


TH 21Ympäristöopas 2009:  Suomen uhanalaiset sammalet

Tunnistaminen
Kenosammal on pieninä 1–5 cm korkuisina tup-
paina kasvava kärkipesäkkeinen lehtisammal. 
Lehdet ovat puikeita tai lähes vastapuikeita ja 
suippokärkisiä, ja kärkiosan reuna on matala- ja 
tylppähampainen. Keskisuoni on kapeahko, ei 
lavan kärkeen ulottuva. Lehtilavan solut ovat 
suurionteloisia, pitkänomaisen kuusikulmaisia 
ja ohutseinäisiä. Kenosammal on tavallisesti 
itiöpesäkkeellinen. Pesäkeperä on n. 5 cm pit-
kä. Pesäke on nuijamainen ja sivulle kaartuva, 
ja sen kaulaosa on pitkä. Itiöt ovat kookkaita, 
n. 40 µm.

Samaan heimoon kuuluva tihkunuijasammal 
Meesia uliginosa muistuttaa itiöpesäkkeiltään 
kenosammalta. Sen lehdet ovat kuitenkin pys-
tyjä, kapean kielimäisiä ja tylppäkärkisiä. Keski-
suoni on hyvin vahva, tyvellä yli puolet lehden 
leveydestä. Lehden laita on taakäänteinen ja la-
van solut pienempiä, paksuhkoseinäisiä. Myös 
muiden nuijasammalten itiöpesäkkeet ovat sa-
manlaisia, mutta lehdet ovat kapean kolmiomai-
sia, vertaa isonuijasammal → Meesia longiseta ja 
pohjannuijasammal → M. hexasticha. 

Levinneisyys
Laajalti pohjoisella pallonpuoliskolla Euraasias-
sa ja Pohjois-Amerikassa tavattava kenosammal 
viihtyy etenkin viileässä vyöhykkeessä. Se tun-
netaan myös Etelä-Afrikasta ja Tulimaasta. Sam-
mal kasvaa Islannissa ja Huippuvuorilla, sekä 
Baltian maissa harvakseltaan ja runsaimmin 
kalkkialueilla. Venäjällä sitä on Karjalan tasa-
vallassa ja Murmanskin alueella. Se tunnetaan 
kaikista Pohjoismaista. Suomessa sammal on 
harvinainen, ja sen esiintymisalue on hajanai-
nen, kalkkialueille keskittynyt. A–U, OP–Ks, 
EnL. 

Biologia
Kenosammal on mätästävä monivuotinen laji, 
mutta useinkin paikallaan lyhytikäinen. Yksi-
kotisena se on yleisesti itiöpesäkkeellinen. Itiöt 
ovat melko kookkaita eivätkä siten soveliaita 
kaukolevintään. Kenosammal on huono kilpai-
lija, mutta leviää helposti paljastuneelle lettotur-
peelle ojamaille, ojanpieliin, talviteiden ja met-
säkoneurien laitoihin tai hirven polkemiin, mistä 
se kuitenkin muun sammalikon ja kasvipeitteen 
vahvistuttua pian häviää. 

Kenosammal kasvaa kosteilla 
kalkkipitoisilla paikoilla, kalk-
kiseutujen lähdepurojen reuna-
milla, tihkupinnoilla ja lettorim-
pien reunamättäiden turpeella, 
lettorämeiden väliköissä etenkin 
paljastuneilla paikoilla ja joskus 
myös lettopainanteessa märällä 
lahopuulla. Sitä saattaa löytää 
myös kosteilta varjoisilta kalk-
kikallioilta ja kalkkisoraikoilta 
humuksensekaiselta maalta, 
sekä ihmisen käsittelemistä ym-
päristöistä kuten suopelloilta ja 
kalkkialueiden niittyjen ojista. 
Tunturikoivikossa se kasvaa kosteissa juoteissa 
kalkkialustalla. Laji on hyötynyt kosteiden kalk-
kipitoisten ympäristöjen laidunnuksesta, kunhan 
se ei ole ollut liian kuluttavaa. 

