vähenemisen syyt / Uhkatekijät. Metsätalouden
muutokset.

6. Toteutetut suojelutoimet.

7. Ehdotettavat suoje]utoimet.

8. Kirjallisuus. Hesler & Smith 1963, Karsten 1876,
1878 ja 1879.

1cm
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INOCYBEÄBJECTA Karst. Luokka: H

HUOPARISAKAS

Agaricales Helttasienet

1. Luonnehdinta. Pieni (1—3 cm), maassa yksittäin
tai pieninä ryhminä kasvava helttasieni, jonka lakki
on ruskea ja nuorena säikeisen nukan peittämä ja
jonka jalan yläosa on valkojauheinen. Kuvattu tie
teelle uutena Suomesta. Keski-Euroopassa nimeä
käytetään toisesta sienestä.

2. Levinneisyys. Tunnetaan vain Suomesta Tamme
lasta.

3. Biologia. Huoparisakkaan tyypillisiä kasvupaik
koja ovat havumetsien avoimet paikat. Mykoritsa
sieni, itiöemiä loppukesällä ja syksyllä.

4. Kannan kehitys. Esiintymistiedot:

H: Tammela Mustiala Syrjä 1877, 1878, 1892.
Tarkka sijaintipaikka ei ole selvillä, ei ole
tavattu myöhemmin.

5. Vähenemisen syyt / Uhkatekijät. Metsätalouden
muutokset.

6. Toteutetut suojelutoimet

7. Ehdotettavat suojelutoimet. Syrjänharju klassise
na sienitutkimuspaikkana tulee säilyttää.

8. Kirjallisuus. Karsten 1879.
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PERENNIPORIA TENUIS (Schw.) Ryv. Luokka: H

KELTAKERROSKÄÄPÄ

Aphyllophorales Kääväkkäät

1. Luonnehdinta. Lehtipuilla kasvava kääpä, jonka
itiöemä on yksivuotinen, alustanmyötäinen, hieno
karvainen ja yleensä pieni, vaalea tai ruskehtava.

2. Levinneisyys. Hyvin harvinainen; tavattu Poh
jois-Amerikasta ja Keski- Euroopasta Tsekkoslova
kiasta. Pohjoismaista löydetty Suomen ohella Nor
jasta.

Suomesta tunnetaan yhdeltä paikalta Hämeen lää
nin eteläosasta.

3. Biologia. Keltakerroskääpä kasvaa lehtipuilla,
Pohjoismaissa koivulla ja lepällä.

4. Kannan kehitys. Esiintymistiedot:

H: Tammela Mustiala 1881. Tarkka löytöpaikka ei
ole selvillä, ei ole löydetty myöhemmin.

5. Vähenemisen syyt / Uhkatekijät. Metsätalouden
aiheuttamat muutokset, etenkin lahoavien lehtipui
den väheneminen.

6. Toteutetut suojelutoimet.

7. Ehdotettavat suojelutoimet.

8. Kirjallisuus. Karsten 1882.

0
10 im

0
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RIGIDOPORUS NIGRESCENS (Bres.) Donk Luokka: H

PAKSUVAHAKÄÄPÄ
Aphyllophorales Kääväkkäät

1. Luonnehdinta. Alustanmyötäinen, läpimitaltaan
n. 30 cm:n suuruinen, ruskehtava kääpä. Monivuo
tisen itiöemän keskiosa on paksuuntunut, tuoreena
korkkimainen ja kuivana kova.

2. Levinneisyys. Hyvin harvinainen, Itä-Euroopas
sa, Neuvostoliitossa ja Pohjois-Amerikassa esiintyvä
sieni.

Pohjoismaista löydetty vain Suomesta, kahdelta pai
kalta maan eteläosasta.

3. Biologia. Paksuvahakääpä kasvaa sekä havu- että
lehtipuilla (pyökki, valkopyökki, jalokuuset, kuusi).
Suomalaiset löydöt ovat havupuilta.

4. Kannan kehitys. Paksuvahakäävästä tunnetaan
vain kaksi keruuta 1800-luvulta.

TP: Merikarvia 1859;
H: Tammela Mustiala 1800-luvun lopulla. Tarkat

löytöpaikat eivät ole tiedossa, ei ole löydetty
myöhemmin.

5. Vähenemisen syyt / Uhkatekijät. Metsätalouden
muutokset, vanhojen metsien väheneminen.

6. Toteutetut suojelutoimet.

7. Ehdotettavat suojelutoimet.

8. Kirjallisuus. Karsten 1904.
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ERITTÄIN UHANÄLAISET SUURSfENET

Juurtotatti Boletus atbidus
Kaunojalkatatti Boletus calopus
Keltanukkatatti Botetus gabretae
Kalvastatti Botetus impolitus
Piruntatti Boletus satanas
Tahmaukonsieni Chamaemyces fracidus
Ruutumustesieni Coprinus picaceus
Napamaatähti Geastrum badium
Pikkumaatähti Geastrum nanum
Kaulusmaatähti Geastrum triptex
Viiruvahakas Hygrocybe spadicea
Kätkökääpä Inonotopsis subiculosa
Kalvomaljakas Karstenella vernatis
Keltalehmäntatti Leccinum nigrescens
Aarniukonsieni Lepiota lignicola
Kultasopikka Lindtneria trachyspora
Sinihelttajauhikas Melanophyltum eyrei
Kellohuhtasieni Morchella semitibera
Talvihuippo Mycena tintinnabulum
Kuoppajänönkorva Otidea phlebophora
Nukkajuurekas Oudemansiella longipes
Haavanpökkelökääpä Piptoporus pseudobetutinus
Haapavinokas Pleurotus calyptratus
Lantapistesieni Poronia punctata
Rikkitatti Pulverobotetus hemichrysus
Kantotatti Putverobotetus lignicota
Ruskojuurtomaljakas Sowerbyella brevispora
Sammaljalkakuukunen Tutostoma niveum
Nuijasarvisieni Xylaria polymorpha
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BOLETUSALBIDUS Roq. Luokka: E

(B. radicans Pers. Fr.)

JUURTOTATTI Rotsopp

Agaricales Helttasienet

1. Luonnehdinta. Iso (6—30 cm, lakki n. 14 cm),
harmaanvalkolakkinen tatti, jonka piilistö ja juu
rehtiva jalka ovat keltaiset ja maito vaalea, mutta
voimakkaasti sinistyvä.

2. Levinneisyys. Euroopan ja Pohjois-Afrikan lehti
metsävyöhykkeessä Pohjoismaiden eteiäosiin asti
esiintyvä sieni. Pohjoismaissa Tanskan eteläosissa
paikoin melko yleinen, Ruotsissa Uppiantiin asti
harvinainen, Norjasta sitä ei ole tavattu.

Suomesta tunnetaan Turun seudulta yksi kasvupaik
ka, joka on samalla juurtotatin pohjoisin tunnettu
esiintymä.

3. Biologia. Juurtotatti kasvaa yleensä ryhmissä
kalkkipitoisella maalla lehtimetsissä, missä se on
tammen ja pyökin mykoritsasieni. Suomen ainoa
kasvupaikka on etelärinne kuivahkolla tammimetsi
kön rajaamalla laidunnetulla niityllä. Paikka on
tunnettu muidenkin eteläisten tattien kasvupaikka
na, mm. uhanalaiset kalvastatti ja häräntatti. Meillä
se on pohjoisrajoillaan ja siksi esiintymisessään
oikullinen. Syyssieni.

4. Kannan kehitys. Esiintymistiedot:

TP: Parainen Lofsdal Lenholm 1972 kuusi näytettä,
1975 useita yksilöitä, 1980-luvulla yksi itiöemä
(ei näytettä). Alue on säilynyt toistaiseksi en
nallaan ja laidunnus jatkuu.

5. Vähenemisen syyt / Uhkatekijät. Alueen luonteen
muuttuminen; laiduntamisen loppuminen ja läheisen
tien leventäminen.

6. Toteutetut suojelutoimet

7. Ehdotettavat suojelutoimet. Lenholmin alueesta,
joka on hyvin merkittävä lehtoniitty ja lehtoalue,
tulisi muodostaa luonnonsuojelualue ja sitä tulisi
hoitaa laiduntamalla.

8. Kirjallisuus. Kallio & Heikkilä 1978.
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BOLETUS CALOPUS Fr. Luokka: E
(Boletus pachypus Fr,)

KAUNOJALKATATTI Skönsopp

Agaricales Helttasienet

1. Luonnehdinta. Oliivinharmaalakkinen, lievästi
nukkapintainen, iso (10 cm, lakki 5—20 cm leveä),
sinistyvämaltoinen tatti, jonka paksu jalka on voi
makkaan punainen, yläosastaan keltainen ja selvästi
valko- tai punaverkkoinen.

2. Levinneisyys. Kaunojalkatatti on yleinen eteläm
pänä Euraasiassa, mutta harvinaisehko Pohjoismai
den eteläosissa. Ruotsista, Norjasta ja Tanskasta
tunnetaan noin 15 löytöpaikkaa.

Suomessa se on lounainen, tavattu Ahvenanmaalta
ja Turun seudulta.

3. Biologia. Keski-Euroopassa kaunojalkatatti kas
vaa lehti-ja havumetsissä kuivahkossa maassa jalo-
kuusen, kuusen, männyn ja pyökin seuralaisena.
Meillä se on levinneisyytensä pohjoisrajoilla ja vaa
telias; molemmat nykyiset kasvupaikat ovat lehto
niityillä. Mykoritsasieni, itiöemiä syksyllä.

4. Kannan kehitys. Esiintymistiedot:

A: Lemland Apalholm 1977, ei nähty myöhem
min, mutta voi yhä esiintyä alueella;

A: Lemland Nåtö 1980, epävarmaksi jäänyt mää
ritys.

TP: Turku Piispanristi 1859, kasvupaikka tuhoutu
nut.

5. Vähenemisen syyt / Uhkatekijät. Uhkana maan-
käytön muutokset; mm. Piispanristin alue on täysin
rakennettu. Uhkana on myös lehtoniittyjen metsitty
minen.

6. Toteutetut suojelutoimet. Nåtö on suojelualue.

7. Ehdotettavat suojelutoimet. Apalholmin alueelle,
jolla on poikkeuksellisen edustaviaa lehtoniittyjä,
olisi suotavaa muodostaa luonnonsuojelualue, jota
hoidetaan.

8. Kirjallisuus. Kallio & Heikkilä 1978.

2 cm
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BOLETUS GABRETAE Pilät Luokka: E

KELTANUKKATATTI

Agaricales Helttasienet

1. Luonnehdinta. Keskikokoinen (lakki 5—8 cm
leveä, jalka n. 5 cm pitkä), pinnaltaan samettinen,
keltainen tatti, jonka jalka on tyveltä punaruskea,
yläosasta verkkokuvioinen ja muuttuu kosketukses
ta tummansiniseksi.

2. Levinneisyys. Sienen päälevinneisyysaluetta on
Keski-Eurooppa.

Pohjoismaiden ainoa tunnettu esiintymä on Suo
messa, lounaissaaristossa.

3. Biologia. Keltanukkatatti kasvaa Keski-Euroopan
vuoristojen kuusimetsissä. Suomen kasvupaikka on
melko avoin laidunnettu niitty lähellä vanhaa kalk
kikuoppaa. Mykoritsasieni.

4. Kannan kehitys. Esiintymistiedot:

TP: Korppoo Åvensor 1974 yksi yksilö, 1979 samal
la paikalla; paikka toistaiseksi ennallaan.

5. Vähenemisen syyt / Uhkatekijät. Uhkana on
alueen pensoittuminen laiduntamisen loputtua sekä
rantarakentaminen.

6. Toteutetut suojelutoimet.

7. Ehdotettavat suojelutoimet. Åvensorin esiinty
mispaikasta tulisi muodostaa luonnonsuojelualue ja
sitä tulisi hoitaa laiduntamalla.

8. Kirjallisuus. Kallio 1984.
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BOLETUS IMPOLITUS fr. Luokka E

KALVASTATTI Bleksopp

Agaricales Helttasienet

1. Luonnehdinta. Iso (5—15 cm), keltapillinen tatti,
jolla on oliivinharmaanruskea lakki ja lakin värinen
tanakka jalka.

2. Levinneisyys. Kalvastatti kasvaa Euroopan ja
Pohjois-Afrikan lehtimetsävyöhykkeessä Pohjois
maiden eteläosiin ja Eestiin saakka. Tanskassa se on
harvinainen, Ruotsin eteläosasta muutamia löytöjä
ja Norjasta tavattu kahdesti.

Suomessa kalvastatti tunnetaan yhdeltä paikalta Tu
run seudulta.

3. Biologia. Kalvastatti on tammen mykoritsasieni,
joka kasvaa lämpimissä, kuivahkoissa ja ruohikkoi
sissa tammimetsissä. Keski-Euroopassa se ei välttä
mättä ole kalkinvaatija, mutta Suomessa se on
löydetty vain Paraisten kalkkialueelta lehtoniitykä.
Syyssieni.

4. Kannan kehitys. Esiintymistiedot:

TP: Parainen Lofsdal Lenholm 1972 kaksi itiöe
mää; ei nähty myöhemmin.

Saksan Liittotasavallassa E.

5. Vähenemisen syyt / Uhkatekijät. Uhkana on
niityn pensoittuminen laidunnuksen päättyessä ja
rantarakentaminen,

6. Toteutetut suojelutoimet

7. Ehdotettavat suojelutoimet. Lenholmin alueesta,
joka on erittäin merkittävä lehtoniitty ja lehtoalue,
tulisi muodostaa luonnonsuojelualue ja sitä tulisi
hoitaa laiduntamalla.

8. Kirjallisuus. Kallio & Heikkilä 1978.
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ROLETUS SÄ TANAS Lenz Luokka: E

PIRUNTATTI Djävulsopp

Agaricales Helttasienet

1. Luonnehdinta. Isokokoinen (10—30 cm), vaa
leanharmaalakkinen tatti, jonka piliistö ja jalka
ovat punaiset ja maito sinistyvä.

2. Levinneisyys. Esiintyy harvinaisena Keski-Euroo
passa sekä Pohjoismaiden eteläosassa tammivyö
hykkeessä. Tanskassa se on hyvin harvinainen,
Etelä-Ruotsista on muutama havainto, Norjasta ei
varmaa löytöä.

Lounais-Suomessa yksi kasvupaikka, joka on sa
malla piruntatin pohjoisin tunnettu esiintymä.

3. Biologia. Piruntatti kasvaa Keski-Euroopassa
lämpimillä paikoilla lehtimetsissä. Se on tammen,
pyökin ja pähkinäpensaan mykoritsasieni. Suoma
lainen kasvupaikka on avoin laidunnettu niitty,
jossa kasvaa tammia ja pähkinäpensaita. Meillä laji
on kalkinvaatija. Itiöemät kasvavat ilmeisesti vain
lämpiminä kesinä. Syyssieni.

4. Kannan kehitys. Esiintymistiedot:

TP: Korppoo Skofatt Långviken 1941, ei myöhem
piä tietoja, paikka säilynyt ennallaan.

Ruotsissa alustavalla uhanalaisten listalla, Saksan
Liittotasavallassa V.

5. Vähenemisen syyt / Uhkatekijät. Uhkana puulaji
suhteita muuttavat metsänhoitotoimet, niityn pen
soittuminen ja rakentaminen.

6. Toteutetut suojelutoimet.

7. Ehdotettavat suojelutoimet. Långvikenistä tulee
muodostaa luonnonsuojelualue ja sitä tulee hoitaa
laiduntamalla.

8. Kirjallisuus. Eklund 1943a, Kallio & Heikkilä
1978.
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CHAMAEMYCESFRACIDUS (Fr.) Donk Luokka: E

TAHMAUKONSIENI

Agaricales Helttasienet

1. Luonnehdinta. Ukonsientä muistuttava, keskiko
koinen (lakki 2—8 cm leveä), tahmeapintainen,
kellanvaalea, renkaallinen, maassa saprofyyttisenä
kasvava helttasieni. Jalka tanakka. Sienen ulkopin
nalle erittyy tavallisesti kellanruskeita pisaroita.

2. Levinneisyys. Eurooppalainen sieni, Pohjoismais
ta tunnetaan vain muutama eteläinen esiintymis
paikka; Tanskasta kolme, Ruotsista (Gotlannista)
yksi.

Suomessa laji on levinneisyytensä äärialueilla, tavat
tu vain yhdestä paikasta Turun seudulta.

3. Biologia. Keski-Euroopassa tahmaukonsieni kas
vaa valoisissa ruohikkoisissa lehti- ja kuusimetsissä.
Lahottajasieni. Kalkinsuosija.

Suomalainen kasvupaikka on avoin niittyalue tien-
vieressä kalkkipitoisella paikalla.

4. Kannan kehitys. Esiintymistiedot:

TP: Parainen Simonby 1981.

5. Vähenemisen syyt / Uhkatekijät. Uhkana ovat
maankäytön muutokset, mm. rakentaminen.

6. Toteutetut suojelutoimet.

7. Ehdotettavat suojelutoimet. Esiintymän laajuus
tulisi selvittää ja muodostaa esiintymispaikasta tar
vittaessa luonnonsuojelualue, jota hoidetaan sienen
vaatimukset huomioon ottaen.

8. Kirjallisuus. Huhtinen & Vauras 1984. 1cm
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COPRINUS PICACEUS (Buli.) Fr. Luokka: E

RUUTUMUSTESIENI Rutbläcksvamp

Agaricales Helttasienet

1. Luonnehdinta. Isokokoinen, jopa 15 cm korkea,
yksitellen tai ryhminä kasvava lehtojen helttasieni,
jonka lakin valkoinen suojus halkeilee ruutumaisesti
niin, että lakin ruskea väri tulee näkyviin.

2. Levinneisyys. Ruutumustesieni on yleinen Keski-
Euroopan pyökkimetsävyöhykkeessä, mutta sitä ta
vataan harvinaistuvana Fennoskandian eteläosissa
asti, Tanskassa ja Ruotsin eteläosissa.

Suomesta se tunnetaan yhdeltä paikalta Ahvenan
maalta.

3. Biologia. Ruutumustesieni kasvaa lehdoissa,
Keski-Euroopassa havu- ja lehtimetsissä, usein
pyökkimetsissä. Se lienee kalkinvaatija. Lahottaja.

Ahvenanmaan kasvupaikka on nykyisin kuusettunut
entinen lehtoniitty ja laidun, jossa kasvaa runsaasti
haapoja.

4. Kannan kehitys. Esiintymistiedot:

A: Lemland Nåtö 1940—50-lukujen vaihteessa; ei
havaittu myöhemmin.

Löydetty myös U: Elimäki Mustila arhoretum 1961,
tullut mahdollisesti Tanskasta pyökin mukana.

5. Vähenemisen syyt / Uhkatekijät. Uhkana lehto
niityn kuusettuminen.

6. Toteutetut suojelutoimet.

7. Ehdotettavat suojelutoimet. Ruutumustesientä tu
lisi etsiä Nåtöstä sopivilta kasvupaikoilta. Mahdolli
sesti löydettävien esiintymien suojelu olisi suotavaa.

8. Kirjallisuus.

1cm
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GEASTRUMBADIUM Pers. Luokka: E
(G. umbilicaturn fr.)

NÄPAMÄÄTÄHTI

Gasteromycetes Kupusienet

1. Luonnehdinta. Pienikokoinen, vaaleanruskea,
4—7-liuskainen kupusieni, jonka itiöemät kehittyvät
karikkeeseen hautautuneina ja liuskojen auetessa
kohoavat maanpinnalle. Sienen itiöpallo on napa
maisesti uppoutunut liuskojen keskellä.

2. Levinneisyys. Hyvin laajalle levinnyt sieni. Poh
joismaissa se on harvinainen ja siitä on vain
muutamia löytöjä.

Suomessa se on tavattu yhdeltä paikalta Ahvenan
maalta.

3. Biologia. Napamaatähti kasvaa hiekkaisella maal
la, usein dyyneillä. Suomessa se on löydetty pieneltä
hiekkarannalta.

4. Kannan kehitys, Esiintymistiedot:

A: Lemland Nåtö, tieto perustuu Geastrum-suvun
tutkijan S. Sunheden lausuntoon. Näyte on
ilmeisesti Ruotsissa. Paikalla on käyty uudel
leen 1980-luvun alussa, jolloin sientä ei kuiten
kaan löydetty.

Saksan Liittotasavallassa E.

5. Vähenemisen syyt / Uhkatekijät. Uhkana maan-
käytön muutokset, mm. rantarakentaminen ja kulu
tus.

6. Toteutetut suojelutoimet.

7. Ehdotettavat suojelntoimet. Kasvupaikka tulisi
selvittää tarkemmin ja mahdollisesta kasvupaikasta
olisi suotavaa muodostaa luonnonsuoj elualue.

8. Kirjallisuus.

278



GEASTRUMNANUM Pers. Luokka: E

PIKKUMAATÄHTI
Gasteromycetes Kupusienet

1. Luonnehdinta. Pieni (0.5—3 cm), 6—9-liuskai-
nen, tummanruskea kupusieni.

2. Levinneisyys. Hyvin laajalle levinnyt sieni, joka
tunnetaan Euroopasta, Pohjois-Amerikasta, Austra
liasta ja Etelä-Afrikasta. Pohjoismaissa se on pai
koin yleinen Etelä-Skandinavian alvarialueilla ranni
kon tuntumassa.

Suomen ainoa esiintymä on Ahvenanmaalla.

3. Biologia. Pikkumaatähti kasvaa lämpimillä pai
koilla kuivilla hiekkaperäisillä matalakasvuisilla
kedoilla. Laji vaatii lievästi emäksistä maata. Kal
kinsuosija, mutta ei liene kalkinvaatija. Lahottaja.

Ahvenanmaan löytö on kuivalta, sammaleiselta,
lampaiden laiduntamalta kiviseltä niityltä. Paikan
humuskerros on hyvin ohut eikä maaperä ole kovin
kalkkipitoinen. Sienen seurassa kasvava putkilokas
vilajisto on tavanomainen, sen sijaan seutu on
monien harvinaisten kasvien esiintymisaluetta.

4. Kannan kehitys. Esiintymistiedot:

A: Fögiö Björkör 1972 neljä itiöemää, ei löydetty
myöhemmin etsinnöistä huolimatta.

Saksan Liittotasavallassa V.

5. Vähenemisen syyt / Uhkatekijät. Kasvupaikan
umpeutuminen laidunnuksen loputtua.

6. Toteutetut suojelutoimet. Björkör on luonnon
suojelualue. Kasvupaikka on ennallaan. cm

7. Ehdotettavat suojelutoimet. Laiduntamisen jatka
minen olisi suotavaa.

8. Kirjallisuus. Heeggström 1979.

kAI -
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GEASTRUM TRIPLEX Jungh. Luokka: E

KAULUSMAATÄHTI Kragjordstjärna

Gasteromycetes Kupusienet

1. Luonnehdinta. Iso (4—12 cm), 5—8-liuskainen,
ryhmittäin kasvava, kellanharmaa, vanhemmiten
ruskea kupusieni. Sienen ulkoseinämän sisäosasta
jää itiöemän tyvelle maljamainen kaulus.

2. Levinneisyys. Laajalle levinnyt sieni, Pohjois
maissa esiintyy melko yleisenä Tanskassa sekä Suo
men lisäksi Ruotsin ja Norjan eteläosassa.

Suomesta kaulusmaatähti tunnetaan muutamilta
paikoilta maan eteläpuoliskosta.

3. Biologia. Kaulusmaatähti kasvaa paksumultaisis
sa, kalkkipitoisissa lehtimetsissä. Se on kalkinvaati
ja ja lahottaja. Kuopiossa se kasvaa vanhan kalkki
kuopan tuntumassa lepikkorinteessä.

4. Kannan kehitys. Kaulusmaatähti tunnetaan nel
jältä paikalta, yksi havainnoista on 1980-luvulta.

TP: Suomusjärvi Kitula Kirju 1980 ja 1981, molem
pina vuosina yksi yksilö, ei löydetty myöhem
min;

U: Vantaa Vantaankylä 1936, 1937, ei etsitty myö
hemmin;

U: Vantaa Silvola 1954, ei etsitty myöhemmin;
Ku: Kuopio Jynkkä Yötarha 1974, paikka tuhoutu

nut.

5. Vähenemisen syyt / Uhkatekijät. Esiintymispaik
kojen kuusettuminen (mm. Suomusjärven kasvu-
paikka on kuusettunut). Kuopion kasvupaikalle on
rakennettu rivitaloja 1970-luvun lopulla.

6. Toteutetut suojelutoimet.

7. Ehdotettavat suojelutoimet. Kaulusmaatähden
nykyesiintyminen tulisi selvittää ja kasvupaikoista
tulisi muodostaa luonnonsuojelualueita, joita hoide
taan kuusettuminen estäen.

8. Kirjallisuus. Heikkilä & Vauras 1982.

1cm 1H -g
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HYGROCYBE SPÄDWEA (Scop. : Fr.) Karst. Luokka E

VIIRUVAHAKAS
Agaricales Helttasienet

1. Luonnehdinta. Tahmea, mustanruskealakkinen,
keskikokoinen (lakki 3—6 cm), keltahelttainen ja
-jalkainen helttasieni, jonka jalka ja lakki ovat
selvästi tummaviiruisia.

2. Levinneisyys. Sienen päälevinneisyysalue on Eu
roopassa, mutta se kasvaa harvinaisena myös Poh
jois-Amerikassa. Pohjoismaissa se tunnetaan harvi
naisena Tanskasta sekä Ruotsin ja Norjan eteläosas
ta.

Suomesta viiruvahakas on löydetty vain yhdeltä
paikalta Tampereen seudulta.

3. Biologia. Lahottajasieni, joka kasvaa etenkin
hiekkapohjaisilla niityillä. Syyssieni. Suomessa se
kasvaa kuivalla, avoimella kedolla, jossa kasvaa
muitakin harvinaisia sieniä, mm. tahmakieli, sysi
kieli, hakamaakieli ja karvakieli.

4. Kannan kehitys. Esiintymistiedot:

H: Nokia Maatialanharju 1975 ja 1977 muutaman
aarin alueella, ei nähty myöhemmin.

Saksan Liittotasavallassa V.

5. Vähenemisen syyt / Uhkatekijät. Uhkana esiinty
mispaikan metsittyminen, toisaalta tallaaminen. 1cm
6. Toteutetut suojelutoimet.

7. Ehdotettavat suojelutoimet. Viiruvahakkaan ny
kyesiintyminen tulee selvittää ja kasvupaikasta tulee
muodostaa luonnonsuojelualue, jota hoidetaan niit
tämällä ja laiduntamalla mieluummin kuin puustoa
raivaamalla. Liiallinen tallaaminen on estettävä.

8. Kirjallisuus. Cetto 1979, Hesler & Smith 1963.
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INONOTOPSIS SUBICUL OSA (Peck) Parm. Luokka: E

KAIKOKAAPA

Aphyllophorales Kääväkkäät

1. Luonnehdinta, Yksivuotinen, alustanmyötäinen,
pehmeä- ja ohutmaltoinen (2 mm paksu), ruskea
kääpä.

2. Levinneisyys, Pohjois-Amerikassa laajalle levin
nyt, mutta Euroopassa hyvin harvinainen sieni:
tunnetaan vain yhdeltä paikalta Neuvostoliiton poh
joisosasta ja Suomesta Rovaniemen seuduka.

3. Biologia. Kätkökääpä kasvaa ikimetsissä kuusel
la. Lahottaja.

4. Kannan kehitys. Esiintymistiedot:

L: Rovaniemen mlk, Pisavaara 1969, ei ole tavattu
myöhemmin etsinnöistä huolimatta. Esiinty
mispaikka on kuitenkin säilynyt ennallaan.

5. Vähenemisen syyt / Uhkatekijät. Niukkuuden
syynä vanhojen metsien ja lahoavien puiden vähene
minen.

6. Toteutetut suojelutoimet. Pisavaaran kasvupaik
ka on luonnonpuistossa.

7. Ehdotettavat suojelutoimet

8, Kirjallisuus. Niemelä & Kotiranta 1983.

0
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KARSTENELLA VERNALIS Harmaja Luokka: E

KALVOMALJAKAS
Pezizales MaIj asienet

1. Luonnehdinta. Pieni (3—12 mm), hyvin ohut
(0.4—0.7 mm), punainen, reunoiltaan vihertävän
keltainen, kalvomainen, maassa ja karikkeessa kas
vava kotelosieni. Taksonomisesti varsin erillinen.
Sukunsa ja heimonsa ainoa laji. Kuvattu tieteelle
uutena Suomesta.

2. Levinneisyys. Tunnetaan koko maailmasta tois
taiseksi vain Suomesta Uudenmaan läänistä.

3. Biologia. Kalvomaljakas kasvaa rehevässä pähki
näpensaslehdossa keväällä hyvin kalkkipitoisessa
maassa, varsinkin paikoissa, joissa maan pintaker
ros on rikkoutunut. Lähellä kasvavat mm. niinipuu
ja suomukka.

4. Kannan kehitys. Esiintymispaikat:

U: Lohjan mlk. Virkkala Pähkinäniemi 1967,
1972, 2—3 paikkaa n. 100 metrin säteellä,
paikka samanlainen 1982.

5. Vähenemisen syyt / Uhkatekijät. Uhkana on
liiallinen kulutus, sillä esiintymispaikka on Virkka
lan taajaman ulkoilualue. Uhkana myös maankäy
tön muutokset.

6. Toteutetut suojelutoimet

7. Ehdotettavat suojelutoimet. Taksonomisen erilli
syytensä ja harvinaisuutensa vuoksi erityisesti suo
jeltava laji; kasvupaikka rauhoitettava ja hoidettava
pähkinälehtona kuusettuminen estäen.

8. Kirjallisuus. Harmaja 1969 ja 1974b.
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LECCINUMNIGRESCENS (Rich & Roze) Sing. Luokka: E
(Leccinum croctpodium (Let.) Watl.)

KELTALEHMÄNTATTI

Agaricales Helttasienet

1. Luonnehdinta, Keskikokoinen (lakki 6—7 cm,
jalka 7 cm), keltainen, kuivattuna kellanruskea tatti,
joka mustuu helposti kosketuksesta. Tunnistaminen
vaikeaa.

2. Levinneisyys. Keltalehmäntatti kasvaa harvinaise
na Keski-Euroopan lehtimetsävyöhykkeessä. Poh
joismaissa se on eteläinen.

Suomesta se on tavattu yhdeltä paikalta Turun
seudulta.

3. Biologia. Mykoritsasieni, joka kasvaa lehtimetsis
sä tammien ja pyökkien alla. Se on ilmaston suhteen
vaativa. Suomalainen kasvupaikka on aurinkoinen
ja lämmin rinne, jossa kasvaa tammia ja pähkinä
pensasta. Se on meillä pohjoisrajoillaan.

4. Kannan kehitys

TP: Turku Ruissalo Ajatinniemi 1960; etsitty tur
haan myöhemmin. Kasvupaikka on säilynyt
ennallaan.

5. Vähenemisen syyt / Uhkatekijät. Puuston tihene
minen niin, että kasvupaikan pienilmasto muuttuu.

6. Toteutetut suojelutoimet. Alue on luonnonsuoje
lualuetta.

7. Ehdotettavat suojelutoimet. Sienen esiintymisestä
alueella on tehtävä yksityiskohtainen selvitys ja sen
perusteella laadittava hoitosuunnitelma.

8. Kirjallisuus. Kallio 1963, 1979.

2 cm
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LEPIOTA LIGNICOLA Karst. Luokka: E

AARNIUKONSIENI
Agaricales Helttasienet

1. Luonnehdinta. Keskikokoinen (jalka 4—10 cm,
lakki 3—7 cm), laholla puulla kasvava helttasieni,
jolla on ruskeasuomuinen lakki ja jalka. Kuvattu
tieteelle uutena Suomesta.

2. Levinneisyys. Erittäin harvinainen pohjoisen ha
vumetsävyöhykkeen sieni, joka on löydetty Suomen
lisäksi Siperiasta kolmelta paikalta, ilmeisesti myös
Yhdysvalloista Ohiosta.

Suomessa aarniukonsieni on löydetty kolmesta pai
kasta Hämeen läänistä.

3. Biologia. Aarniukonsieni kasvaa ikimetsissä la
honneella koivupuulla. Syyssieni.

4. Kannan kehitys. Esiintymistiedot:

H: Lammi Evo Kotisten aarnialue 1964—1975 lä
hes joka vuosi, pari tietoa noin 1980, ei näky
nyt viime vuosina;

H: Padasjoki Vesijako 1956, 1972, 1985;
H: Tammela Mustiala 1879, ei ole löydetty myö

hemmin. Paikka on todennäköisesti muuttu
nut.

Neuvostoliitossa luokiteltu harvinaiseksi.

5. Vähenemisen syyt / Uhkatekijät. Aarniukonsieni
on häviämässä vanhojen aarnioiden hävitessä. Leh
tipuut eivät säily suojelualueillakaan ilman hoitotoi
mia.

6. Toteutetut suojelutoimet. Vesijako on luonnon-
puisto ja Kotisten alue on metsähallinnon aarnialue,
joka periaatteessa säilyy.

7. Ehdotettavat suojelutoimet. Kotisten alueesta,
jolla esiintyy lukuisia uhanalaisia ikimetsälajeja, on
perustettava luonnonsuojelualue ja järeän, lahoavan
koivupuun jatkuva esiintyminen on turvattava hoi
totoimin.

8. Kirjallisuus. Karsten 1879 ja 1885, Knudsen 1980,
Vasser 1985.
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LINDTNERIA TRACHYSPORA (Bourd. & Galz.) Pilåt

KULTASOPIKKA

Luokka: E

Aphyllophorales Kääväkkäät

1. Luonnehdinta. Alustanmyötäinen, melko pieni
(n. 5 cm), tuoreena kirkkaan lohen-oranssinpunai
nen, kuivuessaan harmaanruskeaksi muuttuva, leh
tipuissa kasvava yksivuotinen kääpä, jonka pillistö
on verkkomainen, matala ja pillit väljiä.

2. Levinneisyys. Laji tunnetaan Keski-Euroopasta
sekä hyvin harvinaisena Kanadasta. Pohjoismaissa
se on tavattu Tanskasta ja Suomesta.

3. Biologia. Kultasopikka kasvaa Keski-Euroopassa
lehtomaisissa metsissä hyvin laholla lehtipuulla.

Suomessa se on tavattu lehtoniityltä kaatuneen saar
nen rungon alapinnalta, missä se kasvoi melko
runsaana.

4. Kannan kehitys. Esiintymistiedot:

A: Eckerö Skag 1965, 1966, ei etsitty myöhemmin.

5. Vähenemisen syyt / Uhkatekijät. Uhkana lahojen
lehtipuiden väheneminen metsänhoitotoimenpitei
den vuoksi sekä lehtoniittyjen sulkeutuminen.

6. Toteutetut suojelutoimet

7. Ehdotettavat suojelutoimet. Skagin alueella esiin
tyy lukuisia uhanalaisia lajeja, sinne on tarpeen
muodostaa riittävän laajat suojelualueet.

8. Kirjallisuus. Laine 1967.
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MELANOPHYLLUMEVREI (Mass.) Sing. Luokka: E
(Lepiota eyrei (Mass.) Lange)

SINIHELTTAJAUHIKAS Grönsporig fjällskivling

Agaricales Helttasienet

1. Luonnehdinta. Pieni (lakki 1—3 cm leveä, jalka
n. 5 cm), ukonsientä muistuttava, maassa kasvava
helttasieni, jolla on okranvärinen, jauhepintainen
lakki ja siniset heltat.

2. Levinneisyys. Laajalle levinnyt, mutta kaikkialla
harvinainen. Pohjoismaista se tunnetaan Tanskasta
ja Etelä-Ruotsista vähälukuisena.

Suomessa se on löydetty vain yhdeltä paikalta lou
naisesta tammivyöhykkeestä.

3. Biologia. Sinihelttajauhikas kasvaa lehdoissa pal
jaalla maalla, sinijuurikasvustoissa ja sammalikois
sa. Se ei viihdy happamassa maassa. Loppukesällä
itiöemiä muodostava lahottaja.

Suomen kasvupaikka on tammi-pähkinälehto.

4. Kannan kehitys. Esiintymistiedot:

TP: Halikko Vaisakko 1965 kaksi itiöemää, 1980-
luvulla parina vuonna, mahdollisesti 1983.

5. Vähenemisen syyt / Uhkatekijät. Uhkana kuuset
tuminen.

6. Toteutetut suojelutoimet. Alue on ostettu valtiol
le luonnonsuojelutarkoituksiin, mutta ei vielä rau
hoitettu.

7. Ehdotettavat suojelutoimet. Alueen hoito; lehdon
kuusettuminen on estettävä.

8. Kirjaliisuus. Nyman 1968.

1cm
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MORCHELLÄ SEMILIBERA Fr. Luokka: E

KELLOHUHTASIENI

Pezizales Maljasienet

1. Luonnehdinta. Kartiomainen, keskikokoinen (5—
15 cm), kellan- tai oliivinruskealakkinen, valkojal
kainen, keväällä ja varhaiskesällä kasvava kotelosie

2. Levinneisyys. Laajalle levinnyt lauhkeassa ilmas
tovyöhykkeessä. Pohjoismaissa harvinaisena Ruot
sia ja Norjan eteläosissa.

Suomessa se on varmasti tavattu vain yhdeltä pai
kalta Turun saaristosta.

3. Biologia. Kellohuhtasieni kasvaa kosteissa metsis
sä, lehdoissa, puutarhoissa ja puistoissa. Suomessa
kellohuhtasieni kasvoi merenrantalepikossa kesä
kuussa. Lahottaj asieni.

4. Kannan kehitys. Esiintymistiedot:

TP: Houtskari Jungfruskär 1958 yksi itiöemä; haet
tu turhaan 1982.

Lisäksi epävarmaksi jäänyt määritys A: Lemland,
Herrö 1948,

Ruotsissa 5.

5. Vähenemisen syyt / Uhkatekijät. Lähinnä met
sänhoitoimet.

6. Toteutetut suojelutoimet. Osa Jungfruskäristä
kuuluu jo Saaristomeren kansallispuistoon.

7. Ehdotettavat suojelutoimet. Sienen esiintyminen
saarella tulee yksityiskohtaisesti selvittää ja mikäli
kasvupaikka ei kuulu luonnonsuojelualueeseen, on
sen rauhoittamista kiirehdittävä.

8. Kirjallisuus

-‘• 1cm
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MYCENA TINTINNABULUM (Fr.) Qul. Luokka: E

TALVIHIIPPO Vinterhätta

Agaricales Helttasienet

1. Luonnehdinta. Melko pieni (0.5—2 cm), lyhyt
jalkainen, mustahkolakkinen helttasieni, joka kas
vaa tiheinä tuppaina, usein yli 30 itiöemän ryhminä
lahopuulla.

2. Levinneisyys. Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa
esiintyvä sieni. Pohjoismaista Tanskassa yleinen,
muualla eteläinen ja harvinainen.

Suomessa talvihiippo on levinneisyytensä pohjoisra
joilla ja se on tavattu vain maan lounaisosasta
kahdelta paikalta.

3. Biologia. Talvihiippo kasvaa lehtipuiden (leppä,
pyökki, tammi ja koivu) rungoilla ja kannoissa.
Itiöemiä esiintyy myöhäissyksystä helmikuulle. La
hottaja.

Suomessa se on tavattu tammelta ja koivulta. Tam
misaaren kasvupaikka on kaupungin puistoaluetta.

4. Kannan kehitys. Esiintymistiedot:

U: Tammisaari Ramsholmen 1957, 1961;
H: Tammela Mustiala 1882.

5. Vähenemisen syyt / Uhkatekijät. Lahoavien lehti-
puiden väheneminen metsistä.

6. Toteutetut suojelutoimet.

7. Ehdotettavat suojelutoimet. Ramsholmenista tu
lee muodostaa luonnonsuojelualue, josta ainakin
osa jätetään luonnontilaisesti kehittymään niin, ettei
kuolleita ja lahoavia puita poisteta.

8. Kirjallisuus. Hintikka 1963.
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OTIDEA PHLEBOPHORA (Berk. & Br.) Sacc. Luokka: E

KUOPPAJÄNÖNKORVA

Pezizales Maljasienet

1. Luonnehdinta, Ohutmaltoinen, keltainen, hieman
epäsäännöllisen muotoinen, pieni (läpimitaltaan
enintään 3 cm), korvamainen, lehtomaalla kasvava
kotelosieni, jonka tyvi on kuoppainen.

2. Levinneisyys. Koko maailmassa hyvin harvinai
nen; muutama tieto Keski-Euroopasta.

Suomesta on yksi löytöpaikka Uudenmaan läänistä.

3. Biologia. Kuoppajänönkorva kasvaa kalkkiseu
dulla lehtomaalla, ilmeisesti varsinkin savimullalla,
yleensä vain lehtimetsissä (pyökki, tammi, pähkinä
pensas jne.). Itiöemiä loppukesällä. Suomessa se
kasvaa rehevässä lehdossa.

4. Kannan kehitys. Esiintymistiedot:

U: Lohjan mlk. Jalassaari 1967, kasvupaikalla
käyty usein, viimeksi 1984, mutta sientä ei ole
nähty, kasvupaikka ei ole muuttunut.

5. Vähenemisen syyt / Uhkatekijät. Kasvupaikka on
maantien reunassa. Tienparannus on juuri tehty;
uhkana rakentaminen ja hakkuut.

6. Toteutetut suojelutoimet

7. Ehdotettavat suojelutoimet. Kasvupaikkana oleva
pieni lehto, mukaanlukien läheinen hyvin iso tammi,
on rauhoitettava. Jalassaaren, jossa on lukuisia
uhanalaisia lajeja, lajisto tulee selvittää ja parhaista
alueista tulee muodostaa luonnonsuojelualueita.

8. Kirjallisuus. Harmaja 1974a.

,kW -p5--
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OUDEMÄNSIELLA LONGIPES (Buil.: Fr.) Moser Luokka: E
(Xerula longipes (Buil.: Fr.) Maire)

NUKKAJUUREKÄS Luddnagelskivling

Agaricales Helttasienet

1. Luonnehdinta. Ruskea, nukkapintainen, kitke
ränmakuinen helttasieni, jolla on pitkä (3—9 cm),
uurteinen ja syvään juurehtiva jalka ja noin 5 cm
leveä lakki.

2. Levinneisyys. Euraasialainen sieni, Keski-Euroo
passa yleinen, Pohjoismaissa hyvin harvinainen,
tunnetaan muutamalta paikalta Etelä-Ruotsista ja
Tanskasta.

Suomesta se on löydetty vain yhdestä paikasta
Turun seudulta. Esiintymä on levinneisyysalueen
pohjoisin.

3. Biologia. Nukkajuurekas kasvaa etelämpänä
kuusi- ja pyökkimetsissä sekä ruohikkoisissa tammi-
metsissä kalkkipitoisella maalla lehtipuiden, mielui
ten tammen tai pyökin juurella. Suomessa sen kas
vupaikka on ruohoinen tammia kasvava rinne, jossa
kasvaa myös muita eteläisiä sienilajeja. Lahottaja.

4. Kannan kehitys. Esiintymistiedot:

TP: Turku Kulho Linnavuori 1956, alue säilynyt
ennallaan, mutta sientä ei ole löytynyt myö
hemmin.

Ruotsissa alustavalla uhanalaisten listalla.

5. Vähenemisen syyt / Uhkatekijät. Maankäytön
muutokset, lehtipuiden väheneminen ja puuston lii
allinen tiheneminen

6. Toteutetut suojelutoimet.

7. Ehdotettavat suojelutoimet. Kulhon luonnonsuo
jelualuetta tulee laajentaa käsittämään myös Linna
vuori.

8. Kirjallisuus. Dörfelt 1979 ja 1981, Kallio 1963.
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PIPTOPORUS PSEUDOBETULINUS (Pilät) Pilät Luokka: E

HAAVANPÖKKELÖKÄÄPÄ

Aphyllophorales Kääväkkäät

1. Luonnehdinta. Yksivuotinen, kookas, pökkelö
käävän näköinen, mutta haavalla yksittäin kasvava
kääpä. Ei tee itiöemiä joka vuosi, siksi vaikea
havaita.

2. Levinneisyys. Harvinainen, pohjoisen havumetsä
vyöhykkeen mantereisilla ja pohjoisilla alueilla
esiintyvä sieni. Tavattu etupäässä Neuvostoliiton
pohjoisosista Siperiasta ja Suomen rajan tuntumas
ta.

Pohjoismaista löydetty vain kahdelta paikalta Suo
mesta: Keski-Suomen läänistä ja Lapin läänistä
Rovaniemen seudulta.

3. Biologia. Haavanpökkelökääpä kasvaa elävillä tai
pystyssä olevilla kuolleilla haavoilla. Loinen ja val
kolahottaja.

4. Kannan kehitys. Esiintymistiedot:

KS: Karstula kirkonkylä Päällisenjärvi 1956, 1964,
ei tietoja myöhemmin, runko luultavasti kaatu
nut;

L: Rovaniemen mlk. Pisavaara 1957—1984, usei
na vuosina, jokaisena havaintovuonna useissa
puissa.

5. Vähenemisen syyt / Uhkatekijät. Lahoamaan
jätettyjen haapojen väheneminen. Haavat eivät säily
luonnonsuoj elualueillakaan ilman hoitoa.

6. Toteutetut suojelutoimet. Pisavaara on luonnon
puisto.

7. Ehdotettavat suojelutoimet. Vanhojen haapojen
säilymisen turvaaminen tarvittaessa hoitotoimin
myös Pisavaaran luonnonpuistossa.

8. Kirjallisuus. Niemelä 1978.
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PLEUROTU$ CAL YPTRA TUS (LindbL: Fr.) Sacc. Luokka: E

HAAPAVINOKAS
Äphyllophorales Kääväkkäät

1. Luonnehdinta. Keskikokoinen (lakki 3—9 cm),
harmaanruskea helttasieni, jonka nuorta itiöemää
peittää kalvomainen suojus. Suhteellisen helposti
tunnettavissa.

2. Levinneisyys. Hyvin harvinainen, eurooppalainen
sieni, joka kasvaa havumetsävyöhykkeessä ja Keski-
Euroopan vuoristoissa: Jugoslavia, Tsekkoslovakia,
Unkari, Saksan Liittotasavalta.

Pohjoismaista tunnetaan vain Suomesta, yhteensä
kahdelta paikalta Turun ja Porin sekä Oulun läänis
tä.

3. Biologia. Suomessa haavalla elävä loinen ja
lahottaja, jonka itiöemä tunkeutuu paksun kaarnan
läpi. Keski-Euroopassa se kasvaa myös muilla Po
putus-lajeilla.

4. Kannan kehitys. Suomesta yksi hyvin vanha ja
yksi tuore tieto.

TP: Merikarvia 1859;
0: Ranua Papinpalo 1970.

Saksan Liittotasavallassa V.

5. Vähenemisen syyt / Uhkatekijät. Vanhojen haa
pojen väheneminen.

6. Toteutetut suojelutoimet.

7. Ehdotettavat suojelutoimet. Nykyesiintyminen
Ranuan Papinpalon alueilla tulee selvittää ja aluees
ta muodostaa tarvittaessa luonnonsuojelualue, jossa
vanhojen haapojen säilyminen turvataan.

8. Kirjallisuus. Hiiber 1981, 1982.
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PORONIA PUNCTATA (L.: Fr.) Fr. Luokka: E

LANTAPISTESIENI fatsvamp

Pyrenomycetes Kotelopulloiset

1. Luonnehdinta. Pieni (alle 1 cm), harmaanvalkoi
nen, mustapisteinen, kiilamainen lantasieni.

2. Levinneisyys. Laajalle levinnyt kautta Euraasian.
Pohjoismaissa Tanskassa, Etelä-Ruotsissa ja Nor
jassa Oslon seudulla.

Suomesta tunnetaan viisi kasvupaikkaa rannikolta
Helsingistä Ouluun.

3. Biologia. Lantapistesieni kasvaa hevosen ja lam
paan lannalla. Se on kulttuurilaji, jonka ekologiaa
ei täysin tunneta. Eräiden havaintojen mukaan se
pystyy tulemaan toimeen vain metsässä, kalkkipitoi
silla paikoilla.