Seuralaislajit
Kenosammalen seurassa kasvaa kalkkilähtei-
den luonteenomaisia sammalia, kuten sirppi-
huurresammalta Palustriella falcata, pohjan-
huurresammalta P. decipiens ja siro huurresammalta 
Cratoneuron filicinum, sekä tavallisempien tihku-
lettojen lajien ohella myös tihkunuijasammalta, 
mustapääsammalta Catoscopium nigritum ja let-
tosiipisammalta Fissidens adianthoides sekä mak-
sasammalista vaateliaita lähdehammas sammalta 
Leiocolea bantriensis, tulvahammas sammalta L. 
gillmanii ja etelänkehräsammalta → Moerckia 
hibernica. Muutamalla paikalla lähellä on myös 
vaarantunutta kupusientä lettotuhkeloa Bovista 
paludosa. Putkilokasvilajisto on niin ikään runsas 
kenosammalen kasvupaikoilla, seuralaisista mai-
nittakoon vuorolehtihorsma Epilobium davuricum 
ja mähkä Selaginella selaginoides. 

Kannan kehitys ja uhanalaisuus
Kenosammalta on löydetty noin 40 paikalta, joista 
15 on nykykasvupaikkoja. Suomessa lajin esiin-
tymisalue on luontaisesti pirstoutunut, ja esiin-
tymiä tunnetaan Ahvenanmaalta Enontekiön 
Lappiin. Ahvenan maalta ei ole uusia havaintoja 
sitten 1900-luvun alun, ja sammalen katsotaan-
kin hävinneen sieltä. Varsinais-Suomessa lajilla 
on suppeat esiintymät Korppoon Limskärillä 
(1933–2000) sekä Västanfjärdin Näsuddenilla 

Amblyodon dealbatus (Hedw.) P.Beauv.   

kenosammal, långhalsmossa
Vaarantunut VU A1c, B1+2c

Heimo: Meesiaceae  Lahko: Splachnales Luokka: Bryopsida
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(1989), mutta se on hävinnyt Lohjalta (1900). 
Samoin sammal on ilmeisesti hävinnyt ainoil-
ta Uudenmaan kasvupaikoiltaan Helsingistä. 
Kiimingissä (OP) kenosammal on löydetty 
useista paikoista Ison- ja Pikkuhalmeenmaan 
alueella. Tervolassa (PeP) lajilla on kahdek-
san nykyesiintymää. Näistä Auringonkorven 
ja Heini jängän–Karhuaavan suojelualueiden 
esiintymät ovat runsaita, mutta osittain käsi-
tellyllä turpeella kasvavia, joten niiden säily-
minen paikalla pitkään ei ole täysin varmaa. 
Kuusamossa (Ks) Oulangan kansallispuis-
tossa lajista tunnetaan puolen tusinaa esiin-
tymää Liikasenvaaran kylän ympäristöstä, ja 
yksi paikka on Oulankajoen kanjonissa Sallan 
puolella. Vuodesta 1990 lähtien laji on havait-
tu Kuusamossa viidellä paikalla, ja niistä yksi 
on kansallispuiston ulkopuolella. Kasvupaikat 
ovat luonnontilaisia kalkkivaikutteisia lähteik-
köjä, tihkupintoja, lettoja ja lähdepurojen var-
sia. Pohjoisimmat havainnot ovat Enontekiön 
(EnL) Saanalta (1967–2002), missä laji kasvaa 
edelleen runsaana pienellä alalla.

Sammal on taantunut etenkin Etelä-Suomes-
sa. Ahvenanmaan esiintymien häviäminen on 
seurausta kuopanreunojen ja ojansivujen ka-
toamisesta maatalouden muutosten seurauk-
sena. Uhanalaisuuden syinä ovat ojitukset, 
kaivostoiminta, metsänhoito ja rakentaminen. 
Kaivostoiminta saattaa uhata joitakin esiinty-
miä. Helsingin Mustavuorelta varjostuksen 
lisääntymisen myötä muut sammalet lienevät 
syrjäyttäneet kenosammalen. Lähteiden ja läh-
depurojen perkaus sekä lettojen ojitus ovat yhä 
uhkana sammalelle. Myös metsien hoitotoimet 
ja mm. puulajisuhteiden muutokset kasvupai-
kan ympäristössä ovat uhkana lajin esiintymil-
le. Niin ikään rantojen umpeenkasvu haittaa 
eräitä esiintymiä.

Uhanalaisuus Euroopassa 
EUR: LC, EST: DD, NOR: LC, SWE: LC
Kenosammal ei ole Euroopassa uhanalainen. 
Sillä otaksutaan olevan elinvoimainen kanta 

mm. Ruotsissa ja Norjassa. Paikoin Keski-Eu-
roopassa kenosammal on pahoin taantunut, ku-
ten moni muukin letoilla kasvava sammal laji. 
Esimerkiksi Tšekissä sitä pidetään äärimmäisen 
uhanalaisena, Puolassa se on erittäin uhanalai-
nen ja Espanjassa vaarantunut. Venäjällä se on 
uhanalainen Karjalan tasavallassa ja Murmans-
kin alueella. Unkarista sen katsotaan hävinneen, 
kuten myös suurimmasta osasta Saksaa.

Suojelu
Kenosammalen esiintymistä runsas kymmen-
kunta on luonnonsuojelualueilla ja Natura 2000 
-alueilla. Eniten suojelualueiden esiintymiä on 
Oulangan kansallispuistossa. Nykyesiintymistä 
suojelematta on osa Kiimingin kasvupaikoista 
sekä Tervolassa viisi Natura 2000 -alueiden ul-
kopuolista kasvupaikkaa. Myös Kuusamossa on 
suojelemattomia esiintymiä.

Vanhoista kasvupaikoista osa on vielä tar-
kistamatta. Varsinkin Ahvenanmaalta lajia on 
syytä etsiä edelleen. Suojelualueiden ulkopuo-
liset esiintymät tulee turvata suojelu alueita pe-
rustamalla. Kenosammalen kasvupaikat ovat 
tavallisesti lajistoltaan monimuotoisia, ja niil-
lä kasvaa muitakin harvinaisia lajeja. Tällaisia 
esiintymiä on etenkin Tervolan seudun huur-
resammallähteiköissä ja niiden lähi tuntumassa, 
ja nämä luonnonarvoiltaan valtakunnallisesti 
merkittävät kohteet tulee ehdottomasti suojella. 
Osa kohteista tarvitsee lisäksi ennallistamis- tai 
hoitotoimia. Ojia tukkimalla saadaan etenkin 
suonlaiteiden tihkupintoja ja lähdepurojen var-
sia palautetuksi sammalelle otollisiksi.

Synonyymit
-

Kirjallisuus
Ulvinen 1967, 2001

Viittaus
Ulvinen, T. 2009: Amblyodon dealbatus – vaa-
rantunut.

Tunnistaminen
Tunturiraippasammal on pieninä ruskeina tai 
ruskeanpunertavina, harvoin varjossa vihreinä 
laikkuina kasvava maksasammal. Sen nuora-
maiset versot ovat pystyjä tai kohenevia, 1–3 cm 
pitkiä ja niukkahaaraisia. Varret ovat ruskehta-

Anastrophyllum cavifolium (H.Buch & S.W.Arnell) Lammes

tunturiraippasammal, fjälltrappmossa
Vaarantunut VU D2

Heimo: Jungermanniaceae Lahko: Jungermanniales Luokka: Jungermanniopsida

via ja jäykkiä, ja niillä on niukasti tai ei lainkaan 
ritsoideja. 2–4 -liuskaiset lehdet ovat harvassa, 
tiiviisti varren myötäisiä. Lehden vatsapuolei-
nen reuna on ehyt, ja matalan kolmiomaiset 
lehtiliuskat ovat tylppäkärkisiä. Lehtisolut ovat 
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Suomessa tuntureilla harvinai-
sena 330–1250 m korkeudessa.