4. Kannan kehitys. Suomen viisi löytöpaikkaa ovat
maan eteläpuoliskolta 1800-luvulta alkaen, viimeisin
tämän vuosisadan puolivälistä.

TP: Merimasku 1858, 1859;
U: Helsinki Kamppi 1800-luvun puolivälissä;
U: Tammisaari Hästö 1912; 1cm
V: Närpiö 1859;
0: Hailuoto Pöllä 1948.

Lantapistesieni on ollut kaikkialla Keski-Euroopassa
yleinen 1800-luvulla, mutta taantunut 1900-luvulla.
Ruotsissa alustavalla uhanalaisten listalla.

5. Vähenemisen syyt / Uhkatekijät. Syynä vähene
miseen lienevät hevosten väheneminen ja metsälai
dunnuksesta luopuminen.

6. Toteutetut suojelutoimet.

7. Ehdotettavat suojelutoimet.

8. Kirjallisuus. Krieglsteiner 1981.
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PULVEROBOLETUS HEMICHRY$US (Berk. & Curt.) Sing. Luokka: E
(Boletus hemichrysus Berk. & Curt.)

RIKKITATTI
Agaricales Helttasienet

1. Luonnehdinta. Keltainen, keskikokoinen (4—12
cm), usein kannoilla kasvava tatti, jonka jalan
tyvirihmasto on kirkkaan keltainen ja malto sinisty
vä.

2. Levinneisyys. Yleisehkö lauhkeilla ilmastoalueil
la, mutta harvinainen Pohjois-Euroopassa. Sieni
tunnetaan myös Pohjois-Amerikasta ja Kauko-Idäs
tä.

Suomesta se on tavattu yhdeltä paikalta Turusta.

3. Biologia. Rikkitatti kasvaa Keski-Euroopassa la
holla havupuulla, havupuiden kannoissa, karikkeel
la ja sahajauhoissa. Turusta löytynyt sieni kasvoi
tammimetsässä karikkeisessa maassa. Rikkitatti on
meillä levinneisyysalueensa pohjoisrajoilla. Syyssie
ni.

4. Kannan kehitys. Esiintymistiedot:

TP: Turku Ruissalo Choraeuksen lähteen luona
1965, ei nähty myöhemmin lukuisista etsinnöis
tä huolimatta.

Ruotsissa alustavalla uhanalaisten listalla. Saksan
Liittotasavallassa V.

5. Vähenemisen syyt / Uhkatekijät. Esiintymispaik
ka on kulunut virkistyskäytössä ennen rauhoitusta.

6. Toteutetut suojelutoimet. Ruissalosta osa on
luonnonsuoj elualuetta.

7. Ehdotettavat suojelutoimet

8. Kirjallisuus. Kallio & Heikkilä 1978.

1cm
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PUL VEROBOLETUS LIGNICOLA (Kallenb.) Pilät Luokka: E
(Boletus lignicola Kallenb.)

KANTOTÄTTI

Agaricales Helttasienet

1. Luonnehdinta. Ruskealakkinen (lakki 4—lO cm
leveä) ja -jalkainen usein monien itiöemien tuppaina
kasvava tatti, jolla on keltainen, mutta pian sinisty
vä malto.

2. Levinneisyys. Kantotatti kasvaa harvinaisena
Keski-Euroopassa sekä Kanadassa. Pohjoismaissa se
tunnetaan vain kahdesta paikasta: Tanskasta ja
Suomen etelärannikolta,

3. Biologia. Kantotatti on Suomessa kasvanut to
dennäköisesti männyn kannossa. Ei tiedetä varmas
ti, vaatiiko sieni yhteyden eläviin puihin; todennä
köisesti lahottaja,

4. Kannan kehitys. Esiintymistiedot:

TP: Inkoo Fagervik 1963; sientä ei ole myöhemmin
löydetty ja kanto on hävinnyt, paikka on muu
toin ennallaan.

Saksan Liittotasavallassa V.

5. Vähenemisen syyt / Uhkatekijät. Uhkana puiston
hoito ja rakentaminen.

6. Toteutetut suojelutoimet. Inkoon Fagervik on
museokartano, jonka ympäristö pyritään säilyttä
mään nykyisessä asussaan.

7. Ehdotettavat suojelutoimet. Fagervikin puistosta
tulee muodostaa luonnonsuojelualue, jota hoidetaan
puistona niin, että syrjäisimmissä osissa pyritään
turvaamaan lahottaj asienten elinmahdollisuudet.

8. Kirjallisuus. Kallio & Heikkilä 1978.
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SOWERBYELLA BREVISPORA Harmaja Luokka: E

RUSKOJUURTOMALJAKAS
Pezizales Maljasienet

1. Luonnehdinta. Keskikokoinen (n. 6 cm korkea ja
2 cm leveä), punaruskea, jalallinen maljasieni. Ku
vattu tieteelle uutena Suomesta.

2. Levinneisyys. Koko maailmassa tunnetaan vain
Suomesta, Hämeen läänistä.

3. Biologia. Esiintymispaikka on lehtomainen OMT
kuusikko, jossa ruskojuurtomaljakas kasvoi lehtika
rikkeessa.

4. Kannan kehitys. Esiintymistiedot:

H: Lammi Hauhiala Lamminjärven eteläpuolella
1981.

5. Vähenemisen syyt / Uhkatekijät. Metsänhoitotoi
met, viereisen peltoraivion laajentaminen.

6. Toteutetut suojelutoimet.

7. Ehdotettavat suojelutoimet. Esiintymispaikasta
on muodostettava suojelualue. Sienen esiintyminen
ja ekologia tulee yksityiskohtaisesti selvittää ja laa
tia tämän pohjalta hoitosuunnitelma.

8. Kirjallisuus. Harmaja 1984.

1cm
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TULOSTOMA NIVEUM Kers Luokka: E

SÄMMÄLJALKAKUUKUNEN

Gasteromycetes Kupusienet

1. Luonnehdinta. Pieni (l—2 cm), pitkäjalkainen,
valkoinen kupusieni.

2. Levinneisyys. Koko maailmassa erittäin harvinai
nen. Sieni on kuvattu tieteelle uutena Ruotsista,
jossa Tukholman lähellä saaristossa on lukuisia
löytöpaikkoja. Tanskasta se tunnetaan yhdeltä pai
kalta.

Suomessa se on löydetty vain yhdelta paikalta lou
naissaaristosta.

3. Biologia. Sammaljalkakuukunen kasvaa etenkin
avoimilla rikkonaisilla kalkkikallioilla ja kalkkisam
malilla ilmavissa, kuivissa sammaltuppaissa, jotka
eivät helposti jäädy syksyllä tai talvella. Suomalai
nen kasvupaikka on laidunnettu. Ruotsissa sieni
kasvaa myöhään syksyllä tai alkutalvesta; suomalai
nen löytö oli loppukesältä.

4. Kannan kehitys. Esiintymistiedot:

TP: Korppoo Hummelskär 1962, ei etsitty myöhem
min.

5. Vähenemisen syyt / Uhkatekijät. Laidunnuksen
loppuminen ja maankäytön muutokset.

6. Toteutetut suojelutoimet

7. Ehdotettavat suojelutoimet. Hummeiskärin esiin
tymästä on tehtävä selvitys ja paikasta on tarvittaes
sa muodostettava luonnonsuojelualue.

8. Kirjallisuus. Kers 1978b.
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XYLARIA POL YMORPHA (Pers.: Merat) Greville Luokka: E

NUIJASARVISIENI
Ascomycetes Kotelosienet

1. Luonnehdinta. Kannoilla elävä kotelosieni, jonka
alustapahka on musta, sisältä valkoinen, 1—7 cm:n
korkuinen, nuijamainen ja jalallinen.

2. Levinneisyys. Keski-Euroopassa yleinen sieni.
Pohjoismaissa harvinaisena Suomen lisäksi Tans
kassa, Etelä-Ruotsissa ja Norjassa Oslon seudulla.

Suomesta tunnetaan yhdeltä paikalta Uudeltamaal
ta.

3. Bio]ogia. Nuijasarvisieni kasvaa jalojen lehtipui
den kannoilla ja juurilla, mieluiten pyökillä ja
saarnella. Suomessa se kasvoi tammen kannolla.

4. Kannan kehitys. Esiintymistiedot:

U: Inkoo Fagervik 1965.

5. Vähenemisen syyt / Uhkatekijät. Uhkana puiston
hoito ja rakentaminen.

6. Toteutetut suojelutoimet

7. Ehdotettavat suojelutoimet. Fagervikin puistosta
on muodostettava luonnonsuojelualue, jota hoide
taan puistona niin, että syrjäisimmissä osissa pyri
tään turvaamaan lahottajasienten elinmahdollisuu
det.

8. Kirjallisuus. Kallio & Kankainen 1968.

1cm

1cm
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VAARANTUNEET SUURSIENET

Mehikääpä Aurantioporus fissilis
Häräntatti Botetus queletii
Liuskamaamuna Bovista tomentosa
Kirjokaunolakki Catocybe onychina
Sinimukula Chamonixia caespitosa
Heloseitikki Cortinarius cinnabarinus
OIiviseitikki Cortinarius otivaceofuscus
Turkkiorakas Dentipeltis fragilis
Haperomukula Etasmomyces mattirolanus
Ruohikkokieli Geogiossum fattax
Raidantuoksukääpä Hapioporus odorus
Härmämörsky Helvella obtongispora
Suohytyvinokas Hohenbuehetia tongzpes
Liuskapielus Hypocreopsis lichenoides
Imelärisakas Inocybe godeyi
Outorisakas Inocybe mystica
Mokkakääpä Inonotus hispidus
Punatäpiärousku Lactarius controversus
Viherukonsieni Lepiota grangei
Koiranpökkösieni Mutinus caninus
Sitruunaj änönkorva Otidea concinna
Tammenkerroskääpä Perenniporia medutta-panis
Pisarahelttahelokka Photiota albocrenulata
Viuhkokääpä Potyporus umbetlatus
Röyhelökääpä Pycnoporetlus atbotuteus
Tuoksuvyökääpä Trametes suaveolens
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A URANTIOPORUS FISSILIS (Berk. & Curt.) H. Jahn Luokka: V

MEHIKÄÄPÄ Apelticka

Aphyllophorales Kääväkkäät

1. Luonnehdinta. Yksivuotinen, paksu, kiilamainen
kaviomainen, keskikokoinen (10—15 cm), valkoi
nen, vanhemmiten ruskehtava kääpä, joka kutistuu
ja kovettuu kuivuessaan.

2. Levinneisyys. Tunnetaan pohjoisella pallonpuo
liskolla Keski-Euroopasta Brittein saarilta Siperiaan
ja Pohjois-Amerikkaan saakka. Pohjoismaissa ete
läinen ja harvinainen, tunnetaan kaikista maista.

Suomesta se tunnetaan yhteensä kolmelta kasvupai
kalta Uudenmaan ja Hämeen lääneistä.

3. Biologia. Mehikääpä kasvaa elävillä lehtipuilla
puun raoissa ja irronneissa oksan onkaloissa. Ete
lämpänä Euroopassa useilla eri lehtipuilla, Suomes
ta se tunnetaan kynäjalavalta ja haavalta. Ruotsissa
yleisin omenapuilla. Itiöemiä kesällä ja syksyllä.

4. Kannan kehitys. Esiintymistiedot:

U: Lohja mlk. Lohjansaari Paavola 1978;
U: Pohja 1962, useita keräyksiä myöhemmin;
H: Lammi Biologinen asema 1975, 1980.

Ruotsissa alustavalla uhanalaisten listalla.

5. Vähenemisen syyt / Uhkatekijät. Metsänhoitotoi
met. Lehtipuiden väheneminen metsistä.

6. Toteutetut suojelutoimet. Lohjan Paavola on
luonnonsuoj elualue. Lammin biologisen aseman
aluetta on hoidettu luonnonsuojelualueen tavoin.

7. Ehdotettavat suojelutoimet. Isäntäpuiden säilyt
täminen esiintymisalueilla. Lammin biologisen ase
man alueesta tulee muodostaa luonnonsuojelualue,
jota hoidetaan.

8. Kirjallisuus. Niemelä 1978.
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BOLETUS QUELETII Schulz. Luokka: V
(Boletus erythropus Pers.)

HÄRÄNTÄTTI
Agaricales Helttasienet

1. Luonnehdinta. Keskikokoinen (5—15 cm), puna
ruskealakkinen, tanakkajalkainen, sinistyvämaltoi
nen tatti. Vaikea erottaa veritatista, joka on lähulaji.

2. Levinneisyys. Häräntatti tunnetaan Euroopasta,
Afrikan pohjoisosista ja Aasiasta aina Kiinaan saak
ka. Keski-Euroopassa se on yleinen tammen levin
neisyysalueella. Pohjoismaissa se kasvaa Suomen
lisäksi Tanskassa ja Etelä-Ruotsissa.

Suomesta se tunnetaan muutamalta paikalta Turun
ja Porin läänistä.

3. Biologia. Keski-Euroopassa häräntatti kasvaa
pyökin ja tammen sekä lehmuksen seuralaisena
happamallakin maalla. Se on lehtopuiden, etenkin
tammen mykoritsasieni. Suomen kasvupaikat ovat
avoimia, puistomaisia tammien reunustamia kuivia
niittyjä, missä se kasvaa paljaalla, lievästi emäksisel
lä maalla yleensä yksittäin tai pieninä ryhminä.
Meillä se on kalkinvaatija.

4. Kannan kehitys. Esiintymistiedot:

TP: Houtskari Gloet 1980-luvulla muutamia itiöe
miä vuosittain.

TP: Parainen Lenholm 1966—1984 (vuosittain 2—4
itiöemää) kahdella, noin kilometrin päässä toi
sistaan olevalla paikalla;

TP: Parainen Peksor 1965 kolme itiöemää, ei tavat
tu myöhemmin.

Lisäksi TP: Turku Katariinanlaakso 1983, määrityk
seltään epävarma löytö.

Saksan Liittotasavallassa V.

5. Vähenemisen syyt / Uhkatekijät. Uhkana kuuset
tuminen ja niittyjen sulkeutuminen.

6. Toteutetut suojelutoimet.

7. Ehdotettavat suojelutoimet. Peksorin ja Lenhol
min kasvupaikoista tulee muodostaa luonnonsuoje
lualueet, joille laaditaan hoitosuunnitelma, jonka
mukaan alueet pyritään säilyttämään puoliavoimi
na.

8. Kirjallisuus. Hietavuo 1969, Kallio & Heikkilä
1978.

2 cm

302



BOVISTA TOMENTOSA (Vitt.) Qul. Luokka: V

LIUSKAMAAMUNA

Gasteromycetes

Kopparbrun äggsvamp

Kupusienet

1. Luonnehdinta. Pieni (1—2 cm), pallomainen,
lopulta sileäpintainen ja kastanjanruskea maassa
kasvava kupusieni.

2. Levinneisyys. Liuskamaamuna kasvaa vähäsatei
sula alueilla Keski-ja Pohjois-Euroopassa, Grönlan
nissa ja Koillis-Kanadassa. Pohjoismaissa se on
harvinaisehko, tunnetaan muutamilta paikoilta ai
nakin Norjasta.

Suomesta tunnetaan kaksi kasvupaikkaa Lapin lää
nin länsiosasta.

3. Biologia. Liuskamaamunan kasvupaikat ovat kui
via, aurinkoisia ja puoliavoimia paikkoja. Se viihtyy
etenkin kalkkipitoisella maalla. Lahottaja. Saattaa
hyötyä ihmistoiminnasta; Kolarissa se kasvoi enti
sessä kalkinpolttohaudassa ja Kemissä laajalla hiek
kakuoppa-alueella.

4. Kannan kehitys. Esiintymistiedot:

L: Kolari Äkäsjokisuu 1968, ei löydetty etsinnöis
tä huolimatta 1983;

L: Kemi, Ajossaari 1984.

Ruotsissa alustavalla uhanalaisten listalla, Saksan
Liittotasavallassa V.

5. Vähenemisen syyt / Uhkatekijät. Kolarin kasvu-
paikalla liiallinen kalkkipöly on ollut todennäköinen
häviämisen syy.

1cm

6. Toteutetut suojelutoimet.

7. Ehdotettavat suojelutoimet. Kasvupaikkojen pitä
minen avoimina.

8. Kirjallisuus. Kreisel 1967, Ulvinen 1969.
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CALOCYBE ONYCHINA (fr.) Donk Luokka: V

KIRJOKAUNOLAKKI
Agaricales Helttasienet

1. Luonnehdinta. Keskikokoinen (2—9 cm), kelta
helttainen sieni, jonka kellanruskean lakin pinta on
himmeä.

2. Levinneisyys. Kirjokaunolakki tunnetaan Euroo
pasta ja Pohjois-Amerikasta. Pohjoismaissa se on
hyvin harvinainen, tavattu Suomen lisäksi vain yh
deltä paikalta Norjasta.

Suomesta kirjokaunolakki tunnetaan yhteensä vii
deltä kasvupaikalta Kuopion, Oulun ja Lapin lää
neistä.

3. Biologia. Keski-Euroopassa kirjokaunolakki kas
vaa vuoristoalueilla sekä tuoreilla että kuivilla kas
vupaikoilla kalkkialueiden rehevissä ja runsaskas
vuisissa havumetsissä.

Suomessa se kasvaa kalkkiseuduilla kangasmetsissä
ja rehevien kuusikoiden painaumissa tai lettosoiden
reunamilla.

Luultavasti lahottaja. Itiöemiä loppukesällä ja syk
syllä.

4. Kannan kehitys. Kaikki läydöt ovat melko uusia,
koska Pohjois-Suomen sienistöä on alettu tutkia
laajemmin vasta viime vuosikymmeninä.

Ku: Lapinlahti Rasila 1956; 1cm
0: Paltamo Raappananmäki Leppikangas 1976;
0: Kuusamo Oulanka Ampumavaara 1974;
L: Keminmaa Laurila Kallinkangas 1979, 1981;
L: Kolari Akäsjokisuu Kalkkikangas 1983, alue

säilyy ennallaan.

5. Vähenemisen syyt / Uhkatekijät. Uhkana pal
jaaksihakkuut ja auraukset. Paltamon ja
Keminmaan kasvupaikat ovat virkistysalueita, jotka
ovat vaarassa kulua.

6. Toteutetut suojelutoimet. Ampumavaara on
Oulangan kansallispuiston alueella.

7. Ehdotettavat suojelutoimet. Erityisesti Kallinkan
kaalle, jossa on muutakin vaateliasta lajistoa, tulee
perustaa luonnonsuoj elualue.

8. Kirjallisuus.
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CHAMONIXIA CAESPITOSA Roll. Luokka: V

SINIMUKULA
Agaricales Helttasienet

1. Luonnehdinta. Maan sisässä kasvava pienikokoi
nen (1—4 cm), mukulamainen, kosketuksesta sini
seksi muuttuva, tattien sukuinen sieni. Pienikokoi
suutensa ja maanalaisuuden vuoksi se on huomaa
maton.

2. Levinneisyys. Sinimukulaa on tavattu koko
maailmasta vain pariltakymmeneltä paikalta, mm.
Etelä- ja Keski-Euroopan sisäosien vuoristoalueilta
sekä Pohjois-Amerikasta. Pohjoismaissa se kasvaa
Suomen lisäksi muutamilla paikoilla Etelä- ja Keski-
Ruotsissa ja kahdella paikalla Etelä-Norjassa.

Suomesta tunnetaan yksi kasvupaikka Uudenmaan
läänistä.

3. Biologia. Sinimukula kasvaa Keski-Euroopassa
kuusimetsässä kalkkialueilla. Norjassa ja Ruotsissa
sen kasvupaikat ovat kuusikoita.

Suomessa se kasvaa lehtomaisessa metsässä.
Kesäsieni.

4. Kannan kehitys. Esiintymistiedot:

U: Sipoo Hindsby-Östersundom Helgträsk 1982,
1983.

5. Vähenemisen syyt / Uhkatekijät. Metsänhoitotoi
met.

6. Toteutetut suojelutoimet.

7. Ehdotettavat suojelutoimet. Sinimukukulan esiin
tymisestä Hindsbyn alueella tulee tehdä selvitys, 1cm
jonka perusteella voidaan perustaa riittävän laajat

____________________________________________

luonnonsuojelualueet, etenkin koska paikalla kas
vaa useita muitakin harvinaisia sieniä.

8. Kirjallisuus. Kers 1985.
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CORTINARIUS CINNABARINUS Fr. Luokka: V
(Dermocybe cinnabarina (Fr.) Wunsche)

HELOSEITIKKI Cinnoberspindelskivling

Agaricales Helttasienet

1. Luonnehdinta. Keskikokoinen (lakki 2—7 cm
leveä, jalka 3—7 cm pitkä) helttasieni, lakki kostea
na punaruskea, hieman kuivahtaneena karmiininpu
nainen. Hyvin huomiotaherättävän näköinen sieni.

2. Levinneisyys. Heloseitikki kasvaa Keski-Euroo
pan lehtimetsävyöhykkeessä Fennoskandian etelä-
osiin asti. Se on Ruotsissa Skoonessa melko yleinen.

Suomessa se tunnetaan vain yhdeltä paikalta Turun
seudulta.

3. Biologia. Heloseitikki kasvaa Keski-Euroopassa
lehtimetsissä pyökin, tammen ja valkopyökin seura
laisena. Suomessa vain tammen mykoritsasienenä.
Syyssieni.

4. Kannan kehitys. Esiintymistiedot:

TP: Turku Ruissalo 1969, esiintyi vielä 1984.

5. Vähenemisen syyt / Uhkatekijät. Keruu värjäyk
seen.

6. Toteutetut suojelutoimet. Löydöt Ruissalosta
ovat suojelualueelta.

7. Ehdotettavat suojelutoimet. Esiintymän laajuus
Ruissalossa tulee selvittää.

8. Kirjallisuus. Huhtinen 1982, Høiland 1983, Ohen- 1cmoja 1984 (kuva).
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CORTINARIUS OLIVACEOFU$CUS Kuhn. Luokka: V
(Dermocybe carpineti Mos. ined.)

OLlIVISEITIKKI

Agaricales Helttasienet

1. Luonnehdinta. Keskikokoinen (lakki 1—4 cm),
aluksi oliivinvihreä tai -keltainen, myöhemmin tum
manruskea, heikosti tuoksuva helttasieni, jonka hei
tat ovat harvassa ja harmaanvihertävä jalka on
suomuinen.

2. Levinneisyys. Harvinainen eurooppalainen sieni,
Pohjoismaissa se on eteläinen tai kaakkoinen, löy
detty kerran Tanskasta, Norjasta ja Ruotsista.

Suomesta tunnetaan yksi kasvupaikka Uudenmaan
läänistä.

3. Biologia. Oliiviseitikin kasvupaikkoja ovat rehe
vät kalkkipitoiset, lehtipuuvaltaiset metsät. Suomes
sa se kasvaa tammi-pähkinälehdon rinteessä. Myko
ritsasieni, joka muodostaa itiöemiä loppukesällä.

4. Kannan kehitys. Esiintymistiedot:

U: Espoo Bodom 1952.

Saksan Liittotasavallassa V.

5. Vähenemisen syyt / Uhkatekijät. Metsänhoitotoi
met, kuusettuminen ja rakentaminen.

6. Toteutetut suojelutoimet.

7. Ehdotettavat suojelutoimet. Sienen nykyesiinty
minen on selvitettävä ja Bodomin lehdosta muodos
tettava luonnonsuojelualue; alueella kasvaa useita
harvinaisia sienilajeja, mm. rouskuja.

8. Kirjallisuus. Høiland 1983.
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DENTIPELLIS FRA GILIS (Pers.) Donk Luokka: V

TURKKIORAKAS Skinntagging

Aphyllophorales Kääväkkäät

1. Luonnehdinta. Yksivuotinen, alustanmyötäinen,
pienehkö (5—20 x 2—5 cm), valkoinen, pehmeä ja
mutkareunainen lehtipuilla kasvava orakasmainen
sieni, jolla on pitkät (n. 1 cm) ja tiheässä olevat
orat.

2. Levinneisyys. Keski-Euroopan vuoristoalueiden
sieni. Pohjoismaista se tunnetaan Suomen lisäksi
Tanskasta sekä Ruotsin ja Norjan eteläosista.

Suomessa turkkiorakas on eteläinen, tavattu neljältä
paikalta maan eteläosasta.

3. Biologia. Turkkiorakas on lehtipuiden lahottaja.
Suomessa se tunnetaan pihlajalta, lepältä ja tataari
vaahteralta. Keski-Euroopassa se kasvaa vuoristo
metsien alaosissa yleisimmin pyökillä.

4. Kannan kehitys. Esiintymistiedot:

U: Hanko Tvärminne Kalvholm 1981;
U Helsinki Kaisaniemi Kasvit. puutarha 1981;
U $ Sipoo Hindsby 1984;
H Tammela Mustiala 1882.

5. Vähenemisen syyt / Uhkatekijät. Uhkana lahoa
vien lehtipuiden väheneminen.

6. Toteutetut suojelutoimet. Hangon esiintymä on
luonnonsuoj elualueella.

7. Ehdotettavat suojelutoimet. Turkkiorakkaan
esiintymispaikasta Hindsbyssä olisi perustettava
luonnonsuoj elualue.

8. Kirjallisuus. Koski-Kotiranta & Niemelä 1983,
Niemelä & Saarenoksa 1985.

•••
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ELASMOMYCESMATTIROLANUS Cav. Luokka: V
(Etasmomyces krjukowensis (Buch.) Sacc. & D. Sacc.)

HAPEROMUKULA Nave]tryffeln

Agaricales Helttasienet

1. Luonnehdinta. Valkoinen, noin 1—2 cm:n kor
kuinen, epämääräisen pallomainen, hyvin lyhyt
jalkainen, kupusienimäinen haperoiden sukulainen.
Kasvaa osittain maahan hautautuneena.

2. Levinneisyys. Haperomukula tunnetaan parilta
kymmeneltä paikalta eri puolilta Keski-Eurooppaa
ja parista paikasta Keski-Ruotsista.

Suomessa se on tavattu kahdelta paikalta maan
lounaisosasta.

3. Biologia. Haperomukula kasvaa paljaalla kalkki
pitoisella lehtomullalla. Itiöemiä loppukesällä.

4. Kannan kehitys. Esiintymistiedot:

TP: Turku Katariinanlaakso 1980, kasvupaikka en
nallaan;

U: Lohja mlk. Jalassaari (kolme osakasvustoa n.
20 metrin säteellä) 1979-1984 lähes vuosittain,
kasvupaikka ennallaan.

Saksan Liittotasavallassa V.

5. Vähenemisen syyt / Uhkatekijät. Kuusettuminen
ja Jalassaaressa ehkä myös metsänhoitoimet.

6. Toteutetut suojelutoimet. Turun kasvupaikka on
luonnonsuojelualueella.

7. Ehdotettavat suojelutoimet. Kuusettumisen estä
minen. Jalassaaren esiintymän suojelumahdollisuu
det tulee selvittää.

8. Kirjallisuus. Kers 1978a.

1cm
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GEOGLOSSUMfALLAX Dur. Luokka: V

RUOHIKKOKIELI

Helotiales Pikarisienet

1. Luonnehdinta. Mustanruskea, kielimäinen, 3—8
cm korkea kotelosieni. Vaikea erottaa muista suvun
lajeista.

2, Levinneisyys. Ruohikkokielen päälevinneisyys
alue on Keski-Euroopassa. Se on yleisehkö vielä
Skandinavian eteläisimmissä osissa, mutta puuttuu
pohjoisesta.

Suomessa se on löydetty Ahvenanmaalta ja kahdelta
paikalta Hämeen läänin eteläosasta.

3. Biologia. Ruohikkokieli kasvaa ruohikkoisissa
metsissä, kedoilla ja niityillä. Itiöemiä loppukesällä.

4. Kannan kehitys. Esiintymistiedot:

A: Lemland Nåtö 1972;
H: Lammi Biologinen asema 1974, ei etsitty myö

hemmin;
H: Tammela Mustiala ilmeisesti 1866, tarkka paik

ka ei täysin selvillä.

Saksan Liittotasavallassa V.

5. Vähenemisen syyt / Uhkatekijät. Ketojen ja
niittyjen metsittyminen laiduntamisen loputtua.

6. Toteutetut suojelutoimet. Lammin biologisen ase
man aluetta on hoidettu suojelualueen tavoin.

7. Ehdotettavat suojelutoimet. Lammin biologisen
aseman alueesta tulee muodostaa luonnonsuojelu
alue, jota hoidetaan alueen uhanalaisista lajeista
tehtyyn selvitykseen pohjautuvan hoitosuunnitelman
mukaisesti.

8. Kirjallisuus. Eckblad 1963, Maas Geesteranus
1964.

1cm
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HAPLOPORU$ ODORUS (Somm.) Bond. & Sing. Luokka: V

RAIDANTUOKSUKÄÄPÄ Nordlig anisticka

Aphyllophorales Kääväkkäät

1. Luonnehdinta. Monivuotinen, valkoinen, kavio
mainen (4—10 cm:n paksuinen), lujasti alustassaan
kiinni oleva, vain raidassa kasvava kääpä, jota on
ennen käytetty hyvän tuoksunsa takia liinavaatekaa
peissa raikastajana.

2. Levinneisyys. Euroopan mantereisilla alueilla
Uralille asti esiintyvä sieni. Pohjois-Amerikassa sitä
tavataan Kanadassa Atiantilta Brittiläiseen Kolum
biaan saakka. Pohjoismaissa se on mantereinen ja
pohjoinen; puuttuu Ruotsin ja Norjan eteläosasta.

Suomessa useita keräyksiä etenkin maan pohjois-
osasta, puuttuu Lounais-Suomesta.

3. Biologia. Raidantuoksukääpä kasvaa meillä van
hoissa, suojaisissa, rehevissä ja kosteissa metsissä
elävissä ja kuolevissa raidoissa, joskin se on tavattu
myös kuolleista puista. Itiöemiä on usein toisiaan
lähellä olevissa puissa.

Muualla maailmassa mainitaan myös muilta puilta.

4. Kannan kehitys. Raidantuoksukääpä oli vielä
1930—1940-luvuilla melko yleinen, mutta on sen
jälkeen huomattavasti harvinaistunut. Varhaisim
mat näytteet ovat Turun ja Porin läänistä ja Hä
meen läänin eteläosasta 1930-luvulta. Vuoden 1960
jälkeen siitä on kerätty parikymmentä näytettä eri
alueilta, eteläisin Jämsästä.

TP: Ahlainen Lampijärvi 1939;
TP: Noormarkku Poosjoki 1940;
Ky: Vehkalahti Lankila 1949;
H: Kuorevesi Komuri 1938;
H: Ruovesi Luomajärvi 1939;
H: Kuru Seitsemisen kansallispuisto 1982, viimeksi

1985;
KS: Jämsä 1978;
KS: Saarijärvi Pyhä-Häkin kansallispuisto 1962

lähtien, viimeksi 1984 n. 5 paikalla.
KS: Toivakka 1973;
Ku: Nilsiä Tahkomäki, kahdella paikalla 1975;
PK: Lieksa Koli 1969—1979;
0: Kiiminki 1969—1979, sen jälkeen metsä hakat

tu ja kääpä hävinnyt, löydetty läheisestä met
sästä 1985;

0: Kuusamo 1954—1979 useilla paikoilla; 1984
runsaana Oulangan kansallispuistossa;

0: Kärsämäki 1975;
0: Sotkamo 1981;
L: Kittilä Aakenus 1971, Pallasjärvi 1957;
L: Pallas-Ounastunturin kansallispuistossa 1960

lähtien, viimeksi 1980.

Ruotsissa V.

5. Vähenemisen syyt / Uhkatekijät. Vanhojen met
sien väheneminen, raitoj en häviäminen luonnonsuo

jelualueilta sukkessiopuuna sekä raitojen poisto ta
lousmetsistä roskapuina.

6. Toteutetut suojelutoimet. Luonnonsuoj elualueita
kasvupaikoista ovat Seitsemisen kansallispuisto (ai
nakin kahdella paikalla), Pyhä-Häkin kansallispuis
to (ainakin 5 löytöä), Oulangan kansallispuisto (3
löytöä) ja Pallas-Ounastunturin kansallispuisto (3
löytöä).

7. Ehdotettavat suojelutoimet. Raitojen säilyttämi
nen metsissä ja suojelualueiden hoito niin, että
raidat tulevat toimeen. Raidantuoksukäävän esiinty
minen suojelualueilla tulee selvittää yksityiskohtai
sesti ja tarvittaessa on ryhdyttävä raidan suojelutoi
mun.

8. Kirjallisuus. Niemelä 1971, Takala 1975.

311



HEL VELLA OBLONGISPORA Harmaja Luokka: V

HÄRMÄMÖRSKY
Pezizales Maljasienet

1. Luonnehdinta. Pienehkö (keskimäärin 5 cm kor
kea ja leveä), vaalea, reunoiltaan ruskea, lähes
jalaton maljamainen kotelosieni.

2. Levinneisyys. Tavattu Keski-Euroopasta Itäval
lasta ja Saksan Liittotasavallasta sekä Pohjoismaista
Ruotsista ja Norjasta.

Suomesta härmämörsky tunnetaan yhdeltä paikalta
Turun seudulla.

3. Biologia. Härmämörsky kasvaa rehevissä kuusi-
metsissä, usein kostealla lähteisellä alustalla loppu
kesällä. Se on kalkinvaatija.

4. Kannan kehitys. Esiintymistiedot:

TP: Parainen Simonby kalkkilouhos useita kertoja
1981 lähtien, viimeksi 1984.

5. Vähenemisen syyt / Uhkatekijät. Osa kalkkilou
hoksen kuopista on kaatopaikkana.

6. Toteutetut suojelutoimet.

7. Ehdotettavat suojelutoimet. Kaatopaikkakäytön
lopettaminen. Lajin esiintyminen alueella olisi selvi
tettävä, tarvittaessa muodostettava luonnonsuojelu
alue ja järjestettävä hoito estämällä pensoittuminen.

8. Kirjallisuus. Harmaja 1979, 1982.
1cm
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HOHENBUEHELIA LONGIPES (Boud.) Mos. Luokka: V

SUOHYTYVINOKAS
Agaricales Helttasienet

1. Luonnehdinta. Pienehkö (2—5 cm), suppilomai
nen — lusikkamainen, helttasieni, jonka heltat ovat
valkoiset, kapeat ja tiheässä ja jalka on usein muista
vinokkaista poiketen suhteellisen pitkä ja keskellä
lakkia.

2. Levinneisyys. Esiintyy hyvin harvinaisena Keski-
Euroopan vuoristoissa ja Pohjois-Amerikassa. Poh
jois-Euroopan ainoa havainto on Pohjois-Suomesta.

3. Biologia. Suohytyvinokas kasvaa soilla ja suope
räisillä niityillä sekä letoilla lettosammalien joukos
sa. Ei aivan karulla alustalla, ehkä jossakin määrin
kalkinsuosij a. Suomalainen kasvupaikka on ojitetul
la koivuletolla.

4. Kannan kehitys. Esiintymistiedot:

L: Kittilä Mustavaara 1971.

Saksan Liittotasavallassa E.

5. Vähenemisen syyt / Uhkatekijät. Esiintymispaik
ka on ojitettu.

6. Toteutetut suojelutoimet.

7. Ehdotettavat suojelutoimet. Esiintymispaikan ny
kytila on selvitettävä, paikasta tulee muodostaa
luonnonsuojelualue ja sen vesitalous on säilytettävä.
Paikalla on useita harvinaisia sieni- ja putkilokasvi
lajeja.

8. Kirjallisuus. Redhead 1978.
1cm
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HYPOCREOP$IS LICHENOIDE$ (Tode Fr.) Seaver Luokka: V

LIUSKAPIELUS Trollhand

Pyrenomycetes Pullokoteloiset

1. Luonnehdinta. Kuolleilla puunrungoilla kasvava,
läpimitaltaan 5—10 cm:n suuruinen ruskea kotelo
sieni, jonka alustapahka on jakautunut sormimai
siksi, säteittäisiksi lisäkkeiksi.

2. Levinneisyys. Harvinainen, mereinen sieni, jonka
levinneisyysaluetta on Eurooppa ja Pohjois-Amerik
ka. Tavataan Länsi-Euroopassa, Tanskassa, Norjas
sa, Ruotsissa ja Neuvostoliitossa lähellä Suomen
rajaa.

Suomen löytöpaikoista kaksi on Etelä- ja yksi Poh
jois-Suomessa.

3. Biologia. Liuskapielus kasvaa kuolleiden lehtipui
den rungoilla (pajut, koivu, lehmus, tuomi, paatsa
ma, orapihlaja), harvoin havupuilla, yleensä kaatu
neiden puiden yläpinnalla.

Utsjoella se kasvoi joen rannalla tuomen rungolla.

4. Kannan kehitys. Esiintymistiedot:

U: Karjaa 1983;
U: Nurmijärvi 1982—1983;
L: Utsjoki Tsieskuljoki 1964, 1970.

Saksan Liittotasavallassa V.

5. Vähenemisen syyt / Uhkatekijät. Uhkana metsän-
hoidon aiheuttamat muutokset, etenkin kuolleiden
lehtipuiden väheneminen. Utsjoen esiintymispaikkaa
uhkaa rakentaminen.

6. Toteutetut suojelutoimet

7. Ehdotettavat suojelutoimet. Esiintymien laajuus
ja nykytila on selvitettävä ja paikoista tarvittaessa
muodostettava luonnonsuoj elualueita. Kuolleiden
lehtipuiden säästäminen metsissä.

$. Kirjallisuus. Niemelä & Nordin 1985, Strid 1967.
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INOCYBEGODEYI Giil. Luokka:V

IMELÄRISAKAS
Agaricales Helttasienet

1. Luonnehdinta. Keskikokoinen (n. 6 cm), aluksi
valkoinen, vanhemmiten tiilenpunaiseksi muuttuva,
pitkäjalkainen, metsämaalla kasvava helttasieni. Ja
lan tyvellä on selvärajainen nuppi. Tuoksu makean
imelä.

2. Levinneisyys. Harvinainen eurooppalainen sieni.
Pohjoismaissa tunnetaan Suomen lisäksi Tanskasta.

Suomessa on yksi kasvupaikka Uudenmaan läänis
sa.

3. Biologia. Imelärisakas kasvaa yleensä hyvällä
lehtomaalla. Suomessa OMaT-sekametsässä samma
leen ja karikkeen seassa.

4. Kannan kehitys. Esiintymistiedot:

U: Lohja Jalassaari Heimo 1965, ei etsitty myö
hemmin, kasvupaikka on ennallaan.

Saksan Liittotasavallassa S.

5. Vähenemisen syyt / Uhkatekijät. Maankäytön
muutokset ja metsänhoitotoimet.

6. Toteutetut suojelutoimet.

7. Ehdotettavat suojelutoimet. Esiintymän nykytila
on selvitettävä ja alueesta muodostettava luonnon
suoj elualue. Jalassaaren, jossa kasvaa lukuisia mui
ta uhanalaisia lajeja, suojelumahdollisuudet olisi
selvitettävä.

8. Kirjallisuus.
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INOCYBE MYSTICA Stangi & Glowinski Luokka: V

OUTORISAKAS

Agaricales Helttasienet

L Luonnehdinta. Pienehkö, nuorena okranvärinen,
vanhemmiten punaruskeaksi muuttuva helttasieni.
Jalan latva jauheinen.

2. Levinneisyys. Outorisakas tunnetaan tähän men
nessä vain Keski- ja Itä-Euroopasta sekä Etelä-
Ruotsista yhdeltä paikalta.

Suomesta tunnetaan yksi esiintymispaikka Kuopios
ta,

3. Biologia. Sieni kasvaa Keski-Euroopan lehtimet
sävyöhykkeessä pyökkien, valkopyökkien, tammien
ja jalavien seurassa.

Suomalainen löytö on kuusten ja harmaaleppien
seurassa polun reunassa kalkkialueella. Se on kai
kinvaatija ja mykoritsasieni.

4. Kannan kehitys. Esiintymistiedot:

Ku: Kuopio Hiltulanlahti Korsunmäki 1980, 1981.

5. Vähenemisen syyt / Uhkatekijät. Uhkana maan-
käytön muutokset, Aivan kasvupaikan tuntumassa
on suoritettu avohakkuu v. 1984.

6. Toteutetut suojelutoimet.

7. Ehdotettavat suojelutoimet. Esiintymän laajuus
on selvitettävä ja paikasta muodostettava tarvittaes
sa luonnonsuojelualue.

8. Kirjallisuus. Stangi & Giowinski 1980.

1cm
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INONOTUS HISPIDUS (Buil.: Fr.) Karst. Luokka V

MOKKAKÄÄPÄ Pälsticka

Aphyllophorales Kääväkkäät

1. Luonnehdinta. Yksivuotinen, suuri (10—12 cm x
10 cm), laakea, kellanruskea, kuivana kahvinruskea
kääpä.

2. Levinneisyys. Sientä tavataan Keski- ja Etelä-
Euroopassa, Pohjois-Afrikassa, Aasiassa ja Poh
jois-Amerikassa. Pohjoismaissa se kasvaa erittäin
harvinaisena Suomen lisäksi Etelä-Ruotsissa, Nor
jassa ja Tanskassa.

Suomessa se on tavattu yhdeltä paikalta lounaissaa
ristosta.

3. Biologia. Mokkakääpä kasvaa muualla Euroo
passa monilla lehtipuulajeilla, yleensä elävissä puis
sa korkealla rungossa. Suomessa se on tavattu
saarnelta. Itiöemiä kesällä ja syksyllä. Eteläinen,
lämpöä vaativa sieni.

4. Kannan kehitys. Esiintymistiedot:

TP: Iniö Åselholm 1982.

Ruotsissa E.

5. Vähenemisen syyt / Uhkatekijät. Vanhojen lehti-
puiden väheneminen. Maankäytön muutokset.

6. Toteutetut suojelutoimet

7. Ehdotettavat suojelutoimet. Esiintymän laajuus
olisi selvitettävä ja paikasta muodostettava tarvitta
essa luonnonsuojelualue.

8. Kirjallisuus. Niemelä & Kotiranta 1983.
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LACTARIUS CONTROYERSUS Pers.: Fr. Luokka: V

PUNAIAPLAROUSKU Fläckriska

Agaricales Helttasienet

1. Luonnehdinta, Iso (lakki usein yli 10 cm leveä),
valkoinen, suppilomainen ja punatäpläinen, maiti
aisnesteellinen helttasieni.

2. Levinneisyys. Euroopan lauhkean ilmastoalueen
sieni; Etelä-Euroopassa yleinen, harvinainen Keski-
Euroopasta Skandinavian eteläosiin saakka.

Suomessa punatäpiärousku on levinneisyytensä poh
joisrajoilla ja kasvaa parilla alueella maan eteläosas
sa.

3. Biologia. Punatäpiärousku kasvaa yleensä kui
vahkoissa ruohikkoisissa metsänreunoissa ja haka
mailla, meillä yksinomaan haavan seuralaisena.
Muualla Euroopassa myös poppeleiden, pajujen,
tammen ja pähkinäpensaan kanssa. Mykoritsasieni.

4. Kannan kehitys. Esiintymistiedot:

U: Lohja mlk. Jalassaari Tamminiemi, kaksi lä
hekkäistä paikkaa 1965—1978;

U: Porvoo, Aunela 1977, etsitty tuloksetta myö
hemmin.

Schulmanin julkaisemat tiedot tästä lajista perustu
vat vääriin määrityksiin.

Saksan Liittotasavallassa V.

5. Vähenemisen syyt / Uhkatekijät. Kasvupaikkojen
metsittyminen ja haapojen hävittäminen.

6. Toteutetut suojelutoimet. Lohjan mlk:n kasvu-
paikoista toinen on Tamminiemen luonnonsuojelu
alueella.

7. Ehdotettavat suojelutoimet. Esiintymien laajuus
ja nykytila sekä tarvittavat hoitotoimet tulee selvit
tää.

8. Kirjallisuus. Korhonen 1984.

2 cm

-15-
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LEPIOTA GRANGEI (Eyre) Lange Luokka: V

VIHERUKONSIENI
Agaricales Helttasienet

1. Luonnehdinta. Keskikokoinen (3—6 cm), vihertä
väsävyinen, suomuinen helttasieni. Helppo tuntea
lakin ja jalan tyven vihertävästä väristä, joka heik
kenee vanhemmiten.

2. Levinneisyys. Keski-Euroopassa esiintyvä sieni.
Pohjoismaissa tavattu mm. Tanskasta.

Suomessa viherukonsieni tunnetaan yhteensä kah
delta paikalta Uudenmaan ja Hämeen lääneistä.

3. Biologia. Keski-Euroopassa viherukonsieni kas
vaa lehtimetsissä. Suomesta se on löydetty Lohjalta
kosteasta saarnilehdosta ja Lammilta pähkinäleh
dosta karikkeelta. Lahottaja.

4. Kannan kehitys. Esiintymistiedot:

U: Lohja mlk. Vappula 1984;
H: Lammi Untulanharju 1984.

Saksan Liittotasavallassa V.

5. Vähenemisen syyt / Uhkatekijät. Metsänhoitotoi
met ja rakentaminen uhkaavat Lohjan kasvupaik
kaa.

6. Toteutetut suojelutoimet. Untulanharjulla on
lcnluonnonsuojelualue.

-857. Ehdotettavat suojelutoimet. Vappulan saarnimet
sän rauhoitus; alueella on muitakin harvinaisia sie
nilajeja.

8. Kirjallisuus. Herink 1962.

4’
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MUTINUS CANINUS (Huds.: Pers.) Fr. Luokka: V

KOIRANPÖKKÖSIENI Liten stinksvamp

Gasteromycetes Kupusienet

1. Luonnehdinta. Nuorena munamainen, vaalean
kellanruskehtava kupusieni, jolle vanhemmiten kas
vaa 5—10 cm:n mittainen kellanvalkoinen jalka.
Sen oranssinväristä kärkeä peittää vihertävä, limai
nen itiömalto; ulkokuori jää tupeksi jalan tyvelle.
Haju on virtsamainen.

Puistoissa kasvaa harvinaisena hyvin samannäköi
nen laji, M. ravenelii,

2. Levinneisyys, Keskieurooppalainen sieni, joka
tunnetaan myös Aasiasta Neuvostoliiton eteläosista
muutamalta paikalta. Tanskasta sekä Norjan ja
Ruotsin eteläosista siitä on useita löytöjä.

Suomesta koiranpökkösieni on löydetty yhdeltä pai
kalta etelärannikolta.

3. Biologia. Koiranpökkösieni kasvaa lehdoissa,
usein ruohikon kätkössä. Lahottaja. Suomessa se
kasvoi sammaleisella paikalla.

4. Kannan kehitys. Esiintymistiedot:

TP: Houtskari Jungfruskär 1958.

Neuvostoliitossa luokiteltu harvinaiseksi.

5. Vähenemisen syyt / Uhkatekijät. Uhkana lehdon
kuusettuminen.

6. Toteutetut suojelutoimet. Osa Jungfruskäristä
kuuluu Saaristomeren kansallispuistoon.

7. Ehdotettavat suojelutoimet. Koiranpökkösienen
esiintyminen Jungfruskärillä tulee selvittää. Loput
saaresta tulee hankkia viipymättä valtiolle liitettä
väksi kansallispuistoon.

8. Kirjallisuus. Høiland 1977, Mäkinen 1963, Ohen
oja 1975.

1cm
MM -f5
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OTIDEA CONCINNA (Pers.) Sacc. Luokka: V
(0. cantharella s. auct.)

SITRUUNAJÄNÖNKORVA
Pezizales Malj asienet

1. Luonnehdinta. Keskikokoinen (jopa 10 cm kor
kea ja 5 cm leveä), epäsymmetrinen, lehtomullalla
kasvava maljasieni, joka on ulkopinnaltaan kirk
kaankeltainen ja sisäpuolelta vaaleanpunertava.

2. Levinneisyys. Keskieurooppalaisen lauhkean leh
timetsävyöhykkeen sieni. Kasvaa mahdollisesti myös
Pohjois-Amerikassa ja Aasiassa. Ei missään kovin
yleinen. Pohjoismaissa se tunnetaan Ruotsista, mis
sä harvinainen.

Suomen ainoa esiintymä on Turun seudulla.