Seuralaislajit
Suomen esiintymissä tunturi-
raippasammalen seuralaisina 
on tavattu kalkinsuosijasamma-
lia kuten lettoväkäsammal Cam-
pylium stellatum, kultasammal 
Tomentypnum nitens, lettosiipi-
sammal Fissidens adianthoides, 
kalkkikarvasammal Ditrichum 
flexicaule ja lettokynsisammal 
Dicranum bonjeanii. Taivalkos-
ken esiintymässä tunturiraip-
pasammalen seuralaisena kas-
voi kallionäivesammal Mylia 
taylorii. 

Kannan kehitys ja uhanalaisuus
Tunturiraippasammal on löydetty Pohjois-Suo-
messa kahdeksasta paikasta. Taivalkosken (Ks) 
Kovavaarasta laji on löydetty vuonna 1998. 
Sodankylän (SoL) Pahtakoskella tunturiraip-
pasammal on havaittu 1951, mutta esiintymän 
nykytilasta ei ole tietoa. Eniten havaintoja on 
tunturialueelta Enontekiöltä (EnL) 1950- ja 1960-
luvuilta, jolloin laji on kerätty kolmelta paikalta 
Saanan pohjoisrinteeltä ja Saanajärveltä sekä 
yhdeltä paikalta Ridnitsohkkalta. Näiden esiin-
tymien nykytilaa ei tunneta. Tuorein havain-
to Enontekiöltä on Lätäsenon suun tienoilta 
Vákkovaljávrista vuodelta 2002. Utsjoen (InL) 
Rišnjárvárrilta sammal löytyi vuonna 2000.

Harvinaisen lajin uhanalaisuuden syyt ja 
uhkatekijät liittyvät suppeiden esiintymien 
yleiseen häviämisriskiin satunnaistekijöiden 
vuoksi ja ilmaston lämpenemisestä aiheutuvaan 
elinympäristöjen muuttumiseen. Taivalkosken 
esiintymää voivat uhata metsänkäsittelytoimet. 
Eräillä paikoilla uhkana saattaa olla myös turis-
tien aiheuttama kasvupaikan kuluminen. 

Uhanalaisuus Euroopassa
EUR: EN, EST: -, NOR: DD, SWE: DD
Tunturiraippasammal on Euroopassa harvinai-
nen ja se on luokiteltu erittäin uhanalaiseksi. 
Norjassa ja Ruotsissa se on puutteellisesti tun-
nettu. Venäjällä Murmanskin alueella sitä pide-
tään taantuvana.

Suojelu
Tunturiraippasammalen Sodankylän ja Tai-
valkosken esiintymät eivät ole suojelualueilla. 
Enontekiön esiintymistä yksi sijaitsee Saanan 
luonnonsuojelualueella ja muut Käsivarren 
tunturijärvien rantojensuojeluohjelman alueil-
la. Ridnitsohkkan esiintymä kuuluu Käsivarren 
erämaa-alueeseen ja Vákkovaljávrin esiintymä 

ohutseinäisiä ja trigonit suuria ja pulleita. Leh-
tiliuskojen laitasolut ovat 20–25 µm pitkiä. Leh-
tisolujen kutikula on hienorakeinen ja lehden 
tyveä kohden uurteinen. Vatsalehdet yleensä 
puuttuvat. Koirasversot ovat heikosti erilaistu-
neita; siittiöpesäkkeiden suojuslehdet ovat kas-
vulehtien kaltaisia. Tylpän monikulmikkaita, 
2-soluisia punaruskeita itujyväsiä on versoilla 
yleensä niukasti.