3. Biologia. Sitruunajänönkorva kasvaa maassa leh
tipuuvaltaisissa kalkkipohjaisissa, heinäisissä leh
doissa (tammi, pähkinäpensas jne.). Itiöemiä loppu
kesällä, niiden ilmestyminen vaatinee sääoloiltaan
erityisen lämpimän vuoden.

4. Kannan kehitys. Esiintymistiedot:

TP: Turku Katariinanlaakso 1968, 1977, kaksi paik
kaa n. 100 metrin päässä toisistaan, paikat
säilyneet ennallaan.

5. Vähenemisen syyt / Uhkatekijät. Lehtoalueen
kuusettumien ja kuluminen.

6. Toteutetut suojelutoimet. Molemmat esiintymis
paikat ovat luonnonsuojelualueella, jossa liikkumi
nen polkujen ulkopuolella on kielletty kesäaikaan.

7. Ehdotettavat suojelutoimet. Alueelle tehdään hoi
tosuunnitelma, joka ottaa huomioon myös tämän
lajin suojelun. Liikkumista polkujen ulkopuolella
olisi rajoitettava myös loppukesällä.

8. Kirjallisuus. Harmaja 1974a, Harmaja 1986.
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PERENNIPORIA MED ULLA-PANIS

TAMMENKERROSKÄÄPÄ

Äphyllophorales

(Fr.) Donk Luokka: V

Kääväkkäät

1. Luonnehdinta. Monivuotinen, alustanmyötäinen,
10—15 mm paksu, luunvalkoinen, tuoreena pehmeä
ja kuivana kova kääpä,

2. Levinneisyys. Laajalle levinnyt, esiintyy lauhkeil
la ilmastoalueilla lähes kaikkialla maailmassa. Poh
joismaissa harvinaisena Suomen lisäksi Ruotsissa,
Tanskassa ja Norjassa.

Suomesta tunnetaan kaksi kasvupaikkaa Turun ja
Porin sekä Uudenmaan läänistä.

3. Biologia. Tammenkerroskääpä kasvaa vanhojen
kuorettomien, usein kaatuneiden, lahoavien tam
mien rungoilla ja kannoissa.

4. Kannan kehitys. Esiintymistiedot:

TP: Kemiö Wiiksgård 1967, 1970, 1984;
U: Tenhola Solböle 1967—1971, tarkka paikka ei

tiedossa, ei ole löytynyt myöhemmin.

Ruotsissa luokiteltu harvinaiseksi.

5. Vähenemisen syyt / Uhkatekijät. Uhkana metsän
hoitotoimet, kaatuneiden tai lahoavien tammien
poistaminen metsiköistä,

6. Toteutetut suojelutoimet, Solböle on metsäntutki
muslaitoksen kokeilualue,

7. Ehdotettavat suojelutoimet. Wiiksgårdin rauhoi
tus; alueella kasvaa useita harvinaisia sienilajeja.
Solböleen laaditaan metsäntutkimuslaitoksen toi
minnan kanssa yhteen sopiva hoitosuunnitelma.

8. Kirjallisuus. Niemelä 1978.

Qo,o
owo

••10 pm
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PHOLIOTA ÄLBOCRENULATA (Peck) Sacc. Luokka: V
($tropharia atbocrenutata (Peck) Sing.)

PISARAHELTTAHELOKKA Tårkragskivllng

Agaricales Helttasienet

1. Luonnehdinta. Keskikokoinen (lakki 5—11 cm,
jalka 7—12 cm), karvaan makuinen helttasieni,
jonka lakki on punaruskea—tummanruskea, keller
täväsuomuinen ja limainen, jalka selväsuomuinen ja
heltat aluksi vaaleanharmaat, vanhemmiten tummu
vat, terät pisaraiset. Sieni eroaa suuresti muista
suvun lajeista.

2. Levinneisyys. Laji tunnettiin vuoteen 1934 asti
vain Pohjois-Amerikasta Yhdysvaltojen itäosista.
Myöhemmin se on löydetty sieltä täältä Keski-
Euroopasta (Ranska, Tsekkoslovakia) ja Eestin
Neuvostotasavallasta. Pohjoismaissa tunnetaan
Suomen lisäksi Ruotsista.

Suomesta tunnetaan kolmelta paikalta Turun ja
Porin sekä Uudenmaan lääneistä.

3. Biologia. Pisarahelttahelokka kasvaa Suomessa
yksittäin tai pieninä ryhminä suurten haapojen tyvil
lä, kannoissa ja rungoilla. Muualta sitä on tavattu
myös muilta puulajeilta. Loinen ja lahottaja.

4. Kannan kehitys. Esiintymistiedot:

TP: Halikko Vaisakko 1964—1984, vuosittain 1—
10 itiöemää;

U: Kirkkonummi Smedsby Hemträsket 1979;
U: Pornainen Laha 1982 seitsemän itiöemää, 1983

kolme itiöemää.

Ruotsissa uhanalainen, Saksan Liittotasavallassa V.

5. Vähenemisen syyt / Uhkatekijät. Vanhojen haa
poj en väheneminen.

6. Toteutetut suojelutoimet. Halikon Vaisakon alue
on ostettu valtiolle luonnonsuojelutarkoituksiin,
mutta sitä ei ole vielä rauhoitettu.

7. Ehdotettavat suojelutoimet. Isäntäpuiden säilyt
täminen, Kirkkonummen ja Pornaisten kasvupaik
kojen esiintymien laajuus ja nykytila tulee selvittää
ja paikoista muodostaa tarvittaessa luonnonsuojelu
alueita.

8. Kirjallisuus. Issakainen 1983, Nyman 1968.

- lcn
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POLYPORUS UMBELLATUS Pers.: Fr. Luokka: V

VIUHKOKÄÄPÄ Grenticka

Aphyllophorales

1. Luonnehdinta, Jalallinen, ohutreunainen, pieni
lakkinen (1—3 cm), suurina (20—30 cm:n) tuppaina
kasvava kääpä, jossa yhteisestä monivuotisesta rih
mastopahkasta kasvaa kymmeniä tai jopa satoja
hyvin lyhytikäisiä ruskealakkisia itiöemiä. Itiöemät
kelpaavat syötäväksi.

2. Levinneisyys. Harvinaisena Keski-Euroopassa,
Aasiassa ja Pohjois-Amerikassa esiintyvä sieni. fen
noskandian eteläosassa, Norjassa yksi esiintymä
myös pohjoisrannikolla.

Suomessa viuhkokääpä tunnetaan muutamilta pai
koilta maan eteläosasta.

3. Biologia. Viuhkokääpä kasvaa yleisimmin leh
doissa varsinkin vanhojen tammien, mutta myös
muiden puiden (mänty, vaahtera, lehmus) tai kanto
jen tyvellä tai maassa.

4. Kannan kehitys. Suurin osa viuhkokäävän näyt-
teistä on kerätty 1970- ja 1980-luvuilla, jolloin
kääpiä alettiin laajemmin tutkia Suomessa. Varhai
simmat näytteet ovat 1930- ja 1940-luvuilta eteläran
nikolta.

TP: Houtskari Sördö 1938;
TP: Parainen 1967, ei näkynyt myöhemmin etsin

nöistä huolimatta;
U: Espoo 1944;
U: Tammisaari 1976;
U: Vihti Nummela 1977;
KS: Kuhmoinen Ansiolahti 1978;
KS: Luhanka Onkisalo 1977—1984, kolmella lähei

sellä paikalla;
PK: Kiihtelysvaara 1978.

Ruotsissa V, Neuvostoliitossa luokiteltu harvinai
seksi.

5. Vähenemisen syyt / Uhkatekijät. Metsänhoitotoi
met, rakentaminen, Paraisten kasvupaikkaa uhkaa
soranotto.

6. Toteutetut suojelutoimet

7. Ehdotettavat suojelutoimet. Esiintymien nykytila
on selvitettävä ja paikoista tarvittaessa muodostetta
va luonnonsuoj elualueita.

8. Kirjaliisuus. Kotiranta & Niemelä 1981.

Kääväkkäät
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PYCNOPORELLU$ALBOLUTEUS (Eli. & Ev.) Koti. & Pouz. Luokka: V

RÖYHELÖKÄÄPÄ
Aphyllophorales Kääväkkäät

1. Luonnehdinta. Yksivuotinen, alustanmyötäinen,
vaalean oranssinpunainen, röyhelömäinen kääpä.
Kooltaan hyvin vaihteleva, yleensä 5—20 cm:n,
joskus jopa 2 metrin mittaisena puunrungoilla.
Huomiotaherättävän näköinen sieni.

2. Levinneisyys. Erittäin harvinaisena Euraasian ja
Pohjois-Amerikan viileässä kasvillisuusvyöhykkees
sä ja vuoristoissa esiintyvä sieni. Keski-Euroopasta
Uralille asti, muutama havainto myös Siperiasta.
Pohjois-Euroopasta tunnetaan Suomen lisäksi vain
yhdeltä paikalta Keski-Ruotsista.

Suomesta tunnetaan muutama kasvupaikka Lapin
läänistä.

3. Biologia. Röyhelökääpä kasvaa kosteissa kuusi
valtaisissa ikimetsissä kaatuneilla kuoretiomilla kuu
sen ja harvoin lepän lahorungoilla, usein niiden
alapinnalla. Lahottaja.

4. Kannan kehitys. Röyhelökääpä on tavattu viime
vuosina useita kertoja Rovaniemen mlk:sta ja
Tervolasta.

L: Rovaniemen mlk. Viiri Hyypiönkivalo 1967;
L: Tervola ja Rovaniemen mlk. Pisavaara 1974 ja

1980;
L: Rovaniemen mlk. Pisavaara Sorvanulikka

1979;
L: Rovaniemen mlk. Liljalaki 1979-1980 useita

näytteitä, ei näkynyt viime vuosina, puita kaa
tunut paljon myrskyssä.

Ruotsissa E.

5. Vähenemisen syyt / Uhkatekijät. Vanhojen met
sien väheneminen.

6. Toteutetut suojelutoimet. Pisavaara on luonnon-
puisto.

7. Ehdotettavat suojelutoimet. Hyypiönkivalon
esiintymä on selvitettävä ja alueesta tarvittaessa
muodostettava luonnonsuojelualue. Pisavaaran
esiintymän laajuus on selvitettävä.

8. Kirjallisuus. Hallingbäck & Larsson 1983, Hintik
ka 1970, Niemelä 1980.
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TRAMETES SUA VEOLENS (Fr.) Fr. Luokka: V

TUOKSUVYÖKÄÄPÄ
Aphyllophorales Kääväkkäät

1. Luonnehdinta. Yksivuotinen, valkoinen, suureh
ko (jopa 15 cm), tuoreena aniksentuoksuinen kääpä,
joka on lujasti lehtipuualustaansa kiinnittynyt.

2. Levinneisyys. Euroopassa, Neuvostoliitossa ja
Pohjois-Amerikassa esiintyvä sieni. Pohjoismaissa
se on eteläinen.

Suomessa tuoksuvyökääpä kasvaa vain eteläranni
kon tuntumassa.

3. Biologia. Tuoksuvyökääpä kasvaa lehtipuilla leh
timetsissä ja puistoissa. Fennoskandiassa sen on
todettu kasvavan etenkin haavalla ja puumaisilla
pajuilla: salavalla ja hopeapajulla. Aiheuttaa hyvän
tuoksuista, pehmeää valkolahoa.

4. Kannan kehitys. Tuoksuvyökäävästä on kerätty
13 näytettä vuosien 1860 ja 1983 välillä Suomen
etelärannikolta. Näytteistä neljä on viime vuosikym
meniltä.

TP: Turku Asemanpuisto 1934—1935;
U: Helsinki 1893;
U: Helsinki Haaga n. 1981;
U: Helsinki Linnanmäki 1984;
U: Inkoo Fagervik 1881;
U: Kerava Rautatieaseman puisto 1962, 1965,

1983;
U: Pohja Brödtorp 1860-luvulla;
Ky: Hamina Poitsila 1966;
H: Hämeenlinna 1959.

Ruotsissa uhanalainen.

5. Vähenemisen syyt / Uhkatekijät. Rakentaminen,
lahovikaisten lehtipuiden poistaminen puistoista.

6. Toteutetut suojelutoimet.

7. Ehdotettavat suojelutoimet.

8. Kirjallisuus. Niemelä 1978.
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SILMÄLLÄPIDETTÄVÄT SUURSIENET

Tuppikärpässieni Amanita magnivotvata
Harsukääpä Anomoporia mycetiosa
Viitakääpä Antrodia onychoides
Sitruunakääpä Antrodietla citrinella
Suonupikka Ascocoryne turficota
Tuhatheltta Baeospora myriadophytla
Kesätatti Boletus fechtneri
Lettotuhkelo Bovista patudosa
Keisarimalikka Catathelasma imperiale
Liituvinokas Cheimonophyltum candidissimum
Lautasmalikka Clitocybe gigas
Uurrejalkajuurekas Cottybia fusipes
Kevätjuurekas Collybia verna
Satiinikääpä Coltricia cinnamomea
Himmeäloisikka Cordyceps capitata
Keltaloisikka Cordyceps dennisii
Puikkoloisikka Cordyceps memeorabilis
Sysiseitikki Cortinarius anthracinus
Anisnuppiseitikki Cortinarius odorijer
Kuparinuppiseitikki Cortinarius orichalceus
Viherseitikki Cortinarius venetus
Valkoryhäkäs Cystoderma ambrosii
Sokkelokääpä Daedatea quercina
Etelänsärmäkääpä Daedaleopsis confragosa
Kuusenneulasmalj akas Desmazierella piceicota
Pähkinänkääpä Dichomitus campestris
Lehtomaahikas Elaphomyces reticulatus
Sinipunarusokas Entoloma euchroum
Isorusokas Entoloma eulividum
Tammihytykkä Exidia truncata
Maljatapikka Femsjonia peziztformis
Häränkieli fistutina hepatica
Jyväsmaatähti Geastrum minimum
Silokääpä Getatoporia pannocincta
Sysikieli Geogiossum atropurpureum
Tahmakieli Geogiossum gtutinosum
Hakamaakieli Geogiossum starbaeckii
Ketokieli Geogiossum umbratile
Heltta-aidaskääpä Gloeophyllum abietinum
Harjasorakas Gloiodon strigosus
Pölkkysieni Gomphus clavatus
Koppelokääpä Grtjota frondosa
Kulhomörsky Helvella leucometaena
Runkohytyvinokas Hohenbuehetia atrocaerutea
Kekovahakas Hygrocybe fornicata
Kultavahakas Hygrophorus aureus
Kultasuomuvahakas Hygrophorus chrysodon
Limarengasvahakas Hygrophorus gtiocyclus
Helavahakas Hygrophorus inocybtjormis
Ruskokirjovahakas Hygrophorus persoonii
Pihkavahakas Hygrophorus pudorinus
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Savuvahakas Hygrotrama schutzeri
Isokarvakääpä Inocutis dryophita
Valkolakirisakas Inocybe albidodisca
Tuoksurisakas Inocybe bongardii
Kermarisakas Inocybe Jibrosoides
Siifirisakas Inocybe hystrix
Kääpiörisakas Inocybe petiginosa
Säierisakas Inocybe virgatula
Lakkikarakääpä Junghuhnia pseudozilingiana
Lutikkarousku Lactarius sertftuus
Sinipunarousku Lactarius violascens
Lehtovyörousku Lactarius zonarius
Jättikuukunen Langermannia gigantea
Karvasahaheltta Len tinettus ursinus
Rusomaljakas Leucoscypha ovilla
Isolimalakki Limacetla guttata
Hakamaatuhkelo Lycoperdon caudatum
Piikkituhkelo Lycoperdon echinatum
Lettosataheltta Melanoleuca brevispora
Hakamaakieli Mierogiossum otivaceum
Lahoparvikas Multictavuta mucida
Sinityvihiippo Mycena cyanorrhiza
Huopakääpä Onnia tomentosa
Tuoksuvinokas Panus suavissimus
Salomaljakas Feziza sylvatica
Etelänruostekääpä Phellinus Jerruginosus
Herukankääpä Pheltinus ribis
Tammenkääpä Phetlinus robustus
Aarnihelokka Pholiota squarrosoides
Kääpölahorusokas Piuteus podospiteus
Karvalahorusokas Piuteus umbrosus
Kesäkorvasieni Pseudorhizina sphaerospora
Rusokääpä Pycnoporellus fulgens
Isomyyränlakki Rhodocybe truncata
Tuoksuhapero Russuta Iaurocerasi
Kirjonahkahapero Russula olivacea
Kampahapero Russula pectinatoides
Ruutuhapero Russula virescens
Hytymaljakas Sarcosoma giobosum
Lutikkakääpä Skeletocutis jelicii
Kartanokääpä Spongtellis spumeus
Tippahaprakääpä Spongiorus guttulatus
Ryhäpahkajalka Squamanita paradoxa
Koivunkynsikääpä Trichaptum pargamenum
Karvakieli Trichogtossum hirsutum
Tulivalmuska Tricholoma aurantium
Rusotyvivalmuska Trichotoma orirubens
Hiekkajalkakuukunen Tulostoma brumale
Kanadankääpä Tyromyces canadensis
Silkkituppisieni Votvarietla bombycina
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Amanita magnivolvata Aalto Antrodiella citrinella Niemelä & Ryv.

Tuppikärpässieni

Agaricales Helttasienet

Luokka: Sh

Iso (n. 10 cm), harmaa, kiiltävälakkinen ja tanakka
jalkainen helttasieni, jolla on jalan tyvessä valkoi
nen, erityisen iso ja paksumaltoinen tuppi. Kuvattu
tieteelle uutena Suomesta. Koko alueellaan harvinai
nen. Suomessa eteläinen lehtometsien sieni: U (Kar
jalohja Puujärvi 1972, Porvoon mlk. Ilola, Tenho
la), Ku (Kuopio), todennäköisesti myös TP
(Halikko). Itiöemiä myöhään syksyllä. Taksonomia
vaatii lisäselvityksiä. Uhkana metsänhoitotoimet. —

Aalto 1974.

Anomoporia myceiosa (Peck) Pouz.

(A. albolutescens (Romell) Pouzar)

Harsukääpä
Aphyllophorales Kääväkkäät

Luokka: Sh

Yksivuotinen, alustanmyötäinen, melko pieni (läpi
mitaltaan n. 5 cm), pehmeä ja alustastaan helposti
irtoava, vaalea kääpä. Meillä pitkään hakkaamatta
säilyneissä metsissä lahoavalla kuusella, muualla
harvoin myös lehtipuifia. Euroopassa vain Pohjois
maissa, löydetty myös Pohjois-Amerikasta ja Aasi
asta. Suomessa harvinainen: A (Fögiö 1965), Ky
(Miehikkälä 1976 ja Vehkalahti 1976), H (Padasjo
ki); saattaa olla yleisempi, sillä sitä on vaikea
huomata. Uhkana metsänhoitotoimet, etenkin van
hojen metsien hakkuut ja lahopuun niukkuus met
sissä. Hävinnyt Ruotsista. — Niemelä 1978.

Antrodia onychoides

Viitakääpä

(Egel.) Niemelä

Sitruunakääpä

Aphyllophorales Kääväkkäät

Luokka: Sp

Yksivuotinen, alustanmyötäinen, pienehkö (läpimi
taltaan 2—7 cm), keltainen kääpä. Havupuiden
lahottaj a, usein kantokäävän lahottamissa puissa.
Kasvaa kosteissa, suojaisissa, vanhoissa havumetsis
sä. Hyvin harvinainen koko alueellaan, tunnetaan
Jugoslaviasta, Puolasta, Norjasta ja Suomesta yh
deltä paikalta: H (Padasjoki Vesijaon luonnonpuis
to 1980). Uhkana vanhojen metsien ja lahoavan
puun väheneminen. — Niemelä & Ryvarden 1983.

Äscocoryne turficola (Boud.) Korf

(Sarcoteotia turficola (Boud.) Dennis)

Suonupikka
Äscomycetes Kotelosienet

Luokka: Sh

Epätasainen, 1—2 cm leveä ja 2—8 cm pitkä, päältä
violetinruskea tai vihertävä, jalallinen kotelosieni.
Kasvaa mesotrofisilla, luhtaisilla aapasoilla ja ne
voilla, sarakasvien varsissa ja juurakoissa, rahka
sammaleessa. Harvinainen, maan keski- ja pohjoi
sosissa. Uhkana soiden ojitus. Saksan Liittotasaval
lassa E.

Baeospora myriadophylla

Tnhatheltta

Agaricales Helttasienet

Luokka: Sh

(Peck) Sing.

Pieni (1—5 cm), harmaanruskea, violettihelttainen,
lahopuulla lehtimetsissä kasvava helttasieni. Harvi
nainen, vain muutama löytö Suomesta, 0
(Kuusamo). Uhkana metsänhoitotoimet, etenkin la
hoavan lehtipuun häviäminen metsistä.

Aphyllophorales Kääväkkäät

Luokka: Sh

Hyvin pieni (3—15 mm), yksivuotinen, valkoinen
kääpä. Hyvin harvinainen etelärannikon lehdoissa
ja korpimaisissa painanteissa lehtipuukarikkeella ja
isoilla lehtipuilla (mm. koivu). Lahottaja. Tunne
taan toistaiseksi vain Norjasta ja Suomesta Turun ja
Porin läänistä (Turku Ruissalo 1977, Kustavi Ana
vainen 1979). Uhkana metsänhoitotoimet, mm. la
hojen lehtipuiden väheneminen. — Niemelä 1981.

Botetus fechtneri Vel.

(Boletu appendiculatus subsp. patlescens
Konr.)

Kesätatti

Sommarsopp

Agaricales Helttasienet

Luokka: Sp

Keskikokoinen (5—15 cm), juurtotatin näköinen,
vaalea, sinistyvämaltoinen tatti. Harvinainen kalkki-
alueilla pyökin ja tammen seurassa. Pohjois-Euroo
pasta löydetty muutamilta paikoilta Ruotsista, Nor
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jasta, Tanskasta ja Eestin Neuvostotasavallasta.
Suomessa tunnetaan vain yhdeltä paikalta Turun ja
Porin läänistä (Korppoo). On hieman epävarmaa,
onko kyseessä tämä laji vaiko tammenherkkutatti;
näytettä ei ole. Saksan Liittotasavallassa V. —

Eklund 1943b, Kallio & Heikkilä 1978.

Bovista patudosa Lv.
(Bovistetia paludosa (Lv.) Lloyd)

Lettotuhkelo

Sumpröksvamp

Gasteromycetes Kupusienet

Luokka: St

Päärynänmuotoinen, nuorena valkoinen, vanhem
miten tummanruskea, melko pieni (1—6 cm) kupu
sieni. Kasvaa ravinteisilla, etenkin siniheinä- ja ruos
teheinäsoilla lettosammaliin kiinnittyneenä. Euroo
passa lettotuhkelo kasvaa havumetsävyöhykkeessä,
etenkin vuoristoissa. Se tunnetaan myös Kanadan
arktisista osista ja Länsi-Himalajalta. Pohjoismaissa
Ruotsissa yli 50 löytöpaikkaa. Suomessa: U (Kark
kila Haavisto 1969), 0 (Kiiminki, kolmella paikalla
1966—1972 useana vuonna, Kuusamo lulangan
kansallispuisto kahdella paikalla 1971, 1982,
Kuusamo Purkuputaanpuro 1973, Puolanka Väyry
lä 1976), L (Kolari Niesa 1971, Tornio Kalkkimaa
1974). Uhkana ja taantumisen syynä lettojen kuiva
tus. Saksan Liittotasavallassa V. — Björkbäck &
Gustafsson 1979, Ulvinen 1969. (kuva)

Catathelasma imperiate (Fr.) Sing.

Keisarimalikka
Kejsarskivling

Agaricales Helttasienet

Luokka: St

Isokokoinen (10—16 cm), pähkinänruskea helttasie
ni, jolla on jalassa huopamainen rengas. Kasvaa
lievästi happamassa tuoreessa metsämaassa kuusi-
tai joskus mäntymetsässä, aikaisemmin etenkin ha
kamailla. Harvinainen, useissa paikoissa TP ja U,
muutamissa Ky, PK. Taantumisen syynä on ollut
hakamaiden väheneminen ja viimeisten esiintymien
uhkana ovat metsänhoitotoimet. Saksan Liittotasa
vallassa V.

Cheimonophyllum candidissimum
(Berk. & Curt.) Sing.

Liituvinokas

Kritmussling

Agaricales Helttasienet

Luokka: Sh

Pieni (lakki 1—3 cm), puhtaanvalkoinen helttasieni.
Kasvaa laholla lehtipuulla, pudonneilla oksilla, ym.,
etenkin vanhoissa metsissä. Itiöemiä kesällä ja syk
syllä. Etelä-Suomessa, TP (Noormarkku, Siikai
nen); U (Karjalohja, Vantaa), H (Kangasala 1985,
Lammi). Uhkana laihopuun ja vanhojen metsien
väheneminen.

Ctitocybe gigas Harmaja

Lautasmalikka

Agaricales Helttasienet

Luokka: Sh

Hyvin isokokoinen (jopa n. 30 cm), vaaleanruskea,
Pohjois-Suomen kalkkipitoisissa lehdoissa kasvava
helttasieni. 0 (Kuusamo Oulangan kansallispuisto
Korvasvaara 1970), ehkä myös L (Enontekiö). —

Harmaja 1978.

Collybia fusipes (Buli.: Fr.) Qu1

Uurrejalkajuurekas
Agaricales Helttasienet

Luokka: Sp

Löyhinä tuppaina kasvava, syvään juurehtiva, iso-
kokoinen (n. 10 cm), ruskea helttasieni. Vaatelias

H
-,-
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tammimetsien laji; kasvaa lehtipuissa (tammi, pyök
ki) ja niiden kannoissa. Mainittu kerran löydetyksi
Uudeltamaalta Helsingistä; haettu myöhemmin tu
loksetta useilta lajille sopivilta paikoilta. Ruotsissa
uhanalainen. — Kallio 1963.

Collybia verna Ryman

Kevätjuurekas

Agaricales Helttasienet

Luokka: Sh
Keskikokoinen (lakki 2—5 cm), ruosteenruskea, lu
men alla kehittyvä helttasieni. Rehevissä puronvarsi
lehdoissa lahopuulla, usein piilossa haavan lehtien
alla. Varmistamattomia tietoja Uudenmaan (Kark
kila) ja Hämeen lääneistä (Lammi, Valkeakoski
1985). Uhkana metsänhoitotoimet. Saksan Liittota
savallassa V. — Ryman 1978.

Cottricia einnamomea
(Jacq.: S. F. Gray) Murr.

Satiinikääpä

Äphyllophorales Kääväkkäät

Luokka: Sh

Yksivuotinen, jalallinen, kangaskääpää muistuttava
sieni, jonka lakki on kuitenkin tukevampi ja hau
raampi ja yläpinnaltaan purppuransävyinen. Tunne
taan laajalti ympäri maapallon: Eurooppa, Aasia,
Afrikka, Australia ja Pohjois-Amerikka. Pohjois-
Euroopassa melko harvinainen. Suomen ainoa löytö
Ahvenanmaalta (Eckerö 1967) lahopuulta, muualla
yleensä paljaalla maalla. Uhkana metsänhoitotoi
met. — Niemelä & Kotiranta 1983.

Cordyeeps capitata (Fr.) Link

Himmeäloisikka

Äscomycetes Kotelosienet

Luokka: Sh

Maahikkaissa loisiva kotelosieni, jonka alustapah
kan pää on pallomainen, tummanruskea-vihertävän
musta, jalasta selvästi erottuva, jalka 3—9 cm pitkä.
Tunnetaan yhdeltä paikalta Uudenmaan läänistä
(Sipoo), missä se kasvoi lehtomaisessa metsässä.
Uhkana metsänhoitotoimet. Saksan Liittotasavallas
sa V.

Cordyceps dennisii Ulv. ined.

Keltaloisikka

Ascomycetes Kotelosienet

Luokka: Sh

Kotelosieni, jonka alustapahka on 1—1.5 cm:n pi
tuinen, pää lieriömäinen tai nuijamainen, kotelopul
lot kellertäviä. Elää perhostoukilla. U (Sipoo), H
(Asikkala, Hollola). Uhkana metsänhoitotoimet.

Cordyceps memorabilis Ces.

Puikkoloisikka

Ascomycetes Kotelosienet

Luokka: Sh
Kotelosieni, jonka kotelopullot ovat ruskehtavan
keltaisen, puikkomaisen, 1—3 cm:n mittaisen alus
tapahkan pinnalla. Karikkeessa, elää jäärien ym.
kovakuoriaisten toukilla. Hyvin harvinainen, löy
detty Uudenmaan läänistä (ainakin Sipoo). Uhkana
metsänhoitotoimet.

(fr.) Fr.

Ricken)

Cortinarius anthracinus
(Dermocybe anthracina (Fr.)

Sysiseitikki

Purpurbrun spindelskivling

Agaricales Helttasienet

Luokka: Sp

Keskikokoinen (lakki 1—3 cm leveä), tummanrus
kea, vanhemmiten laakealakkinen helttasieni. Kas-

/

1cm
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vaa lehdossa ja lehtomaisessa sekametsäkuusikossa. Cystoderma ambrosll (Bres.) Sing.Tunnetaan Keski-Euroopasta ja Pohjoismaiden ete
läosista. Suomessa Turun ja Porin (Kemiö Wiiks- Valkoryhäkäs
gård 1979) ja Uudenmaan lääneissä (Tenhola Fram
näsin luonnonsuojelualue 1979, Tenhola Soiböle Agaricales Helttasienet
1979). Uhkana metsänhoito. — Høiland 1983.
(kuva) Luokka: Sh

Pieni, puhtaanvalkoinen, sammalta ja kariketta la
hottava helttasieni, jolla on lakin pinnalla pieniä

Cortinarius odorifer Britz. piikkimäisesti siirrottavia jyväsiä. Koko alueellaan
hyvin harvinainen. Suomessa tuoreissa kangasmet

Anisnuppiseitikki sissä ja lettojen reunamilla, H, M, Ku, 0. Uhkana
avohakkuut ja ravinteisten soiden ojitus. Saksan

Anisspindelskivling Liittotasavallassa S.

Agaricales Helttasienet

Luokka: Sh Daedatea quercina L.: Fr.

Isokokoinen (lakki n. 10 cm), punaruskea, miellyt- Sokkelokääpä
tavan tuoksuinen, siellä täällä kalkkialueiden havu
metsissä kasvava helttasieni. Suomesta tunnetaan A, Korkmussling
Ku (Kuopio), 0 (Kuusamo). Uhkana metsänhoito-
toimet. Aphyllophorales Kaavakkaat

Luokka: Sh

Monivuotinen, kiilamainen, hyllymäinen tai laakea,
Cortinarius orichatceus Fr. iso (10—20 cm), ruskea kääpä. Ruskolahottaja.

Kasvaa etelärannikolla tammen kannoilla. Melko
Kuparinuppiseitikki harvinainen, Turun Ruissalon tammilla kuitenkin

runsas. Uhkana vanhojen tammien väheneminen ja
Kopparspindelskivling tammimetsien maankäytön muutokset. — Kallio

Agaricales Helttasienet 1963.

Luokka: Sh

Keskikokoinen (lakki 5—8 cm), punertava-kuparin- Daedaleopsis confragosa
värinen, reunoilta vihertävä, vahvasti tuoksuva helt- (Boit.: Fr.) Schroet.
tasieni. Kalkkialueiden havu- ja sekametsissä syksyi
sin. Mykoritsasieni. 0 (Kuusamo), epävarmoja ha- Etelänsärmäkääpä
vaintoja TP (Parainen), H (Lammi) ja Ku (Juankos
ki). Uhkana avohakkuut. Tegelticka

Aphyllophorales Kääväkkäät

Luokka: Sh

Cortinarius venetus (Fr.: Fr.) Fr. Yksivuotinen, kiilamainen tai hyllymäinen, usein
säännöllisen puolipyöreä, iso, punertava kääpä.

Viherseitikki Kuolleiden raitojen, haapojen, ym. lehtipuiden la

O hottaja. Esiintyy suhteellisen harvinaisena PohjoisIlvsplnuelsKlvllng
Euroopan eteläosissa. Suomessa maan eteläpuolis

Agaricales Helttasienet kossa. Uhkana vanhojen lehtipuiden väheneminen
metsistä.

Luokka: Sp

Vihreä seitikki, josta on erotettu kaksi variaatiota.
Meillä esiintyy var. montanus, jonka lakki on 2—6 Desmazterelta ptcetcola
cm leveä, huopamainen tai pienisuomuinen, keskel- Huhtinen & Mäkinen
tä punaruskea. Kasvaa Keski-Euroopassa ruohikkoi
sissa havu- tai sekametsissä, meillä kuusilehdoissa. Kuusenneulasmaljakas
Itiöemiä loppukesällä ja syksyllä. Päälevinneisyys
aluetta on Keski-Euroopan vuoristot. Suomessa se Ascomycetes Kotelosienet
on tavattu Ahvenanmaalta (Eckerö 1954, 1958, Luokka’ S1978) ja Oulun läänistä (Kuusamo lulangan kansal
lispuisto Korvasvaara 1983). Uhkana metsänhoito- Pieni (n. 1 mm), ruskeakarvainen ja maljamainen,
toimet. Saksan Liittotasavallassa V. syksyllä (ja ehkä keväällä) kuusen neulasilla kasvava

332



kotelosieni. Maailman ainoa löytö Turun Ruissalos
ta 1965; ei ole löydetty etsinnöistä huolimatta myö
hemmin. — Huhtinen & Mäkinen 1984.

Diehomitus campestris
(Qudl.) Dom. & Orlicz

Pähkinänkääpä

Hasselticka

Aphyllophorales Käaväkkäät

Luokka: Sh

Pienehkö (2—12 cm), tyynymäinen, aluksi vaalea,
vanhemmiten mustuva, yleensä yksivuotinen kääpä.
Kasvaa lehtimetsissä ja lehdoissa. Pähkinäpensaan,
haavan ja lepän kuolleiden oksien valkolahottaja.
Tunnetaan Keski-Euroopasta Siperiaan saakka,
Pohjois-Euroopassa mantereinen ja harvinainen.
Etelä-Suomessa, TP (Houtskari), U (Hanko), Ky
(Vehkalahti), 0 (Siikajoki), ehkä myös Ahvenan
maalla. Uhkana lehtimetsien, etenkin pähkinälehto
jen kuusettuminen ja lahoavien lehtipuiden vähene
minen.

Etaphomyces reticulatus Vitt.

Lehtomaahikas
Ascomycetes Kotelosienet

Luokka: Sh

Pieni (1—3 cm), vaalea, pallomainen, kovakuori
nen, lehtomaisissa metsissä maan sisällä humuksessa
kasvava kotelosieni. Meillä Ahvenanmaalla Nåtön
luonnonsuojelualueella, löydetty kahdelta paikalta
viime vuosina. Uhkana lehtojen luonteen muuttumi
nen.

Entoloma euchroum (Pers.: Fr.) Donk

Sinipunarusokas

Agaricales Helttasienet

Luokka: Sp

Keskikokoinen (2—6 cm), sinertävä, lehdossa van
hoilla lahoilla lehtipuiden rungoilla ja kannoilla
kasvava helttasieni. Suomessa tavattu kerran A
(Eckerö 1963). Uhkana lehtojen lahojen lehtipuiden
väheneminen ja kuusettuminen. Saksan Liittotasa
vallassa V.

Entotoma eutividum Noordel.

(Entoloma sinuatum (Buil.: Fr.) Kummer s.

auct; (Entoloma lividum (Buil.) Qudl.)

Isorusokas

Bolmörtsskivling

Agaricales Helttasienet

Luokka: Sh

Isokokoinen (lakki 7—15 cm, jalka 7 cm), vaalea,
nuorena miellyttävän tuoksuinen, vanhemmiten epä
miellyttävälle haiseva, hyvin myrkyllinen helttasieni.
Kesäisin ja syksyisin lehtimetsissä ja Jaitumilla.
Esiintyy harvinaisena Pohjoismaiden eteläosissa.
Suomessa Turun seudulla kuitenkin useassa paikas
sa tammen seuralaisena. TP (Turku, useita keräyk
siä 1980-luvulle asti), U (Karjaa). Uhkana metsän
hoitotoimet. — Kallio 1963, Noordeloos 1985.

Exidia truncata Fr.

Tammiliytykkä

Ekkrös

Tremellales Hyytelösienet

Luokka: Sh

Yksitellen tai ryhminä puulla kasvava, musta, hyyte
lömäinen, kuivana kiiltävä hyytelösieni. Lahottaja;
lehtipuiden, etenkin tammen, pudonneilla oksilla ja
lahoilla rungoilla. Esiintyy Pohjoismaiden eteläosis
sa. Etelä-Suomessa, Turun ja Porin ja Uudenmaan
lääneissä, löydetty lähes vuosittain. Uhkana lehti-
puiden ja lahopuun väheneminen.

Femsjonia peziztformis (Lev.) Karst.

Maljatapikka
Dacrymycetales Hyytelösienet

Luokka: Sh

Pieni (5—10 mm), maljamainen, keltainen, ulkopin
naltaan valkokarvainen, laholla puulla kasvava hyy
telösieniä muistuttava sieni. Lehti-, harvoin havu
metsissä, ympäri vuoden. Koko Euroopassa harvi
nainen, Pohjois-Euroopasta muutama löytöpaikka
Tanskasta, Ruotsista, Norjasta sekä Eestin Neuvos
totasavallasta. Suomessa TP (Noormarkku), H
(Hollola Tiirismaa 1889, Tammela Mustiala 1865—
1890, useana vuonna), 0 (Ii). Uhkana metsänhoito
toimet, etenkin lahojen puiden väheneminen metsis
tä. — Eriksson ym. 1977.
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Fistulina hepatica Schaeff.: Fr.

Häränkieli

Aphyllophorales Kääväkkäät

Luokka: Sh

Yksivuotinen, paksu, maksan- tai kielenmuotoinen,
10—40 cm:n levyinen, punaruskea kääpä, joka on
nuorena vetinen ja limainen, viininpunaista nestettä
tihkuva. Kasvaa elävillä ja pystyyn kuolleilla tam
mien rungoilla, tyvillä sekä kannoissa. Noin 20
löytöpaikkaa etelärannikon tammivyöhykkeessä.
Uhkana vanhojen tammien väheneminen, mahdolli
sesti myös keräily. — Kallio 1963.

Geastrum minimum Schwein.

Jyväsmaatähti
Gasteromycetes Kupusienet

Luokka: Sli

Pieni (2—3 cm), 7—10-liuskainen kupusieni. Kasvaa
avoimilla paikoilla, kallioilla ja hietikoilla, ohuessa
karikekerroksessa tai heinikon sisässä. Lahottajasie
ni. Kalkinvaatija ja kulttuurinsuosija. Pohjoismais
sa harvinainen. Suomessa tavattu Ku (Siilinjärvi
1975), PK (Värtsilä 1976), L (Enontekiö 1983; tästä
vain valokuva, luultavasti kuitenkin tämä laji).
Vaikka löydöt ovatkin viime vuosilta, sientä on silti
pidettävä alkuperäisenä. Saksan Liittotasavallassa
V. — Kosonen & Nieminen 1985.

Geogiossum atropurpureum
(Batsch : Fr.) Pers.

(Thuemenidium atropurpureum (Batsch : Fr.)

0. Kuntze)

Sysikieli
Ascomycetes Kotelosienet

Luokka: Sh

Tumman violetinruskea tai musta, nuijamainen, 3—
7 cm:n korkuinen, niityillä ja metsissä ruohikkoisilla
paikoilla kasvava kotelosieni. Etelä-Suomessa: A
(Vårdö), TP (Turku), U (Pohja), H (Nokia, Tam
mela). Uhkana niittyjen, ketojen ja metsäaukioiden
sulkeutuminen sekä metsänhoitoimet.

Geogiossum glutinosum Pers. : Fr.

lahmakieli
Ascomycetes Kotelosienet

Luokka: Sh

Musta, kielimäinen, tahmea, 2—5 cm korkea, met
säniityillä ja kedoilla kasvava, vaikeasti havaittava
kotelosieni. Uudenmaan, Hämeen ja Oulun lääneis
sä, pohjoisinna Kuusamossa. Uhkana niittyjen met
sittyminen ja metsänhoitoimet. Saksan Liittotasa
vallassa V.

Geogiossum starbaeckii Nannf.

Gelatoporia pannocincta
(Rom.) Niemelä
(Gloeoporus pannocinctus (Romeil) J. Erikss.

Silokääpä

Apliyllopliorales Kääväkkäät

Luokka: St

Yksivuotinen, alustanmyötäinen, n. 10 cm leveä,
hyvin pienipillinen kääpä. Kasvaa isoilla kaatuneilla
lehtipuilla, poikkeuksellisesti havupuilla (esim. haa
pa, harmaaleppä, koivu, kuusi), usein pakurikäävän
lahottamassa puussa. Yleensä se kasvaa puun ala-
pinnalla, lähellä maata. Tunnetaan Euroopasta, Si
periasta ja Pohjois-Amerikasta pohjoiselta havu
metsävyöhykkeeltä, tavattu joskus myös Afrikasta,
Aasiasta, Australiasta ja Uudesta Seelannista. Poh
joismaista puuttuu Tanskasta, Suomessa siellä täällä
koko maassa ikimetsäalueilla (14 löytöpaikkaa). Uh
kana vanhojen metsien hakkuut. Ruotsissa E. —

Niemelä 1985.
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Hakamaakieli
Ascomycetes Kotelosienet

Luokka: Sh

Mustanruskea, kielimäinen, 2—6 cm korkea kotelo
sieni. Kasvaa vanhoilla sammaleisilla ja ruohikkoi
sula niityillä ja hakamailla. A (Jomala, Lemland,
Värdö), H (Nokia). Uhkana niittyjen ja hakamaiden
pensoittuminen. Saksan Liittotasavallassa V.

Geogiossum umbratile Sacc.
(G. nigritum Cooke]

Ketokieli
Ascomycetes Kotelosienet

Luokka: Sh

Tummanruskea tai musta, kielimäinen, 2—7 cm
korkea, sammaleisilla nurmikoilla ja metsänreunois
sa kasvava kotelosieni. TP (Tyrvää), U (mk00), H
(Tammela, Tampere), 0 (Kuusamo, Pudasjärvi), L
(man). Uhkana metsänhoito ja niittyjen pensoittu
minen. Saksan Liittotasavallassa V.



Gloeophyttum abietinum
(Buli.: Fr.) Karst.

Heltta-aidaskääpä
Aphyllophorales Kääväkkäät

Luokka: Sh

Yleensä yksivuotinen, pienehkö (n. 5—8 cm),
ruskea, aidaskääpää muistuttava kääpä. Kasvaa
Suomessa kuusella, muualla Euroopassa myös muu
la havupuilla. Usein rakennuspuilla, mm. vanhoilla
silloilla. Tunnetaan vain Euroopasta, Pohjoismaissa
harvinainen. Suomessa muutamilla paikoilla maan
eteläosassa: U (Kirkkonummi, Porvoo), H (Urjala,
Tammela), KS (Leivonmäki), Ku (Sonkajärvi). Uh
kana metsänhoitotoimet ja esiintymispaikkoina ole
vien rakenteiden korjaukset. — Karsten 1882, Laine
1972 (kuva).

Gloiodon strigosus (Swartz) Karst.

Harjasorakas
Borsttagging

Aphyllopliorales Kääväkkäät

Luokka: Sh

Nuorena vaalea, vanhemmiten tummanruskea, kan
keakarvainen, yksivuotinen orakas, jolla on 1—2
cm:n levyinen lakki ja 2—20 cm:n kokoinen alus
tanmyötäinen osa. Uusi itiöemä voi kasvaa vanhan
päälle. Kasvaa kuolleilla haavoilla, pajuilla tai tuo
mella. Tunnetaan Euroopasta ja Pohjois-Amerikas
ta, Pohjoismaissa Ruotsissa 20 kasvupaikkaa, löy
detty myös Norjasta. Suomessa tusinanverran löytö
paikkoja etelärannikolta Rovaniemen korkeudelle:
Ky (Vehkalahti), H (Asikkala, Lammi, Tammela),
0 (Kiiminki ja Puolanka), L (Rovaniemen mlk.).
Uhkana kuolleiden lehtipuiden väheneminen metsis
tä. Ruotsissa S. — Koski-Kotiranta & Niemelä 1983.

Gomphus etavatus S. F. Gray

Pölkkysieni
Klubblik trumpetsvamp

Aphyllophorales Kääväkkäät

Luokka: Sh

Kookas (5—10 cm), kellanruskea — violetin vivah
teinen, tappimainen tai suppilomainen keltavahve
ron sukulainen. Kasvaa yleensä sammaleisissa, leh
tomaisissa, kosteissa kuusimetsissä. Kalkinsuosij a.
Tunnetaan Euroopasta, Aasiasta ja Pohj ois-Ameri
kasta. Pohjoismaissa Ruotsissa Tukholman seudulla
melko tavallinen, muutama kasvupaikka Norjassa
ja Tanskassa. Suomessa A (Eckerö 1948—1981,
Maarianhamina 1958), U (Nurmijärvi 1965—198 1),

H (Pirkkala 1981), Ku (Nilsiä 1984), 0 (Kuusamo
1977, 1982). Uhkana avohakkuut ja metsänhoitotoi
met, jolloin sammalpeite ja varjostus vähenevät.
Ruotsissa 5, Saksan Liittotasavallassa V.

Grifola frondosa (Dicks.: fr.) S. F. Gray

Koppelokääpä
Korallticka

Aphyllopborales Kääväkkäät

Luokka: Sh

Yksivuotinen, jalallinen kääpä, jonka kymmenet
pienet, yhteisen perusrangan haarojen päissä olevat
lakit ovat harmaita ja lusikkamaisia; itiöemäryhmä
pallomainen, läpimitaltaan 20—50 cm. Tunnetaan
Euroopasta ja Aasiasta Neuvostoliiton kaakkoiso
sasta, kaikkialla harvinainen, Pohjois-Euroopassa
eteläinen. Koppelokääpä kasvaa lahovikaisten suur
ten tammien tyvellä maan rajassa lounaisrannikon
vanhoissa puistoissa. TP (Kemiö, useana vuonna
1963—1970, Raisio 1966, Turku vuodesta 1858 läh
tien), U (Karjalohja 1937, 1943). Uhkana vanhojen,
lahojen tammien väheneminen ja puistojen sanee
raukset sekä keruu. Saksan Liittotasavallassa V,
Neuvostoliitossa luokiteltu harvinaiseksi. — Nieme
lä 1978.

Helvetia leucomelaena (Pers.) Nannf.

Kulliomörsky
Ascomycetes Kotelosienet

Luokka: Sh

Lähes jalaton, harmaanruskea, 2—7 cm korkea,
maljamainen kotelosieni. Alkukesällä, joskus myös
syksyllä, icalkkipohjaisilla niityillä, lehdoissa ja ha
vumetsissä. Pohjoismaissa harvinainen, Suomessa
etelärannikolla A (Eckerö), TP (Parainen). Suvussa
on useita hyvin läheisiä lajeja. Uhkana lehtojen
kuusettuminen ja niittyjen sulkeutuminen. Saksan
Liittotasavallassa V. — Harmaja 1979.

Hohenbuehetia atrocaerulea

Runkohytyvinokas

Agaricales Helttasienet

Luokka: Sh

(Fr.) Sing.

Pieni (1—5 cm), ruskea, lehtimetsissä lahopuulla
kasvava helttasieni. Etelä ja Keski-Suomessa, TP
(Kankaanpää, Turku), H (Kangasala Vesaniemi
1985), 0 (Haukipudas). Uhkana lahojen lehtipuiden
väheneminen metsissä.
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Hygrocybe fornkata

Kekovahakas

Agaricales Relttasienet

Luokka: Sh

(Fr.) Sing.

Vaalea tai ruskeanharmaa helttasieni, jolla on nuo
rena kellomainen, vaaleareunainen, 2—5 cm:n levyi
nen lakki. Kasvaa sammaleisilla niityillä. A (loma
la), U (Espoo), H (Tammela), PK (Lieksa); 0
(Kuusamo). Uhkana niittyjen metsittyminen.

Hygrophorus aureus (Arrh.) Fr.

Kultavahakas

Agaricales Helttasienet

Luokka: Sh

Keskikokoinen (lakki 2—4 cm), kirkkaan oranssin
keltainen, hallavahakkaan kaltainen, havumetsissä
kasvava myöhäissyksyn helttasieni. Männyn seura
lainen. Etelä- ja Keski-Suomessa, H (Tammela
1967), V (Kälviä 1982), Ku (Kuopio 1966, 1983,
1984 kymmenen itiöemää). Uhkana metsänhoitotoi
met. Saksan Liittotasavallassa V. — Vauras &
Heikkilä 1985.

Hygrophorus ehrysodon (Batsch) Fr.

Kultasuomuvahakas

Gulprickig vaxskivling

Agaricales Helttasienet

Luokka: Sp

Keskikokoinen (lakki 3—7 cm, jalka 8—10 cm),
valkoinen, tahmea helttasieni, jolla on lakin reunas
sa ja jalan latvaosassa keltaisia jyväsiä. Eteläinen
rehevien metsien sieni, joka kasvaa Ruotsissa leh
doissa ja lehtimetsissä, Saksassa pyökkimetsissä.
Pohjoismaiden eteläosissa harvinainen, Suomesta
vanhoja tietoja, joista osa epävarmoja, A (Lem
land), U (Karjalohja, Vantaa), H (Tammela). Vaatii
lisäselvityksiä.

Hygrophorus gliocyclus

Limarengasvahakas

Slemringad vaxskivling

Agaricales Helttasienet

Luokka: Sh

Fr.

Kookas (lakki 3—10 cm), kellanvaalea, nuorena
limakerroksen peittämä mykoritsasieni. Havumetsis
sä kalkkipitoisella maalla. Kalkinvaatija. Pohjois
maissa harvinainen, Suomessa 0 (Kiiminki,

Kuusamo, useilla paikoilla Oulangan kansallispuis
tossa ja Kitkajoella), L (Kolari), lisäksi epävarma
määritys H (Lammi). Uhkana rauhoittamattomilla
paikoilla metsänhoitotoimet. Saksan Liittotasaval
lassa V.

Hygrophorus inocyb;formis
A. H. Smith

Helavahakas
Agaricales Helttasienet

Luokka: Sh

Keskikokoinen (lakki 3—7 cm), ruskeanharmaa,
pienisuomuinen ja harvahelttainen, hyvin vanhojen,
tuoreiden kangasmetsien helttasieni. Pohjoisvoittoi
nen ja hyvin harvinainen. H (Padasjoki), 0
(Kuusamo livaara ja Kitkanniemi), L (Rovaniemen
mlk. Pisavaara), Uhkana esiintymispaikkojen luon
teen muuttuminen, lähinnä metsänhoitoimien vuok
si.

Hygrophorus persoonii Arnolds
(H. dichrous Kuhn. & Romagn. n. nud.)

Ruskokirjovahakas
Vitbrun vaxskivling

Ägaricales Helttasienet

Luokka: Sh

Keskikokoinen (4—8 cm), ruskealakkinen, harmaa
kirjovahakasta muistuttava helttasieni. Kasvaa leh
toniityillä tammi- ja pähkinälehdoissa. Pohjoismai
den eteläosissa melko harvinainen, Suomessa etelä
rannikolla, A (lomala), TP (Turku, useilla paikoil
la), U (Tenhola, Tammisaari) sekä epävarma ha
vainto A (Eckerö). Uhkana metsänhoitotoimet ja
lehtojen kuusettuminen. Saksan Liittotasavallassa
yO

Hygrophorus pudorinus

Pihkavahakas
Agancales Helttasienet

Luokka: Sp

(Fr.) Fr.

Melko kookas (5—15 cm), vaalea, oranssinpunerta
va, tärpätinhajuinen helttasieni. Harvinainen, Etelä-
Suomessa kalkkialueiden kuusimetsissä, H (Tamme
la), epävarmoja tietoja myös A (Eckerö, Lemland),
TP (Parainen), H (Lammi). Uhkana avohakkuut. —

Karsten 1879, Schulmann 1963.
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Hygrotrama schulzeri (Bres.) Sing. Inocybe bongardli (Weinm.) Qul.

Savuvaliakas

Ägaricales Helttasienet

Luokka: Sh

Pieni (lakki 0.5—2 cm, jalka 3—5 cm), ruskea,
himmeälakkinen helttasieni. Sammaleisilla niityillä
ja heinäisissä lehtipuuvaltaisissa metsissä. Etelä
Suomessa, TP (Kullaa), U (Tenhola), H (Lammi).
Uhkana lehtimetsien kuusettuminen sekä niittyjen ja
avoimien paikkojen pensoittuminen.

Inocutis dryophila
(Berk.) Fiass. & Niemelä

(Inonotus dryophilus (Berk.) Murr.)

Isokarvakääpä

Kärnticka

Aphyllophorales Kääväkkäät

Luokka: Sh

Yksivuotinen, suuri (10—20 cm leveä ja 15 cm
paksu), kiilamainen, ruskea, yläpinnaltaan takku
karvainen kääpä. Kasvaa elävien tammien rungolla,
yleensä korkealla. Lahottajasieni. Tunnetaan Eu
roopasta ja Pohjois-Amerikasta, Pohjois-Euroopas
ta se on löydetty vain Ruotsista Tukholman seudulta
ja Suomesta. Kaksi löytöpaikkaa Turusta (Ruissa
losta havaintoja yli 100 v. ajalta, Muhkuri 1981).
Uhkana vanhojen tammien väheneminen. Ruotsissa
luokiteltu harvinaiseksi, Saksan Liittotasavallassa V.

— Niemelä 1981, Niemelä & Kotiranta 1983.

Inocybe aibidodisea

Valkolakirisakas

Agaricales Helttasienet

Luokka: Sh

Kuhn.

Risakkaaksi melko isokokoinen (2—5 cm), kellan
ruskea helttasieni, jonka lakin keskustaan jää nuo
rena koko lakin peittänyt vaalea suojus. Kalkkia
vaativa mykoritsasieni. Avoimissa hiekkaisissa kan
gasmetsissä, ihmistoiminnan vaikutuksen alaisilla
paikoilla. Suomessa vain Turun ja Porin läänissä
(Parainen). Uhkana metsänhoitoimet ja rakentami
nen. Saksan Liittotasavallassa E. — Stangl & Ve
selsky 1975.

Tuoksurisakas

Dofttrådskivling

Agaricales Helttasienet

Luokka: Sh

Risakkaaksi melko isokokoinen (lakki 2—6 cm),
vaalean kellanruskea, suomulakkinen, päärynän
tuoksuinen helttasieni, jonka malto muuttuu koske
tuksesta punaiseksi. Lehtohumuksella kasvava kal
kinsuosija. Pohjoismaissa harvinainen. Etelä-Suo
messa: A, TP, U, H. Uhkana metsänhoitotoimet ja
lehtojen kuusettuminen.

Inocybe fibrosoides

Kermarisakas

Agaricales Helttasienet

Luokka: Sh

Kuhn. & Bours.

Melko isokokoinen (lakki 4—9 cm), vaalean kellan
ruskealakkinen helttasieni, jonka jalka on valkeah
ko, kokonaan jauheinen ja tyvimukulallinen. Kuusi
metsälaji, löydetty Kuopiosta myös lähdekorvesta.
U (Elimäki, Tammisaari), Ku (Kuopio). Uhkana
metsänhoitotoimet, etenkin korpien ojitukset. Sak
san Liittotasavallassa V.

Inocybe hystrix Karst.

Siilirisakas

Agaricales Helttasienet

Luokka: Sh

Keskikokoinen (lakki 2—4 cm) risakas, jonka
ruskea lakki ja jalka ovat törröttävien suomujen
peittämät. Lehdoissa. Suomessa A (Maarianhami
na), TP (Turku), U (Espoo, Kirkkonummi, Sipoo).
Uhkana metsänhoitotoimet ja lehtojen kuusettumi
nen. Saksan Liittotasavallassa V.

Inocybe petiginosa

Kääpiörisakas
Agaricales Helttasienet

Luokka: Sh

(Fr.: Fr.) Giil.

Hyvin pieni (n. 1 cm), vaaleanruskea, kostealla
mineraalimaalla yksittäin kasvava helttasieni. My
koritsasieni. Keski-Euroopassa pyökin seuralainen.
Kasvaa Suomessa lähteisissä lehtomaisissa korvissa.
TP (Turku Ruissalo 1954), Ku (Kuopio, Vehmersal
mi). Uhkana hakkuut ja ojitukset. — Heikkilä &
Vauras 1982.
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Inocybe vfrgatuta Ktihn.

Sälerisakas
Agaricales Helttasienet

Luokka: Sh

Melko pieni (lakki 2—4 cm) helttasieni, jonka lakki
on ruskea ja voimakkaasti säikeinen. Kuusi- ja
harmaaleppämetsissä kalkkiseuduilla. H (Loppi),
Ku (Kuopio ja Vehmersalmi), 0 (Kuusamo). Kuopi
ossa lähes samalla paikalla myös vaarantunut outo
risakas. Uhkana avohakkuut ja maan käytön muu
tokset.

Junghuhnia pseudozilingiana
(Parm.) Ryv,
(Chaetoporus pseudozilingianus Parm.)

Lakkikarakääpä
Aphyllophorales Kääväkkäät

Luokka: Sp

Yksivuotinen, alustanmyötäinen, pieni (läpimital
taan n. 2 cm) ja vaalea kääpä. Yleensä muilla
käävillä tai niiden lähellä, Suomessa lepänkäävällä
tervalepällä. fennoskandian ainoa löytö Ahvenan
maalta, A (Finström Pålsböle 1965); määritys vielä
epävarma, laji tunnetaan huonosti. Uhkana metsän
hoitotoimet, mm. lehtipuiden väheneminen.

Laetarius sertjluus

Lutikkarousku
Stinkriska

Agaricales Helttasienet

Luokka: Sh

(DC.) Fr.

Keskikokoinen (lakki 2.5—6 cm), luteenhajuinen,
tummanruskea, maitiaisnesteellinen helttasieni. Tam
mimetsissä, paljaalla maalla jokseenkin märissä pai
koissa. Meillä etelärannikon tammivyöhykkeessä.
Itiöemänmuodostus vaihtelevaa. Tammen mykorit
sasieni. Tavattu TP (Lemu Nyynäisten luonnonsuo
jelualue, Taivassalo, Turku Ruissalon luonnonsuo
jelualue, jossa varsin runsas v. 1881 lähtien, viimek
si 1984) sekä U (Tammisaari). Uhkana lehtojen
kuusettuminen. — Kallio 1963, Korhonen 1984.

Lactarius violascens (Otto) Fr.

Sinipunarousku

Agaricales Helttasienet

Luokka: Sh

Keskikokoinen (lakki 5—10 cm), kuivahkolakkinen,
violetinruskea tai ruskeanharmaa helttasieni, jonka

maitiaisneste muuttuu violetiksi. Kasvaa lehdoissa ja
lehtomaisissa koivikoissa, lienee koivun ja ehkä
myös tammen mykoritsasieni. Pohjoismaiden etelä
osissa. Meillä muutamin paikoin tammivyöhykkees
sä, mutta myös Keski-Suomessa; TP (Turku), U
(Vihti), H (Tammela), Ku (Kuopio, Vehmersalmi),
PK (Juuka). Uhkana vanhojen lehtimetsien vähene
minen. Saksan Liittotasavallasta hävinnyt. — Kor
honen 1984.

Lactarius zonarius Fr,

Lehtovyörousku
Agancales Helttasienet

Luokka: Sp

Iso (lakki 8—15 cm), kellanruskea, vain reunasta
vyöhykkeinen helttasieni, jonka maitiaisneste kui
vuu hitaasti likaisenharmaaksi. Kalkkipitoisilla
mailla tammilehdoissa ja haavikoissa. Hyvin harvi
nainen, lounainen sieni. Ahvenanmaalla (Eckerö)
haavan sekä Turun ja Porin läänissä (Turku) tam
men seuralaisena. Uhkana metsänhoitotoimet, mm.
haapojen väheneminen talousmetsistä. Ekologia sel
vitettävä tarkemmin (Keski-Euroopassa tammimet
sissä, Ruotsissa ja Suomessa haavikoissa). Taksono
misesti vielä epäselvä. — Kallio 1963, Korhonen
1984.

Langermannia gigantea (Pers.) Rostk.

Jättikuukunen
Jätteröksvamp

Gasteromycetes Kupusienet

Luokka: Sh

Kookas (20—50 cm, 2—10 kg), litteän pallomainen,
vaalea niittyjen ja puistonurmikoiden kupusieni.
Pohjoismaiden eteläosissa harvinainen. Etelä- ja
Keski-Suomesta, tietoja v. 1915 lähtien, useita löy
töjä 1970-luvulla: TP, U, Ky, V, Ku, PK, 0;
yhteensä n. 20 löytöpaikkaa. Kokonsa vuoksi hel
posti havaittava, hyvä ruokasieni. Uhkana keräämi
nen.

Lentinellus UrSinUs (Fr.) Kuhn.
(L. castoreus (Fr.) Romagn.)

Karvasahaheltta
Björnmusslingen

Ägaricales Helttasienet

Luokka: Sh

Pieni tai keskikokoinen (1—4 cm), nukkapintainen,
punaruskea helttasieni. Yleensä vanhoissa metsissä
laholla havu- tai lehtipuulla, tavallisimmin koivulla.
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Pohjoismaissa harvinainen, Suomessa TP, U, H, 0,
L. Uhkana vanhojen metsien ja lahopuiden vähene
minen. — Huhtinen 1984.

Leucoscypha ovila (Peck) Harmaja

(Peziza ovilla Peck)

Rusomaljakas

Ascomycetes Kotelosienet

Luokka: Sh

Kauniin ruusunpunainen tai valkoinen, pieni (n. 1
cm), kuppimainen kotelosieni. Kalkkipitoisissa leh
doissa, Kuusamossa kostealla tulvamaalla, samma
leisella lahopuulla. Hyvin harvinainen syyssieni.
Tunnetaan Pohjois-Amerikasta ja Suomesta. Tavat
tu 0 (Kuusamo Oulangan kansallispuisto 1970,
1978), L (Rovaniemi). Uhkana lahopuiden vähene
minen. — Harmaja 1977.

Limacella guttata (Fr.) Konr. & Maubl.

Isolimalakki

Droppklibbskivling

Agaricales Helttasienet

Luokka: Sh

Isokokoinen (lakki 10—20 cm, jalka n. 10 cm),
vaalean ruskehtava, kärpässienten sukulainen. Kalk
kipitoisissa havumetsissä ja lehdoissa. Pohjoismais
sa harvinainen. Etelä-Suomessa, U (Lohja, Porvoo),
H (Lammi). Uhkana avohakkuut ja lehtojen kuuset
tuminen.

Lycoperdon caudatum Schroet.
(L. pedicettatum Peck)

Hakamaatuhkelo

Kärr-röksvamp

Gasteromycetes Kupusienet

Luokka: St

Vaalea, 1—4 cm:n korkuinen, ruohoisilla paikoilla
kasvava kupusieni. Niityillä ja hakamailla siellä
täällä Oulun lääniin saakka pohjoisessa. Tuoreim
mat havainnot pohjoisilta letoilta. Pohjoismaissa
harvinainen. TP, U, H, Ku, 0. Taantunut voimak
kaasti metsälaidunnuksen päätyttyä ja lettoesiinty
mien uhkana ovat kuivatukset. Ruotsissa uhanalai
nen, Saksan Liittotasavallassa V. — Ulvinen 1969.

Lycoperdon echinatum

Piikkituhkelo

Igelkottsröksvamp

Gasteromycetes Kupusienet

Luokka: Sh

Pers.

Päärynänmuotoinen, n. 5 cm:n suuruinen, ruskea,
pitkäpiikkinen lehtojen kupusieni. Etelä-Suomen
lehtimetsissä runsasravinteisessa maassa tai harvoin
lahopuulla. Kalkinsuosija ja lahottaja. Pohjoismai
den eteläosissa harvinainen. Suomessa varmat näyt-
teet on kerätty vasta viime vuosikymmeninä. A, TP,
U, Ky, H. Uhkana metsänhoitotoimet, etenkin laho
puiden poistaminen, paikoitellen myös rakentami
nen.

Metanoleuca brevispora Harmaja

Lettosataheltta

Agaricales Helttasienet

Luokka: Sp

Keskikokoinen (lakki 3—7 cm, jalka 6—12 cm),
tummalakkinen, valmuskoja muistuttava helttasieni.
Tunnetaan koko maailmasta vain Suomesta, yhdeltä
paikalta Uudenmaan läänistä: Karkkila Haavisto
1969, missä se kasvaa erittäin rehevällä letolla.
Uhkana suon kuivatus. Suku taksonomisesti vaikea,
vaatii lisäselvityksiä. — Harmaja 1978.

Microgtossum otivaceum (Fr.) Giil.

Oliivikieli

Olivjordtunga

Ascomycetes Kotelosienet

Luokka: Sh

Oliivinruskea kielimäinen, 2—6 cm:n korkuinen ko
telosieni. Rehevissä ruohikkoisissa metsissä. Hyvin
harvinainen, Pohjoismaissa eteläinen, tunnetaan
Ruotsin eteläosista n. 20 paikalta. Suomessa löydet
ty 0 (Kuusamo). Uhkana metsänhoitotoimet. Sak
san Liittotasavallassa V. — Nitare & Ryman 1984.

Multietavula mueida Pers.

Lahoparvikas

Vedlavklubba

Aphyllophorales Kääväkkäät

Luokka: Sh

Pieni (n. 1 cm), vaalea, nuijamainen haarakas, joka
kasvaa kaatuneilla lahoilla lehtipuilla, etenkin haa
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valla. Elää symbioosissa viherlevien kanssa, siksi
luetaan usein jäkäliin kuuluvaksi. Yleislevinneisyys
on huonosti tunnettu. Tietoja on ainakin Euroopas
ta sekä Pohjois- ja Etelä-Amerikasta. Pohjoismaissa
Ruotsissa harvinainen, Suomessa A, TP, U, H, KS,
0. Uhkana lahojen lehtipuiden väheneminen. Ruot
sissa luokiteltu puuttellisesti tunnetuksi.

Luokka: Sh

Pieni (lakki alle 2 cm), harmaanruskea, kellomainen
sieni, joka kasvaa kuusen lahorungolla ja risuilla.
Suomessa Hämeen (Lammi) ja Oulun lääneissä
(Kuusamo). Uhkana metsänhoitotoimet.

Peziza sytvatica Karst.

Salomaljakas
Ascomycetes Kotelosienet

Luokka: Sp

Erittäin pieni (4 mm läpimitaltaan), kuppimainen
maljamainen kotelosieni. Kasvaa metsämaalla la
hoavalla karikkeella, Koko maailmassa tunnetaan
vain Suomesta, H: Tammela, mistä se on kuvattu.
Uhkana metsänhoitotoimet. — Karsten 1871, Mäki-
Paakkanen 1983.

Pheiinus ferruginosus (Schrad.: Fr.) Pat.

Etelänruostekääpä
Rostticka

Aphyllophorales Kääväkkäät

Luokka: Sh

Onnia tomentosa (Fr.) Karst.
Yksi- tai monivuotinen, ruosteenruskea, pitkän
omainen (30 x 5 cm), alustanmyötäinen kääpä.

Huopakääpä
Luddticka

Aphyllophorales Kääväkkäät

Luokka: Sh

Yksivuotinen, jalallinen, pienehkö (lakki 3—10 cm,
jalka 2—5 cm), ruskehtava ja pehmeähuopainen
kääpä. Itiöemät ovat usein epäsäännöllisiä tai yh
teenkasvettuneita. Juuriloinen ja lahottaja. Kasvaa
vanhoissa metsissä maassa kasvustoina havupuiden
ympärillä, karikkeessa tai ohuessa sammalikossa.
Tunnetaan Pohjois-Euroopan eteläosista ja Pohjois-
Amerikasta. Suomessa harvinainen, mutta kasvu-
paikoillaan melko pysyvä; etelärannikolta Jyväsky
län tienoille asti A, TP, U, H, KS. Uhkana vanho
jen metsien hakkuut. Ruotsissa luokiteltu puuttelli
sesti tunnetuksi. — Kotiranta & Niemelä 1981,
Niemelä & Kotiranta 1983.

Panus suavissimus

Tuoksuvinokas
Agaricales Helttasienet

Luokka: Sh

(Fr.) Sing.

Pieni tai keskikokoinen (lakki 1—5 cm), okrankel
tainen, vanhemmiten valkoinen, makean aniksen
tuoksuinen helttasieni, jolla on selvä lyhyt jalka.
Kasvaa tuoreissa metsissä laholla pajupuulla. Poh
joismaissa harvinainen. Suomessa Uudenmaan lää
nissä (Hanko, Lohja) sekä Oulun läänissä (Kiimin
ki). Uhkana lahon lehtipuun väheneminen. Saksan
Liittotasavallassa V.

Mycena cyanorrhiza Qu1.

Sinityvihiippo
Agaricales Helttasienet

10
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Kasvaa lehtipuilla, useimmiten pystyyn kuolleilla
pähkinäpensaan rungoilla, etenkin runkojen han
kauskohdissa. Tavattu myös mm. orapihlajalta ja
omenapuulta. Eurooppalainen sieni, joka kasvaa
Pohjoismaiden eteläosissa harvinaisena. Suomessa
Ahvenanmaalla (Finström Mangeibon luonnonsuo
jelualue 1966, Lemland Slätholmen 1976) ja Uuden
maan läänissä (Tenhola Framnäsin luonnonsuojelu
alue 1964—1984). Uhkana lahoavien lehtipuiden
väheneminen ja lehtojen kuusettuminen. — Niemelä
& Kotiranta 1982. (kuva)

Krusbärsticka

Aphyllophorales Kääväkkäät

Luokka: Sh

Lyhytikäinen monivuotinen, lakillinen, muodoltaan
epäsäännöllinen, pienehkö (4—12 cm), ruskea kää
pä. Kasvaa vanhojen karviaismarja- ja herukkapen
saiden tyvillä maan rajassa, Keski-Euroopassa myös
muilla pensailla. Vaikea löytää, koska usein puolit
tain karikkeeseen hautautuneena. Pohjois-Euroo
passa eteläinen ja harvinainen, muutamia löytöjä eri
puolilta Suomea, TP, U (Helsinki 1977, Kauniainen
1954), Ky (Ruokolahti 1975), 0 (Haukipudas 1977).
Uhkana lahoavan lehtipuun väheneminen ja lehto
jen kuusettuminen. — Niemelä 1978, Niemelä &
Kotiranta 1982.

Phellinus robustus
(Karst.) Bourd. & Galz.

Tammenkääpä
Ekticka

Aphyllophorales Kääväkkäät

Luokka: Sh

Monivuotinen, iso (10—40 cm x 5—15 cm) ja
mukuramainen, vaaleanruskea, vyöhykkeinen kää
pä. Kuvattu tieteelle uutena Suomesta. Pohjois-
Euroopassa melko harvinainen, löydetty Suomesta
varmasti vain Turusta Ruissalon luonnonsuojelualu
eelta, jossa se kasvaa nykyisinkin useassa puussa;
mahdollisesti myös Uudessakaupungissa. Kasvaa
korkealla tammien rungoilla, jolloin vaikea havaita.
Uhkana vanhojen tammien väheneminen. Ruissalon
esiintymän suuruus tulisi selvittää yksityiskohtaises
ti. — Niemelä & Kotiranta 1982.

Phoiota squarrosoides Peck

Aarnilielokka
Agaricales Helttasienet

Luokka: Sh

Keskikokoinen tukeva (lakki 5—9 cm, jalka 4—7
cm), vaalean oljenkellertävä tai ruskehtava helttasie
ni, jonka lakki on ohuen limakerroksen peittämä ja
siinä on tappimaisia suomuja. Jalka on valkoinen,
kuiva ja paksusuomuinen. Kasvaa pitkälle lahon
neilla lehtipuiden rungoilla ja kannoilla maassa,
parvina tai pieninä kimppuina. Etelä- ja Keski-Suo
men vanhoissa metsissä, hyvin harvinainen (TP, U,
H, PK). Uhkana vanhojen metsien hakkuut. —

Issakainen 1983.

Piuteus podospileus Sacc. ex Cub.

Kääpiölahorusokas
Agaricales Helttasienet

Luokka: Sh

Pieni (lakki 1—4 cm), mustanruskea, suomuinen,
kesällä ja syksyllä kasvava helttasieni. Kasvaa tuo
reissa metsissä ja puutarhoissa lahopuulla ja karik
keella. Etelä-Suomessa, TP (Turku), H (Kangasala).
Uhkana metsänhoitotoimet ja puutarhojen kunnos
tus. Saksan Liittotasavallassa V.

Piuteus umbrosus (Pers.: Fr.) Kummer

Karvalahorusokas
Borsthärig sköldskivling

Agaricales Helttasienet

Luokka: Sh

Keskikokoinen (lakki 3—6 cm, jalka n. 5 cm),
tummanruskea, suomukarvainen helttasieni. Kasvaa
laholla lehti- tai havupuulla vanhoissa tuoreissa
metsissä. Etelä- ja Keski-Suomessa: TP, U, H, 0.
Uhkana vanhojen metsien hakkuut.

Pseudorhizina sphaerospora
(Peck) Pouz.

Kesäkorvasieni
Klotsporig murkia

Ascomycetes Kotelosienet

Luokka: Sli

Ruskea, poimuinen, korvasienen näköinen, jopa 23
cm:n suuruinen, havu- ja lehtipuiden lahopuulla
kasvava kotelosieni. Esiintyy joskus kulttuuriympä

Phetlinus ribis (Schum.: fr.) Karst.

Herukankääpä
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ristöissä puujätealueilla oksa- ja kuorijätteillä. Itiöe
miä korvasienestä poiketen kesä- ja heinäkuussa.
Pohjoinen, koko Euroopassa harvinainen. Ruotsista
tunnetaan neljä kasvupaikkaa ja Norjasta yksi.
Suomesta löydetty vain Ku (Kuopio 1904), L (Kemi
1980, 1981). Uhkana lahopuun häviäminen metsistä
ja maankäytön muutokset esiintymispaikoilla. Sak
san Liittotasavallassa E. — Huhtinen 1983.

Pyenoporellus fulgens (fr.) Donk

Rusokääpä

Brandticka

Aphyllophorales Kääväkkäät

Luokka: Sh

Yksivuotinen, typäkkä (lakki 2—10 cm leveä),
oranssinpunainen, yläpinnaltaan karvainen kääpä.
Kasvaa havupuilla, pääasiassa kuusella, harvoin leh
tipuilla, ikimetsissä, ilmeisesti aina kantokäävän la
hottamassa puussa. Tunnetaan Euroopasta, Poh
j ois-Amerikasta ja Aasiasta. Pohjois-Euroopassa
varsin harvinainen, esiintyy muutamilla paikoilla
Etelä ja Keski-Suomessa (alle 20 keruuta): U, Ky,
H, KS, 0. Uhkana vanhojen metsien väheneminen
ja lahopuun niukkuus metsissä. Ruotsissa E, Saksan
Liittotasavallassa V.

Rhodocybe truncata

Isomyyränlakki

Pluggmusseron

Agaricales Helttasienet

Luokka: Sh

(Schaeff.: Fr.) Sing.

Vaaleanruskea, isohko (lakki 4—10 cm, jalka 5—7
cm), vaikeasti tunnistettava helttasieni. Kasvaa suu
rina ryhminä tai renkaina Etelä-Suomen ruohoisissa
metsissä ja puistoissa. Kalkinsuosija. Pohjoismaiden
eteläosissa harvinainen, Suomessa A (Eckerö, Lem
land, Maarianhamina), U (Helsinki, Lohja). Uhka
na metsänhoito ja rakentaminen. Saksan Liittotasa
vallassa 5.

Russula laurocerasi

Tuoksuhapero

Agaricales Helttasienet

Luokka: Sh

Melzer

Suuri, kellanruskealakkinen helttasieni, jonka lakin
reuna on voimakkaan uurteinen ja tuoksu karvas
mantelimainen. Tammilehdoissa kasvava tammen
mykoritsasieni. Pohjoismaissa Etelä- ja Keski-Ruot
sissa, Suomessa Turun ja Porin sekä Uudenmaan

lääneissä. Uhkana metsänhoitotoimet ja tammimet
sien kuusettuminen.

Russula ollvacea (Schaeff.) Fr.

Kirjonahkahapero

Agaricales Helttasienet

Luokka: Sh

Suuri (lakki 10—20 cm) helttasieni, jonka lakki on
punainen tai punaruskea, usein vyöhykkeinen, heI
tat keltaiset ja jalka varsinkin latvasta karmiininpu
nainen. Tammilehdoissa kasvava tammen mykorit
sasieni. Turun ja Porin sekä Uudenmaan lääneissä,
Uhkana tammistojen kuusettuminen.

Russula peetinatoides Peck

Kampahapero

Agaricales Helttasienet

Luokka: Sh

Keskikokoinen (lakki 3—8 cm) helttasieni, jonka
lakki ja jalan tyvi ovat ruskeanpunaisen laikkuiset,
lakki on harmaanruskea ja sen reuna voimakkaan
kampauurteinen. Mykoritsasieni, kasvaa lehtipuiden
lähellä. Etelärannikolla, Uudenmaan läänissä (Hel
sinki). Uhkana lehtimetsien väheneminen.

Russula virescens (Schaeff.) fr.

Ruutuhapero

Rutkremla

Agaricales Helttasienet

Luokka: Sli

Keskikoinen (lakki 5—12 cm), vihreälakkinen,
maassa kasvava helttasieni, jonka lakin pintakelmu
halkeilee ruutumaisesti. Mykoritsasieni, kasvaa tam
mimetsissä. Etelä-Suomessa, Turun ja Porin läänis
sä (Kustavi, Turku). Uhkana tammistojen kuusettu
minen.

Sarcosoma globosum
(Schmied.: Fr,) Casp.

Hytymaljakas

Bombmurkla

Ascomycetes Kotelosienet

Luokka: Sh

Tynnyrimäinen, tummanruskea, n. 5 cm:n korkui
nen ja 2 cm:n läpimittainen kotelosieni, jonka
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sisällä on väritöntä hyytelöä. Tuoreissa, vanhoissa
kuusimetsissä puolittain sammalikkoon hautautu
neena. Kalkinsuosija. Tunnetaan Keski- ja Pohjois-
Euroopasta sekä Pohjois-Amerikasta. Pohj oismais
sa itäinen, Suomessa maan etelä- ja keskiosassa,
pohjoisinna Kuusamossa. Uhkana sammalpeitteen
tuhoavat hakkuut ja auraukset. Ruotsissa luokiteltu
harvinaiseksi, Saksan Liittotasavallasta hävinnyt.

Skeletocutis jellcii Tortic & David

Lutikkakääpä
Aphyllophorales Kääväkkäät

Luokka: Sh

Yksivuotinen, alustanmyötäinen, 5—15 cm:n suu
ruinen, vaalea kääpä, jonka pinnassa on pistemäisiä
painaumia. Ikimetsissä hyvin laholla kuusella, jos
kus männyllä. Löydetty vain kerran Jugoslaviasta ja
kolme kertaa Suomesta, H (Padasjoki Vesijaon
luonnonpuisto 1966), L (man Lemmenjoen kansal
lispuisto Härkäkoski 1980, Tervola Pisavaaran
luonnonpuisto 1981). Uhkana lahopuiden vähenemi
nen. — Kotiranta 1984.

Spongipeiis spumeus (Sow.: Fr.) Pat.

Kartanokääpä
Skumticka

Aphyllophorales Kääväkkäat

Luokka: Sh

Yksivuotinen, aluksi mukuramainen, lopulta laakea,
suurikokoinen, keltainen, mehikääpää muistuttava
kääpä. Kasvaa elävien lehtipuiden oksanarvissa ja
kolhiintumiskohdissa, usein korkealla. Valkolahot
taja. Esiintyy Euroopasta Siperiaan ja Pohjois-
Amerikkaan saakka. Pohjois-Euroopassa harvinai
nen, Suomessa muutamilla paikoilla Ahvenanmaalta
Hämeen lääniin, A: Lemland 1971, U: Helsinki
1966, 1970, Inkoo 1964, Kerava 1967, H: Tampere
1939. Uhkana vanhojen lehtipuiden väheneminen
metsistä ja puistoista. Ruotsissa S, Saksan Liittota
savallassa V.

Spongiporus guttulatus (Peck) David
(Tyromyces guttulatus (Peck) Murr.]

Tippaliaprakääpä
Aphyllophorales Kääväkkäät

Luokka: Sh

Yksivuotinen, viuhkamainen, pieni tai keskikokoi
nen (n. 10 cm), kasvuvaiheessa pisaroiva, vaalea
kääpä. Kasvaa rehevissä vanhoissa ikimetsissä la
hossa kuusipuussa. Ruskolahottaja. Tunnetaan pai

koin Keski-Euroopasta ja Pohjois-Amerikasta. Poh
jois-Euroopassa harvinainen, Suomessa esiintyy pai
koin Ahvenanmaalta Oulun lääniin. Uhkana vanho
jen metsien hakkuut ja lahopuun väheneminen met
sissä. Saksan Liittotasavallassa 5.

Squamanita paradoxa
(Smith & Sing) Bas

Ryhäpahkajalka
Agaricales Helttasienet

Luokka: Sp

Hyvin erikoisen näköinen, melko pieni, sammalilla
ja karikkeella kasvava helttasieni, jonka paksu ja
pitkä jalka (n. 5 cm) on kellanruskea ja pieni lakki
(2 cm) violetti. Kasvaa tuoreessa kangasmetsässä.
Itiöemiä syys-lokakuussa. Taksonomia epäselvä,
suomalainen laji ehkä eri kuin pohjoisamerikkalai
nen. Suomessa löydetty H (Lammi 1981), Ku (Kuo
pio Korhonsaari 1980, 1981). Uhkana avohakkuut
ja rakentaminen. — Ruotsalainen 1985.

Trichaptum pargamenum
(Fr.) Cunningh.

Koivunkynsikääpä
Aphyllophorales Kääväkkäät

Luokka: Sp

Yksivuotinen, 2—6 cm:n suuruinen, viuhkamainen,
ohut, vaalea kääpä. Kasvaa tuoreissa metsissä lehto
maisilla paikoilla lehtipuissa, yleensä paksuissa kaa
tuneissa koivun rungoissa ja vanhoissa halkopinois
sa. Valkolahottaja. Ekologia ja levinneisyys huonos
ti tunnettu. Kaakkois-Suomessa Ky (Vehkalahti),
PK (Ilomantsi, Kitee). Uhkana lahojen lehtipuiden
niukkuus metsissä.

Karvakieli
Ascomycetes Kotelosienet

Luokka: St

Musta tai tummanruskea, karvainen, nuija- tai kieli
mäinen, 3—8 cm:n korkuinen kotelosieni. Kasvaa
kedoilla ja laitumilla, lehtojen lehtikarikkeella ja
joskus soiden reunoilla. A, TP, U, H, M, KS, Ku.
Taantumisen syynä ketojen pensoittuminen, nyky
esiintymien uhkana metsänhoitotoimet. Saksan Liit
totasavallassa V.

Trichoglossum hirsutum (Pers.: Fr.)
Boud.
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Tricholoma aurantium
(Schaeff.: Fr.) Ricken

Tulivalmuska
Brandmusseron

Agaricales Helttasienet

Luokka: Sh
Isohko (n. 10 cm), kellanpunainen-ruskeanoranssi,
suomuinen helttasieni, jolla on jalassa oransseja
vyöhykkeitä. Kasvaa havumetsissä kalkkialustalla,
usein renkaina tai ryhminä. Hyvin harvinainen: A,
TP, H. Uhkana avohakkuut.

Trichotoma orirubens Qu1.

Rusotyvivalmuska

Agaricales Helttasienet

Luokka: Sp

Keskikokoinen (4—10 cm, lakki 5—8 cm), harmaa,
punertuvahelttainen ja -maltoinen helttasieni. Kas
vaa rehevissä kalkkialueiden kuusikoissa. Pohjois
maiden eteläosissa harvinainen. Suomessa Oulun
läänissä (ainakin Kiiminki ja Kuusamo). Kuuluu
vaikeaan ryhmään, jonka taksonomia ja ekologia
ovat selvittämättä. Uhkana metsänhoitotoimet.

Tutostoma brumate Pers.

Hiekkajalkakuukunen

Stjälkröksvamp

Gasteromycetes Kupusienet

Luokka: Sh

Pallomainen, harmaanruskea, hiekassa kasvava ku
pusieni, jonka pitkä jalka (2—6 cm) jää hiekan
sisään. Kasvaa kalkkipitoisessa tai lievästi emäksi
sessä hiekassa. Tunnetaan Euroopasta ja Pohjois-

Amerikasta. Pohjois-Euroopassa pääasiassa Itäme
ren alueella, harvoin sisämaassa. Suomessa ilmeises
ti vain Ahvenanmaalla. Uhkana rakentaminen ja
kulutus. Ruotsissa 5, Saksan Liittotasavallassa V.
— Andersson 1950.

Tyromyces canadensis Overh. ex Lowe

Kanadankääpä

Aphyllophorales Kääväkkäät

Luokka: Sp

Yksivuotinen, pieni (läpimitaltaan 2—4 cm), sini
harmaa, yläpinnalta harmaaviiruinen kääpä. Kasvaa
kosteissa metsissä maahan kaatuneilla, pitkälle la
honneilla havupuilla, muualla yleensä kuusilla, mut
ta suomalainen löytö oli männyltä. Tunnetaan muu
tamilta paikoilta Pohjois-Amerikasta sekä Suomesta
Lapin läänistä: Rovaniemen mlk. Pisavaaran luon
nonpuisto 1957, melko runsas). Uhkana kaatunei
den lahopuiden raivaus. — Niemelä 1985.

Volvariella bombycina

Silkkituppisieni

Silkestrådskivling

Agaricales Helttasienet

Luokka: Sh

(Pers.: Fr.) Sing.

Iso (n. 10 cm korkea, lakin läpimitta 8—20 cm),
valkoinen, hienonukkainen ja hyvälle tuoksuva helt
tasieni, jolla on punaiset heltat ja jalan tyvellä väljä
tuppi. Kasvaa lehtimetsissä ja puistoissa useilla eri
lehtipuilla elävillä ja lahoilla rungoilla ja niiden
tyvillä. Pohjois-Euroopassa eteläinen, tunnetaan
Ruotsin etelärannikolta, Norjasta ja Eestin Neuvos
totasavallasta. Etelä-Suomessa, TP (Keikyä 1975,
Laitila 1978, Turku 1979), U, H (Tampere 1983).
Uhkana lehtipuiden väheneminen, vanhojen puisto-
puiden raivaus ja rakentaminen. Ruotsissa uhanalai
nen. — Kosonen 1983.
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HÄVINNEET PIENSIENET

Vankkasarannoki farysia thuemenhi
Raunioisenruoste Mitesia feyriehii
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FARYSIA THUEMENII (Fisch. v. Waldh.) Nannf. Luokka: H

VANKKASARANNOKI
Ustilaginales Nokisienet

1. Luonnehdinta. Sarojen pullakoissa kehittyvä no
kisieni, jonka itiöpöly on oliivintummanruskeaa.

2, Levinneisyys. Farysia-suvun levinneisyyskeskus
on maapallon lämpimillä alueilla. Vankkasaranno
ki, joka kasvaa koko maapallolla, on suvun lajeista
pohjoisin, joskin sekin harvinaistuu pohjoista kohti.

Suomesta se on tavattu vain yhdeltä paikalta Kymen
läänin eteläosasta.

3. Biologia. Euroopassa tavallisin isäntäkasvi on
vankkasara. Kirjallisuudessa isäntäkasveiksi on mai
nittu myös viilto-, pullo-, jouhi- ja luhtasara. Suo
messa se on tavattu vankkasaralta.

Isäntäkasvi kasvaa Etelä-Suomessa harvinaisena re
hevissä korvissa, rannoilla, ym. kosteilla paikoilla.

4. Kannan kehitys. Esiintymistiedot:

Ky: Kotka Haapasaari Järvistenkari 1953, 1981
isäntäkasvi lähes hävinnyt paikalta, sientä ei
löytynyt.

5. Vähenemisen syyt / Uhkatekijät. Isäntäkasvin
taantuminen korpien ja rantaniittyjen ojituksen seu
rauksena.

6. Toteutetut suojelutoimet.

7. Ehdotettavat suojelutoimet.

8. Kirjallisuus. Kari 1957, Lindeberg 1959.
1 cm

lmm
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MILESIA FEYRICHII (P. Magn.) Fauli Luokka: 11
(Milesina feyrichii (P. Magn.) P. Magn.)

RAUNIOISENRUOSTE
Uredinales Ruostesienet

1. Luonnehdinta. Liuskaraunioisen lehdyköitten
alapinnalla ja lehtiruodeissa kasvava ruostesieni.
Kesäitiöt ovat vaaleissa, nystymäisissä ja pitkulaisis
sa, vallimaisissa muodostumissa ja talvi-itiöt kehit
tyvät pintasolukon sisällä tai syvemmällä lehtisolu
kossa. Vaikea huomata.

2. Levinneisyys. Eurooppalainen sieni. Pohjoismais
sa tavattu Suomen lisäksi Tanskasta, Ruotsista ja
Norjasta.

Suomesta se on löydetty yhdeltä paikalta Uuden
maan läänistä Helsingistä.

3. Biologia. Kasvaa liuskaraunioisella (vrt. luonneh
dinta).

Isäntäkasvi kasvaa etupäässä Etelä-Suomessa avoi
mien silikaattikallioiden raoissa.

4. Kannan kehitys. Esiintymistiedot:

U: Helsinki Laajasalo 1885, tarkka löytöpaikka ei
ole tiedossa, isäntäkasveja nähty Stansvikin
ympäristössä vielä 1970-luvulla, mutta sientä ei
löydetty.

5. Vähenemisen syyt / Uhkatekijät. Hävinnyt Laa
jasalosta ilmeisesti asutuksen tieltä.

6. Toteutetut suojelutoimet.

7. Ehdotettavat suojelutoimet.

8. Kirjallisuus. Hylander, Jørstad & Nannfeldt
1953, Rauhala 1958, Gjoerum 1974.

1 mn1 cm
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ERITTÄIN UHANALAISET PIENSIENET

Ruusunnuij aruoste Phragmidium kamtschatkae
Konnanmarj annoki Urocystis carcinodes
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PHRAGMIDIUMKÄMTSCHATKÄE (Anders.) Ärth. & Cumm. Luokka: E

RUUSUNNUIJARUOSTE
Uredinales Ruostesienet

1. Luonnehdinta. Ruusun lehdissä pyöreinä pesäk
keinä ja myöhemmin ruskeana peitteenä kasvava
ruostesieni, joka aiheuttaa lehdyköitten kurtistumi
sen. Sienen näkyvä vaihe on kesäitiöaste.

2. Levinneisyys. Euraasialainen sieni, jonka levin
neisyysalue ulottuu Keski-Aasiasta länteen aina Suo
men itäosiin saakka. Neuvostoliitossa Karjalassa
useita löytöjä. Eteläisimmät löytöpaikat ovat Kau
kasuksella, Turkissa ja Pohjois-Pakistanissa.

Suomesta se tunnetaan vain yhdeltä paikalta Poh
jois-Karjalan läänistä.

3. Biologia. Esiintyy yleensä karjalanruusulla, mutta
Suomen ainoa tunnettu esiintymä oli metsäruusulla.

Karjalanruusu kasvaa harvinaisena Itä- ja Keski-
Suomen lehdoissa ja pientareilla, metsäruusu puo
lestaan on yleinen koko Suomessa lehdoissa ja
valoisissa, rehevissä rantametsissä.

4. Kannan kehitys. Esiintymistiedot:

PK: Lieksa Koli 1897—1898, 1901 runsaasti, ei ole
etsitty myöhemmin, paikka on ennallaan.

5. Vähenemisen syyt / Uhkatekijät. Maankäytön
muutokset Kolin alueella.

6. Toteutetut suojelutoimet.

7. Ehdotettavat suojelutoimet. Kolin rauhoitusta on
kiirehdittävä. Ruusunnuijaruosteen nykytila on sel- 1 cmvitettävä. Metsä- ja karjalanruusun säilyminen Ko
lin alueella on turvattava.

8. Kirjallisuus. Mäkinen 1965.

1 cm

kM -25
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UROCYSTIS CARCINODES (Berk. & Curt.) Fisch. v. Waldh, Luokka: E

KONNANMARJANNOKI
Ustilaginales Nokisienet

1. Luonnehdinta, Nokisieni, joka muodostaa huo
miotaherättävän suuria, mustia, pölyäviä itiöpesäk
keitä mustakonnanmarj an lehtiruoteihin.

2. Levinneisyys. Euroopassa hyvin harvinainen sie
ni, sen sijaan se on paljon yleisempi Pohjois-Ameri
kassa. Pohjoismaissa se on tavattu kolmesti Norjas
ta ja kerran Ruotsista.

Suomesta se tunnetaan yhdeltä paikalta Rovaniemen
seudulta.

3. Biologia. Esiintyy Pohjois-Amerikassa mm. ki
mikkilajeilla (CimiciJuga]. Euroopassa se esiintyy
lähes yksinomaan mustakonnanmarj alla, jolla sen
pohjoismaisetkin esiintymät on tavattu. Poikkeuk
sellisesti se on esiintynyt Upsalan kasvitieteellisessä
puutarhassa myös punakonnanmarj alla.

Mustakonnanmarja on Etelä- ja Keski-Suomessa
melko yleinen kuivahkojen lehtojen kasvi. Ainoa
tunnettu suomalainen konnanmarjannoen esiinty
mispaikka on aivan konnanmarjan levinneisyysalu
een pohjoisrajalla. Paikka on poikkeuksellisen rehe
vä, kostea puronvarsilehto.

4. Kannan kehitys. Esiintymistiedot:

L: Rovaniemen mlk. Jaatila Savioja 1978.

5. Vähenemisen syyt / Uhkatekijät. Metsänhoitotoi
met ja kuusettuminen.

6. Toteutetut suojelutoimet. Saviojan lehtoalue, jos
sa esiintyy lukuisia Rovaniemen seudulla harvinaisia
eteläisiä lehtokasveja, tulee viipymättä rauhoittaa.
Aluetta on hoidettava niin, että lehtokasvillisuus
säilyy.

7. Ehdotettavat suojelutoimet.

8. Kirjallisuus. Ulvinen 1980 ja 1981.
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VAARANTUNEET PIENSIENET

Ojasätkimennoki Doassansia putkonenii
Kissankäpälännoki Entyloma antennariae
Tesmayrtinruoste Puccinia adoxae
Sudenmarjannoki Urocystis paridis
Esikonnoki Urocystis primuticola
Suolavihvilänlehtinoki Urocystis tothii
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DOASSANSIA PUTKONENII Liro

OJASÄTKIMENNOKI

Ustilaginales

1. Luonnehdinta, Nokisieni, jonka itiöpesäkkeet
ovat lukuisina, tiheässä sijaitsevina, kellanruskeina
pikkunystyröinä veden pinnan yläpuolella olevien
sätkimen lehtien yläpinnalla. Pieni ja huomaama
ton. Kuvattu tieteelle uutena Suomesta.

2. Levinneisyys. Tunnetaan koko maailmassa vain
Suomesta, yhdeltä paikalta Ahvenanmaalta.

3. Biologia. Esiintyy ojasätkimellä; ei kasva vedessä,
vaan vaatii ilmaversojen lehtiä kasvualustakseen.
Vesisieni, jonka talvehtineet itiöpallot itäessään aje
lehtivat veden pinnalla ja infektoivat ojasätkimen
vedestä kohoavat lehdet.

Sienen isäntäkasvi on kerätty nimellä Ranunculus
paucistamineus. Tästä lajista on kuitenkin myöhem
min erotettu kaksi lajia: ojasätkin (yleinen Ahve
nanmaalla ojissa ja lammikoissa) ja purosätkin
(Lounais-Suomessa puroissa, viime vuosikymmeni
nä harvinaistunut).

4. Kannan kehitys. Esiintymistiedot:

A: Eckerö Storby 1919, ei ole etsitty myöhemmin.