Tunturiraippasammal muistuttaa etenkin pik-
kuraippasammalta A. minutum, jonka kanssa se 
voi joskus kasvaa sekakasvustoina. Pikkuraip-
pasammalen lehdet ovat lähes aina 2-liuskaisia 
ja liuskojen laitasolut lyhyempiä, 15–18 µm. Li-
säksi tunturiraippasammalen varret ovat poik-
kileikkauksessa 13–14 solukerroksen paksuisia, 
kun taas pikkuraippasammalen varret ovat vain 
9–11 solukerroksen paksuisia.

Levinneisyys
Tunturiraippasammal on levinneisyydeltään 
arktinen. Se tunnetaan Pohjois-Venäjältä mm. 
Murmanskin alueelta ja Siperiasta sekä Grön-
lannista. Lajia ei ole Baltian maissa. Ruotsissa 
ja Norjassa sitä tavataan korkeimpien tunturien 
lakialueilla. Suomessa on muutamia esiintymiä 
maan pohjoisosassa myös metsävyöhykkeessä. 
Ks, SoL, EnL, InL.

Biologia
Tunturiraippasammal on lisääntymis- ja leviä-
miskyvyltään luultavasti varsin heikko. Ver-
soilla on satunnaisesti itujyväsiä, joiden avulla 
sammal voi ylläpitää paikallisia kasvustojaan. 
Sukunsa muiden lajien tapaan oletettavasti kak-
sikotisen tunturiraippasammalen koirasversoja 
tavataan vain harvoin, eikä naarasversoja ja itiö-
pesäkkeitä tunneta lainkaan. 

Tunturiraippasammal kasvaa pieninä puh-
taina kasvustoina tai muiden sammalten seassa 
tihkupintojen mättäillä ja kivillä sekä märällä 
mineraalimaalla enimmäkseen tunturien laki-
alueilla. Metsävyöhykkeessä kasvupaikat ovat 
kosteiden painanteiden reunamilla. Ruotsissa 
havaintoja on 1000–1100 m korkeuteen asti ja 
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Lätäsenon–Hietajoen soidensuojelualueeseen. 
Koska useimpien esiintymien nykytilaa ei tun-
neta, tulee se selvittää. Tarvittaessa esiintymät 
tulee suojella luonnonsuojelualueina.

Synonyymit
Lophozia cavifolia (H.Buch & S.W.Arnell) 
R.M.Schust.
Orthocaulis cavifolius H.Buch & S.W.Arnell

bilophozia spp., lovisammalet 
Lophozia spp. ja pussisamma-
let Marsupella spp. saattavat 
muistuttaa etelänraippasam-
malta, mutta sen luonteen-
omainen periantti ja lehtien 
kiinnittyminen varteen siten, 
että lehti on hieman selkäpuo-
lelle kääntynyt, ovat parhaita 
erottavia tuntomerkkejä. 

Levinneisyys
Etelänraippasammal on lie-
västi mantereinen laji, jota 
tavataan paikoitellen poh-
joisen pallonpuoliskon lehtimetsävyöhykkeen 
pohjoisosista havu metsävyöhykkeen keski-
osiin. Länsi-Euroopasta laji puuttuu kokonaan, 
ja se karttaa myös Välimeren aluetta. Keski-
Euroopassa laji on paikoittainen keskittyen ha-
vumetsäisille vuoristoseuduille. Eteläisinnä se 
tunnetaan Pohjois-Italiasta ja -Balkanilta, idässä 
Ukrainasta. Venäjällä se kasvaa Uralilla, mistä 
levinneisyys jatkuu Kaukasukselta Etelä-Siperi-
aa myöten Kauko-Itään sekä Japaniin. Tanskasta 
ja Baltian maista lajia ei tunneta, eikä myöskään 
Venäjältä Karjalan tasavallasta. Skandinaviassa 
etelänraippasammal esiintyy Ruotsin ja Norjan 
etelä- ja keskiosissa. Norjassa laji on paikoin 
tavallinen kostea ilmastoisessa länsiosassa, 
muualla harvinainen. Ruotsissa sillä on yli sata 
nykyistä kasvupaikkaa esiintymien keskittyessä 
maan lounaisosiin. Suomessa lajin painopiste on 
eteläisissä maakunnissa, jos kohta sitä on tavattu 
Kainuussa saakka. A–ES, PH–PK, Kn. 