5. Vähenemisen syyt / Uhkatekijät. Veden laadun
muutokset, jotka uhkaavat isäntäkasvin säilymistä.

6. Toteutetut suojelutoimet.

7. Ehdotettavat suojelutoimet. Mahdollinen nykyi
nen esiintyminen Eckerössä tulisi selvittää, esiinty
mispaika olisi suotavaa rauhoittaa.

8. Kirjallisuus. Lindeberg 1959, Liro 1920 ja 1938.

Nokisienet

Luokka: V

1cm

lmm
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ENTYL OMA ANTENNARIÄE Liro Luokka: V

KISSANKÄPÄLÄNNOKI
Ustilaginales Nokisienet

1. Luonnehdinta. Kissankäpälän varren tyvelle ko
via, ruskeita, n. 0.5 cm:n suuruisia, rakkulamaisia
itiöpesäkkeitä muodostava nokisieni. Itöt ovat pe
säkkeiden sisällä ruskeana massana. Laji on kuvattu
tieteelle uutena Suomesta.

2. Levinneisyys. Tunnetaan koko maailmassa vain
Suomesta, parilta paikalta Hämeen läänin eteläosas
ta ja yhdeltä paikalta Lapin läänistä Inarista. To
dennäköisesti hyvin harvinaisena koko maassa.

3. Biologia. Kasvaa kissankäpälällä joka on koko
maassa hyvin yleinen kuivien paikkojen, kankaiden,
ketojen ja kallioiden kasvi. Kissankäpälännoki on
kuitenkin hyvin harvinainen. Sienitutkijat Liro ja
Rauhala etsivät sitä tuloksetta useiden vuosikym
menten ajan.

4. Kannan kehitys. Esiintymistiedot:

II: Lammi Evo 1902 seitsemällä kasvilla;
II: Urjala Nuutajärvi Trekoolinmäki 1972 muuta

malla versolla, 1970-luvun loppupuolella ei löy
tynyt etsinnöistä huolimatta;

L: Utsjoki Kistuskaidi 1957, ei löydetty myöhem
min etsinnöistä huolimatta.

5. Vähenemisen syyt / Uhkatekijät. Mahdollisesti
isäntäkasvin harvinaistuminen ketojen ja ahoj en
umpeutuessa laidunnuksen päättyessä.

6. Toteutetut suojelutoimet.

7. Ehdotettavat suojelutoimet.

$. Kirjallisuus. Lindeberg 1959, Liro 1934 ja 1938.

1cm
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PUCCINIA ADOXAE Hedw. f. Luokka: V

TESMAYRTINRUOSTE

Uredinales Ruostesienet

1. Luonnehdinta. Muodostaa tesmayrtin lehdissä ja
varsissa ruskeita, pieniä talvi-itiöpesäkkeitä, jotka
yhteensulautuvat ja muodostavat yhtenäisen itiöpö
lykerroksen kasvin pintaan.

2. Levinneisyys. Maailmassa melko laajalle levinnyt
sieni: tunnetaan Euraasiasta ja Pohjois-Amerikasta.

Suomesta se on tavattu yhteensä viideltä paikalta
Ahvenanmaalta sekä Turun ja Porin läänistä.

3. Biologia. Kasvaa tesmayrtillä.

Isäntäkasvi kasvaa harvinaisena Etelä-Suomen leh
doissa ja Pohjois-Suomessa lähdepuroj en varsilla.

4. Kannan kehitys, Esiintymistiedot:

A: Eckerö Marby 1899;
A: Eckerö Storby 1899;
A: Hammarland Bovik Slåtteskär 1961;
A: Maarianhamina Tullans äng 1961;
TP: Iniö Norrby 1951;
TP: Korppoo Strömma 1927.

5. Vähenemisen syyt / Uhkatekijät. Metsänhoito ja
lehtoj en kuusettuminen.

6. Toteutetut suojelutoimet.

7. Ehdotettavat suojelutoimet. Esiintymien nykytila
olisi selvitettävä.

8. Kirjallisuus. Rauhala 1953 ja 1958.
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UROCYSTIS PARIDIS (Ung.) Thum. Luokka: V

SUDENMARJANNOKI
Ustilaginales Nokisienet

1. Luonnehdinta. Nokisieni, jonka itiöpesäkkeet
ilmestyvät kesä-heinäkuussa sudenmarjan lehtiin ja
varteen pitkinä (jopa 2 cm), mustina paisumina.

2. Levinneisyys. Harvinainen eurooppalainen sieni.
Pohjoismaissa tavattu vain Suomesta Ahvenanmaal
ta.

3. Biologia. Kasvaa sudenmarjalla, meillä yleensä
merenrantalehdoissa.

Isäntäkasvi on yleinen koko maassa tuoreissa met
sissä, lehdoissa ja puronvarsilla.

4. Kannan kehitys. Esiintymistiedot:

A: Eckerö Lemland Grandholm 1919, 1984 ei
löytynyt etsinnöistä huolimatta;

A: Eckerö Kyrkoby 1967;
A: Eckerö Skag 1935, 1948;
A: Eckerö Ora; tarkka löytöpaikka ja -vuosi ei

tiedossa;
A: Maarianhamina Tersö 1919.

5. Vähenemisen syyt / Uhkatekijät. Lehtojen kuu
settuminen sekä rantalehtojen rakentaminen.

6. Toteutetut suojelutoimet.

7. Ehdotettavat suojelutoimet. Esiintymien nykytila
tulisi selvittää, voimassa olevien esiintymien rauhoit
tammen olisi suotavaa.

8. Kirjallisuus. Lindeberg 1959.
1cm
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UROCYSTIS PRIMULICOLA P. Magn. Luokka: V

ESIKONNOKI
Ustilaginales Nokisienet

1. Luonnehdinta. Esikoiden siemenkodassa mustaa
itiöpölyä muodostava nokisieni. Nokipesäkkeitä
edeltää heteissä ja joskus myös terälehdissä jauhe
mainen valkoinen konidio- eli kuromaitiövaihe. Vai
kea havaita,

2. Levinneisyys. Pohjoismaissa esikonnoki tunne
taan Ruotsista, Norjasta, Tanskasta ja Suomesta
Ahvenanmaaka.

3. Biologia. Esiintyy Pohjoismaissa eri esikkolajeil
la: jauho-, lapin-, kevät-, etelänkevät- ja kääpiöesi
kolla (P. vuigaris). Suomessa tavattu vain jauhoesi
kolta. Ei liene harvinainen niillä Ruotsin kalkkialu
eilla, joilla isäntäkasvit ovat yleisiä.

Jauhoesikko kasvaa Suomessa alkuperäisenä vain
Ahvenanmaan kalkkialueilla, kosteilla, rehevillä nii
tyillä. Se on viime aikoina harvinaistunut.

4. Kannan kehitys. Esiintymistiedot:

A: Eckerö Torp 1897;
A: Finström Ostanåker 1905.

5. Vähenemisen syyt / Uhkatekijät. Niittyjen kasvu
lisuuden sulkeutuminen mm. laidunnuksen päättyes

6. Toteutetut suojelutoimet.

7. Ehdotettavat suojelutoimet. Nykyesiintymien tila
olisi selvitettävä.

8. Kirjallisuus. Lindeberg 1959.

1 cm
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UROCYSTIS TOTHII Vånky Luokka: V

SUOLAVIHVILÄNLEHTINOKI
Ustilaginales Nokisienet

1. Luonnehdinta. Ruskeanharmaita viiruja suolavih
vilän lehtisuonten väleihin muodostava nokisieni,
jonka itiöpöly on mustaa.

2. Levinneisyys. Tavattu koko maailmassa vain
Unkarista sekä parilta paikalta Suomen lounaisosas
ta.

3. Biologia. Unkarissa suolavihvilänlehtinoki kasvaa
tannervihvilällä. Suomessa molemmat tunnetut
esiintymät ovat olleet suolavihvilällä.

Suolavihvilä on yleinen kaikkialla Suomen ranni-
koilla merenrantaniityillä. Pohjois-Suomessa se kas-
vaa harvinaisena myös tien- ja radanvarsilla sekä
pihoilla. Tannervihvilä kasvaa Lounais-Suomessa
poluilla, pihoilla ja rantaniityillä.

4. Kannan kehitys. Esiintymistiedot:

TP: Västanfjärd Södersundvik 1962;
U: Helsinki Lillbådö 1915.

5. Vähenemisen syyt / Uhkatekijät. Rantaniittyjen
kasvillisuuden sulkeutuminen ja rantarakentaminen.

6. Toteutetut suojelutoimet.

7. Ehdotettavat suojelutoimet.

8. Kirjallisuus. Vånky 1977.

lmm
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SILMÄLLÄPIDETTÄVÄT PIENSIENET

Saanannoki Anthracoidea attera
Hietikkosarannoki A n thracoidea arenaria
Kalvassarannoki A n thracoidea caricis-patlescen tis
Hostinsarannoki A n thracoidea h ostianae
Vesitähdennoki Entyloma callitrichis
Kannusruohonlehtinoki Entyloma tinariae
Savijäkkärännoki Entyloma magnusii
Orvontädykkeennoki En tyloma veronicola
Lepänoksahärmä Erysiphe vernalis
Metsäalvejuurenruoste Mitesia kriegeriana
Valvatinpaksuruoste Miyagia pseudosphaeria
Kellosinilatvanruoste Puccin ia polemonii
Yövilkanruoste Uredo goodyerae
Peuranvirnanruoste Urornyces phacae-Jrigidae
Nuokkuhelmikännoki Urocystis inelicae
Suolavihvilänkotanoki Ustitago abstrusa
Ruokohelvennoki Ustitago echinata
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Anthracoidea altera Nannf. An,thracoidea hostianae

Saanannoki

Ustilaginales Nokisienet

Luokka: Sh

Nokisaran pullakoissa kasvava nokisieni. Alkuvai
hessa vaikea havaita, myöhemmin pallomainen no
kijyvä tulee esille ja rikkoo saran pullakon. Koko
maailmassa hyvin harvinainen, Suomessa tunnetaan
vain yhdeltä paikalta L (Enontekiö, Saana). Isäntä-
kasvi on sirkumpolaarinen, arktinen, levinneisyydel
tään hyvin rajoittunut. Se kasvaa Suomessa kaikin
vaatijana paljakkavyöhykkeen avoimilla, lähes kas
vittomilla rinteillä. Sientä ei ole löydetty muilta
läheisikä saralajeilta eikä edes nokisaran toiselta
alalajilta. Uhkana Saanan alueen kulutus. - Nann
feldt 1979.

Anthracoidea arenaria
(H. Sydow) Nannf.

Hietikkosarannoki

Ustilaginales Nokisienet

Luokka: Sh

Hietikkosaran pullakoissa kasvava nokisieni. Esiin
tyy Pohjoismaissa pääasiassa ja Suomessa ainoas
taan hietikkosaralla, muualla maailmassa myös
muilla saralajeilla. Suomessa se tunnetaan Ahvenan
maalta sekä Uudenmaan läänistä Hangosta. Isäntä-
kasvi kasvaa meillä siellä täällä etelärannikolla avoi
milla rantahietikoilla. Uhkana rantarakentaminen ja
kulutus. — Nannfeidt 1979.

Anthracoidea caricispallescentis
(Lehtola)

Kalvassarannoki

Ustilaginales Nokisienet

Luokka: Sh

Kalvassaran pullakoissa kasvava nokisieni. Muodos
taa tähkään selvästi havaittavia, mustia nokijyviä.
Maailman ainoat löydöt Suomesta, Uudenmaan lää
nistä (Helsinki 1900-luvun alussa, Karjalohja 1982).
Isäntäkasvi on Etelä- ja Keski-Suomessa yleinen
niityillä ja pientareilla. Uhkana isäntäkasvin vähene
minen niittyjen umpeenkasvun vuoksi. — Nannfeldt
1979.

3. Lindeb. ex Nannf.

Hostinsarannoki

Ustilaginales Nokisienet

Luokka: Sp
Hostinsaran pullakoissa kasvava nokisieni. Melko
vaikeasti havaittava, koska pysyy tavallista pidem
pään piilossa pullakoiden sisällä. Pohjoismaissa ja
muualla Euroopassa myös muilla lähisukuisilla sara
lajeilla. Neuvostoliitosta Kuusamon korkeudelta
löydetty kerran kuusamonnokkasaralta. Suomesta
vain kirjallisuustieto Ahvenanmaalta (Eckerö). Hos
tinsara kasvaa meillä harvinaisena Ahvenanmaan
rantaniityillä ja letoilla; se on rauhoitettu. Uhkana
niittyjen umpeutuminen ja lettojen ojitus. — Liro
1938, Nannfeldt 1979.

Entyloma callitrichis Liro

Vesitähdennoki

Ustilaginales Nokisienet

Luokka: Sp

Pikkuvesitähden lehdissä epäselviä, värittömiä itiö
pesäkkeitä muodostava nokisieni, joka aiheuttaa
lehtien kellastumisen. Lähes mahdoton havaita elä
västä kasvista. Sienen yhteydessä esiintyy usein ku
romaitiö- eli konidiovaihe, jonka kuuluminen sa
maan lajiin on epävarmaa. Tunnetaan koko maail
massa vain Suomesta, Uudenmaan läänistä Pornai
sista, missä se kasvoi kirkon luona joessa 1917; ei
ole etsitty myöhemmin. Pikkuvesitähti on koko
maassa yleinen järvien ja jokien rannoilla, ojissa,
lammikoissa sekä märällä maalla. Uhkana vesien
laadun muuttuminen. — Lindeberg 1959, Liro 1938.

Entyloma linariae Sehröt: Cohn

Kannusruohonlehtinoki

Ustilaginales Nokisienet

Luokka: Sp

Kannusruoholla kasvava nokisieni, joka muodostaa
pyöreitä, kellertäviä, hyvin pieniä pesäkkeitä lehtiin.
Huomaamaton ja harvinainen. Suomesta löydetty
vain kerran Uudenmaan läänistä (Inkoo 1851). Isän
täkasvi on yleinen kuivilla niityillä ja pientareilla.
Uhkana isäntäkasvin niukentuminen niittyjen um
peutumisen vuoksi. — Lindeberg 1959.
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Entyloma magnusii! (Ule) Wor. Milesia kriegeriana (Magn.) Arth.

Savijäkkärännoki
Ustilaginales Nokisienet

Luokka: Sli

Savijäkkärällä kasvava nokisieni, joka muodostaa
varren alaosaan isoja (läpimitaltaan n, 1 cm), äkä
mämäisiä paisumia. Hyvin harvinainen Pohjois
maissa. Löydetty Suomessa kahdelta paikalta: Tu
run ja Porin lääni (Kankaanpää 1935), Kymen lääni
(Kuusankoski 1938). Isäntäkasvi on Suomessa ylei
nen rannoilla, pihoilla ja viljelyksillä. Uhkana isän
täkasvin niukentuminen rantaniittyj en umpeutumi
sen, laidunnuksen vähenemisen ja peltomaiden
muutosten vuoksi. — Lindeberg 1959.

Entyloma veronicola (Lindr.) Liro

Orvontädykkeennoki
Ustilaginales Nokisienet

Luokka: Sh

Orvontädykkeellä kasvava nokisieni, joka muodos
taa pyöreähköjä, likaisenvalkoisia, pieniä pesäkkei
tä lehtiin. Kuvattu tieteelle uutena Suomesta. Huo
nosti tunnettu, tavattu Euroopassa ja Aasiassa muu
taman kerran, Suomessa kahdelta paikalta Uuden
maan läänistä (Helsinki ja Pornainen 1903). Isäntä-
kasvi kasvaa lähes koko Suomessa yleisenä mm.
pelloilla ja rannoilla. Uhkana isäntäkasvin vähene
minen viljelytapojen muuttumisen ja niittyjen um
peutumisen vuoksi. — Liro 1904.

Erysiphe vernalis Karst.

Lepänoksahärmä

Erysiphales Härmäsienet

Luokka: Sh

Harmaalepällä kasvava, vaikeasti huomattava här
mäsieni. Muodostaa oksissa ja silmuissa vaaleaa,
myöhemmin ruskeaksi muuttuvaa rihmastoa, johon
kehittyy pieniä, mustia kotelorakkoja. Kuvattu tie
teelle uutena Suomesta. Hyvin harvinainen, löydetty
vain Ruotsista ja kahdelta paikalta Suomesta: Hä
meen läänistä (Tammela 1866)ja Mikkelin läänistä
(Enonkoski 1956). Isäntäkasvi kasvaa koko maassa
yleisenä tuoreissa metsissä, rannoilla ja peltojen
laitamilla. Uhkana isäntäkasvin väheneminen met
sänhoidon vaikutuksesta.

(Milesina kriegeriana (Magn.) Magn.)

Metsäalvejuurenruoste

Uredinales Ruostesienet

Luokka: Sp

Metsänalvejuurella kasvava ruostesieni. Muodostaa
lehden alapinnalla aluksi pintasolukon alla olevia ja
myöhemmin reiällä avautuvia pesäkkeitä. Vaikea
huomata. Suomesta se on kerätty Uudenmaan lää
nistä (Helsinki 1895); näyte on myöhemmin kadon
nut eikä sitä ole voitu tutkia uudelleen. Isäntäkasvi
on koko maassa yleinen tuoreissa kangasmetsissä.
Uhkana isäntäkasvin niukentuminen metsänhoitoi
mien vuoksi.

Miyagia pseudosphaeria (Mont.) Jørst.

Valvatinpaksuruoste
Uredinales Ruostesienet

Luokka: Sh

Suomessa peltovalvatin Pohjanlahden rannalla kas
vavalla rodulla (Sonchus arvensis var. bottnicus)
esiintyvä ruostesieni. Muodostaa tummanruskeita,
paksuja, erikokoisia itiöpesäkkeistöjä lehtien alapin
nalle ja varsiin, Sienen päälevinneisyysaluetta on
Keski- ja Etelä-Eurooppa, missä se kasvaa peltoval
vatilla ja joillakin lähisukuisilla valvattilajeilla. Suo
messa löydetty kahdesti Vaasan läänistä (Mustasaari
1979 ja Valassaaret 1954). Isäntäkasvi kasvaa
kivikkoisilla rannoilla. Uhkana isäntäkasvin niuken
tuminen rantaniittyjen kasvillisuuden sulkeutumisen
vuoksi.

Puceinia potemonii Diet. & Holw.

Kellosinhlatvanruoste

Uredinales Ruostesienet

Luokka: Sh

Kellosinilatvalla kasvava ruostesieni. Muodostaa
pieniä, tummia, pistemäisiä itiöpesäkkeitä lehtiin,
lehtiruoteihin ja varsiin, Euroopassa erittäin harvi
nainen, löydetty Norjasta, Kuolan niemimaalta ja
yhdeltä paikalta Suomesta Lapin läänistä (Savukos
ki 1961). Tunnetaan myös Pohjois-Amerikasta.
Isäntäkasvi kasvaa Lapissa rannoilla ja niityillä
melko yleisenä. Uhkana isäntäkasvin niukentuminen
niittyjen umpeutumisen vuoksi.
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Uredo goodyerae Tranz.

Yövilkanruoste
Uredinales Ruostesienet

Luokka: Sh

Yövilkalla kasvava ruostesieni, joka muodostaa leh
dissä oranssinvärisiä, pinnanalaisia itiöpesäkkeitä.
Ehdoton aarnimetsäsieni. Suomessa se tunnetaan
Ky, H, Mi, 0 (Kuusamo), L (man). Isäntäkasvi on
jokseenkin yleinen lähes koko maassa vanhoissa,
sammaleisissa havumetsissä. Uhkana ikimetsien vä
heneminen.

Urocystis mellcae
(Lagerheim & Liro) Zundel

Nuokkuhelmikännoki
Ustilaginales Nokisienet

Luokka: Sh

Nuokkuhelmikällä kasvava nokisieni, jonka pesäk
keet ovat lehdissä pitkinä viiruina. Tunnetaan muu
tamilta paikoilta Norjasta ja Tanskasta, missä se
kasvaa röyhyhelmikällä. Suomesta se tunnetaan
vain yhdeltä paikalta Lapin läänistä (Tervola 1937).
Isäntäkasvi on koko maassa yleinen rehevissä met
sissä ja niityillä sekä Pohjois-Suomessa myös korvis
sa. Uhkana metsänhoitotoimet, mm. ojitus.

Uromyces phacae-frigidae
(Wahlenb.) Hariot

Peuranvirnanruoste
Uredinales Ruostesienet

Luokka: Sh

Heinä-elokuussa peuranvirnan lehdyköitten alapin
nalle ruskeita itiöpesäkkeitä muodostava ruostesie
ni. Sienen levinneisyysalue on ilmeisesti pohjoispai

notteinen, peuranvirnan levinneisyyttä seuraava.
Pohjoismaissa ruoste kasvaa hyvin harvinaisena, ei
tavattu Tanskasta. Suomesta se on löydetty vain
Utsjoelta: Polmak Pulmankijärvi (1964), missä se
kasvaa runsaana sekä joen Norjan että Suomen
puolella. Isäntäkasvi on melko harvinainen, Poh
jois-Suomen lehtomaisissa metsissä, rantapensai
koissa ja kalkkipitoisilla tunturikankailla kasvava
hernekasvi.

Ustitago abstrusa Malencon

Suolavihvilänkotanoki
Ustilaginales Nokisienet

Luokka: Sli

Suolavihvilän siemenissä kasvava nokisieni, joka
aiheuttaa koko siemenen muuttumisen mustanruske
aksi “nokijyväksi”. Vaikea tuntea. Koko maailmas
sa harvinainen, tavattu Ruotsista ja Ranskasta sekä
Suomesta parilta paikalta Vaasan läänistä: Musta-
saari, runsas esiintymä 1970—197 1, vähentynyt 1983
ja Vaasa 1951. Isäntäkasvi kasvaa yleisenä ja run
saana merenrannoilla. Uhkana isäntäkasvin niuken
tuminen rantaniittyj en kasvillisuuden sulkeutumisen
vuoksi — Hämet-Ahti & Piispala 1971.

Ustilago echinata Schröt.

Ruokohelvennoki
Ustilaginales Nokisienet

Luokka: Sh

Ruokohelpillä kasvava nokisieni, jonka itiöpesäk
keet ovat lehdissä pitkinä viiruina. Helppo huoma
ta. Levinneisyydeltään melko laaja-alainen, Pohjois
maissa harvinainen, Suomesta vain pari löytöä La
pin läänistä (Tornio, Ylitornio). Isäntäkasvi on ko
ko maassa yleinen mm. rannoilla, korvissa ja ojissa.
Uhkana kosteiden rantaniittyjen ja korpien ojittami
nen.
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6 JÄKÄLÄT

Jäkälät ovat sieniä, jotka kasvavat yhdyselämässä
levien kanssa. Ennen niitä pidettiin erillisenä eliö
luokkana, mutta ne sijoitetaan nykyisin sieniin.
Sekovarresta suurin osa on yleensä sientä. Jäkälät
luokitellaan sienen ominaisuuksien perusteella, mut
ta monien ryhmien sukulaisuussuhteet ovat vielä
puutteellisesti tunnettuja. Maailmassa on n. 15 000
jäkälälajia ja Suomessa n. 1 500 lajia.

Valtaosaltaan jäkälien sienet kuuluvat kotelosieniin.
Suurin osa näistä kotelojäkälistä kuuluu lahkoon
Lecanorales (maljajäkälät). Kantasienten muodosta
mia jäkäliä on koko maailmassa vain n. 20 lajia,
Suomessa muutamia lajeja.

Jäkälien osakkaina on tavattu n. 30 leväsukua.
Valtaosa jäkälien levistä on joko viher- tai sinileviä.
Tavallisesti jäkälässä on vain yksi levälaji, mutta
joillakin lajeilla on samanaikaisesti sekovarressaan
kaksi tai jopa kolme eri levälajia. Useimmat jäkä
länlevät voivat elää myös vapaina toisin kuin jäkälä
sienet, joita on tavattu vain jäkälissä. Jäkälän sieni
osakas saa levältä huilihydraatteja, levän saama
hyöty yhteiselosta ei ole yhtä selvää. Levä- ja
sieniosakas edistävät toistensa kasvua mm. erittä
mällä erilaisia aineita.

Jäkälät lisääntyvät parhaiten kasvullisesti. Monet
jäkälät murenevat kuivana helposti, ja murut kul
keutuvat ihmisen, eläinten, tuulen tai veden muka
na. Monilla jäkälillä on pinnassaan helposti irtoavia
leviäimiä, jotka sisältävät sekä levä- että sieniosak
kaan. Jäkälien suvullisesta lisääntymisestä tiedetään
toistaiseksi vähän ja sen merkitystä on vaikea arvioi
da, mutta monet lajit muodostavat runsaasti myös
suvullisia itiöitä.

Jäkäliä on lähes kaikkialla maailmassa. Jäkäläval
taista kasvillisuutta on etenkin tundralla ja vuoris
toissa. Jäkälät ovat hidaskasvuisia, mutta ne voivat
menestyä paikoilla, joissa suuremmat kasvit eivät
niitä varjostuksellaan tukehduta, kuten kallioilla,
hiekkamailla ja puunrungoilla. Monet rupimaiset
lajit ovat hyvinkin pitkäikäisiä. Jäkälät kestävät
hyvin sekä kuivuutta että kylmyyttä.

Vaikka jäkälät peittävät suhteellisen suuren alan
maan pinnasta, niiden taloudellinen merkitys on silti
melko vähäinen. Eniten jäkälillä on merkitystä po
rojen ravintona. Jäkälissä elävät sinilevät pystyvät
sitomaan ilmakehän typpeä. Jäkälänlevien typpi on
kallio-, havumetsä- ja tundraekosysteemeissä usein
tärkein typen lähde, n. 1-2 kg/ha/vuosi.

Uhanalaisten jäkälien selvittämiseksi on FK Soili
Hyvönen tarkastanut museoiden näytteet ja laatinut
alustavat tekstit kirjallisuustietojen ja asiantuntija
haastattelujen perusteella. Uhanalaisuustarkasteluun
on otettu kaikki isokokoiset jäkälät sekä eräitä

pienjäkäläryhmiä, noin puolet tunnetusta suomalai
sesta lajistosta. Tarkastelun ulkopuolelle on joudut
tu jättämään suurin osa rupimaisista lajeista, joista
tiedot ovat puutteellisia. Myös niiden joukossa olisi
todennäköisesti uhanalaisia lajeja.

Jäkälien vähenemisen syinä merkittävimpiä ovat
ilmansaasteet ja metsänhoitotoimenpiteet. Vanhojen
lehtipuiden, mm. haavan, lepän ja koivun, vähene
minen metsistä on aiheuttanut monien epifyyttila
jien vähenemisen. Niistä on uhanalaisia 6 lajia,
esim. lepännuppijäkälä ja pohjanhyytelöjäkälä.
Vanhojen metsien väheneminen on niukentanut
mm. kosteiden, varjoisten ja järeäkasvuisten kuusi
koiden lajeja, joista uhanalaisia on 8 lajia, esim.
kuusenneulajäkälä ja rihmanaava. Suojaavan puus
ton hakkuu tuhoaa varjokallioiden lajien, kuten
mm. röyhelökarpeen, elinmahdollisuudet.

Jäkälät ottavat koko sekovarrellaan ravinteita ja
kosteutta ilmasta ja sen mukana laskeutuvasta pö
lystä. Tästä syystä ne ovat yleensä erittäin herkkiä
ilmansaasteille, etenkin rikkidioksidille. Eri lajit rea
goivat saasteisiin eri tavoin, muutamat harvat lajit
sietävät melko suuriakin saastemääriä. Ilmansaaste
tutkimuksissa voidaan eri jäkälälajien esiintymisen
perusteella laatia karttoja ilman epäpuhtauksien
määristä.

Ilman saastumisen vuoksi jäkälät ovat tyystin ka
donneet kaupunkien keskustoista ja niukentuneet
muuallakin asutus- ja teollisuusalueiden lähellä
(mm. karve- ja rustojäkälät). Useat eteläiset jalojen
lehtipuiden epifyyttilajit ovat ilman saasteiden vuok
si uhanalaisia tai ehkä hävinneetkin maastamme.
Monet eteläisistä lajeista ovat taantuneet myös asu
tuksen ym. rakentamisen levittyä niiden kasvupai
koille. Kaivostoiminta uhkaa joitakin kalkki- ja
serpentiinikallioiden lajeja, mm. piikkilaakajäkälää.

Vanhojen linnojen ja kirkkojen restaurointi voi
hävittää niiden seinillä kasvavia harvinaisia, kalkkia
vaativia lajeja. Näistä uhanalaisia ovat linnankulta
jäkälä ja täplähyytelöjäkälä. Kulutus on uhkana
joillekin kallioiden lajeille ja mm. hietikoilla elävälle
tunturitinajäkälän merenrantarodulle. Maanviljely
tapojen muutokset, laiduntamisen loppuminen ym.
ovat varmasti osaltaan vaikuttaneet joidenkin lajien
niukentumiseen.

Jäkälätutkimuksella on meillä vanhat perinteet. Vii
me vuosisadalla maassamme toimi kaksi kansainvä
lisesti tunnettua jäkälätutkijaa, William Nylander ja
Edvard Vainio. Kotimainen jäkälälajisto kokonai
suutena on tyydyttävästi selvitetty, mutta harrasta
jien ja ammattitutkijoiden niukkuden vuoksi lajis
ton nykytilaa ei tunneta läheskään riittävästi. Koti
maisen ekologisen jäkälätutkimuksen painopiste on
tällä hetkellä tavallisiin lajeihin perustuvissa ilman-
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laatututkimuksissa, mutta uhanalaisten lajien suoje
lun kannalta tarvittaisiin myös koko lajiston katta
via selvityksiä aiemmin hyvin tutkituilta alueilta.

Jäkälien nimistö on Santessonin (1984) mukainen.
Suomalaiset nimet ovat jäkälien nimistötoimikun
nan suositusten mukaisia. Ruotsinkieliset nimet ovat
Moberg & Holmäsenin teoksesta (1982).

Taulukko 5. Uhanalaisten jäkälien lajimäärät eri
uhanalaisuusluokissa ja osuus tarkasteluun otetusta
lajimäärästä (n. 700 lajia).

Uhanalaisuus- Laj ej a % tarkastellusta
luokka lajistosta (700)

H 10 1
E 13 2
V 13 2
Sh 26 4
St 12 2
Sp 5 0.7
Yht. 79 11

Kirjallisuutta:

Ahti 1981, Blad, ym. 1984, Borodin, ym. 1984,
Dahl & Krog 1973, Degelius 1935, Hakulinen 1963,
Hale 1979, Hessen & Jahns 1974, Jahns 1980,
Kasvien maailma 2 1980, Krog 1968, Krog, ym.
1980, Moberg & Tibell 1984, Poelt 1969, Poelt &
Vezda 1977, Poelt & Vezda 1981, Räsänen 1951,
Wirth 1976, Wirth 1980.
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HÄVINNEET JÄKÄLÄT

Täpiähyytelöjäkälä Cotlema fragrans
Loisnokijäkälä Cyphetium sessile
Piilonystyjäkälä Lecidea demotita
Purokesijäkälä Leptogium rivutare
Takkujäkälä Letharia vulpina
Tunturilimijäkälä Pannaria hookeri
Viherkarve Parmetia caperata
Etelänkeltakarve Parmelia mougeotii
Kätköjäkälä Thelotrema lepadinum
Rihmanaava Usnea longissima
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COLLEMA FRAGRANS (Sm.) Ach. Luokka: H

TÄPLÄHYYTELÖJÄKÄLÄ

Collemataceae Hyytelöjäkälät

1. Luonnehdinta. Hyvin pieni (läpimitaltaan n. 5
mm), pyöreähkö, keskeltä alustaan kiinnittynyt,
tummanvihreä, kosteana paisunut ja läpikuultava
jäkälä.

2. Levinneisyys. Euroopassa laajalle levinnyt vuoris
tolaji. Tunnetaan myös Marokosta, Algeriasta ja
Pohjois-Amerikasta. Pohjoismaissa sitä on tavattu
harvinaisena Suomen lisäksi vain Ruotsista. Se on
löydetty myös Neuvostoliitosta Karjalasta.

Suomessa se on löydetty vain yhdeltä paikalta Uu
denmaan läänistä.

3. Biologia. Täplähyytelöjäkälä kasvaa yleensä van
hojen puiden, etenkin pyökin, rungoilla, harvoin
kivillä. Se kasvaa monenlaisilla, mieluiten melko
avoimilla, mutta kosteilla paikoilla ja sietää hyvin
esim. pölyä teiden varsilla. Suomen esiintymä sijaitsi
vanhan linnan seinillä, Neuvostoliiton Karjalassa
sekametsässä haavan rungolla.

4. Kannan kehitys. Esiintymistiedot:

U: Tammisaari Raasepori 1853, 1869. Ei havaittu
myöhemmin etsinnöistä huolimatta.

Ruotsin alustavalla uhanalaisten listalla, Saksan
Liittotasavallassa V.

5. Vähenemisen syyt / Uhkatekijät. Mahdollisesti
linnan korjaustyöt.

6. Toteutetut suojelutoimet.

7. Ehdotettavat suojelutoimet.

8. Kirjallisuus. Degelius 1954.

3 mm
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CYPHELIUMSES$ILE (Pers.) Trevis. Luokka: H

LOISNOKIJÄKÄLÄ
Caliciaceae Nuppijäkälät

1. Luonnehdinta. Laikkajäkälillä kasvava, usein
(esim. Ruotsissa) loissienenä pidetty jäkälä, jonka
kotelomaljat (läpimitaltaan n. 0.5 mm) ovat jalatto
mia. Useimmiten isäntänä on verilaikkajäkälä (Per
tusaria coccodes), joka on yleisehkö kulttuurinsuosi
ja.

2. Levinneisyys. Levinneisyys noudattelee yleensä
tammen levinneisyyttä. Loisnokijäkälä esiintyy har
vinaisena Länsi-Euroopassa (Englanti, Ranska, Sak
san Liittotasavalta, Fennoskandia). Fennoskandias
sa levinneisyys on eteläinen, Ruotsissa pohjoisimmat
löytöpaikat ovat Uppiannissa ja Västmanlandissa.

Suomesta on kolme löytöä, joista kaksi aivan eteläi
siä: Ahvenanmaalta ja Uudenmaan läänistä, ja yksi
Oulun läänistä.

3. Biologia. Loisnokijäkälä kasvaa yleensä vanhoilla
tammen rungoilla, todennäköisimmin siitä syystä,
että sen isäntälaji verilaikkajäkälä kasvaa lähes yk
sinomaan tällä alustalla. Suomessa kasvupaikat oli
vat yleislinjasta poikkeavia. Yksi esiintymä sijaitsi
männyllä ja yksi lahoavalla kuusen oksalla kasva
valla verilaikkajäkälällä.

4. Kannan kehitys. Esiintymistiedot:

A: Fögiö 1899, tarkka kasvupaikka ei tiedossa, ei
ole löydetty myöhemmin;

U: Kirkkonummi 1870, tarkka kasvupaikka ei tie
dossa, ei ole löydetty myöhemmin;

0: Suomussalmi Kianta Ruostevaara 1877, ei etsit
ty myöhemmin.

Saksan Liittotasavallassa E.

5. Vähenemisen syyt / Uhkatekijät. Metsätalouden
muutokset, erityisesti vanhojen puiden vähenemi
nen.

6. Toteutetut suojelutoimet.

7. Ehdotettavat suojelutoimet.

8. Kirjallisuus. Tibell 1969, 1971, 1980b.

2 cm
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LECIDEA DEMOLITA Vain. Luokka: 11

PIILONYSTYJÄKÄLÄ
Lecideaceae Nystyjäkälät

1. Luonnehdinta. Rupimainen, harmaanvalkoinen
kivijäkälä, jonka kotelomaljat ovat 1—2 mm levei
tä. Lajin taksonominen asema on epäselvä. Kuvattu
suomalaisesta näytteestä.

2. Levinneisyys. Piilonystyjäkälä tunnetaan vain
Suomesta, yhdeltä paikalta. Lisäksi on yksi epävar
ma tieto Brittein saarilta.

3. Biologia. Piilonystyjäkälä kasvaa kivialustalla
(gneissi).

4. Kannan kehitys. Esiintymistiedot:

U: Helsinki Tähtitorninmäki 1882, kasvupaikka
tuhoutui jo ennen kuin lajin kuvaus ehdittiin
julkaista.

5. Vähenemisen syyt / Uhkatekijät. Häviämisen
syynä oli rakentaminen, paikalla on tähtitieteen
laitos.

6. Toteutetut suojelutoimet.

7. Ehdotettavat suojelutoimet.

8. Kirjallisuus. Vainio 1922.
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LEPTOGIUMRIVULARE (Ach.) Mont. Luokka: H

PUROKESIJÄKÄLÄ Strandskinlav

Collemataceae Hyytelöjäkälät

1. Luonnehdinta. Lehtimäinen, pieni (1—3 cm),
läpikuultavan ohutliuskainen, tulvametsien puilla
kasvava epifyyttijäkälä. Yläpinnan väritys vaihtelee
harmaasta sinertävänvihertävän harmaaseen.

2. Levinneisyys. Levinneisyysalue on suppea. Tavat
tu ainoastaan hyvin harvinaisena Pohjois-Amerikan
koillisosista sekä Pohjois-Euroopasta, missä se tun
netaan Suomen lisäksi muutamilta paikoilta Etelä-
Ruotsista ja Neuvostoliitosta.

Suomessa löydetty kerran Lapin läänin lounaisosas
ta.

3. Biologia. Purokesijäkälän ekologia on Lepto
gium-suvulle epätavallinen. Se viihtyy lampien ja
hitaasti virtaavien jokien rantamilla paikoilla, joita
tulvavesi ajoittain huuhtelee, Se kasvaa yleensä leh
tipuiden rungon tyvellä ja juurilla, pensailla sekä
joskus kivillä tai kallioilla.

Se on mahdollisesti relikti ajoilta, kun L. azureum
ryhmä, johon se kuuluu, oli laajemmalle levinnyt ja
ulottui pohjoisemmaksi (ryhmä on nykyisin tempe
raattis-subtrooppinen). Purokesijäkälä jäi pohjoi
seen, koska se sopeutui kasvamaan kosteilla jokivar
sikasvupaikoilla.

4. Kannan kehitys.

L: Muonio kk. 1867, tarkkaa löytöpaikkaa ei
tiedetä, ei ole tavattu myöhemmin.

Pohjois-Amerikasta purokesijäkälästä on kerätty
näyte viimeksi 1800-luvulla. Euroopan ainoa toisen
maailmansodan jälkeen kerätty näyte on Ruotsista
Uppiannista (1979). Laji on vaarassa kuolla suku
puuttoon. Ruotsissa E.

5. Vähenemisen syyt / Uhkatekijät. Purokesijäkälä
on altis veden pinnan korkeudessa tapahtuville muu
toksille.

6. Toteutetut suojelutoimet.

7. Ehdotettavat suojelutoimet.

8. Kirjallisuus. Jørgensen & James 1983.

1cm
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LETHARIA VULPINA (L.) Hue Luokka: H

TAKKUJAKALA Varglav

Usneaceae Naavat

1. Luonnehdinta. Isohko, n. 5 cm, pensasmainen,
runsashaarainen, rikinkeltainen epifyyttijäkälä.

2. Levinneisyys. Euroopassa (pääesiintymä Alpeil
la), Aasiassa (Kaukasus), Afrikan pohjoisosissa sekä
Pohjois-Amerikan länsiosissa esiintyvä jäkälä. Kas
vaa suurimmaksi osaksi vuorilla ylemmissä korkeus
vyöhykkeissä. Pohjoismaissa Suomen lisäksi Nor
jassa (Oppland, Hedmark) ja Etelä-Ruotsissa.

Suomessa tavattu vain yhdeltä kasvupaikalta Ahve
nanmaalta.

3. Biologia. Takkujäkälä kasvaa sekä luonnonvarai
sula että kulttuurin luomilla kasvupaikoilla. Jälkim
mäiseksi sopiva on vanha, kuiva, maalaamaton
puuaines. Takkuj äkälä kasvaa Keski-Euroopassa
luonnonvaraisilla paikoilla elävien puiden rungoilla
(etenkin lehtikuusella ja sembramännyllä), mutta
Pohjois-Euroopassa miltei yksinomaan pystyyn ke
loutuneilla männyillä. Ei siedä pitkäaikaista lumi
peitettä. Suomessa tavatut yksilöt kasvoivat vanhan
puurakenteisen myllyn katolla. Väriaine erittäin
myrkyllistä, käytetty Pohjois-Euroopassa ketun- ja
sudenmyrkkynä.

4. Kannan kehitys. Esiintymistiedot:

A: finström Markusböle Örnäs 1908, 1909, 1937,
kasvupaikka on tuhoutunut.

Ruotsissa taantunut, hävinnyt monilta kasvupaikoil
ta, myös Neuvostoliitossa luokitellaan harvinaiseksi.

5. Vähenemisen syyt / Uhkatekijät. Kasvualustana
ollut mylly paloi 1937-38.

6. Toteutetut suojelutoimet.

7. Ehdotettavat suojelutoimet.

8. Kirjallisuus. Ahiner 1948.
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PANNARIA HOOKERI (Borr.: Sm.) Nyl. Luokka: H
(P. teucolepis (Wahlenb.) Nyl.)

TUNTURILIMIJÄKÄLÄ
Pannariaceae Limijäkälät

1. Luonnehdinta. Kivialustalla kasvava, pienehkö,
ruusukemainen, harmaanruskea epifyyttij äkälä,
jonka sekovarsi on kapeita (yleensä alle 2 mm)
reunaliuskoja lukuunottamatta lähes rupimainen.

2. Levinneisyys. Sirkumpolaarinen jäkälä. Arktisilla
alueilla (esim. Huippuvuoret ja Novaja Zemlja)
yleinen. Lisäksi vuoristoseuduilla, esim. Alpeilla.
Myös eteläisekä pallonpuoliskolta joitakin havainto
ja (Chile, Argentiina, Uusi Seelanti).

Kaakkois-Suomen samoin kuin Neuvostoliiton Laa
tokan alueen esiintymät ovat suhteellisen syrjässä
muista esiintymistä ja ne ovat todennäköisesti relik
tejä.

3. Biologia. Tunturilimijäkälä kasvaa kallioilla ja
suosii hiukan kalkkipitoisia kivilajeja, etenkin lius
keita. Sen voi tavata halkeamista tai ylikaltevilta
kivipinnoilta. Esiintyy harvoin maalla. Kestää hyvin
kuivumista ja jäätymistä, mutta on kilpailukyvyl
tään heikko. Suomalainen kasvupaikka oli kalkki
louhoksen tuntumassa.

4. Kannan kehitys. Esiintymistiedot:

Ky: Imatra Immolankylä Kaukopään torppa 1922,
kasvupaikka tuhoutunut.

5. Vähenemisen syyt / Uhkatekijät. Paikalla ovat
Kaukopään paperi- ja selluloosatehtaat.

6. Toteutetut suojelutoimet.

7. Ehdotettavat suojelutoimet.

8. Kirjallisuus. Jørgensen 1973.
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PARMELIA CAPERA TA (L.) Ach. Luokka: H

VIHERKÄRVE

Parmeliaceae Karpeet

1. Luonnehdinta. Lehtimäinen, suurehko (3—15
cm), leveä ja runsashaarainen, väriltään vaalean
kellertävä tai kellanharmaa epifyyttijäkälä.

2. Levinneisyys. Laajalle levinnyt lauhkean vyöhyk
keen jäkälä, joka kasvaa kaikilla mantereilla. Ylei
nen Pohjois-Amerikan itäosissa. Keski-Euroopassa
monin paikoin. Pohjoismaissa eteläinen, löydetty
Norjan ja Ruotsin eteläosista ja Tanskasta.

Suomesta tunnetaan vain yksi havainto Uudenmaan
läänistä.

3. Biologia. Viherkarve kasvaa avoimilla, valoisilla
kasvupaikoilla, useimmiten lehtipuiden kuorella,
harvemmin havupuilla. Levinneisyysalueen pohjoi
sosissa se kasvaa usein kivillä ja kallioilla, mutta
Fennoskandiasta se on kerätty myös lepältä ja
tammelta. Suomen ainoa havainto on tervalepältä.
Herkkä ilmansaasteille.

4. Kannan kehitys. Esiintymistiedot:

U: Helsinki Töölön ja Ruskeasuon välillä 1931,
yksi yksilö, ei löydetty myöhemmin.

Ruotsissa V. Keski-Euroopassa monin paikoin har
vinaistunut, Saksan Liittotasavallassa V.

5. Vähenemisen syyt / Uhkatekijät. Ilmansaastumi
nen, kasvupaikka on nykyään kokonaan jäkälä
autiota.

6. Toteutetut suoje]utoimet.

7. Ehdotettavat suojelutoimet.

8. Kirjallisuus. Degelius 1932, Hale 1976, V. Räsä
nen 1953.
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PARMELIA MOUGEOTII Schaer.: Dietr. Luokka: H

ETELÄNKELIAKARVE
Parmeliaceae Karpeet

1. Luonnehdinta. Pienikokoinen (halkaisija usein
vain 1 cm), väriltään harmahtavankeltainen, tiheitä
peitteitä muodostava kivillä kasvava jäkälä. Liuskat
ovat hyvin pienet, joten ulkonäkö on rupimainen.
Suuresti keltatyvikarpeen näköinen.

2. Levinneisyys. Levinnyt laajalle, mutta esiintymis
paikat hajallaan. Useimmat sijaitsevat Länsi-Euroo
pan viileillä, mereisillä alueilla. fennoskandiassa
eteläinen, noudattelee tammen pohjoisrajaa.

Suomessa tavattu vain kahdelta paikalta Helsingis
tä.

3. Biologia. Etelänkeltakarve kasvaa kovilla, kalkit
tomilla silikaattikivillä, usein lähellä maan pintaa.
Monesti kivien pystysuoralla, harvemmin kaltevalla
pinnalla. Viihtyy avoimilla, auringonpaisteisilla pai
koilla. Pioneerijäkälä. Norjassa runsaana kiviaidoil
la. Suomessa se kasvoi siirtolohkareilla.

4. Kannan kehitys. Esiintymistiedot:

U: Helsinki Eläintarha 1858, tuhoutunut;
U: Helsinki Vuorela 1897.

Neuvostoliitossa luokiteltu harvinaiseksi.

5. Vähenemisen syyt / Uhkatekijät. Eläintarhassa
kasvupaikkana ollut siirtolohkare on räjäytetty ja
jäkälä on hävinnyt.

6. Toteutetut suojelutoimet.

7. Ehdotettavat suojelutoimet.

8. Kirjallisuus. Almborn 1948.
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THELOTREMA LEPADINUM (Ach.) Ach. Luokka: H

KÄTKÖJÄKÄLÄ Havstulpanlav

Thelotremataceae Kätköjäkälät

1. Luonnehdinta. Yhtenäisenä, kellertävän vaaleana
rupena puun rungolla kasvava jäkälä, jonka kotelo
maljat ovat kuopissa.

2. Levinneisyys. Miltei kosmopoliittinen laji, jolla
on laaja levinneisyys pääasiassa lauhkeilla ja lämpi
millä alueilla. Pohjoismaissa eteläinen, kasvaa
Etelä-Ruotsissa, Lounais-Norjan rannikolla sekä
Tanskassa.

Suomen ainoa havainto on Helsingin edustalta ulko
saaristosta.

3. Bio]ogia. Kätköjäkälä viihtyy kosteilla, mereisillä
alueilla. Se kasvaa vanhojen puiden rungoilla (eten
kin jalokuusi, pyökki, tammi, kuusi), mielellään
vanhoissa, kosteissa metsissä. Kivialustalla erittäin
harvoin. Suomalainen löytö oli ulkosaaristossa kas
vavan kuusen rungolta.

4. Kannan kehitys.

U: Helsinki Isosaari 1850, ei löytynyt 1984. Isosaa
ri on nykyisin puolustusvoimien aluetta.

Kätköjäkälä on harvinaistunut ainakin Keski-
Euroopassa (Saksan Liittotasavallassa V) ja mah
dollisesti myös Pohjoismaissa, mm. Ruotsissa.

5. Vähenemisen syyt / Uhkatekijät. Keski-Euroo
passa vähenemisen syynä on ollut metsätalous, eten
kin paljaaksihakkuut, lisäksi myös ilmansaasteet.
Suomessa häviämisen syynä ovat ilmeisesti maan-
käytön muutokset esiintymispaikalla, ehkä myös
ilman saasteet.

6. Toteutetut suoje]utoimet.

7. Ehdotettavat suojelutoimet.

8. Kirjallisuus. Almborn 1948.

3 cm
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USNEALONGISSIMA Ach. Luokka:H

RIHMÄNÄAVA Lngskägg

Usneaceae Naavat

1. Luonnehdinta. Aarnimetsissä kasvava pitkä (jopa
9 m), suorana riippuva, niukkahaarainen tai haara
ton, harmaanvihreä rihma, jonka päärangassa on n
1 cm:n mittaisia harittavia ripsiä.

2. Levinneisyys. Sirkumpolaarinen laji, joka esiintyy
pohjoisen pallonpuoliskon mereisessä lauhkeassa
vyöhykkeessä. Pohjoismaista tunnettiin 1940-luvulla
150 paikkaa Etelä- ja Keski-Ruotsista ja Norjasta.
Neuvostoliitossa on Karjalassa muutamia esiinty
miä.

Suomesta rihmanaava tunnetaan vain yhteensä kali
delta paikalta Kymen ja Kuopion lääneistä.

3. Biologia. Rihmanaava kasvaa vanhoissa, vähin
tään 1 20-vuotiaissa, aukkoisissa, kuusivaltaisissa
metsissä, joissa ilmankosteus on korkea ja tasainen.
Usein vaarojen pohjois- ja länsirinteillä. Kasvualus
tana ovat vanhojen, hidaskasvuisten kuusten alaok
sat sekä koivun rungot ja oksat. Useimmissa esiinty
missä naavaa on niukasti ja laikuttain, sen lisäänty
minen on luultavasti melko tehotonta.

4. Kannan kehitys.

Ky: Virolahti Harju 1937, tarkistettu 1983, kysei
nen metsä hakattu ja rihmanaava hävinnyt;

Ku: Rautavaara Tiilikankylä 1933, tarkka paikka ei
ole tiedossa, nykyisin metsät ovat talousmetsiä.
Jäkälää on etsitty seudulta tuloksetta 1984
Ikolan tilan ympäristön metsistä.

Ruotsissa huomattavasti harvinaistunut viimeisen 50
vuoden aikana, hävinnyt useilta kasvupaikoilta, luo
kiteltu E. Saksan Liittotasavallasta hävinnyt. Vä
hentynyt myös Neuvostoliitossa.

5. Vähenemisen syyt / Uhkatekijät. Runsaan kas
keamisen ja kulojen vuoksi ollut Suomessa aiem
minkin harvinaisempi kuin Ruotsissa. Nykyisin te
hostunut metsätalous katkaisee metsän kehityksen
liian varhain. Talousmetsissä myös ilmankosteus on
liian alhainen, jotta rihmanaava voisi menestyä.
Ilmeisesti myös ilman saasteet ovat vaikuttaneet sen
taantumiseen.

6. Toteutetut suojelutoimet. Rautavaaran havainto
saattaa olla Tiilikanjärven kansallispuiston alueelta.

7. Ehdotettavat suojelutoimet.

8. Kirjallisuus. Ericson & Esseen 1981, Esseen &
Ericson 1982, Esseen 1985, Räsänen 1934, Vuokko
1983.

5 cm

—1cm
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ERITTÄIN UHANALAISET JÄKÄLÄT

Aarniluppo Bryoria nadvornikiana
Ripsiröyhelö Cetraria citiaris
Turvetorvijäkälä Cladonia incrassata
Pohjanhyytelöjäkälä Cottema curtisporum
Haavanhyytelöjäkälä Cottema subnigrescens
Etelänlimijäkälä Pannaria mediterranea
Kaakonruskokarve Parmetia verruculifera
Kaitalaakajäkälä Physcia phaea
Ripsilaakajäkälä Physcia semiinnata
Norjanröyhelö Piatismatia norvegica
Tupsurustojäkälä Ramalina roesleri
Aidaspampukka $phinctrina anglica
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BRYORIA NADVORNIKIANA (Gyeln.) Brodo & Hawskw. Luokka: E
(Atectoria altaica (Gyeln.) Räs.)

AARNILUPPO Violettgrå tagellav

Usneaceae Naavat

1. Luonnehdinta. Naavamainen, n. 5 cm:n mittai
nen epifyyttijäkälä, jonka sekovarsi muodostuu har
maanruskeista, ohuista, nuorena pystyistä, vanhem
miten riippuvista ja harittavista haaroista. Tyvi on
mustanruskea.

2. Levinneisyys. Sirkumpolaarinen, havu- ja lehto
metsävyöhykkeen jäkälä, jota tavataan harvalukui
sena Pohjois-Aasiassa, Grönlannissa, Keski-Euroo
passa ja Fennoskandiassa. Eniten siitä on havainto
ja Norjan ja Ruotsin keskiosista, harvinaistuu Poh
janlahden perukkaan tultaessa. Neuvostoliiton puo
lella Karjalan kannaksella ja Laatokan pohjoispuo
lella on muutama kasvupaikka.

Suomesta se tunnetaan neljältä paikalta maan länsi-
osasta.

3. Biotogia. Aarnilupon kasvupaikat ovat hyvin
vaihtelevia. Se viihtyy kuitenkin mieluimmin havu
puilla, etenkin kuusella, kosteissa, hitaasti kasvavis
sa kuusikoissa, mutta sen voi löytää mäntykankail
takin. Tavataan myös koivuilta ja haavalta sekä
lehtikuuselta. Se kasvaa yleensä puiden alimmilla, jo
kuolleilla oksilla, seuranaan naavoja ja luppoja.
Muutaman kerran se on löydetty myös kiviltä ja
kallioilta. Suomalaisista löydöistä kolme on kuusi-
metsästä ja yksi mäntykankaalta.

4. Kannan kehitys. Esiintymistiedot:

TP: Uusikaarlepyyn mlk. Socklot 1938;
PK: Kontiolahti Selkienkylä 1939;
0: Sotkamo Hiidenvaara 1980;
L: Tornio Ylirauma 1937.

Ruotsissa monilta kasvupaikoilta hävinnyt, luokitel
tu V. Saksan Liittotasavallassa V.

5. Vähenemisen syyt / Uhkatekijät. Metsätalouden
muutokset, mm. vanhojen kuusikoiden vähenemi
nen, ojitukset ym.

6. Toteutetut suojelutoimet.

7. Ehdotettavat suojelutoimet. Esiintymien nykytila
ja laajuus on selvitettävä ja kasvupaikoista muodos
tettava tarvittaessa luonnonsuojelualueita.

8. Kirjallisuus. Ahlner 1940, 1948.
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CETRARIA CILIARIS Ach. Luokka: E

RIPSIRÖYHELÖ

Parmeliaceae Karpeet

1. Luonnehdinta. Lehtimäinen, keskikokoinen (4—8
cm), ripsireunainen, koivun kuorella kasvava jäkä
lä, jonka yläpinnan väri vaihtelee vaaleanruskeasta
vihertävänharmaaseeen tai -ruskeaan. Meillä kaksi
kemiallista rotua: var. ciliaris ja var. halei.

2. Levinneisyys. Viileillä ja lauhkeilla ilmastoalueilla
esiintyvä mantereinen taigalaj i. Sirkumpolaarinen,
eli esiintyy yleisenä laajalti Euraasian ja Pohjois-
Amerikan havumetsävyöhykkeessä. Euroopassa itäi
nen, läntisimmät esiintymät sijaitsevat Suomen ete
läosassa. Ei tavattu muista Pohjoismaista. Neuvos
toliitossa lähimmät esiintymät ovat Laatokan ja
Aänisen pohjoispuoleisilta alueilta.

3. Biologia. Ripsiröyhelö kasvaa Suomessa koivulla,
yleensä korkealla, latvaosan oksilla. Muualla se
kasvaa monella eri puulajilla.

4. Kannan kehitys. Ripsiröyhelöä on kerätty Etelä-
Suomesta. Kaikki havainnot ovat ennen vuotta
1960.

TP: Noormarkku Kairila Karhunkylä 1939;
TP: Siikainen Vuorijärvi Vääräneva 1937;
H: Hattula, tarkka löytöpaikka ei tiedossa;
H: Lammi Evo 1874, 1909;
H: Lammi Evo Majakoski 1909;
H: Lammi Evo Pitkäjärvi 1953;
H: Lammi Evo Vahtervehmas 1909;
H: Lammi Evo Vappula 1909;
KS: Jämsä Tiiri 1951;
KS: Korpilahti Kyrkkölä Vehkalampi 1948;
Ku: Leppävirta, tarkka löytöpaikka ei tiedossa;
PK: Ilomatsi, tarkka löytöpaikka ei tiedossa.

5. Vähenemisen syyt / Uhkatekijät. Metsätalouden
muutokset, mm. vanhojen koivujen väheneminen
metsistä, mahdollisesti myös ilman saastuminen.

6. Toteutetut suojelutoimet. Evon Vahtervehmas on
aarnialue.

7. Ehdotettavat suojelutoimet. Esiintymien nykytila
on selvitettävä ja niistä on tarvittaessa muodostetta
va luonnonsuojelualueita.

8. Kirjallisuus. Culberson & Culberson 1967, Haku
linen 1962a.
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CLADONIÄ INCRASSATA Flk. Luokka: E

TURVETORVIJÄKÄLÄ
Cladoniaceae Torvijäkälät

1. Luonnehdinta. Pieni, n. 1 cm:n korkuinen, väril
tään vihertävänkellertävän harmaa, kosteilla alueilla
viihtyvä torvijäkälä.

2. Levinneisyys. Mereinen, lauhkean ilmastoalueen
lehtimetsävyöhykkeen laji, jota tavataan itäisestä
Pohjois-Amerikasta sekä harvinaisena Euroopasta.
Levinneisyysalue ulottuu Euroopassa läntisistä osis
ta haj anaisena Kaakkois-Eurooppaan sekä pohjoi
sessa Tanskaan ja Etelä-Ruotsiin.

Suomesta se tunnetaan yhdeltä paikalta Uudenmaan
läänistä.

3. Biologia. Turvetorvijäkälä kasvaa kosteilla alueil
la, avoimissa metsissä tai avoimilla soilla. Se kasvaa
puunrungoilla ja turpeella, usein vanhojen turve
kuoppien seinämillä. Seuralaislajina on usein har
maapikaritorvijäkälä. Suomen esiintymä on suolla.

4. Kannan kehitys. Esiintymistiedot:

U: Espoo Nuijala Kilonsuo 1979, suurehko kas
vusto.

Ruotsissa S.

5. Vähenemisen syyt / Uhkatekijät. Paikka oli vielä
1984 olemassa, mutta jäänee Mankkaan kaatopai
kan alle pian (nyt 50 metrin päässä).

6. Toteutetut suojelutoimet.

7. Ehdotettavat suojelutoimet. Siirrettävä ensin tur
vatumpaan paikkaan samalle suolle ja myöhemmin
myös jollekin sopivalle rauhoitetulle suolle.

8. Kirjallisuus.
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COLLEMA CURTISPORUM Degel. Luokka: E

POHJANHYYTELÖJÄKÄLÄ Liten aspgelelav

Collemataceae Hyytelöjäkälät

1, Luonnehdinta. Lehtimäinen, pienehkö (halkaisi
jaltaan korkeintaan 4 cm), kosteana hyytelömäinen
epifyyttijäkälä, jonka sekovarsi on väriltään tum
man oliivinvihreä tai musta.

2. Levinneisyys. Pohjanhyytelöjäkälä on löydetty
yhdeksältä eri paikalta Euroopassa. Näistä kuusi on
Pohjoismaissa, yksi Neuvostoliitossa Kuusamon
korkeudella, yksi Pohjois-Italiassa ja yksi Itävallas
sa. Myös Yhdysvalloista on yksi havainto. Löytö
paikat sijoittuvat enimmäkseen vuorille tai pohjoi
seen. Se on kaikilla esiintymispaikoillaan niukka.

Suomesta tunnetaan kolme kasvupaikkaa Lapin lää
nin lounaisosasta.

3. Biologia. Pohjanhyytelöjäkälä on Pohjoismaissa
tavattu koivun, kuusen, haavan ja pihlajan rungol
ta. Suomessa se kasvaa vain haavalla. Ainakin osa
kasvupaikoista on hyvin kosteita, usein ne ovat
koskien rannoilla. Seuralaislajina on mm. silmällä-
pidettävä raidankeuhkojäkälä.

4, Kannan kehitys. Esiintymistiedot:

L: Ranua Ylimaa 1955;
L: Simo Maksniemi 1915;
L: Simo Syvälahti 1915.

Ruotsista tunnetaan neljä kasvupaikkaa, luokiteltu

5. Vähenemisen syyt / Uhkatekijät. Metsätalouden
muutokset, etenkin vanhojen haapojen vähenemi
nen ja suojaavan puuston hakkuut.

6. Toteutetut suojelutoimet.

7. Ehdotettavat suojelutoimet. Esiintymien nykytila
on selvitettävä ja kasvupaikoista muodostettava tar
vittaessa luonnonsuoj elualueita.

8. Kirjallisuus. Degelius 1954, Fagerström 1956.
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COLLEMA SUBNIGRESCENS Degel. Luokka: E

HAAVANHYYTELÖJÄKÄLÄ Aspgelelav

Collemataceae Hyytelöjäkälät

1. Luonnehdinta. Isohko (jopa 20 cm läpimital
taan), ohut, pyöreä, oliivinvihreä tai musta, syvään
liuskoittunut, tiiviisti alustanmyötäinen hyytelöjäkä
lä.

2. Levinneisyys. Euroopan mereisissä osissa esiinty
vä jäkälä. Pohjoismaiden levinneisyys melko hyvin
tunnettu: Norjan rannikolla ja Ruotsin eteläosassa
paikoitellen yleinen.

Suomessa sitä tavataan maan lounaisosasta.

3. Biologia. Haavanhyytelöjäkälä kasvaa metsissä,
usein varjoisilla paikoilla rinteillä puun kuorella,
harvoin kallioilla. Etenkin Pohjoismaissa sitä tava
taan lähes yksinomaan haavalla.

4. Kannan kehitys. Haavanhyytelöjäkälästä on ke
rätty melko runsaasti näytteitä 1800- ja 1 900-luku
jen vaihteessa. Se on paikoitellen ollut melko ylei
nen, mutta taantunut huomattavasti viime aikoina.
Viimeiset tiedot ovat 1960-luvulta, ne luetellaan
seuraavassa tarkemmin. Varhaisemmista mainitaan
vain löytökunta.

A: Föglö, Kökar, Lemland;
TP: useilla paikoilla alueen eteläosassa ainakin kuu

den kunnan alueella;
U: useita paikkkoja rannikolla, ainakin 14 kunnan

alueella;
U: Nurmijärvi Vantaan jokivarsi 1964;
Ky: Vehkalahti;
H: Jokioinen, Valkeakoski, Tammela;
H: Ypäjä Vähäsuo Konttisuo 1968;
M: Sulkava Hyypiälahti 1965;
V: Kristiinankaupunki, Lestijärvi, Mustasaari,

Vaasa;
KS: Jämsänkoski, Saarijärvi.

Joidenkin tietojen mukaan uudelleen leviämässä
Etelä-Ruotsissa.

5. Vähenemisen syyt / Uhkatekijät. Metsätalouden
muutokset, mahdollisesti haapojen väheneminen
metsistä. Kärsii ja on todettu häviävän suojaavan
puuston hakkuiden jälkeen. Uhkana mahdollisesti
myös ilmansaasteet.

6. Toteutetut suojelutoimet.

7. Ehdotettavat suojelutoimet. Esiintymien nykytila
on selvitettävä ja kasvupaikoista muodostettava tar
vittaessa luonnonsuoj elualueita.

8. Kirjallisuus. Degelius 1954.
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PANNARIÄ MEDITERRANEA C. Tav. Luokka: E

ETELÄNLIMIJÄKÄLÄ
Pannariaceae Limijäkälät

1. Luonnehdinta. Pienikokoinen jäkälä, jonka seko
varsi on muodostunut kapeista (2—3 mm) suomuis
ta, Yläpinnan väritys vaihtelee kasvupaikan valoi
suudesta riippuen siniharmaasta vihertävän
ruskeaan.

2. Levinneisyys. Mereinen jäkälä, esiintyy Välime
ren alueella Alppeja lukuunottamatta, Espanjan ja
Ranskan länsirannikolla, Skotlannissa, Kanadan
luoteisosassa ja Neuvostoliitossa Laatokan rannalla.
Pohjoismaissa Suomen lisäksi Norjan rannikolla
sekä Etelä- ja Keski-Ruotsissa.

Suomessa se on löydetty kahdelta paikalta Etelä-
Suomesta.

3. Bio]ogia. Välimeren alueella etelänlimijäkälän
kasvualustana ovat lähes yksinomaan puut, yleisim
min kastanja, öljypuu ja tammi. Levinneisyysalueen
pohjoisiin osiin siirryttäessä se esiintyy yhä useam
min myös kivillä, jotka ovat yleensä liuskeisia tai
hieman kalkkipitoisia. Vielä Etelä-Ruotsissa etelän
limijäkälä kasvaa usein puilla (mm. poppelit ja
pajut), mutta pohjoisempana, kuten myös itäisissä,
Suomessa ja Laatokan rannalla sijaitsevissa esiinty
missä, yksinomaan kivillä. Suosii kosteaa ympäris
töä.

4. Kannan kehitys. Esiintymistiedot:

TP: Turku Pahaniemi 1923, kasvupaikka tuhoutu
nut;

KS: Korpilahti Vaarunvuori 1873, esiintymispaikka
ennallaan, ei löydetty myöhemmin.

Ruotsissa S.

5. Vähenemisen syyt / Uhkatekijät. Rakentaminen
on tuhonnut Turun kasvupaikan. Vaarunvuoreen on
suunniteltu voimalaitosta, joka muuttaisi huomatta
vasti alueen ilmasto-oloja.

6. Toteutetut suojelutoimet. Osa Vaarunvuorta on
luonnonsuoj elualueena.

7. Ehdotettavat suojelutoimet. Etelänlimijäkälän
esiintyminen Vaarunvuorella on selvitettävä ja kas
vupaikka tarvittaessa rauhoitettava.

8. Kirjallisuus. Jørgensen 1973.

10

lmm
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PARMELIA VERRUCULIFERA Nyl. Luokka: E
(Parmelia giomeltifera (Nyl.) Nyl.)

KAAKONRUSKOKARVE
Parmeliaceae Karpeet

1. Luonnehdinta. Keskikokoinen (n. 5 cm), kivellä
kasvava lehtimäinen jäkälä, jonka sekovarsi on
väriltään oliivin-, punaisen- tai tummanruskea.

2. Levinneisyys. Laajalle levinnyt, läntisessä Poh
jois-Amerikassa, Euroopassa sekä Pohjois-Afrikas
sa esiintyvä jäkälä. Pohjoismaiden eteläosissa.
Suomesta se on tavattu yhdeltä paikalta Hämeen
läänistä.

3. Biologia. Kaakonruskokarve kasvaa lähes yksin
omaan silikaattikivellä, usein muureilla, hautakivillä
ym. kulttuurin läheisillä, lämpimillä kasvupaikoilla.
Joskus myös puulla.

Suomessa jyrkällä kallioseinämällä.

4. Kannan kehitys. Esiintymistiedot:

II: Padasjoki Iso Haukkasalo 1940.

5. Vähenemisen syyt / Uhkatekijät. Esiintymispai
kan pienilmaston muuttuminen metsänhoitoimien
seurauksena.

6. Toteutetut suojelutoimet.

7. Ehdotettavat suojelutoimet. Esiintymän nykytila
on selvitettävä ja kasvupaikasta muodostettava tar
vittaessa luonnonsuojelualue.

8. Kirjallisuus. Essiinger 1973, 1977.
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PH!SCIA PHAEA (Tuck.) Thomson Luokka: E

(P. melops Duf, : NyL)

KAITALAAKAJÄKÄLÄ

Physciaceae Laakajäkälät

1. Luonnehdinta, Yksinomaan kivillä kasvava ka
pealiuskainen, keskikokoinen (n. 5 cm) jäkälä, jon
ka litteä, läiskämäinen sekovarsi on väriltään siner
tävänharmaa.

2. Levinneisyys. Sirkumpolaarinen, pohjoisessa ja
vuoristoseuduilla esiintyvä laji: Alaskassa, Himala
jalla, Fennoskandiassa sekä muutamilla paikoilla
Alpeilla. Pohjoismaissa harvinainen, tavataan Suo
men lisäksi Norjan sisäosista (Opland) ja Etelä-
Ruotsista. Neuvostoliitossa Laatokan rannalla.

Suomesta tunnetaan yksi kasvupaikka Lapin läänin
lounaisosasta.

3. Biologia. Kaitalaakajäkälä kasvaa jonkin verran
kalkkipitoisilla tai lintujen heikosti lannoittamilla
kivillä. Se karttaa runsasta kalkkia sekä hyvin niuk
karavinteisia kivilajeja. Laatokan rannalla se kasvaa
rantakaifioilla. Suomessa ultraemäksisillä paistekal
lioilla.

4. Kannan kehitys. Esiintymistiedot:

L: Keminmaa Kivalot Keskipenikka 1942, 1945.

Ruotsissa V.

5. Vähenemisen syyt / Uhkatekijät. Mahdollisesti
alueella olevan laskettelurinteen laajentaminen ja
kaivostoiminta.

6. Toteutetut suojelutoimet. Keski-Penikka on luon
nonhoitometsä.

7, Ehdotettavat suojelutoimet. Nykyesiintymän tila
tulee selvittää ja paikasta muodostaa tarvittaessa
luonnonsuoj elualue.

8. Kirjallisuus. Moberg 1977, Räsänen L. 1953. 2 cm
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PHYSCIA SEMIPINNA TA (Gmelin) Moberg Luokka: E
(P. leptatea (Ach.) DC.)

RIPSILAAKAJÄKÄLÄ
Physciaceae Laakajäkälät

1. Luonnehdinta. Kapealiuskainen, ripsireunainen,
harmaanvalkea lehtipuiden epifyytti, jonka sekovar
si on pieni (halkaisijaltaan 2—3 cm) ja ruusukkei
nen.

2. Levinneisyys. Kokonaislevinneisyyttä ei tarkkaan
tunneta, mutta päälevinneisyysalue lienee Välimerel
lä ja Atlantin rannoilla. Fennoskandian ulkopuolel
ta on muutamia havaintoja ainakin Sveitsistä. Fen
noskandiassa se on eteläinen, tavataan Norjan ja
Ruotsin eteläisillä rannikoilla sekä Tanskassa.

Suomesta tunnetaan muutama kasvupaikka maan
lounaisosasta.

3. Biologia. Ripsilaakajäkälä kasvaa yksinomaan
lehtipuiden kuorella. Se viihtyy etenkin haapojen
kapeilla, sileillä rungoilla ja ohuilla oksilla, mutta
sitä tavataan myös raidoilla ja muillakin lehtipuilla.
Suosii rannikkoalueita.

4. Kannan kehitys. Esiintymistiedot:

A: 1853, tarkka löytöpaikka ei ole tiedossa;
A: Geta Höckböle 1971;
TP: Turku Peltola 1924;
U: Hanko Tvärminne Krogen 1913;
U: Hanko Tvärminne Långskär 1908.

5. Vähenemisen syyt / Uhkatekijät. Ripsilaakajäkä
lä on hyvin herkkä ilmansaasteille, etenkin rikki
dioksidille. Turun kasvupaikka on nykyisin osittais
ta jäkäläautiota, joten jäkälä lienee hävinnyt sieltä.
Uhkana myös lehtimetsien väheneminen ja rakenta
minen.

6. Toteutetut suojelutoimet. Tvärminnen kasvupai
kat ovat luonnonsuojelualuetta.

7. Ehdotettavat suojelutoimet. Esiintymien laajuus
ja nykytila olisi selvitettävä. Getan esiintymä olisi
suotavaa rauhoittaa.

8. Kirjallisuus. Moberg 1977.
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PLA TISMA TIA NOR VEGICA (Lynge) W. Culb. & C. Culb. Luokka: E
(Cetraria norvegica (Lynge) Du Riez)

NORJANRÖYHELÖ Norsk näverlav

Parmeliaceae Karpeet

1. Luonnehdinta. Kookas (jopa 20 cm) epifyyttijä
kälä. Muistuttaa suuresti maamme eteläosissa yleistä
harmaaröyhelöjäkälää. Norjanröyhelön yläpintaa
peittävät verkkomaiset harjut, harmaaröyhelön ylä-
pinta on sileä.

2. Levinneisyys. Mereinen, havu- ja lehtimetsävyö
hykkeessä esiintyvä jäkälä, jota on tavattu Pohjois-
Amerikan länsirannikolta, Kanadan itärannikolta,
Skotlannista ja Pohjoismaista. Norjassa sitä tava
taan länsirannikolla, Ruotsissa maan eteläosassa.

Suomessa se on eteläinen.

3. Biologia. Norjanröyhelö kasvaa sekä kosteilla,
varjoisilla kallioseinämillä että puiden rungoilla,
Pohjoismaissa etenkin kuusella, mutta myös koivul
la ja kataj alla. Suomesta se on löydetty ainostaan
kallioseinämiltä.

4. Kannan kehitys. Esiintymistiedot:

TP: Kustavi kk. Pännäisten vuori 1909;
TP: Kustavi Kunnarainen Järvelä 1935, etsitty tu

loksetta 1983, vaikka paikka tarkasti tiedossa;
U: Tammisaari Aigön lounaisosa 1911;
Ky: Vehkalahti Ulko-Tammio n. 1930.

Ruotsissa taantunut, 5,

5. Vähenemisen syyt / Uhkatekijät. Pienilmaston
muuttavat hakkuut, ilmansaasteet sekä rakentami
nen.

6. Toteutetut suojelutoimet. Älgön esiintymispaikka
on hankittu valtiolle luonnonsuojetarkoituksiin,
kuuluu perusteilla olevaan Tammisaaren kansallis
puistoon. Ulko-Tammio kuuluu Itäisen Suomenlah
den kansallispuistoon.

7. Ehdotettavat suojelutoimet. Esiintymien nykytila
ja laajuus tulee selvittää.

8. Kirjallisuus. Culberson & Culberson 1968, Nils
son 1928.
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RAMALINA ROESLERI (Hochst.: Schaer.) Hue Luokka: E

TUPSURUSTOJAKALA Finflikig brosklav

Ramalinaceae Rustojäkälät

1. Luonnehdinta. Puilla kasvava, pienehkö (2—3
cm), pysty, tiheästi haaroittunut ja runsaasti soredi
nen eli jäkälämuruinen, vaalean oljenkeltainen jäkä
lä.

2. Levinneisyys. Sirkumpolaarinen, havu- ja lehti
metsävyöhykkeessä esiintyvä jäkälä. Euroopassa hy
vin harvinainen. Pohjoismaissa koillinen, tavattu
Suomen lisäksi vain Koillis-Ruotsista. Neuvostolii
ton puolelta löydetty Kuusamosta ja Kuolan niemi-
maalta.

Suomen kaksi esiintymää sijaitsevat hyvin erillään
maan keskiosissa.

3. Biologia. Tupsurustojäkälä vaatii suhteellisen
runsasta ilmankosteutta. Se kasvaa useimmiten kuu
sen ohuilla oksilla, mutta paikoitellen myös lehti
puilla, joskus myös kuolleelia puuaineksella tai var
joisilla, pystysuosilla kallionseinämillä. Suomesta se
on kerätty kuuselta ja tervalepältä.

4. Kannan kehitys. Esiintymistiedot:

0: Kalajoki Rahjankylä 1938;
L: Posio Hyväniemi Mourussalmi 1936.

Ruotsissa muutamalla kasvupaikalla, luokiteltu E,
Saksan Liittotasavallassa E.

5. Vähenemisen syyt / Uhkatekijät. Nykyaikainen
metsätalous, paljaaksihakkuut ja vanhojen metsien
väheneminen.

6. Toteutetut suojelutoimet.

7. Ehdotettavat suojelutoimet. Esiintymien nykytila
on selvitettävä ja kasvupaikoista muodostettava tar
vittaessa luonnonsuojelualueita.

8. Kirjallisuus. Ahlner 1937 ja 1948, Krog & James
1977.

1cm
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SPHINCTRINAANGLICA NyL Luokka:E

AIDASPAMPUKKA
Sphinctrinaceae

1. Luonnehdinta. Pieni, ruskehtavan vihertävä, epä
määräisen rupimainen jäkälä, jolla on mustat, nui
jamaiset itiöemät.

2. Levinneisyys. Levinneisyydeltään muita suvun
lajeja mantereisempi. Aiemmin laajalle levinnyt Eu
roopan lehtometsävyöhykkeessä. Esiintyy Pohjois-
ja Keski-Euroopassa, Englannista on kaksi erillistä
löytöä. Tavattu myös Pohjois-Amerikasta. Ruotsis
sa se kasvaa Skånesta Jämtlantiin asti.

Suomesta se tunnetaan Uudenmaan, Hämeen ja
Keski-Suomen lääneistä.

3. Biologia. Aidaspampukka on löydetty usein keh
räjäkälien yhteydestä, mutta vain kerran sen on
varmuudella tavattu kasvavan kehräjäkälän seko
varrella. Muita isäntälajeja ei ole tiedossa. Esiintyy
usein ruskehtavan-vihertävän sekovarren yhteydes
sä, joka kuuluu joko isännälle tai on lajin omaa
sekovartta. On esitetty, että aidaspampukka olisi
nuorena parasiittinen, mutta kasvattaisi vanhetes
saan oman sekovarren. Keski-Euroopassa kerätty
männyn ja lehtikuusen kuorelta, harvemmin kuoret
tomalta havupuulta ja harvoin tammelta ja koivul
ta. Fennoskandiassa melkein yksinomaan kuoretto
maila puulla, suosii etenkin vanhoja puuaitoja.

4. Kannan kehitys. Etelä-Suomesta tunnetaan
parikymmentä löytöpaikkaa pääasiassa viime vuosi
sadalta.

U: Kirkkonummi Överkurk 1908;
U: Tuusula Tuomaankylä 1874;
H: Hollola 1872;
H: Koski 1867, 1868;
H: Lammi Evo 1874;
H: Padasjoki 1872;
H: Tammela Mustiala 1868, 1869;
H: Valkeakoski 1868;
KS: Jyväskylä Norola 1874;
KS: Korpilahti Korho, Veijo, Haukkavuori, Päivä

kunta, Rutalahti, Tiainen 1873;
KS: Korpilahti Piililä 1874.

Aidaspampukka on harvinaistunut huomattavasti
Euroopassa. Ruotsista hävinnyt, viimeinen havainto
vuodelta 1950. Muualta Euroopasta viimeinen löytö
vuodelta 1962. Saksan Liittotasavallassa E.

5. Vähenemisen syyt / Uhkatekijät. Vähenemisen
syynä ovat ehkä ilman saasteet,

6. Toteutetut suojelutoimet. Korpilahden Haukka
vuori on metsähallituksen aarnialue. 3 mm

7. Ehdotettavat suojelutoimet. Esiintymien nykytila
on selvitettävä. Jos aidaspampukka vielä löytyy,
esiintymispaikoista on muodostettava luonnonsuoje- 8. Kirjallisuus. Löfgren & Tibeli 1979, Tibell l980b,
lualueita. Vainio 1927.

Pampukat

2 cm

388



VAARANTUNEET JÄKÄLÄT

Rotkoluppo Biyoria bicotor
Röyhelökarve Cetrelia otivetorum
Harmaaneulaj äkälä Chaenotheca cinerea
Kuusenneulajäkälä Chaenotheca subroscida
Lännentorvijäkälä Cladonia polydactyta
Sormijäkälä Dactylina rarnutosa
Siimesjäkälä Heterodermia speciosa
Reikäkarve Menegazzia terebrata
Lännenmunuaisjäkälä Nephroma laevigatum
Riuttakarve Parmelia tiliacea
Vuomanahkajäkälä Pettigera retifoveata
Piikkilaakajäkälä Phaeophyscia kairamoi
Sulorustojäkälä Rarnatina elegans
Lupporustojäkälä Rarnalina thrausta
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BRYORIÄ BICOLOR (Ehrh.) Brodo & Hawksw. Luokka: V
(Alectoria bicotor (Ehrh.) Hoffm.)

ROTKOLUPPO Brokig tagellav

Usneaceae Naavat

1. Luonnehdinta. Luonnontilaisten metsien pieni
(2—5 cm korkea), miltei pensasmaisen tiheästi haa
rainen, naavamainen jäkälä, jonka haarat ovat
luonteenomaisesti kaksiväriset, tyveltä mustanrus
keat, kärjistä vaaleammat.

2. Levinneisyys. Hyvin laajalle levinnyt, runsain
pohjoisen pallonpuoliskon havu- ja lehtimetsävyö
hykkeessä. Euroopassa pääasiassa länsiosien merei
sillä alueilla sekä Keski-Euroopan vuoristometsissä.
fennoskandiassa lounainen, tavattu Ruotsin ja Nor
jan länsi- ja eteläosista. Neuvostoliitosta lähimmät
havainnot ovat rajan tuntumasta Kuusamon kohdal
ta ja Laatokan seudulta.

Suomesta rotkoluppo tunnetaan Turun ja Porin,
Uudenmaan, Hämeen ja Oulun lääneistä.

3. Biologia. Rotkoluppo kasvaa vanhoissa, kosteis
sa, luonnontilaisissa metsissä, etenkin purojen lähet
tyvillä. Keski-Euroopassa se kasvaa sammaleisilla
lehti- ja havupuiden rungoilla (mm. kuusi, jalokuu
si, mänty, pyökki, leppä ja koivu), mutta myös
silikaattikallioiden seinämillä. Pohjoismaissa sitä ta
vataan yleensä vain varjoisilla, kosteilla, sammalien
ja jäkälien peittämillä, usein pohjoiseen päin suun
tautuvilla kallionseinämillä, harvoin puunrungoilla.
Seuralaislajeja ovat mm. ruskoisokarve ja kalliokar
ve.

4. Kannan kehitys. Rotkolupon havainnot Etelä-
Suomesta ovat pääasiassa 1900-luvun alkupuolelta.
Uusin löytö on Kuusamosta vuodelta 1981.

TP: Parainen Bodnäs Härkäluoto 1910;
TP: Turku Hirvensalo 1909;
TP: Turku Uusi hautausmaa 1924;
U: Lohja Martti Mustasaari 1937;
U: Hanko Krogen 1911;
U: Hanko Storängsberget 1911, 1922, 1934;
U: Tammisaari Algö 1911;
H: Hattula Sattula Vilajannin (Lainion) kallio

1959;
H: Janakkala Haukkavuori 1878;
0: Kuusamo Virkkula Porontimajoki 1981.

Ruotsissa pääasiallisella levinneisyysalueellaan har
vinainen, muualla yksittäisiä esiintymiä, luokiteltu
5. Saksan Liittotasavallassa V.

5. Vähenemisen syyt / Uhkatekijät. Suojaavan
puuston hakkuut ja luonnontilaisten, vanhojen met
sien väheneminen.

7. Ehdotettavat suojelutoimet. Nykyesiintymien tila6. Toteutetut suojelutoirnet. Algo on hankittu vaiti- on selvitettävä ja kasvupaikoista muodostettava tarolle luonnonsuojelutarkmtuksun, kuuluu perusteilla vittaessa luonnonsuojelualueita.olevaan Tammisaaren kansallispuistoon. Tvarmin
nen kasvupaikat ovat luonnonsuojelualueella. 8. Kirjallisuus. Hawksworth 1972.

3 mm
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CETRELIA OLIVETORUM (Nyl.) W. Culb. & C. Culb. Luokka: V
(Parmelia cetrarioides (Duby) Nyl.)

RÖYHELÖKARVE

Parmeliaceae Karpeet

1. Luonnehdinta. Suurehko, röyhelömäinen, pyö
reä- ja leveäliuskainen (liuskat 1—2 cm) lehtijäkälä,
jonka sekovarren väritys on vihertävänharmaa.
Meillä kaksi kemiallista rotua: olivetoriinihappo- ja
perlatolihapporotu, joita on myös pidetty eri lajei
na.

2. Levinneisyys. Laajalle levinnyt harvinainen jäkä
lä, Euroopan länsiosissa tosin runsaampi kuin muu
alla. Tavataan Pohjois-Amerikan itä- ja länsiosista,
Etelä-Aasiasta, Neuvostoliiton keskiosista Länsi- ja
Pohjois-Eurooppaan. Levinneisyysalueen eteläosissa
se kasvaa vuoristoissa. Fennoskandiassa eteläinen:
Suomen lisäksi Etelä-Norjassa ja Ruotsissa.

Suomessa yleisempi kuin muualla fennoskandiassa,
maan etelä-ja keskiosissa.

3. Biologia. Röyhelökarve suosii kosteita, varjoisia
ja viileitä paikkoja. Se kasvaa pääasiassa kivillä ja
kallionseinämillä, usein kalliosammalten joukossa,
mutta sitä on tavattu myös puiden rungoilta.

4. Kannan kehitys. Röyhelökarpeesta on havaintoja
Etelä- ja Keski-Suomesta pääasiassa 1800-luvulta ja
1900-luvun alusta, vain neljä löytöä vuoden 1960
jälkeen. Seuraavassa luetellaan kasvupaikkakunnat
lääneittäin, vuoden 1960 jälkeen kerätyistä tarkem
mat tiedot.

A: 1853;
U: Lohja, Orimattila, Pernaja, Vihti;
Ky: Lappeenranta, Savitaipale;
Ky: litti Vuolenkoski Tiirinmaa 1965;
Ky: Joutseno Kuurmanpohja 1968;
Ky: Vehkalahti Pyhältö Ammänmäki 1945, 1967;
H: Asikkala, Hattula, Hollola, Hämeenlinna, Ja

nakkala, Lammi, Kangasala, Padasjoki;
KS: Jämsä, Luhanka;
KS: Sysmä Nikkaroinen 1983;
Ku: Kuopio;
0: Kuusamo.

Ruotsissa muutama erillinen kasvupaikka, luokiteltu
E. Saksan Liittotasavallassa V.

5. Vähenemisen syyt / Uhkatekijät. Vanhan, varjoi
san metsän jäkälä, jonka kasvupaikat ovat vähenty
neet metsätalouden muutosten takia.

6. Toteutetut suojelutoimet.

7. Ehdotettavat suojelutoimet. Esiintymien nykytila
on selvitettävä ja kasvupaikoista muodostettava tar
vittaessa luonnonsuoj elualueita.

8. Kirjallisuus. Culberson & Culberson 1968, Fa
gerström 1954.

5
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CHAENOTHECÄ CINEREA (Pers.) Tibeli Luokka: V
(C. schaereri (DNot.) Zahlb.)

HÄRMÄANEULAJÄKÄLÄ

Coniocybaceae Neulajäkälät

1. Luonnehdinta. Sekovarreltaan vaaleanharmaa
epifyyttijäkälä, jonka neulamainen itiöemä on pieni
(n. 1 mm) ja ruskeakärkinen.

2. Levinneisyys. Keski- ja Pohjois-Euroopassa sekä
Pohjois-Amerikassa esiintyvä jäkälä. Pohjoismaista
tunnetaan Suomen lisäksi Tanskasta, Norjasta ja
Ruotsista.

Suomesta se tunnetaan yhteensä kahdelta paikalta
Turun ja Porin sekä Lapin lääneistä.

3. Biologia. Harmaaneulajäkälä kasvaa avoimilla
paikoilla vanhoilla lehtipuilla, etenkin tammilla ja
jalavilla. Pohjois-Euroopassa se kasvaa joskus myös
tunturikankailla vanhoilla lapinvuokon juurakoilla
ja sammalilla. Suomessa se kasvoi Turussa tammella
ja Sallassa tunturikankaalla.

4. Kannan kehitys.

TP: Turku Ruissalo 1868;
L: Salla Oulankajoki 1939.

Fennoskandiasta viimeisin keräys on vuodelta 1948.
Ruotsista tunnetaan vain muutama kasvupaikka,
joista osasta se on jo hävinnyt, luokiteltu E. Keski-
Euroopasta ja Pohjois-Amerikasta luultavasti hä
vinnyt.

5. Vähenemisen syyt / Uhkatekijät. Vanhojen lehti-
puiden väheneminen, avointen paikkojen sulkeutu
minen sekä ilmansaasteet,

6. Toteutetut suojelutoimet. Ruissalosta osa on
luonnonsuoj elualuetta.

7. Ehdotettavat suojelutoimet. Nykyesiintymien tila
on selvitettävä ja Sallan kasvupaikasta tarvittaessa
muodostettava luonnonsuojelualue.

8. Kirjallisuus. Tibeil 1973, 1978, 1980a.
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CHAENOTHECA SUBROSCIDA (Eitn.) Zahlbr. Luokka: V

KUUSENNEULAJÄKÄLÄ
Coniocybaceae Neulajäkälät

1. Luonnehdinta. Puualustalla kasvava rupimainen
jäkälä, jonka sekovarsi on pieni, läpimitaltaan alle 1
cm, hienojyväksinen. Mustissa kotelomaljoissa on
pitkä, yläosastaan keltahärmeinen jalka.

2. Levinneisyys. Pohjois-Amerikassa kuusenneulajä
kälää tavataan paikoitellen runsaana alueen länsi-
osan vuoristojen alaosissa. Euroopassa se on laajalle
levinnyt, mutta kuitenkin harvinainen. Keski-Euroo
passa vuoristoissa, Fennoskandiassa boreaalisessa
havumetsävyöhykkeessä.

Suomesta se tunnetaan maan etelä- ja keskiosista.

3. Biologia. Kuusenneulajäkälä kasvaa Euroopassa
miltei yksinomaan vanhojen kuusten rungoilla,
usein lähellä tyveä. Satunnaisesti sitä on tavattu
myös koivun rungolta. Pohjois-Amerikassa se kas
vaa lähes aina kuusi- ja tuijalajeilla. Viihtyy kosteis
sa, vanhoissa kuusimetsissä, seuralaislajeina usein
runsaasti Caliciales-lahkon lajeja.

4. Kannan kehitys. Suomesta on löydetty esiintymiä
sieltä täältä (22 kpl) Uudeltamaalta Oulun läänin
keskiosiin asti. Näytteet on kerätty vuosien 1852 ja
1960 välillä.

U: Helsinki 1859, 1925;
Ky: Vehkalahti 1852;
H: Hollola, Lammi, Padasjoki, Tammela 1800-

luvulla;
M: Pieksämäki 1876;
V: Lapua 1920;
KS: Keuruu 1871, Korpilahti ja Luhanka 1800-

luvulla, Saarijärvi 1936;
Ku: Pielavesi 1949, 1960;
PK: Lieksa, Ilomantsi, Nurmes 1875;
0: Kuhmo 1877, 1956.

Saksan Liittotasavallassa V.

5. Vähenemisen syyt / Uhkatekijät. Vanhojen kuu
simetsien väheneminen, pienilmastoa muuttavat
hakkuut.

6. Toteutetut suojelutoimet.

7. Ehdotettavat suojelutoimet. Nykyesiintymien tila
on selvitettävä ja kasvupaikoista tarvittaessa muo
dostettava luonnonsuojelualueita.

8. Kirjallisuus. Tibell 1973 ja 1980a, Vainio 1927.
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CLADONIA POLYDACTYLA (Flk.) Spreng. Luokka: V
(C. ftabetltformis auct.)

LÄNNENTORVIJÄKÄLÄ
Cladoniaceae Torvijäkälät

1. Luonnehdinta. Vaalean kellanharmaa, 1—3 cm:n
korkuinen, hoikka, kapeapikarinen torvijäkälä.

2. Levinneisyys. Mereinen jäkälä, jota esiintyy vain
Länsi-Euroopassa, pohjoisessa Etelä-Ruotsiin ja
-Suomeen asti.

Suomesta tunnetaan yhteensä kaksi kasvupaikkaa
Ahvenanmaalta ja Turun saaristosta.

3. Biologia. Lännentorvijäkälä kasvaa kosteilla alu
eilla lahopuulla, turvepitoisella maalla, metsämaal
la, sammalien joukossa merenrantakallioilla sekä
usein vanhojen puiden, esim. kuusien ja jalokuusien
tyvirungolla. Suomalaiset kasvupaikat ovat samma
leisella maalla.

4. Kannan kehitys. Esiintymistiedot:

A: Eckerö Björnhuvud 1949;
TP: Nauvo Gunkobb 1963.

5. Vähenemisen syyt / Uhkatekijät. Lähinnä metsä
talouden aiheuttamat muutokset ja rakentaminen.

6. Toteutetut suojelutoimet.

7. Ehdotettavat suojelutoimet. Esiintymien nykytila
tulee selvittää ja kasvupaikoista olisi suotavaa muo
dostaa luonnonsuojelualueita.

8. Kirjallisuus. Hasselrot 1953.

1 cm
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DACTYLINA RAMUL OSA (Hook.) Tuck. Luokka: V

SORMIJÄKÄLÄ
Parmeliaceae Karpeet

1. Luonnehdinta. Tiheinä, matalina (1—2 cm), run
sas- ja osin onttohaaraisina mättäinä kivellä kasvava
pohjoinen jäkälä.

2. Levinneisyys. Sirkumpolaarinen, suurimmaksi
osaksi 60. pohjoisen leveysasteen pohjoispuolella
(Suomen Lappi, Novaja Zemlja, Siperian rannikko,
Beringin alue, Alaska, Kanada, Grönlanti, Huippu
vuoret) etupäässä vuoristoissa. Tämän alueen ulko
puolelle sijoittuvat Kalliovuorten sekä Aippien esiin
tymät.

Pohjoismaista tunnetaan vain Suomesta, kahdelta
paikalta Lapin läänistä.

3. Biologia. Sormijäkälä kasvaa silikaattikivellä, ei
kuitenkaan aivan emäksisellä alustalla. Enontekiöllä
sen seuralaislajeja ovat mm. oligotrofiset luppolajit.

4. Kannan kehitys. Esiintymistiedot:

L: Enontekiö Kruunuoaivin ja Ridnin välissä
1958;

L: Enontekiö Radnujakooaivin ja Ridnin välissä
1958. Yritetty turhaan etsiä muualtakin Kilpis
järven seudulta.

5. Vähenemisen syyt / Uhkatekijät. Esiintymät on
mahdollisesti kerätty liian tarkkaan.

6. Toteutetut suojelutoimet.

7. Ehdotettavat suoje]utoimet.

8. Kirjallisuus. Hakulinen & Huuskonen 1968,
Thomson & Bird 1978.

1cm
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HETERODERMIA SPECIOSÄ (Wulf.) Trevis. Luokka: V
(Anaptychia speciosa (Wulf.) Massal.)

SIIMESJAKALA Elfenbenslav

Physciaceae Laakajäkälät

1. Luonnehdinta. Vaaleanharmaa, kookas (2—8,
joskus jopa 10 cm) epifyyttijäkälä, jonka sekovarsi
on litteän lehtimäinen, liuskainen ja muodostaa
epäsäännöllisiä ruusukkeita. Liuskojen reunoilla on
jäkälämurujauhetta.

2. Levinneisyys. Siimesjäkälää tavataan yleisenä
itäisessä Pohjois-Amerikassa, harvinaisena Keski- ja
Länsi-Euroopan mereisillä alueilla sekä erittäin har
vinaisena Fennoskandiassa. Fennoskandiassa se on
eteläinen ja itäinen, kasvaa Suomen lisäksi Itä-Nor
jan ylimmissä laaksoissa ja Keski-Ruotsissa. fen
noskandian pohj oisimmat esiintymät ovat Neuvos
toliitossa Kuusamon korkeudella. Lähellä Suomen
rajaa on Neuvostoliitossa esiintymiä myös Laatokan
ja Aänisen rannoilla. Laji on mahdollisesti relikti
lämpimältä Litorinakaudelta.

Suomesta se tunnetaan maan etelä- ja itäosista.

3. Biologia. Siimesjäkälä kasvaa kosteilla paikoilla,
yleisimmin vanhoilla, sammaleisilla lehtipuiden run
goilla, etenkin vuoristometsissä. Joskus se kasvaa
myös varjoisilia, sammalien peittämillä silikaattikal
lioilla. Suomessa, kuten Itä-fennoskandiassa yleen
sä, siimesjäkälä suosii varjoisia kalkki- ja serpentii
nipitoisia kallioseinämiä. Joskus sitä tavataan myös
lehtipuilla (pihlaja, lehmus, haapa). Sen leviämisen
arvellaan olevan meillä tehotonta.

4. Kannan kehitys, Siimesjäkälästä on kerätty useita
näytteitä Etelä- ja Itä-Suomesta 1800-luvulta ja
1900-luvun alkupuolelta. Viimeisin havainto on vuo
delta 1984 Polvijärveltä.

TP: Turku Peltola 1924;
Ky: Luumäki Taipaleenmäki 1852;
Ky: Lappeenranta 1906;
H: Asikkala 1863;
H: Hollola Taaveli 1872;
H: Hollola Vesijärvi 1952;
H: (Todennäköisesti Padasjoki) Arrakosken tien

varsi 1875;
KS: Luhanka Hakala 1873;
Ku: Juankoski Aittojärvi Ruunankallio 1945, to

dennäköisesti yhä jäljellä.
PK: Nurmes Porosaari 1872;
PK: Polvijärvi Repovaara 1959, 1984 niukasti;
PK: Polvijärvi Solansaari 1945, 1984.

Ruotsista tunnetaan muutama kasvupaikka, luoki
teltu E. Saksan Liittotasavallassa V.

5. Vähenemisen syyt / Uhkatekijät. Varjostavan
puuston hakkuut sekä ilmeisesti myös ilmansaasteet
(hävinnyt etenkin Etelä-Suomesta). on selvitettävä ja kasvupaikoista muodostettava tar

vittaessa luonnonsuoj elualueita.
6. Toteutetut suojelutoimet.

8. Kirjallisuus. Hakulinen 1962b, Nylander 1852,
7. Ehdotettavat suojelutoimet. Esiintymien nykytila Vainio 1878.

lmm
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MENEGAZZIA TEREBRA TA (Hoffm.) Massal. Luokka: V
(Parmelia pertusa (Schrank) Schaer)

REIKAKARVE HåI]av

Parme]iaceae Karpeet

1. Luonnehdinta. Lehtimäinen jäkälä, jonka isoja,
2—8 cm:n laajuisia ruusukkeita muodostava seko
varsi on pyöreähkö, liuskainen, reikäinen, väriltään
vaaleanharmaa-harmaanvihreä. Sukunsa ainoa edus
taja Euroopassa.

2. Levinneisyys. Pohjois-Amerikan koillisosassa,
läntisessä Pohjois-Amerikassa ja Keski- ja Pohjois-
Euroopan kosteilla alueilla esiintyvä jäkälä. fennos
kandiassa lounainen, Etelä-Norjassa ja Etelä-Ruot
sissa useita esiintymiä.

Suomesta se tunnetaan ainakin maan kakkoisosasta
ja Hämeen läännistä.

3. Biologia. Reikäkarve kasvaa luonnontilaisissa
metsissä, Keski-Euroopassa pyökki-kuusimetsissä.
Vanhojen puiden rungoilla, varjoisilla kallionseinä
millä etenkin valuvesikohdissa, kalliosammalien seu
rassa. Suomessa se on tavattu vain kallioilla.

4. Kannan kehitys. Esiintymistiedot:

H: Virrat Torisevanjärvi 1939.

Muut esiintymispaikat eivät tiedossa, sillä museo
näytteet (22) lamassa ulkomailla.

Harvinaistunut koko Euroopassa. Ruotsissa V, Sak
san Liittotasavallassa V.

5. Vähenemisen syyt / Uhkatekijät. Luonnontilais
ten metsien väheneminen, suojaavan puuston hak
kuut.

6. Toteutetut suojelutoimet. Osa Torisevanjärven
rannoista on jo luonnonsuojelualueena.

7. Ehdotettavat suojelutoimet. Nykyesiintymien tila
on selvitettävä ja kasvupaikoista muodostettava tar
vittaessa luonnonsuojelualueita.

8. Kirjallisuus.

397



NEPHROMA LÄEVIGATUM Ach. non auct. Luokka: V

(Nephromium lusitanicum Schaer.)

LÄNNENMUNUAISJÄKÄLÄ Västlig njurlav

Peltigeraceae Nahkajäkälät

1. Luonnehdinta. Suurehko (n. 7 cm), lehtimäinen,
melko runsasliuskainen, väriltään harmaa-harmaan
ruskea epifyyttijäkälä,

2. Levinneisyys. Laajalle levinnyt, havumetsävyö
hykkeestä subtrooppiselle alueelle ulottuva merei
nen, sisämaassa harvinaisena esiintyvä jäkälä. Sitä
tavataan Pohjois-Amerikan itä- ja länsiosista,
Länsi-Euroopasta sekä fennoskandian rannikkoseu
duilta. Pohjoismaissa läntinen, esiintyy Suomen li
säksi Ruotsin ja Norjan länsirannikoilla.

Suomessa se kasvaa harvinaisena maan etelä- ja
lounaisosissa.

3. Biologia. Lännenmunuaisjäkälä kasvaa kosteilla,
luonnontilaisilla alueilla lehtipuiden rungoilla (mm.
haapa, pihlaja, tuomi, leppä, raita) ja katajalla. Sen
voi tavata myös sammaleisilla kallioilla ja kivillä.

4. Kannan kehitys. Lännenmunuaisjäkälää on tavat
tu pääasiassa Etelä-Suomessa enimmäkseen 1800-
luvulla ja 1900-luvun alkupuolella. Vuoden 1960
jälkeen on vain kolme havaintoa.

TP: Kankaanpää Venesjärvi 1935;
TP: Loimaa Peltola 1950;
TP: Noormarkku Sulkjärvi 1937;
TP: Särkisalo Finnarv 1923;
TP: Turku Ylänen l970—80-luvulla;
U: Kirkkonummi Humaljärvi 1898;
U: Kirkkonummi Osterby Näset 1907;
U: Tenhola Soiböle 1929;
Ky: Vehkalahti Pyhältö Kovahkosuo 1947;
II: Lammi Jahkola Kirkkokallio 1936, 1959;
H: Orivesi Siitama 1974;
KS: Kuhmoinen Päijälä Rumavuori 1960-luvulla;
L: Savukoski Martinkylä 1957;

Ruotsissa vähentynyt huomattavasti 1900-luvulla,
luokiteltu 5. Saksan Liittotasavallassa E.

5. Vähenemisen syyt / Uhkatekijät. Lännenmu
nuaisjäkälä kärsii nykyaikaisesta metsätaloudesta,
vanhojen luonnontilaisten metsien häviämisestä.

6. Toteutetut suojelutoimet. Tenholan Solböle on
metsäntutkimuslaitoksen kokeilualue.

7. Ehdotettavat suojelutoimet. Nykyesiintymien tila
on selvitettävä ja kasvupaikoista muodostettava tar
vittaessa luonnonsuojelualueita. Solböleen olisi laa
dittava lännenmunuaisjäkälän esiintymisen huo
mioon ottava hoitosuunnitelma.

8. Kirjallisuus,

1cm
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PARMELIA TILIA CEA (Hoffm.) Ach. Luokka: V
(Parmetia scortea (Ach.) Ach.)

RIUTTÄKÄRVE Silverlav

Parmeliaceae Karpeet

1. Luonnehdinta. Melko isokokoinen (läpimitaltaan
yli 10 cm), vaaleanharmaa, jaloilla lehtipuilla ja
kivillä kasvava lehtimäinen, runsasliuskainen jäkälä,
jonka liuskat ovat pyöreäkärkiset.

2. Levinneisyys. Eurooppalainen laji, joka on melko
yleinen Keski- ja Etelä-Euroopassa. Pohjoismaissa
sitä tavataan Länsi-Norjasta ja Etelä-Ruotsista.

Suomessa se on pohjoisrajoillaan ja kasvaa vain
maan lounaisosassa, etenkin rannikolla.

3. Biologia. Muualla Euroopassa riuttakarve on
yleinen lehmusten epifyytti. Suomessa se kasvaa
usein kallioilla ja lintujen lannoittamilla kivillä.

4. Kannan kehitys. Riuttakarve kasvoi 1900-luvun
alussa monilla paikoilla Ahvenanmaalla ja lounais-
rannikolla. Se on kuitenkin taantunut ja viime
vuosina sitä on löydetty vain Kökarista (1970-luvul
la). Ainoat sisämaaesiintymät ovat Hämeen läänis
sä.

A: Föglö Klovskär 1934;
A: Jomala Skogsö 1949, 1956;
A: Kumlinge Kvarnskär 1933;
A: Kumlinge Seglinge 1932;
A: Kökar, useilla paikoilla 1930-luvulla;
A: Kökar Vikarskär 1955;
A: Kökar Hamnö 1977;
A: Kökar Helsö 1975;
A: Kökar Osterbygge Bergskär 1979;
A: Lemland Norra Gadden 1938;
A: Sottunga Hästö 1935;
A: Sottunga Berskär-Gråskär 1935;
TP: Korppoo, useilla paikoilla 1922—1947;
U: Kirkkonummi Porkkala 1938;
H: Hattula 1947;
H: Lammi Jahkola 1869, 1936, 1955.

Saksan Liittotasavallassa V.

5. Vähenemisen syyt / Uhkatekijät. Ilman saasteet,
sekä ilmeisesti myös rakentaminen ja lehtipuiden
väheneminen metsistä.

6. Toteutetut suojelutoimet.

7. Ehdotettavat suojelutoimet. Nykyesiintymien tila
tulee selvittää ja paikoista muodostaa tarvittaessa
luonnonsuoj elualueita.

8. Kirjallisuus. Eklund 1925, 1933 ja 1935, Eklund
& Forsius 1934, Sernander 1926.

399



PELTIGERA RETIFOVEATA Vitik. Luokka: V

VUOMANAHKAJÄKÄLÄ
Peltigeraceae Nahkajäkälät

1. Luonnehdinta. Iso (yli 10 cm läpimitaltaan),
maassa kasvava lehtijäkälä, jonka yläpinta on aina
kin reunoistaan huopakarvainen ja alapinta tiheästi
verkkosuoninen. Kuvattu tieteelle uutena Suomesta.

2. Levinneisyys. Yleislevinneisyys katkonaisesti sir
kumpolaarinen: esiintyy Pohjois-Amerikan länsi-
osien mantereisissa osissa ja Aasiassa Neuvostolii
tossa. Euroopasta Suomen lisäksi vain yksi löytö
Ruotsista Upplannista viime vuosisadalta.

Suomesta se tunnetaan kahdelta paikalta Oulun
läänistä Kuusamosta.

3. Biologia. Vuomanahkajäkälä kasvaa maassa ja
sammalten joukossa tuoreissa, rehevähköissä kan
gasmetsissä.

4. Kannan kehitys. Esiintymistiedot:

0: Kuusamo Juuman kylä 1981;
0: Kuusamo Juuma Jäkälävuoma 1980, 1981 run

saana.

5. Vähenemisen syyt / Uhkatekijät. Uhkana Kitkan
niemelle suunnitellut laajat hakkuut, jotka tulisivat
muuttamaan esiintymispaikan ilmasto-oloja.

6. Toteutetut suojelutoimet,

7. Ehdotettavat suojelutoimet. Kasvupaikkojen rau
hoitus Kitkanniemen suojelun yhteydessä.

8. Kirjallisuus, Vitikainen 1985.
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PHAEOPHYSCIA KAIRAMOI (Vain.) Moberg Luokka: V
(Physcia kairamoi Vain.)

OTALAAKAJÄKÄLÄ
Physciaceae Laakajäkälät

1. Luonnehdinta. Kapealiuskainen lehtijäkälä, jon
ka sekovarsi on suurikokoinen (2—15 cm) ja väril
tään harmaanruskea. Kuvattu tieteelle uutena Suo
mesta.

2. Levinneisyys. Pohjoisella pallonpuoliskolla to
dennaköisesti laajalle levinnyt jäkälä, tiedot ovat
kuitenkin epätäydellisiä. Esiintyy mantereisilla alu
eilla pohjoisessa ja vuoristoissa Aasiassa (Himala
ja), Pohjois-Amerikassa (Kanada) sekä Euroopassa
(Alpit ja Fennoskandia). Pohjoismaissa harvinai
nen, Norjassa maan eteläosan tunturialueella, Ruot
sista tunnetaan vain kaksi löytöpaikkaa maan etelä-
osasta. Neuvostoliitossa lähellä Suomen rajaa Aäni
sen Karjalassa ja Kuolan niemimaalla.

Suomesta se tunnetaan Pohjois-Karjalan ja Oulun
lääneistä.

3. Biologia. Otalaakajäkälän kasvupaikat poikkea
vat toisistaan eri osissa levinneisyysaluetta. Himala
jalta, Alpeilta ja Kanadasta sitä on tavattu pääasias
sa kosteilta, varjoisilta paikoilta, Fennoskandiassa
kasvupaikat ovat sen sijaan enimmäkseen kuivia. Se
kasvaa sekä kivillä että puiden rungoilla. Pohjois
maissa yleensä sammaleisella kivialustalla.

4. Kannan kehitys. Esiintymistiedot:

Ku: Kaavi Niinivaara Louhilampi 1954, ei löydetty
myöhemmin etsinnöistä huolimatta.

0: Kuusamo Paljakka Kuusinkijoki Kiukaankorva
1980, niukka esiintymä.

Mahdollisesti L : Enontekiö Kilpisjärvi.

5. Vähenemisen syyt / Uhkatekijät. Mahdollinen
kalkki- ja serpentiinikallioiden louhinta.

6. Toteutetut suojelutoimet. Kaavin Niinivaaaran
esiintymä on mahdollisesti luonnonsuojelualueella.

7. Ehdotettavat suojelutoimet.

1cm

8. Kirjallisuus. Moberg 1969, 1974 ja 1977, Takala
& Seaward 1978, Vitikainen 1982.



RAMALINA ELEGANS (Bagi. & Car.) Jatta Luokka: V

SULORUSTOJÄKÄLÄ

Ramalinaceae Rustojäkälät

1. Luonnehdinta. Puiden epifyytti, jonka sekovarsi
on runsashaarainen, 2—9 cm pitkä, harittavista
pikkuliuskoista johtuen risuisen näköinen.

2. Levinneisyys, Tavattu Keski- ja Etelä-Euroopasta
(Alpit, Karpaatit, Balkanin niemimaa) sekä Pohjois
maista Suomesta. Koko alueellaan harvinainen, to
sin mahdollisesti löydetty enemmänkin, mutta näyt
teitä ei ole tunnistettu.

Suomesta se tunnetaan Ahvenanmaalta, Turun ja
Porin sekä Vaasan lääneistä. Laji tunnistettiin meil
lä vasta 1981, näytteet oli aikaisemmin määritetty
nappi- ja suonirustojäkäliksi.

3. Biologia. Sirorustojäkälä kasvaa Keski- ja Etelä-
Euroopassa kosteissa vuoristometsissä yleensä har
maalepällä, pyökillä, pajuilla ja jalokuusilla. Se
viihtyy meren tuntumassa. Meiltä sitä on kerätty
eniten saarnelta, mutta myös haavalta, pihlaj alta,
raidalta ja vaahteralta.

4. Kannan kehitys. Suomessa sirorustojäkälästä on
kerätty näytteitä eniten Ahvenanmaalta, pohjoisin
havainto on Raippaluodosta. Suurin osa havainnois
ta on 1900-luvun alkupuolelta, vain kaksi näytettä
vuoden 1960 jälkeen.

A: 1853, tarkka löytöpaikka ei tiedossa;
A: Eckerö Storby 1935;
A: finström Bastö 1908;
A: Finström Kirkon luona 1938;
A: föglö Klovskär 1934;
A: Hammarland Kattby 1963, 1964;
A: Jomala Ytternäs-Maarianhamina 1935;
A: Jomala Västansunda 1940.
A: Kökar Lindö 1947;
A: Lumparland 1906;
A: Sund Kirkon luona 1938;
TP: Masku Kareva 1934;
TP: Turku Ruissalo 1933;
TP: Turku Ruissalo Kuuva 1909;
V: Mustasaari Raippaluoto Lillkorsö 1947.

5. Vähenemisen syyt / Uhkatekijät. Metsätalouden
muutokset, mm. lehtipuiden väheneminen. Mahdol
lisesti myös ilmansaasteet.

6. Toteutetut suojelutoimet. Ruissalosta osa on
luonnonsuoj elualuetta.

7, Ehdotettavat suojelutoimet. Esiintymien nykytila
olisi selvitettävä ja paikoista olisi suotavaa muodos
taa luonnonsuojelualueita.

8. Kirjallisuus. Sairanen 1981.
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RAMALINÄ THRA USTÄ (Ach.) Nyl. Luokka: V

LUPPORUSTOJÄKÄLÄ Trådbrosklav

Ramalinaceae Rustojäkälät

1. Luonnehdinta. Riippuva, rihmamainen, runsas
haarainen, 10—30 cm pitkä, vaalean oljenkeltainen
tai vihertävän harmaa epifyyttijäkälä.

2. Levinneisyys. Sirkumpolaarinen, boreaalisen ha
vumetsävyöhykkeen jäkälä, jota tavataan myös
Keski- ja Etelä-Euroopasta sekä Brittein saarilta.
Laajalle levinnyt, mutta hajanaisesti ja on koko
levinneisyysalueellaan harvinainen. Pohjoismaissa se
on aikaisemmin esiintynyt läpi koko metsäalueen.

Suomessa se kasvaa paikoitellen Ahvenanmaalta
Sodankylään asti.

3. Biologia. Lupporustojäkälä on ekologialtaan
laaja-alainen. Se viihtyy parhaiten varjoisissa, kos
teissa, vanhoissa kuusimetsissä, korvissa, notkelmis
sa ja soiden laitamilla, joskus se kasvaa myös
rannikolla, hiekkaisilla alueilla. Se kasvaa mieluim
min kuusien alimmilla oksilla, mutta usein myös
sammaleisilla, varjoisilla, pystysuorilla kallionseinä
millä. Joskus sitä on tavattu myös muilta puulajeil
ta, Suomessa se on kerätty koivulta, lepältä, tam
melta, vaahteralta, lehmukselta, pihlajalta sekä ka
tajalta. Vuoristoissa sen voi löytää jopa maasta.

4. Kannan kehitys. Lupporustojäkälä on kasvanut
koko Suomessa, paikoitellen jopa runsaana. Viime
aikoina se on harvinaistunut. Vuoden 1960 jälkeen

________________

on kerätty näytteitä seuraavasti:

A: Saltvik 1973;
U: Lohja mlk. 1965; Vihti 1969;
Ky: Luumäki ja Ylämaa 1965; Valkeala 1975;
II: Janakkala 1967; Juupajoki 1939;

_____________________________________________

V: Isokyrö 1917; Kälviä 1967; Mustasaari 1979;
Ku: Iisalmi 1965; Kuopio 1977; Leppävirta 1981;

Suonenjoki 1967; Sonkajärvi 1969;
PK: Juuka 1972; Kaavi 1977, 1978, 1979;
0: Kuusamo 1976; Ristijärvi 1970;
L: Sodankylä 1970; Kolari 1964.

Tunnettiin aikaisemmin lähes koko Ruotsista. Vii
meaikoina vähentynyt suuresti, nykyisin lähes hävi
ämisen partaalla, luokiteltu E. Saksan Liittotasaval
lassa V.

5. Vähenemisen syyt / Uhkatekijät. Metsätalous,
jonka seurauksena vanhat kuusimetsät ovat vähen
tyneet. Lisäksi ilmansaasteet, lupporustojäkälä on
mahdollisesti vielä naavojakin herkempi saasteille.
Etelä-Suomessa uhkana myös rakentaminen.

6. Toteutetut suojelutoimet. Kaavin Niinivaara ja
Karjalohjan Karkalinniemi (vanhoja keräyksiä) ovat
suoj elualueita.

7. Ehdotettavat suojelutoimet. Esiintymien nykytila
on selvitettävä ja kasvupaikoista tarvittaessa muo- 8. Kirjallisuus. Krog & James 1977, Takala 1965,
dostettava luonnonsuojelualueita. Takala & Seaward 1978.

2 mm
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SILMÄLLÄPIDETTÄVÄT JÄKÄLÄT

Lepännuppijäkälä Calicium adaequatum
Männynnuppijäkälä Calicium denigratum
Tammennuppijäkälä Calicium quercinum
Sumunuppijäkälä Calicium subquercinum
Linnankultajäkälä Caloplaca decipiens
Härmäneulajäkälä Chaenotheca coniophaea
Hentoneulajäkälä Chaenotheca gracillima
Nuijaneulajäkälä Chaenotheca hispiduta
Siloneulajäkälä Chaenotheca laevigata
Jalotorvijäkälä Cladonia Joliacea
Hankotorvijäkälä Cladonia glauca
Pahtatorvijäkälä Cladonia tuteoalba
Rosotorvijäkälä Cladonia scabriuscula
Pahtahyytelöjäkälä Coltema giebulentum
Pikkuhyytelöjäkälä Collema parvum
Etelännonkijäkälä Cyphelium notarisii
Männynnokijäkälä Cyphelium pinicola
Takkuhankajäkälä Evernia divaricata
Tulijäkälä Fuigensia bracteata
Punavahajäkälä Gyalecta ulmi
Tunturipaisukarve Hypogymnia austerodes
Rotkokehräjäkälä Lecanora epanora
Hyökykehräjäkälä Lecanora orae-frigidae
Pahtakehräjäkälä Lecanora reagens
Varjokultajäkälä Leproptaca chrysodeta
Sinikesijäkälä Leptogium cyanescens
Raidankeuhkojäkälä Lobaria pulmonaria
Kalliokeuhkojäkälä Lobaria scrobicutata
Puistoruskokarve Parmelia acetabulum
Kaivosnahkajäkälä Pettigera elisabethae
Koururustojäkälä Ramalina caticaris
Pallorustojäkälä Ramalina capitata
Nappirustojäkälä Ramalina fastigiata
Isorustojäkälä Ramalina fraxinea
Kauharustojäkälä Ramatina obtusata
Suonirustojäkälä Ramalina sinensis
Jauhehuhmarjäkälä Scterophora farinacea
Koivunhuhmarjäkälä Sclerophora peronelta
Pohjankuppijäkälä Sotorina octospora
Suomenpampukka Sphinctrina porrectuta
Tunturitinajäkälän merenrantamuunnos Stereocauton atpinum var gracitentum
Hentotinajäkälä Stereocauton incrustatum
Merinapajäkälä Umbilicaria spodochroa

404



Calicium adaequatum Nyl.
(Embolium adaequatum (Nyl.) Vain.)

Lepännuppijäkälä

Caliciaceae Nuppijäkälät

Luokka: Sp

Puiden oksilla kasvava jäkälä, jonka rupimainen
sekovarsi on osaksi puun kuoren sisällä. Itiöemä
jalallinen, sen kärkiosa on nuppimainen (n. 1 mm),
mustanruskea. Kuvattu tieteelle uutena suomalaises
ta näytteestä. Kasvaa enimmäkseen harmaalepän
oksilla, tavattu myös haavalta. Vaatii suurta ilman
kosteutta ja kasvaa tavallisesti tiheissä lepikoissa.
Päälevinneisyysaluetta on Pohjois-Amerikan länsi-
osa. Tavattu myös Neuvostoliitosta sekä kahdelta
paikalta Ruotsista.

Suomessa harvinainen, TP (Kokemäki 1859), H
(Lempäälä 1860), L (Pello Turtola 1867). Tarkat
löytöpaikat eivät ole tiedossa, ei erityisesti etsitty
myöhemmin. Uhkana metsätalouden muutokset,
etenkin vanhojen lepikoiden väheneminen ja pienil
mastoa muuttavat hakkuut. Ruotsissa V. — Tibell
1975 ja 1978, Vainio 1927. (kuva)

(Vain.) Tibeli
(C. curtum var. denigratum Vain.)

Männynnuppijäkälä
Caliciaceae Nuppijäkälät

Luokka: St

mm

Keloilla kasvava jäkälä, jonka sekovarsi on huomio
ta herättämätön, osaksi puualustansa sisällä. Itiöe
mät pieniä (n. 1 mm), nuppimaisia, niiden perät
kiiltävän mustia ja kotelomaljat härmättömiä.
Esiintyy Alpeilla ja Pohjois-Euroopassa havumetsä
vyöhykkeessä. Etupäässä Pohjois-Suomessa, tavattu
ainakin H (Mustiala 1867), Ku (Kuopio 1909), PK

(Lieksa 1936, Tohmajärvi 1939), 0 (Kuhmo 1871,
Kuusamo 1939), L (Muonio 1867, Rovaniemi 1921,
Sodankylä 1878). Vähenemisen syynä metsätalouden
muutokset, etenkin vanhojen kelojen väheneminen
metsistä. — Tibell 1976.

Calicium quercinum

lammennuppijäkälä

Caliciaceae Nuppijäkälät

Luokka: Sh

Pers.

Rupimainen jäkälä, jonka sekovarsi on harmaa.
Itiöemät pieniä (n. 1 mm), nuppimaisia, niiden perät
himmeän mustia, kotelomaljoissa valkeahkoa här
mää. Kasvaa puistoissa ja lehtoniityillä lehtipuilla ja
aidoilla. Keski-Euroopassa, Pohjois-Amerikassa
sekä Pohjoismaissa, Suomen lisäksi Tanskassa ja
Etelä-Ruotsissa, missä suuresti harvinaistunut viime
vuosikymmeninä. Etelä-Suomessa, ainakin TP
(Turku 1934 ja 1935), U (Lohja 1938), H (Padasjoki
1874). Uhkana ja vähenemisen syynä maa- ja metsä
talouden muutokset, mm. lehtoniittyjen kuusettumi
nen sekä rakentaminen ja ilmansaasteet. Ruotsissa
harvinainen, Saksan Liittotasavallassa E. - Tibeli
1977.

Calicium subquercinum

Sumunuppijäkälä

Caliciaceae Nuppijäkälät

Luokka: Sp

Asah.

Yleensä kuusella vanhoissa metsissä kasvava jäkälä,
jonka sekovarsi on harmaan tai sinertävän vihreä ja
jauheinen. itiöemät hyvin pieniä (n. 1 mm), mustia,
tavallisesti selvästi härmeisiä. Mereinen, harvinai
nen, mutta laajalle levinnyt jäkälä: esiintyy Keski-
Euroopassa, Pohjois-Aasiassa, Pohjois- ja Etelä-
Amerikassa ja Australaasiassa. Pohjoismaissa kaik
kialla hyvin harvinainen, tavattu Suomen lisäksi
Ruotsista ja Norjasta. Suomessa tavattu yhdeltä
paikalta Kuopion läänistä (Kuopio 1943). Uhkana
metsätalouden muutokset ja vanhojen metsien vähe
neminen. Ruotsissa hävinnyt ainoalta kasvupaikal
taan, Saksan Liittotasavallassa E. — Tibell 1977.

Caloplaca decipiens
(Arn.) Blomb. & Forss.

Linnankultajäkälä

Matt orangelav

Teloschistaceae Keltajäkälät

Luokka: St

Keltainen, runsaasti jäkälämuruinen, sekovarreltaan
1—3 cm:n suuruinen kultajäkälä, jonka reunalius

Calicium denigratum
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kat ovat 2—4 mm:n pituiset, haarat muodostavat
ruusukkeen. Kasvaa kirkkojen seinillä, linnojen ja
kiviaitojen perustuksissa ym. Luoteis-Euroopassa
kalkinvaatij a. Euroopassa laaj alle levinnyt, kaak
koinen ja mantereinen jäkälä. Esiintyy myös Poh
jois-Afrikassa, Keski-Aasiassa ja Pohjois-Amerikas
sa. Pohjoismaiden eteläisimmissä osissa melko ylei
nen. Suomessa useita vanhoja keräyksiä A, TP, U,
Ky, H, M, mahdollisesti myös 0. Vuoden 1960
jälkeen löydetty vain U (Helsinki 1965 ja 1979,
Lohja 1981). Uhkana linnojen restaurointi ja kiviai
tojen uusiminen. — Nordin 1972. (kuva)

Chaenotheca coniophaea
(Norman) Tibell

(Coniocybe coniophaea Norm.)

Härmäneulajäkälä

Coniocybaceae Neulajäkälät

Luokka: Sh

Vanhojen tammien rungoilla ja Fennoskandian poh
j oisosissa myös vanhoissa havumetsissä kaatuneilla
puilla kasvava jäkälä, jonka sekovarsi on osaksi
puunkuoren sisällä. Itiöemä pieni (n. 1 mm), nuppi
mainen, kärjestään vaaleanruskea. Itiöemän perässä
ja nupin alapinnalla on runsaasti punaruskeaa här
mää. Vaatii vanhan, kostean ja varjoisan metsän.
Esiintyy Keski-Euroopassa ja Pohjoismaissa Suo
men lisäksi Norjassa ja Ruotsissa. Suomessa pää
asiassa maan eteläosassa, TP (Turku ja Noormark
ku useita havaintoja 1800-luvulla ja 1900-luvun
alussa), H (Lammi 1863), PH (Lieksa 1933), L
(Muonio 1867). Uhkana metsätalouden muutokset,
vanhojen tammien ja vanhojen metsien vähenemi
nen. Ruotsissa harvinainen. — Tibell 1978.

Chaenotheca gradilima (Vainio) Tibeil

(Coniocybe gracillima Vain.)

Hentoneulajäkälä

Coniocybaceae Neulajäkälät

Luokka: Sh

Vanhojen, kosteiden ja varjoisten kuusikoiden kuo
rettomilla havupuilla, yleensä oksilla, joskus lehti
puilla kasvava jäkälä, jonka sekovarsi on osaksi
kasvualustan sisällä, ltiöemä pienehkö (2—3 mm),
neulamainen, hento, tyvestä musta. Itiöemän perän
yläosassa ja nupissa punaruskeaa härmää. Suomen
lisäksi Norjassa ja Ruotsissa, tavattu myös Siperias
ta ja Pohjois-Amerikasta.

Löytötietoja Suomesta paikoitellen Pohjois-Suo
meen asti, vain vanhoja näytteitä, TP (Siikainen
1937), U (Nurmijärvi 1914), H (Tammela 1869), Ku
(Pielavesi 1949), PK (Lieksa 1875), L (Muonio 1867,
Pello Turtola 1867). Uhkana metsänhoitotoimet,
etenkin vanhojen kuusikoiden ja kuolleiden kuusten
väheneminen. Ruotsista tunnetaan noin 50 kasvu
paikkaa, luokiteltu 5. — Tibeli 1973, 1978.

Chaenotheca hispidula (Ach.) Zahlb.

Nuijaneulajäkälä

Coniocybaceae Neulajäkälät

Luokka: Sh

Avoimilla paikoilla vanhoilla lehtipuilla, etenkin
tammilla kasvava jäkälä, jonka sekovarsi on osaksi
puualustan sisällä. Itiöemä hyvin pieni (alle 1 mm),
neulamainen, perät mustat. Perien yläosa ja nuppi
keltahärmeiset, Tunnetaan Keski-Euroopasta ja
Pohjois-Amerikasta sekä Pohjoismaista Ruotsista ja
Etelä-Suomesta, H (Asikkala 1863), KS (Jämsä
1930-luvulla). Uhkana maa- ja metsätalouden muu
tokset, vanhojen lehtipuiden väheneminen ja avoin
ten kasvupaikkojen sulkeutuminen sekä mahdolli
sesti ilmansaasteet. Ruotsista tunnetaan muutama
kasvupaikka, ei ole tavattu 1950-luvun jälkeen,
luokiteltu E. Saksan Liittotasavallassa E. — Tibell
1978, 1980a.

Chaenotheca laevigata Nädv.

Siloneulajäkälä

Coniocybaceae Neulajäkälät

Luokka: Sh

Vanhoissa havumetsissä, etenkin kaatuneilla van
hoilla ja kuorettomilla kuusilla kasvava jäkälä, jon
ka sekovarsi on vihertävä, osaksi alustan sisällä.
Itiöemä pieni (1—2 mm), neulamainen, sen varsi
musta, nupin alaosa ja varsi keltahärmeiset. Vaatii
häiriintymättömän, kostean metsän, missä on eri-

1cm
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ikäisiä puita. Esiintyy Keski-Euroopassa, Pohjois-
Amerikassa sekä Pohjoismaissa Ruotsin ja Norjan
pohjoisosissa. Suomessa ainakin TP (Turku 1868),
H (Asikkala 1863, Tammela 1868), 0 (Kuusamo
1960-luvulla). Uhkana metsänhoitotoimet, etenkin
vanhojen metsien väheneminen. Ruotsista tunnetaan
viisi kasvupaikkaa, luokiteltu V. Saksan Liittotasa
vallassa E. — Tibeli 1978, 1980a.

Ruotsissa. Suomessa löydetty vain L (Utsjoki kolme
paikkaa: Könkäänpahta, Keneskoski ja Kultala
1974), niukkoja esiintymiä. — Ahti 1985.

Cladonia scabriuscula

Rosotorvijäkälä

(Del.) Leight.

Cladoniaceae Torvijäkälät

Ctadonia foliacea

Jalotorvijäkälä
Älghornslav

Cladoniaceae Torvijäkälät

Luokka: Sh

(Huds.) Willd.

Kalkkipitoisilla kallioilla ja maassa kasvava vaate
lias torvijäkälä, jonka liuskat ovat päältä kellanvih
reitä ja alta kellanvalkoisia, jopa 2 cm:n pituisia ja 5
mm:n levyisiä. Lehtimäinen osa on hyvin kehitty
nyt, torvia (1—2 cm) ei aina esiinny ollenkaan.
Pohjoismaissa harvinainen. Lounais-Suomessa, A
(muutama vanha ja kaksi 1960 jälkeen kerättyä
näytettä), TP (ainakin Iniö, Kökar, Utö), U (Loh
ja). Kasvustot ovat yleensä pieniä. Uhkana rakenta
minen ja kalkkikallioiden louhinta. Saksan Liittota
savallassa E.

Cladonia glauca Flk.

Hankotorvijäkälä
Cladoniaceae Torvijäkälät

Luokka: Sh

Muutaman sentin korkuinen, harmaa, haarova ja
jauheinen pensasjäkälä. Kasvaa soilla turpeella.
Pohjoismaissa Ruotsin ja Norjan eteläosissa, Suo
messa tunnettu vain kahdelta paikalta Uudeltamaal
ta (Espoo ja Sipoo 1979), molemmat kasvupaikat
ovat ennallaan. Ei erityisesti pidetty silmällä. Uhka
na soiden ojitukset ja rakentaminen.

Ctadonia luteoalba A. Wils. & Wheld.

Pahtatorvijäkälä
Cladoniaceae Torvijäkälät

Luokka: Sh

Kivillä kasvava suomuinen torvijäkälä, jonka suo
mut (6—12 mm) ovat alapinnalta keltaisia ja päistä
kouruisesti käpertyneitä. Vaikeasti havaittava. Kas
vaa jyrkillä pahtamaisilla kallionseinämillä ja
kivilouhikoissa kosteissa tunturikoivikoissa, karulla
alustalla kivellä tai maassa. Leviää vain kasvullises
ti. Pohjoinen ja mereinen, esiintyy Euroopassa ja
Amerikassa. Pohjoismaissa Norjassa ja Pohjois-

Luokka: Sh

Pensasmaisesti haaroittunut, 5—10 cm:n korkuinen,
yleensä pikariton torvijäkälä, jonka sekovarren haa
rojen kärjissä on jäkälämuruja ja suomuja. Kasvaa
kivillä ja rantahietikolla. Mereinen, esiintyy Länsi-
Euroopassa ja Pohjoismaissa Etelä-Ruotsissa ja
Länsi-Norjassa. Lounais-Suomen rannikolla, tavat
tu A (Kökar 1979), TP (Rauma 1934), U (Hanko
1983). Uhkana rakentaminen, avointen paikkojen
umpeenkasvu ja kulutus.

Cottema giebutentum
(Nyl.: Cromb.) Degel.

(C. furvellum Räs.)

Pahtahyytelöjäkälä
Collemataceae Hyytelöjäkälät

Luokka: Sp

Vaihtelevannäköinen, 3—6 cm:n suuruinen, tum
man oliivinvihreä tai musta, melko tiukasti alustaan
kiinnittynyt hyytelöjäkälä. Joskus sekovarren lius
kat ovat huonosti kehittyneet. Kasvaa veden lähellä
olevilla silikaatti- ja kalkkikallioiden seinämillä,
usein paljaalla kivipinnalla puhtaina kasvustoina,
harvoin maassa.

Esiintyy Keski-Euroopan vuoristoissa, Grönlannissa
ja Pohjoismaissa, missä se on tunturialueella pai
koin yleisehkö. Neuvostoliitosta tunnetaan Kuu
samon korkeudelta. Suomessa Lapin läänissä (man
Leutolahti 1877). Keräyksestä kulunut jo yli sata
vuotta. Koska kyseessä on kalliolaji, on kasvupaik
ka todennäköisesti säilynyt. Esiintymän nykytila
tulee selvittää. Saksan Liittotasavallassa E. — Dege
lius 1954.

Collema parvum Degel.

Pikkuhyytelöjäkälä
Collemataceae Hyytelöjäkälät

Luokka: Sh

Ulkonäöltään vaihteleva, tummanrus kea tai musta,
n. 1 cm:n suuruinen hyytelöjäkälä. Useita erilaisia
tyyppejä. Kasvaa vuoristoissa avoimissa metsissä tai
täysin avoimilla paikoilla jyrkillä kalkkikallioiden
rinteillä. Tunnetaan vain Keski- ja Etelä-Euroopan
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vuoristoista ja Pohjoismaista Norjasta ja Ruotsista.
Suomessa Oulun läänissä (Kuusamo Oulangan kan
sallispuisto Kiutaköngäs 1954). — Degelius 1954.

Cyphetium notarisli
(Tul.) Blomb. & Forss.

(Pseudacotium notarisii (Tul.) Vain.)

Etelännokijäkälä
Caliciaceae Nuppijäkälät

Luokka: Sh

Kuivalla, maalaamattomalla puulla kasvava rupi
mainen, kellanvihreä jäkälä, jonka itiöemä on läpi
mitaltaan n. 1 mm. Harvinainen kulttuurinsuosija.
Esiintyy Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa. Suo
messa Euroopan pohj oisimmat esiintymät, Ahve
nanmaalla (1853) sekä Turun ja Porin läänissä
(Masku 1938). Uhkana rakentaminen, aitojen, lato
jen ja muiden maalaamattomasta puusta tehtyjen
rakenteiden niukentuminen. Taantunut Englannissa
lannoitteiden ja torjunta-aineiden takia. Ruotsista
hävinnyt. — Tibeli 1980b.

Cyphellum pinicola Tibeil

Männynnokijäkälä
Caliciaceae Nuppijäkälät

Luokka: Sh

Kellertävä rupimainen jäkälä, jonka mustat, läpimi
taltaan n. 0.5 mm:n suuruiset kotelomaljat ovat
alustaan painautuneita. Kuvattu tieteelle äskettäin,
siksi tiedot osittain puutteelliset. Kasvaa manterei
sissa, avoimissa, vanhoissa mäntymetsissä, lähellä
metsänrajaa, yleensä kuorettomilla männyn oksilla
ja vanhoilla lehtipuilla. Keski-Euroopassa ja Poh
jois-Amerikassa. Pohjoismaissa Ruotsin ja Norjan
vuoristoalueella, Suomessa tavattu kerran L (Utsjo
ki 1974) haavan oksalta. Uhkana metsänhoitotoi
met, etenkin vanhojen metsien väheneminen. Ruot
sista tunnetaan kuusi kasvupaikkaa, luokiteltu V. —

Tibell 1969, 1971, 1980b.

Evernia divaricata (L.) Ach.
(Letharia divaricata (L.) Hue)

Takkuhankajäkälä
Ringlav

Usneaceae Naavat

Luokka: St

Iso, jopa useiden kymmenien senttien pituinen,
ohuthaaraisina, riippuvina, harmaanvihreinä tai kel
lertävinä tupsuina kasvava, naavan kaltainen jäkälä.

Kasvaa kosteissa metsissä, usein vesistöjen varrella
havupuiden, pääasiassa kuusen alaoksilla. Esiintyy
Euraasiassa ja läntisessä Pohjois-Amerikassa. Nor
jassa ja Ruotsissa harvinainen. Etelä-Suomessa voi
makkaasti harvinaistunut, vain Itä-Suomessa enää
runsaampia esiintymiä: TP, U, Ky, H, V, KS, Ku,
PK, 0. Uhkana metsänhoitotoimet, etenkin vanho
jen, kosteiden metsien hakkuut. Ruotsissa V, hävin
nyt useilta tunnetuilta kasvupaikoilta. — Ahlner
1948.

Fulgensia bracteata

Tulijäkälä
Fjällig svavellav

Teloschistaceae Keltajäkälät

Luokka: Sh

(Hoffm.) Räs.

Kirkasvärinen, keltainen tai oranssinruskea jäkälä,
jonka sekovarsi on muodostunut pienistä suomuis
ta. Muodostaa laajojakin laikkuja. Kasvaa kuivilla
kalkkiseuduilla, Pohjoismaissa runsaskalkkisella
maalla, Keski-Euroopassa myös kipsialustalla. Suo
messa simpukankuorten muodostamalla kalkkipitoi
sella alustalla, Tunnetaan Keski-Euroopasta, Poh
jois-Amerikasta sekä fennoskandiasta. Ruotsissa
Gotlannin alvanialueilla yleisehkö. Suomessa Ahve
nanmaalla (Kökar Bergskär 1933) sekä Turun ja
Porin läänissä (Korppoo Söder-Jurrno 1853, Jurmo
1930-luvulla ja 1984). Uhkana rakentaminen ja ku
lutus. — Eklund 1934. (kuva)
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Gyalecta ulmi (Sw.) Zahlbr, Lecanora orae-frigidae R. Sant.

Punavahajäkälä (Lecidea sorediata Lynge, non Ach.)

AImlav Hyökykehräjäkälä

Gyalectaceae Vahajäkälät Lecanoraceae Kehräjäkälät

Luokka: St Luokka: Sh

Pienehkö, harmaa, rupimainen jäkälä, jonka puna
ruskeat, kuopissa olevat kotelomaljat peittävät lähes
koko sekovarren pinnan. Kasvaa Ahvenanmaalla
jaloilla lehtipuilla ja muualla Suomessa kalkkikalli
oilla. Mereinen, esiintyy Pohjoismaissa Etelä- ja
Keski-Ruotsissa sekä Norjassa. Suomessa A, U, H,
0, L. Etupäässä vanhoja näytteitä, 1960 jälkeen
vain kaksi näytettä. Uhkana puulajisuhteiden muu
tokset ja kalkkikallioiden louhinta. Saksan Liittota
savallassa E.

Hypogymnia austerodes (Nyl.) Räs.

(Parmetia austerodes (Nyl.) Nyl.)

Tunturipaisukarve

Mörk blåslav

Parmeliaceae Karpeet

Luokka: Sh

Isohko (5—10 cm), pyöreähkö tai epäselvästi ruusu
kemainen, runsasliuskainen jäkälä, joka on yläpin
nalta harmahtava, reunoilta kellertävän ruskea.
Kasvaa puiden, etenkin kuusen, männyn ja koivun
rungoilla, mutta myös kallionseinämillä, kivillä ja
joskus maassa, usein purojen varsilla. Sirkumpolaa
rinen, havumetsävyöhykkeessä ja etelämpänä vuo
ristoissa esiintyvä jäkälä. Pohjoismaissa tunturialu
eella. Suomessa 0 (Kuusamo 1930—1938), L (man
1907—1974, Sodankylä 1936—1959, Saha 1937—
1970). Uhkana lähinnä metsänhoitotoimet.

Lecanora epanora (Ach.) Ach.

Rotkokehräjäkälä

Lecanoraceae Kehräjäkälät

Luokka: Sh

Vihertävänkeltainen rupimainen jäkälä, jolla on kel
taisia, kupenia jäkälämurulaikkuja. Kasvaa ultra
emäksisillä kallioilla, usein etenkin rautapitoisilla
kivilajeilla. Pohjoismaissa Ruotsissa ja Norjassa
paikoitellen. Suomesta löydetty vain Kuopion lää
nistä (Kaavi 1970-luvulla). Uhkana ultraemäksisten
kallioiden louhinta.

Rannikkojen aj opuilla ja puurakenteilla kasvava
kellertävä, soredinen rupijäkälä. Esiintyy viileillä ja
kylmillä, mereisillä alueilla pohjoisella pallonpuohis
kolla. Pohjoismaiden pohjoisosissa. Suomessa Ah
venanmaalla (Eckerö Marby 1927 ja Storby 1935,
Hammarland Marsund 1976, Lemland Herröskatan
1976) ja Uudenmaan läänissä (Hanko Tvärminne
1907). Uhkana vanhojen, maalaamattomien puura
kenteiden ja maalaamattoman puun hävittäminen
merenrantoja siivotessa. — Brodo & Vänskä 1984.
(kuva)

2 cm
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Lecanora reagens Norm.

Pahtakehräjäkälä
Lecanoraceae Kehräjäkälät

Luokka: Sh

Kellertävä rupijäkälä, jolla on keltaisia, kuoppamai
sia jäkälämurulaikkuja. Kasvaa kivillä ja kalkkikal
lioilla. Esiintyy Pohjoismaissa Ruotsin ja Norjan
pohjoisosissa paikoitellen. Suomessa Oulun läänissä
(Kuusamo 1976). Saksan Liittotasavallassa 5.

Leproptaca ehrysodeta
(Vain.: Räs.) Laundon

(Placodium chrysodetum Vain. : Räs.)

Varjokultajäkälä
Teloschistaceae Keltajäkälät

Luokka: Sh

Pieni tai keskikokoinen, keltainen tai kellanvalkoi
nen, yhtenäistä jauhetta muodostava jäkälä. Kasvaa
monenlaisilla, usein varjoisilla kalkkipitoisilla kas
vupaikoilla, kallioilla ja kivillä. Euroopassa mm.
Brittein saarilla ja Saksan Liittotasavallassa. Poh
joismaissa harvinainen, tunnetaan noin 40 kasvu-
paikkaa. Suomessa maan etelä- ja keskiosissa: TP,
U, Ku, V, 0. Uhkana kalkkikallioiden louhinta.
Ruotsissa harvinainen.

Leptogium cyanescens

Sinikesijäkälä
Collemataceae Hyytelöjäkälät

Luokka: Sh

(Rabh.) Koerb.

Keskikokoinen tai suurehko, lyijynharmaa, lehti
mäinen, kapealiuskainen jäkälä. Kasvaa järvien ran
takivillä ja -puilla. Etelä- ja Keski-Suomessa, uusia
näytteitä niukasti. Uhkana lehtojen kuusettuminen
ja mahdollisesti rakentaminen. Ruotsissa 5, Saksan
Liittotasavallassa V.

Lobaria pulmonaria (L.) Hoffm.

Raidankeuhkojäkälä
Lunglav

Stictaceae Huokosjäkälät

Luokka: St

Oliivinvihreä-ruskehtava, isokokoinen, lehtimäinen
epifyyttijäkälä, jonka sekovarren liuskat ovat 10—
20 cm pitkiä ja ruskeat kotelomaljat harvinaisia.
Kasvaa lehtomaisissa, usein vanhoissa metsissä,
Etelä-Suomessa tavataan lehtipuilla, erityisesti haa

valla, Pohjois-Suomessa yleensä kallioilla. Esiintyy
Euroopassa sekä Neuvostoliitossa myös Aasian puo
lella, vain mereisissä osissa enää yleinen. Koko
Fennoskandiassa, Meillä harvinaisena lähes koko
maassa. Erittäin altis ilmansaasteille, myös kasvu
alustapuiden kaato uhkaa. Harvinaistunut kaikkial
la, Neuvostoliitossa luokiteltu harvinaiseksi, Saksan
Liittotasavallassa V. — Hakulinen 1964.

Lobaria serobiculata (Scop.) DC.
(L. verrucosci (Huds.) Hoffm.)

Kalliokeuhkojäkälä
Skrovellav

Stictaceae Huokosjäkälät

Luokka: St

Raidankeuhkojäkälää muistuttava, kuivana kellan
vihreä, kosteana siniharmaa jäkälä, jonka sekovarsi
on 5—20 cm leveä, liuskat leveitä ja pyöreitä.
Kasvaa eutrofisiila, sammaleisilla kallioseinämillä.
Fennoskandian länsiosissa yleisempi kuin itäosissa.
Koko Suomessa, havaintoja kaikkien läänien alueel
ta. Vähän uusia tietoja. Uhkana kalliometsien hak
kuut, kasvupaikkoj en kuivuminen ja muuttuminen
liian paahteisiksi. Saksan Liittotasavallassa E. —

Hakulinen 1964.

Parmelia aeetabulum (Neck.) Duby

Puistoruskokarve
Kyrkogårdslav

Parmeliaceae Karpeet

Luokka: St

Iso, halkaisijaltaan 20—30 cm, leveäliuskainen, ohi
vinvihreä jäkälä. Kasvaa lähes yksinomaan lehtipui
den kuorella puistoissa ja muillakin avoimilla kuit
tuurivaikutteisilla kasvupaikoilla. Keski-Euroopassa
laajalle levinnyt. Pohjoismaissa Norjan ja Ruotsin
eteläosissa ja Tanskassa sekä Etelä-Suomessa muu
tamilla paikoilla: A, TP, U, H. Ilman saastumisen
takia käynyt harvinaiseksi ja kituliaaksi. Kaupun
kien puistoissa rakentaminen uhkana. Saksan Liitto
tasavallassa V. Almborn 194$.

Peltigera elisabethae Gyeln.

Kaivosnahkajäkälä
Peltigeraceae Nahkajäkälät

Luokka: Sh

Keskikokoinen, harmaanruskea nahkaj äkälä, jonka
yläpinta on kiiltävä, alapinta jokseenkin suoneton,
reunat ja yläpinta usein pienisuomuisia. Kasvaa
kahlionraoissa ja sammahikoissa, Kalkinsuosij a.
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Etelä- ja Keski-Suomessa: U (Karjalohja Maila
1979, Lohja 1890-luvulla), 0 (Kuhmo 1985). Uhka
na mahdollinen kalkkikallioiden louhinta.

Ramalina catiearis (L.) Fr

Koururustojäkälä

Ramalinaceae Rustojäkälät

Luokka: St

Usein riippuva, n. 10 cm:n pituinen, haarainen ja
jäykkä, pensasmainen jäkälä. Kasvaa lehtipuiden ja
pensaiden kuorella, mieluimmin oksilla ja haaroilla,
harvoin rungolla. Aurinkoisilla, avoimilla, tuulisilla
paikoilla, usein lähellä rantoja. Suomessa sitä on
kerätty eniten pihlajalta ja raidalta. Levinneisyysa
lue ulottuu lehtometsävyöhykkeestä tammivyöhyk
keeseen, esiintyy Länsi- ja Pohjois-Euroopassa, Itä-
Aasiassa ja Pohjois-Amerikassa. Pohjoismaissa ete
läinen, Suomessa A (ollut aikaisemmin yleinen), TP,
U, V. Vain kolme näytettä on kerätty vuoden 1960
jälkeen. Koururustojäkälä on erittäin arka rikkidi
oksidille, uhkana ilmansaastuminen ja rakentami
nen. Ruotsissa alustavalla uhanalaisten listalla. —

Sairanen 1981.

Ramatina capitata (Ach.) Nyl. in Cromb.

(R. strepsilis (Ach.) Zahlbr.)

Pallorustojäkälä

Ramalinaceae Rustojäkälät

Luokka: Sh

Lyhytliuskainen, 1—3 cm:n korkuinen, kellertävä
jäkälä, joka kasvaa kallioilla tiheinä tuppaina.
Yleensä avoimilla paikoilla kallioilla ja vuoristoissa,
Suomessa usein rantojen lintukivillä ja lohkareilla.
Euroopassa laajalle levinnyt, havumetsävyöhykkees
sä ja vuoristoissa. Länsi-Suomessa vesistön tuntu
massa: TP, H, V.

Ramalina fastigiata (Pers.) Ach.

(R. poputina (Hoffm.) Vain.)

Nappirustojäkälä
Rosettbrosklav

Ramalinaceae Rustojäkälät

Luokka: St

Pensasmainen, n. 5 cm:n korkuinen jäkälä, jonka
kotelomaljat ovat haarojen kärjissä. Esiintyy
Euraasian länsiosissa lehtometsävyöhykkeessä. Poh
joismaiden eteläosissa yleinen, meillä jo harvinai
nen. Kasvaa yleensä rannikkoalueiden lehtipuilla.
Vanhan kulttuurin seuralainen. Vain muutamia kas
vupaikkoja lehdoissa, yleensä kartanoalueilla ja

puistoissa. Suomessa A, TP, U, Ky, H, V, M, 0.
Vuoden 1950 jälkeen vähän löytöjä. Uhkana vanho
jen lehtipuiden väheneminen ja rakentaminen sekä
ilman saasteet. Saksan Liittotasavallassa V. — Sai
ranen 1981.

Ramalina fraxinea (L.) Ach.

Isorustojäkälä

Brosklav

Ramalinaceae Rustojäkälät

Luokka: St

Iso, jopa 30 cm:n pituinen, riippuva, vihertävänhar
maa jäkälä, jonka kotelomaljat ovat haarojen si
vuilla. Jaloilla lehtipuilla kasvava kulttuurinsuosija.
Lauhkeilla ilmastoalueilla läntisessä Euraasiassa.
Euroopassa monin paikoin yleinen, Pohjoismaissa
eteläinen. Etelä- ja Lounais-Suomen rannikkoalueel
la: A, TP, U, Ky, H, M, V, KS. Uhkana vanhojen
lehtipuiden väheneminen, ilman saasteet ja eräillä
kasvupaikoilla rakentaminen. Saksan Liittotasaval
lassa V. — Sairanen 1981.

Ramallna obtusata (Ach.) Bitter

(R. baltica Lettau)

Kauharustojäkälä

Ramalinaceae Rustojäkälät

Luokka: St

Melko pieni (1—3 cm), vihertävänharmaa, pysty ja
harvahaarainen isojen lehtipuiden ja kuusten epi
fyytti. Ruotsissa ja Norjassa paikoitellen. Suomessa
koko maassa, Etelä-Suomesta vain vanhoja näyttei
tä: A, TP, U, Ky, H, M, V, KS, 0, L. Ruotsissa 5,
Saksan Liittotasavallassa V. Uhkana metsänhoito
toimet ja ilman saasteet.

Ramatina sinensis Jatta
(R. landroensis ZopJ R. nervosa Räs.)

Suonirustojäkälä

Ramalinaceae Rustojäkälät

Luokka: St

Isohko (2—12 cm), pensasmainen ja haarainen jäkä
lä, jonka haarat ovat litteän levymäisiä. Vanhoilla
haavoilla, valoisilla kasvupaikoilla. Epätäydellisesti
sirkumpolaarinen, mantereinen laji. Hajanaisia
esiintymiä Etelä- ja Keski-Suomesta, A — 0. Eteläi
simmissä osissa maata harvinaistunut. Uhkana met
sätalouden aiheuttamat muutokset, etenkin vanho
jen haapojen väheneminen metsistä, sekä ilman
saasteet. Ruotsissa harvinainen, Saksan Liittotasa
vallassa E. — Sairanen 1981.
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Sclerophora farinacea (Chdv.) Chv. Sphinctrina porrectuta Nyl.
(Coniocybe farinacea (Chdv.) Nyl.)

Jauheliuhmarjäkälä
Sclerophoraceae Huhmarjäkälät

Luokka: Sh

Lehtoniityillä, vanhojen lehtipuiden kuorella kasva
va jäkälä, jonka sekovarsi on rupimainen, osittain
kasvualustan sisällä. Itiöemä on nuppimainen, pieni
(n. 1 mm), ruskeatyvinen ja nupin alapinnalta val
koinen. Esiintyy Keski-Euroopassa ja Pohjoismais
sa, missä sitä tavataan Ruotsin ja Norjan eteläosista
sekä Suomesta Ahvenanmaalta. Uhkana lehtoniitty
jen kuusettuminen. Ruotsissa S. — Tibeli 1973,
1978.

Sclerophora peronella (Äch.) Tibeil
(Coniocybe peronella (Ach.) Tibeli)

Koivunhuhmarjäkälä
Sclerophoraceae Huhmarjäkälät

Luokka: Sh

Kosteissa metsissä avoimilla paikoilla ja lehtoniityil
lä jalojen lehtipuiden tyvillä kasvava jäkälä, jonka
sekovarsi on rupimainen, osaksi kasvualustan sisäl
lä. Itiöemä on pieni (n. 1 mm), nuppimainen,
vaalean punertava. Nuorissa itiöemissä voi olla kel
taista härmää. Esiintyy Keski-Euroopassa ja Poh
joismaissa Tanskassa, Norjassa ja Etelä-Ruotsissa
sekä Suomen eteläosassa: A, TP, U. Uhkana vanho
jen lehtoniittyjen kuusettuminen. Ruotsissa 5, Sak
san Liittotasavallassa E. — Tibeil 1973, 1978.

Sotorina octospora Arn.

Pohjankuppijäkälä
Peltigeraceae Nahkajäkälät

Luokka: Sh

Isohko (5—12 cm), ruskehtavanvihreä, lehtimäinen,
maassa peitteinä kasvava jäkälä, jonka ruskeat ko
telomaljat ovat ruukkumaisesti sekovarren pintaa
alempana. Pohj oiseurooppalainen arktinen j äkälä,
joka kasvaa harvinaisena myös Alpeilla metsänrajan
yläpuolella ja Kanadassa. Sammalikoissa kalkkipi
toisilla tunturikankailla. Pohjoismaissa Norjassa
kolmen maakunnan alueella; Suomesta vain yksi
löytö Lapin läänistä (Enontekiö 1956).

Suomenpampukka
Sphinctrinaceae Pampukat

Luokka: Sp

Pieni, rupimainen jäkälä, jonka nuijamaiset, puolen
millin korkuiset itiöemät ovat tummanruskeita tai
mustia. Kuvattu tieteelle uutena Suomesta. Ei kasva
laikkajäkälien seuralaisena loisena, kuten suvun lajit
yleensä. Suomen esiintymät ovat kuusen oksilta.
Kansainvälinen harvinaisuus, tavattu ainoastaan
kahdesta paikasta Suomesta: Hämeen läänistä
(Asikkala Kaila 1870) ja Lapin läänistä (Kemin
Lappi 1850, tarkka löytöpaikka ei tiedossa). Vaikea
havaita; mahdollisesti kasvupaikkoja on Pohjois
maissa useampiakin. Uhkana mahdollisesti metsäta
louden muutokset, vanhojen kuusikoiden vähenemi
nen. — Löfgren & Tibell 1979, Vainio 1927.

Stereocauton atpinum Laur.
var. gracilentum (Th. Fr.) H. Magn.

Tunturitinajäkälän merenrantamuun
‘los

Stereocaulaceae Tinajäkälät

Luokka: Sp

Pieni (n, 1 cm:n korkuinen), hento tinajäkälä.
Mahdollisesti itsenäisenä lajina käsiteltävissä. Kas-

5mm
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vaa Suomessa rannikon jonkin verran metsittyneillä
hiekkadyyneillä, aukkoisessa, harvassa männikössä.
Erittäin harvinainen, Suomen lisäksi tunnetaan
Ruotsin keskiosista, mistä se on kuvattu tieteelle
uutena sekä Kanadasta ja Alaskasta. Suomessa Uu
denmaan läänissä: Hanko Lappohjan ympärillä
useilla paikoilla 1907, 1955, 1982, Hanko Tvärmin
ne Tvärminneträsk 1910, 1975, 1982). Uhkana mah
dollisesti kulutus ja rakentaminen. — Lamb 1977,
1978. (kuva)

Stereocaulon inerustatum Flk.

Hentotinajäkälä

Stereocaulaceae Tinajäkälät

Luokka: Sh

Pieni, 1—3 cm:n korkuinen, niukkahaarainen tina
jäkälä. Kasvaa hiekkamaalla, vesistöjen hiekkaran
noilla yms. hiekkaisilla kasvupaikoilla, myös joki
varsien läheisissä hiekkakuopissa. Parhaiten se viih
tyy hietikon ja kuusimetsän vaihettumisvyöhykkees
sä. Laajalle levinnyt, mutta kaikkialla harvinainen.
Jää helposti myös huomaamatta, voidaan sekoittaa
muihin samankaltaisiin lajeihin. Esiintyy Euroopas
sa, Aasiassa ja Pohjois-Amerikassa, lähinnä mante

reisilla alueilla. Pohjoismaissa Tanskassa, Norjassa,
Ruotsissa ja Suomessa, TP, 0, L. Uhkana mahdol
lisesti ilman saasteet ja rakentaminen. Ruotsissa
uhanalainen. — Carlin & Carlin-Silväng 1982,
Lamb 1977 ja 1978.

Umbiticaria spodochroa
(Hoffm.) DC. in Lam. & DC.

Merinapajäkälä

Kustnavellav

Umbilicariaceae Napajäkälät

Luokka: Sp

Iso (5—15 cm), vaihteleva, yksilehtinen, valkeahko
tai ruskehtava, alustaansa vain yhdestä kohdasta
kiinnittyvä jäkälä. Kasvaa jyrkillä, valuvesien kos
tuttamilla, usein etelään päin olevilla kallionseinä
millä ja rantakallioilla. Mereinen, esiintyy pääasias
sa Länsi-Euroopassa. Pohjoismaissa Norjan ja
Ruotsin eteläosissa. Suomessa Ahvenanmaalla sekä
Turun ja Porin läänissä useilla paikoilla (taantunut
ainakin Turun seudulla). Mahdollisesti esiintyy
myös Uudenmaan (Orimattila) ja Kuopion lääneissä
(Kuopio). Uhkana rannoilla lähinnä rakentaminen.
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HAKEMISTO:

HAKEMISTO:

Tieteelliset nimet Baeospora myriadophylla 329
Barbula reflexa 243

Aconitum septentrionale 114 Blechnum spicant 15
Agrimonia pilosa 24 Boletus aibidus 271
Agrimonia procera 114 Boletus calopus 272
Agrostemma githago 12 Boletus fechtneri 329
Agrostis clavata 114 Boletus gabretae 273
Alisma wahlenbergii 114 Boletus impolitus 274
Aira praecox 61 Boletus queletii 302
Allium schoenoprasum var. sibiricum 115 Boletus satanas 275
Allium ursinum 115 Botrychium matricariifolium 119
Aloina brevirostris 174 Botrychium simplex 26
Amanita magnivolvata 329 Botrychium virginianum 68
Amblyodon dealbatus 243 Bovista paludosa 330
Ammophila arenaria 115 Bovista tomentosa 303
Anagallis minima 115 Bovistella radicata 265
Anastrophyllum cavifolium 197 Bryoerythrophyllum ferruginascens 243
Anastrophyllum michauxii 197 Bryoria bicolor 390
Anastrophyllum sphenoloboides 182 Bryoria nadvornikiana 377
Andreaea rothii 243 Bryum cryophilum 244
Androsace septentrionalis 25 Buxbaumia viridis 225
Anemone trifolia 116 Calicium adaequatum 405
Anomodon rugelii 212 Calicium denigratum 405
Anomoporia myceliosa 329 Calicium quercinum 405
Antennaria nordhageniana 116 Calicium subquercinum 405
Antennaria porsiidii 116 Callithamnion roseum 257
Anthemis arvensis 116 Calocybe onychina 304
Anthracoidea altera 359 Caloplaca decipiens 405
Anthracoidea arenaria 359 Calypso buibosa 119
Anthracoidea caricis-pallescentis 359 Camelina alyssum 12
Anthracoidea hostianae 359 Camelina macrocarpa 12
Anthyllis vuineraria subsp. fennica 117 Camelina sativa 12
Anthyllis vuineraria subsp. lapponica 117 Campanula aparinoides 12
Antrodia onychoides 329 Campanula cervicaria 119
Antrodjella citrinella 329 Campanula latifolia 120
Aongstroemia longipes 243 Campanula unifiora 120
Arctagrostis latifolia 117 Campylium elodes 244
Arctium lappa 117 Cardamine flexuosa 28
Arctium nemorosum 118 Cardamine parvifiora 70
Arctophila fulva 118 Carex bergrothii 120
Arenaria ciliata 118 Carex hartmanii 29
Arenaria norvegica 118 Carex hostiana 72
Armeria maritima 62 Carex jemtlandica 121
Arnellia fennica 197 Carex kotilainii 30
Arnica angustifolia 119 Carex lepidocarpa 73
Artemisia campestris subsp. bottnica 64 Carex microglochin 121
Asarum europaeum 65 Carex montana 17
Ascocoryne turficola 329 Carex paniculata 121
Asperula tinetoria 66 Carex ornithopoda 31
Aspienium adulterinum 67 Carex otrubae 74
Aurantioporus fissilis 301 Carex remota 32
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Carex vulpina 75 Cortinarius antliracinus 331
Carlina vuigaris subsp. longifolia 33 Cortinarius cinnabarinus 306
Carlina vuigaris subsp. vuigaris 76 Cortinarius odorifer 332
Catathelasma imperiale 330 Cortinarius olivaceofuscus 307
Cephalanthera longifolia 77 Cortinarius orichalceus 332
Cephalanthera rubra 35 Cortinarius venetus 332
Cephalozia affinis 188 Coscinodon cribrosus 244
Cephalozia lacinulata 183 Crepis praemorsa 36
Cephalozia macounii 189 Crepis tectorum subsp. nigrescens 122
Ceramium rubrum 257 Cryptothallus mirabilis 197
Cerastium fontanum subsp. vuigare Cuscuta epilinum 12

var. kajanense 79 Cynodontium bruntonii 244
Cerastium fontanum subsp. vuigare Cynodontium jenneri 245

var. serpentinicola 80 Cynodontium suecicum 245
Cetraria ciliaris 378 Cynoglossum officinale 82
Cetrelia olivetorum 391 Cyphelium notarisii 408
Chaenotheca cinerea 392 Cyphelium pinicola 408
Chaenotheca coniophaea 406 Cyphelium sessile 367
Chaenotheca gradilhima 406 Cypripedium calceolus 122
Chaenotheca hispidula 406 Cystoderma ambrosii 332
Chaenotheca laevigata 406 Dactylina ramulosa 395
Chaenotheca subroscida 393 Daedalea quercina 332
Chamaemyces fracidus 276 Daedaleopsis confragosa 332
Chamonixia caespitosa 305 Dentipellis fragilis 308
Chamorchis alpina 121 Desmatodon cernuus 226
Chara braunii 256 Desmatodon systylius 227
Chara contraria 257 Desmazierella piceicola 332
Chara horrida 257 Dianthus arenarius 123
Chara tomentosa 257 Dichelyma capillaceum 228
Cheimonophyllum candidissimum 330 Dichomitus campestris 333
Chorda tomentosa 257 Dicranodontium denudatum 202
Chenopodium bonushenricus 122 Dicranoweisia cirrata 245
Chenopodium urbicum 18 Dicranum sendtneri 245
Cirriphyllum cirrosum 244 Dicranum viride 214
Cirriphyllum tenuinerve 203 Didymodon icmadophila 215
Cladium mariscus 81 Didymodon tophaceus 174
Cladonia foliacea 407 Diphasiastrum complanatum subsp.
Cladonia glauca 407 chamaecyparissus md. zeillerii 123
Cladonia incrassata 379 Distichium hagenii 216
Cladonia luteoalba 407 Doassansia putkonenii 352
Cladonia polydactyla 394 Douinia ovata 184
Cladonia scabriuscula 407 Draba alpina 123
Clematis alpina 122 Draba cinerea 124
Clitocybe gigas 330 Draba nemorosa
Collema curtisporum 380 Dryopteris fragrans 124
Collema fragrans 366 Elaphomyces reticulatus 333
Collema giebulentum 407 Elasmomyces mattirolanus 309
Collema parvum 407 Elatine alsinastrum 83
Collema subnigrescens 381 Elymus alaskanus 124
Collybia fusipes 330 Elymus farctus 125
Collybia verna 331 Encalypta alpina 246
Coltricia cinnamomea 331 Encalypta mutica 229
Consolida regalis subsp. regalis 12 Encalypta procera 246
Coprinus picaceus 277 Entoloma euchroum 333
Cordyceps capitata 331 Entoloma eulividum 333
Cordyceps dennisii 331 Entyloma antennariae 353
Cordyceps memorabilis 331 Entyloma callitrichis 359
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Entyloma linariae 359 Harpanthus scutatus 190
Entyloma magnusii 360 Helvella leucomelaena 335
Entyloma veronicola 360 Helvella obiongispora 312
Epilobium laestadii 125 Herminium monorchis 19
Epilobium lamyi 84 Herniaria glabra 127
Epilobium obscurum 37 Heterodermia speciosa 396
Epipactis atrorubens 125 Hieracium 12
Epipactis palustris 85 Hohenbuehelia atrocaerulea 335
Eremonotus myriocarpus 197 Hohenbuehelia longipes 313
Erica tetralix 38 Hydrogrimmia mollis 247
Erigeron acer subsp. decoloratus 125 Hygroamblystegium tenax 204
Erigeron borealis 87 Hygrocybe fornicata 336
Erysiphe vernalis 360 Hygrocybe spadicea 281
Eurhynchium speciosum 230 Hygrophorus aureus 336
Eurhynchium striatum 231 Hygrophorus calophyllus 266
Evernia divaricata 408 Hygrophorus chrysodon 336
Exidia truncata 333 Hygrophorus gliocyclus 336
Farysia thuemenii 346 Hygrophorus inocybiformis 336
Femsjonia peziziformis 333 Hygrophorus persoonii 336
Festuca gigantea 39 Hygrophorus pudorinus 336
Fissidens crassipes 203 Hygrotrama schulzeri 337
Fistulina hepatica 334 Hypericum montanum 42
Fritillaria meleagris 88 Hypnum bambergeri 247
Frullania fragilifolia 197 Hypocreopsis lichenoides 314
Frullania tamarisci 198 Hypogymnia austerodes 409
Fuigensia bracteata 408 Inocutis dryophila 337
Fumaria vaillantii 126 Inocybe abjecta 267
Galium saxatile 40 Inocybe albidodisca 337
Geastrum badium 278 Inocybe bongardii 337
Geastrum fioriforme 262 Inocybe fibrosoides 337
Geastrum minimum 334 Inocybe godeyi 315
Geastrum nanum 279 Inocybe hystrix 337
Geastrum triplex 280 Inocybe mystica 316
Geastrum vuigatum 262 Inocybe petiginosa 337
Gelatoporia pannocincta 334 Inocybe virgatula 338
Gentianella amarella 126 Inonotopsis subiculosa 282
Gentianella uliginosa 126 Inonotus hispidus 317
Geogiossum atropurpureum 334 Inula helenium 12
Geogiossum fallax 310 Isopterygium alpicola 247
Geogiossum giutinosum 334 Jamesoniella undulifolia 185
Geogiossum starbaeckii 334 Jasione laevis 12
Geogiossum umbratile 334 Junghuhnia psudozilingiana 338
Gloeophyllum abietinum 335 Karstenella vernalis 283
Gloiodon strigosus 335 Kobresia myosuroides 128
Gomphus clavatus 335 Kobresia simpliciuscula 89
Gratiola neglecta 12 Lactarius controversus 318
Grifola frondosa 335 Lactarius serifluus 338
Grimmia anodon 246 Lactarius violascens 338
Grimmia anomala 217 Lactarius zonarius 338
Gyalecta ulmi 409 Langermannia gigantea 338
Gymnocarpium jessoense 126 Lappula deflexa 128
Gymnocarpium robertianum 127 Lathyrus niger 12$
Gymnostomum calcareum 232 Leathesia difformis 258
Gypsophila fastigiata 127 Lecanora epanora 409
Gypsophila muralis 41 Lecanora orae-frigidae 409
Hapiomitrium hookeri 176 Lecanora reagens 410
Hapioporus odorus 311 Leccinum nigrescens 284
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Lecidea demolita 368 Najas flexilis 44
Leersia oryzoides 128 Najas tenuissima 94
Leiocolea bantriensis 198 Neckera besseri 248
Lemna gibba 129 Neckera pennata 233
Lentinellus ursinus 33$ Nepeta cataria 12
Lepidium latifolium 129 Nephroma laevigatum 398
Lepiota grangei 319 Nitella batrachosperma 258
Lepiota lignicola 285 Nitella gracilis 25$
Leproplaca chrysodeta 410 Nitella hyalina 25$
Leptogium cyanescens 410 Nitellopsis obtusa 25$
Leptogium rivulare 369 Octodiceras fontanum 248
Lescuraea patens 247 Odontites verna s. str. 131
Letharia vulpina 370 Onnia tomentosa 340
Leucoscypha ovilla 339 Ononis arvensis 45
Levisticum officinale 12 Ophrys insectifera 46
Limacella guttata 339 Orchis militaris 12
Lindtneria trachyspora 286 Orthodicranum tauricum 234
Liparis loeselii 90 Orthotrichum cupulatum 248
Lobaria pulmonaria 410 Orthotrichum diaphanum 205
Lobaria scrobiculata 410 Orthotrichum lyellii 21$
Lolium remotum 12 Orthotrichum paradoxum 248
Lonicera caerulae subp, pallasii 91 Orthotrichum patens 219
Lophocolea bidentata 191 Orthotrichum striatum 206
Lophocolea cuspidata 177 Orthotrichum urnigerum 220
Lophozia capitata 17$ Otidea concinna 321
Lophozia laxa 198 Otidea phlebophora 290
Lophozia longifiora 198 Oudemansiella longipes 291
Lunularia cruciata 174 Oxytropis lapponica 131
Lycoperdon caudatum 339 Pannaria hookeri 371
Lycoperdon echinatum 339 Pannaria mediterranea 382
Malus sylvestris 129 Panus suavissimus 340
Mannia fragrans 192 Papaver dubium 12
Marsupella funckii 186 Papaver rhoeas 12
Marsupella sprucei 198 Parmelia acetabulum 410
Melampyrum arvense 130 Parmelia caperata 372
Melanoleuca brevispora 339 Parmelia mougeotii 373
Melanophyllum eyrei 287 Parmelia tlliacea 399
Melica ciliata 43 Parmelia verruculifera 383
Melica unifiora 92 Peltigera elisabethae 410
Menegazzia terebrata 397 Peltigera retifoveata 400
Mentha aquatica var. aquatica 93 Perenniporia medulla-panis 322
Mentha aquatica var. litoralis 130 Perenniporia tenuis 26$
Microglossum olivaceum 339 Peziza sylvatica 340
Microstylis monophyllos 130 Phaeophyscia kairamoi 401
Milesia feyrichii 347 Phellinus ferruginosus 340
Milesia kriegeriana 360 Phellinus ribis 341
Miyagia pseudosphaeria 360 Phellinus robustus 341
Moerckia biyttii 19$ Phleum phleoides 131
Morchella semilibera 288 Philonotis calcarea 249
Multiclavula mucida 339 Pholiota albocrenulata 323
Mutinus caninus 320 Pholiota squarrosoides 341
Mycena cyanorrhiza 340 Phragmidium kamtschatkae 349
Mycena tintinnabulum 289 Physcia phaea 384
Mycenastrum corium 262 Physcia semipinnata 385
Myricaria germanica 130 Pilularia giobulifera 131
Myrinia pulvinata 248 Pimpinella major 47
Myrrhis odorata 12 Piptoporus pseudobetulinus 292
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Plagiobryum demissum 235 Rhynchostegiella compacta 250
Plagiothecium platyphyllum 236 Rhynchostegiella riparioides 250
Piatismatia norvegica 386 Riccia beyrichiana 199
Platydictya confervoides 237 Rigidoporus nigrescens 269
Pleurotus calyptratus 293 Rosa canina 135
Piuteus podospileus 341 Rosa sherardii 135
Piuteus umbrosus 341 Rubus humulifolius 21
Poa supina 48 Rubus pruinosus 135
Pohlia 174 Rumex maritimus 135
Polygala comosa 96 Russula laurocerasi 342
Polygonum bistorta 97 Russula olivacea 342
Polygonum oxyspermum 49 Russula pectinatoides 342
Polyporus umbellatus 324 Russula virescens 342
Polysiphonia nigrescens 258 Sagina maritima 136
Polystichum aculeatum 20 Salix arbuscula 136
Polytrichum decipiens 249 Salix lanata subsp. glabriuscula 136
Poronia punctata 294 Salix pyrolifolia 50
Potamogeton polygonifolius 132 Salix triandra 136
Potamogeton rutilus 132 Salsola kali 100
Potentilla anglica 132 Samolus valerandi 102
Potentilla chamissonis 132 Sarcosoma giobosum 342
Potentilla nivea 133 Scapania aequiloba 194
Potentilla subarenaria 133 Scapania apiculata 195
Potentilla tabernaemontani 98 Scapania calcicola 199
Primula farinosa 133 Scapania compacta 179
Pseudorchis aibida 133 Scapania crassiretis 199
Pseudorhizina sphaerospora 341 Scapania cuspiduligera 200
Psilopilum cavifolium 249 Scapania massalongi 180
Puccinellia phryganodes 99 Scapania obcordata 200
Puccinia adoxae 354 Scapania obscura 200
Puccinia polemonii 360 Scirpus radicans 51
Pulsatilla patens 134 Scleranthus perennis 104
Pulveroboletus hemichrysus 295 Sclerophora farinacea 412
Pulveroboletus lignicola 296 Sclerophora peronella 412
Pycnoporellus aiboluteus 325 Scorpidium turgescens 239
Pycnoporellus fulgens 342 Sedum villosum 53
Radula lindenbergiana 193 Seligeria brevifolia 251
Ramalina calicaris 411 Seligeria campylopoda 222
Ramalina capitata 411 Seligeria donniana 251
Ramalina elegans 402 Seligeria recurvata 251
Ramalina fastigiata 411 Seligeria subimmersa 223
Ramalina fraxinea 411 Seligeria tristichoides 251
Ramalaina obtusata 411 Silene furcata 54
Ramalina roesleri 387 Silene tatarica 137
Ramalina sinensis 411 Sium latifolium 55
Ramalina thrausta 403 Skeletocutis jelicii 343
Ranunculus sceleratus subsp. reptabun- Solorina octospora 412
dus 134 Sorbus intermedia 137
Ranunculus sulphureus 134 Sorbus teodori 137
Ranunculus trichophyllus subsp. trichop- Sowerbyella brevispora 297
hyllus 134 Spergula arvensis subsp. maxima 12
Reboulia hemispaerica 199 Sphagnum imbricatum 251
Rhabdoweisia crispata 238 Sphagnum molle 252
Rhizomnium andrewsianurn 249 Sphinctrina anglica 388
Rhizomnium gracile 221 Sphinctrina porrectula 412
Rhodocybe truncata 342 Splachnum melanocaulon 174
Rhododendron lapponicum 135 Splachnum rubrum 174
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Spongipellis spumeus 343 Ulmus laevis 138
Spongiporus guttulatus 343 Ulota crispa 252
Squamanita paradoxa 343 Ulota drummondii 208
Stellaria humifusa 22 Umbilicaria spodochroa 413
Stereocaulon alpinum var. gracilentum 412 Uredo goodyerae 361
Stereocaulon incrustatum 413 Urocystis carcinodes 350
Suaeda maritima 105 Urocystis melicae 361
Taxus baccata 137 Urocystis paridis 355
Taraxacum 12 Urocystis primulicola 356
Thalictrum aquilegiifolium 106 Urocystis tothii 357
Thalictrum kemense 138 Uromyces phacae-frigidae 361
Thalictrum lucidum 12 Usnea longissima 375
Thamnobryum alopecurum 240 Ustilago abstrusa 361
Thelotrema lepadinum 374 Ustilago echinata 361
Timmia bavarica 252 Waerniella lucifuga 259
Timmia megapolitana 207 Veratrum aibum 56
Timmia norvegica 241 Veronica anaga11isaquatica 57
Torilis japonica 107 Vicia cassubica 109
Tortella inclinata 252 Vicia lathyroides 110
Tortula mucronifolia 252 Vicia villosa 12
Trametes suaveolens 326 Viola collina 139
Trichaptum pargamenum 343 Viola persicifolia 139
Trichoglossum hirsutum 3,3 Viola reichenbachiana 111
Tricholoma aurantium 344 Viola rupestris subsp. relicta 139
Tricholoma orirubens 344 Viola uliginosa 58
Trisetum subalpestre 108 Volvariella bombycina 344
Tulostoma brumale 344 Xylaria polymorpha 299
Tulostoma niveum 298 Zygodon conoideus 209
Tyromyces canadensis 344 Zygodon viridissimus 210
Ulmus glabra 138

Suomalaiset nimet:

aarnihelokka 341 etelänkiertosammal 252
aarniluppo 377 etelänkinnassammal 179
aarniukonsieni 285 etelänkoukerosammal 247
ahdinsammal 250 etelänlimijäkälä 382
aidaspampukka 388 etelänmunkki 12
aitokissanminttu 12 etelännokijäkälä 408
aitonäkinparta 257 etelänpihtisammal 183
aippilapiosammal 227 etelänpörrösammal 245
aippivuokko 116 etelänraippasammal 197
anisnuppiseitikki 332 etelänruostekääpä 340
ansarisammal 174 etelänruostesammal 202
arnikki 119 etelänsärmäkääpä 332
aurankukka 12 etelänuurresammal 209
esikonnoki 356 haapavinokas 293
etelänhaivensammal 203 haarariippusammal 233
etelänhankasammal 199 haavanhyytelöjäkälä 381
etelänhiippasammal 248 haavanpökkelökääpä 292
etelänhitusammal 251 hajasara 32
etelänkarhunsammal 249 hakamaakieli 334
etelänkarstasammal 243 hakamaatuhkelo 339
etelänkaulussammal 185 hankotorvijäkälä 407
etelänkeltakarve 373 haperomukula 309
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haprakarvesammal 197 isotakiainen 117
harjasorakas 335 isotorasammal 245
harjukeltalieko 123 isovesirikko 83
harjumasmalo 117 itukivisammal 217
harmaahorsma 84 jalotorvijäkälä 407
harmaaneulajäkälä 392 jauhehuhmarjäkälä 412
harsukääpä 329 jauhoesikko 133
helavahakas 336 jokipaju 135
heloseitikki 306 jouhisammal 202
helpitähkiö 131 jouhivita 132
heltta-aidaskääpä 335 juurtokaisla 51
hentoneulajäkälä 406 juurtonurmikka 48
hentonäkinruoho 94 juurtotatti 271
hentotinajäkälä 413 juurtotuhkelo 265
herttakinnassammal 200 jyväsmaatähti 334
herukankääpä 341 jättikuukunen 338
hiekkajalkakuukunen 344 jäämerentähtimö 22
hietaneilikka 123 kaakonruskokarve 383
hietikkosarannoki 359 kaarihitusammal 222
himmeäloisikka 331 kaitahitusammal 251
hirvenkello 119 kaitalaakajäkälä 384
hitulukinsammal 237 kaitaängelmä 12
hitupihtisammal 189 kaivosnahkajäkälä 410
hiuskoukkusammal 228 kaljukissankäpälä 116
hoikkarölli 114 kalkkihammassammal 198
horkkakatkero 126 kalkki-imarre 127
hostinsara 72 kalkkjkjnnassammal 199
hostinsarannoki 359 kalkkilähdesammal 249
hukkariisi 129 kalkkipahkurasammal 232
huopakääpä 340 kalkkipartasammal 252
huoparisakas 267 kalliokeuhkojäkälä 410
hytymaljakas 342 kalliosirkunjyvä 128
hyvänheikinsavikka 122 kalliosuomusammal 193
hyökykehräjäkälä 409 kalvaskallioinen 125
härmämörsky 312 kalvassarannoki 359
härmäneulajäkälä 406 kalvastatti 274
häränkieli 334 kalvastähtiparta 258
häräntatti 302 kalvomaljakas 283
idänimarre 126 kampahapero 342
idänkurho 33 kampasaniainen 15
idänkynsimö 124 kanadankääpä 344
idänsinikuusama 91 kangasraunikki 127
idänverijuuri 24 kannusruohonlehtinoki 359
imelärisakas 315 kantokinnassammal 195
isohiippasammal 218 kantotatti 296
isohirvenjuuri 12 karhunlaukka 115
isokarvakääpä 337 kartanokääpä 343
isokarvesammal 198 karvakieli 343
isokellosammal 246 karvalahorusokas 341
isokrassi 129 karvamaksaruoho 53
isolimalakki 339 karvasahaheltta 338
isolimisammal 191 katkokynsisammal 214
isomyyränlakki 342 katvenokkasammal 230
isonokkasammal 231 kauharustojäkälä 411
isopukinjuuri 47 kaulusmaatähti 280
isorusokas 333 kaunojalkatatti 272
isorustojäkälä 411 keisarimalikka 330
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kekovahakas 336 kuoppajänönkorva 290
kellohuhtasieni 288 kuparinuppiseitikki 332
kellokanerva 38 kupulimaska 128
kellosinilatvanruoste 360 kurkkiosammal 247
keltahierakka 135 kururaippasammal 182
keltakerroskääpä 268 kuusamonnokkasara 121
keltakynsimö 124 kuusamonsarake 89
keltalehmäntatti 284 kuusenneulajäkälä 393
keltaloisikka 331 kuusenneulasmaljakas 332
keltanot 12 kylmänkukka 134
keltanukkatatti 273 kyläsavikka 18
keminängelmä 138 kynäjalava 138
kenosammal 243 kyttyräkivisammal 246
kenttäorakko 45 kätköjäkälä 374
kermarisakas 337 kätkökääpä 282
kesäkorvasieni 341 kääpiölahorusokas 341
kesätatti 329 kääpiölauha 61
ketokieli 334 kääpiöpaju 135
ketonukki 25 kääpiörisakas 337
ketoraunikki 41 lahokaviosammal 225
ketotyräruoho 127 lahoparvikas 339
ketunhiippasammal 219 lakkikarakääpä 338
ketunsara 75 lantapistesieni 294
kevätjuurekas 331 lapinaippiruusu 135
kiiltovalkku 90 lapinhilpi 117
kiirunankello 120 lapinkaura 108
kimalaisorho 46 lapinlipposammal 249
kirjokaunolakki 304 lapintuppisammal 241
kirjonahkahapero 342 lastusammal 199
kirjopikarililja $8 laukkaneilikka 62
kissankäpälännoki 353 lautasmalikka 330
koirankieli $2 lehtokattara 27
koiranpökkösieni 320 lehtomaahikas 333
koiranruusu 135 lehtonata 39
koivunhuhmarjäkälä 412 lehtonoidanlukko 68
koivunkynsikääpä 343 lehtotakiainen 118
kolokärpänsammal 238 lehtoukonhattu 114
koloriippusammal 24$ lehtovatukka 135
kolusammal 244 lehtovyörousku 338
konnanmarjannoki 350 lehtoängelmä 106
konnantatar 97 lepännuppijäkälä 405
konnantädyke 57 lepänoksahärmä 360
koppelokääpä 335 lettosataheltta 339
korpikaltiosammal 190 lettotuhkelo 330
korukinnassammal 180 liinatankio 12
korvasienilevä 258 liituvinokas 330
kotilaisensara 30 limarengasvahakas 336
kourasammal 174 linnankultajäkälä 405
koururustojäkälä 411 liperi 12
kukkamaatähti 262 liuskamaamuna 303
kulhomörsky 335 liuskapielus 314
kultajouhilevä 257 loisnokijäkälä 367
kultakynsimö 123 luhtaorvokki 58
kultasopikka 286 lupporustojäkälä 403
kultasuomuvahakas 336 lutikkakääpä 343
kultavahakas 336 lutikkarousku 338
kuntio 12 luutasammal 240
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lähdesara 121 paasihiippasammal 220
lännenhanhikki 132 pahtahanhikki 133
lännenkantosammal 234 pahtahietaorvokki 139
lännenkurho 76 pahtahyytelöjäkälä 407
lännenlierosammal 239 pahtakehräjäkälä 410
lännenmunuaisjäkälä 398 pahtakeltto 122
lännentorasammal 245 pahtakinnassammal 199
lännentorvijäkälä 394 pahtakynsisammal 245
maljatapikka 333 pahtalovisammal 198
marjakuusi 137 pahtaseitasammal 235
mehikääpä 301 pahtatorvijäkälä 407
merihaarikko 135 paksuvahakääpä 269
meriminttu 130 pallorustojäkälä 411
merinapajäkälä 413 pellavahatikka 12
meritatar 49 pellavanvieras 12
merivelinä 125 pellavaraiheinä 12
mesikämmekkä 19 pellavatankio 12
metsälitukka 28 peltomaitikka 130
metsänalvejuurenruoste 360 peltosauramo 116
metsäomenapuu 129 peltosänkiö 131
miekkavalkku 77 pensaskanerva 130
mokkakääpä 317 perämerenmaruna 64
mustalinnunherne 128 peuranvirnanruoste 361
mustaluulevä 258 pihkavahakas 336
muuritumpurasammal 174 piikkihärkylä 20
mäkiorvokki 139 piikkilaakajäkälä 401
männynnokijäkälä 40$ piikkinäkinparta 257
männynnuppijäkälä 405 piikkituhkelo 339
nahkapallo 262 piilohitusammal 223
napalehväsammal 249 piilonystyjäkälä 368
napamaatähti 278 piilosammal 197
nappirustojäkälä 411 piirtosammal 243
neidonkenkä 119 pikkuemäkki 126
nokkasara 73 pikkuhanhikki 98
norjanarho 118 pikkuhyytelöjäkälä 407
norjanröyhelö 386 pikkukilokki 105
notkeanäkinruoho 44 pikkumaatähti 279
notkopihtisammal 188 pikkunoidanlukko 26
nuijaneulajäkälä 406 pikkunokkasara 120
nuijasarvisieni 299 pikkupunka 115
nukkajuurekas 291 pikkupussisammal 198
nummimatara 40 piruntatti 275
nummirahkasammal 252 pisarahelttahelokka 323
nuokkuhelmikännoki 361 pohjanailakki 54
nuokkulapiosammal 266 pohjanhiippasammal 248
nurmihärkin serpentiinimuunnokset 79, 80 pohjanhyytelöjäkälä 380
nystypaju 135 pohjankahtaissammal 216
nätkelmävirna 110 pohjankellosammal 229
ojasätkimennoki 352 pohjankiiltosammal 247
okaruusu 135 pohjankuppijäkälä 412
oliivikieli 339 pohjanmasmalo 117
oliiviseitikki 307 pohjansompasammal 174
ormio 131 pohjansorsimo 118
orvontädykkeennoki 360 polkupussisammal 186
otakilokki 100 pommerinvirna 109
otalimisammal 177 puikkoloisikka 331
outorisakas 316 puistoruskokarve 410
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puistotuppisammal 207 rusohelttavahakas 266
punakatko 107 rusokääpä 342
punanäkinparta 257 rusomaljakas 339
punasompasammal 174 rusotyvivalmuska 344
punatäpiärousku 318 ruusunnuijaruoste 349
punavahajäkälä 409 ruusupunalevä 257
punavalkku 35 ruutuhapero 342
purokesijäkälä 369 ruutumustesieni 277
purolaakasammal 236 ryhäpahkaj aika 343
purosätkin 134 räpyläsara 31
pyökkiorvokki 111 rönsysorsimo 99
pähkinänkääpä 333 röyhelökarve 391
pärskesammal 197 röyhelökääpä 325
pölkkysieni 335 röyhyheimikkä 92
rahkalovisammal 198 saanannoki 359
raidankeuhkojäkälä 410 sahahitusammal 251
raidantuoksukääpä 311 sakarahanhikki 133
rannikkorahkasammal 251 saksankirveli 12
rantakatkero 126 saksisammal 184
rantakaura 115 salomaijakas 340
rantalitukka 70 sammakonkello 12
rantalovisammal 178 sammakonleinikki 134
rantaorvokki 139 sammaljalkakuukunen 298
rantatumpurasammal 215 satiinikääpä 331
rantaväkäsammal 244 saunionoidanlukko 119
raunioisenruoste 347 savijäkkärännoki 360
reikäkarve 397 savuvahakas 337
reunussiipisammal 203 serpentiiniraunioinen 67
revonsara 74 siilirisakas 337
rihmanaava 375 siimesjäkälä 396
rikkakukonkannus 12 silkkituppisieni 344
rikkileinikki 134 silkkiunikko 12
rikkitatti 295 silokääpä 334
ripsilaakajäkälä 385 siloneulajäkälä 406
ripsiröyhelö 378 sinihelttajauhikas 287
risatorasammal 244 sinikesijäkäiä 410
riuttakarve 399 sinimukula 305
rivihitusammal 251 sinipunarousku 338
rosotorvijäkälä 407 sinipunarusokas 333
rotkokehräjäkälä 409 sinityvihiippo 340
rotkoluppo 390 siperiankärhö 122
ruijankissankäpälä 116 siperianiillukka 21
ruijanpahtahanhikki 132 sirkansammal 250
ruijanruoholaukka 115 sirppitumpurasammal 243
ruistankio 12 sitruunajänönkorva 321
ruisunikko 12 sitruunakääpä 329
ruisvirna 12 soikkokämmekkä 12
runkohytyvinokas 335 sokkelokääpä 332
ruohikkokieli 310 sopulinkallioinen 87
ruokohelvennoki 361 sormijäkälä 395
ruostetyvisammal 243 sorsanputki 55
ruotsinpihlaja 137 sudenmarjannoki 355
ruskojuurtomaljakas 297 suipputammukkasammal 204
ruskokirj ovahakas 336 sukassara 121
ruskomaatähti 262 sulorustojäkälä 402
ruskopalmikkosammal 247 sumunuppijäkälä 405
ruskosamettilevä 259 suohytyvinokas 313
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suolapunka 102 tuoksuhapero 342
suolavihvilänkotanoki 361 tuoksukäppyräsammal 192
suolavihvilänlehtinoki 357 tuoksurisakas 337
suomenpampukka 412 tuoksuverijuuri 114
suoneidonvaippa 85 tuoksuvinokas 340
suonirustojäkälä 411 tuoksuvyökääpä 326
suonupikka 329 tupastähtiparta 258
sysikieli 334 tuppikinnassammal 200
sysiseitikki 331 tuppikärpässieni 329
säierisakas 338 tupsulinnunruoho 96
sääskenvalkku 130 tupsurustojäkälä 387
taarna $1 turjanhorsma 125
tahmakieli 334 turjanlehväsammal 221
tahmaukonsieni 276 turjansammal 197
takkuhankajäkälä 408 turkkiorakas 308
takkujäkälä 370 turvetorvijäkälä 379
talvihiippo 289 tähkähelmikkä 43
talvikkipaju 50 tähtimukulaparta 258
tammenkerroskääpä 322 tähtinäkinparta 256
tammenkääpä 341 täpiähyytelöjäkälä 366
tammennuppijäkälä 405 törrökinnassammal 194
tammihiippasammal 205 ukonkello 120
tammihytykkä 333 upossarpio 114
tammitakkusammal 252 uurrej alkajuurekas 330
taponlehti 65 uurretakkusammal 208
tataarikohokki 137 vaaleajäsenruoho 104
tatarvita 132 valkokämmekkä 133
teilisammal 176 valkolakirisakas 337
teodorinpihlaja 137 valkopärskäjuuri 56
tesmayrtinruoste 354 valkoryhäkäs 332
tikankontti 122 valvatinpaksuruoste 360
tippahaprakääpä 343 vanakeltto 36
tuhatheltta 329 vankkasarannoki 346
tulijäkälä 408 varjokultajäkälä 410
tulivalmuska 344 varstasammalet 174
tulvasammal 248 vellamonsammal 248
tummahorsma 37 vesiminttu 93
tummakinnassammal 200 vesitähdennoki 359
tummaneidonvaippa 125 viherkarve 372
tummapihtilevä 257 viherseitikki 332
tummatähtiparta 258 viherukonsieni 319
tunturiarho 118 vilieruurresammal 210
tunturihiirensammal 244 viiruhiippasammal 206
tunturikehräsammal 198 viiruvahakas 281
tunturikellosammal 246 viitakääpä 329
tunturikeulankärki 131 viuhkokääpä 324
tunturilimijäkälä 371 voikukat 12
tunturiorho 121 vuomanahkajäkälä 400
tunturipaisukarve 409 vuorihaivensammal 244
tunturiraippasammal 197 vuorijalava 138
tunturisarake 12$ vuorikuisma 42
tunturitinajäkälän merenrantamuunnos 412 vuorisara 17
tunturituppisammal 252 värimaratti 66
tunturivehnä 124 yövilkanruoste 361
tuoksualvejuuri 124
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