Biologia
Etelänraippasammal on kaksikotinen, mutta 
tuottaa silti yleisesti itiöpesäkkeitä. Naaras-
versot ovat hieman koiraita isompia. Itujyvä-

Tunnistaminen 
Etelänraippasammal on 1–2 cm pitkä ja noin 
2 mm leveä tummahkon tai ruskehtavan vih-
reä, tiheinä laikkuina kasvava maksasammal. 
Lehdet ovat tiheässä, siirottavia ja tyveltään 
sepivästi puolittain vartta ympäröiviä. Lehtien 
kärkilovi on avara ja lehtiliuskat suippoja. Solut 
ovat lehden tyviosassa noin 17 x 25 µm, laidoilla 
hieman pienempiä. Solujen kutikula on papilli-
kas ja trigonit yleensä vahvoja. Varsien latvois-
sa yksittäin sijaitsevat periantit ovat päärynän-
muotoisia ja selvästi suojuslehtiensä yläpuolelle 
kohoavia. Periantin suu on liuskainen ja liuskat 
ovat hampaisia. Etelänraippasammalella on 
punaruskeita kulmikkaita itujyväsiä, jotka ovat 
kaksisoluisia.

Etelänraippasammalen kasvutapa on pysty, 
melkein typäkkä eikä raippamainen kuten sen 
yleisillä sukulaisilla pikkuraippasammalella A. 
minutum ja isoraippasammalella A. saxicola. Pik-
kuraippasammal sekä eräät pykäsammalet Bar-

Sphenolobus cavifolius (H.Buch & S.W.Arnell) 
Müll. Frib.

Kirjallisuus
Hallingbäck 1998a, Lammes 1977a, 1977b

Viittaus
Laaka-Lindberg, S. 2009: Anastrophyllum cavi-
folium – vaarantunut.

Anastrophyllum michauxii (F.Weber) H.Buch  

etelänraippasammal, skogstrappmossa
Vaarantunut VU vastuulaji  •  A1c, B1+2bcde

Heimo: Jungermanniaceae Lahko: Jungermanniales Luokka: Jungermanniopsida
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selliset versot ovat melko harvinaisia. Ne ovat 
usein pienikokoisia, ja niitä esiintyy etenkin kui-
vahkoilla kasvupaikoilla. Pieni-itiöisen (noin 10 
µm) etelänraippasammalen kaukoleviämiskyky 
lienee kohtalainen.

Elinympäristöltään etelänraippasammal vaatii 
tasaista ja pysyvää ilmankosteutta. Useimmiten 
sen tapaa karun silikaattikallion jyrkästi viistol-
ta kivipinnalta, joskus kalliorotkon isolta siirto-
lohkareelta tai vanhan kangas metsän tai korven 
maahan kaatuneelta järeältä lahopuulta. Laho-
puustoisilla kasvupaikoilla on tavallisesti pitkä 
lahopuujatkumo. 

Seuralaislajit
Useimmat etelänraippasammalen seuralaislajit 
ovat aivan tavanomaisia kalliosammalia, kuten 
kivikynsisammal Dicranum scoparium, kivi turkki-
sammal Paraleucobryum longifolium, pikkuraip-
pasammal, kantopykäsammal Barbilophozia atte-
nuata, pohjanlovisammal Lophozia sudetica, kieli-
kinnas sammal Scapania lingulata ja iso kämmen-
sammal Tritomaria quinquedentata. Harvemmin 
seurassa voivat kasvaa vaateliaat kosteiden 
kallioiden lajit kuten pikku saha sammal Bazzania 
tricrenata, etelänhopea sammal Gymnomitrion ob-
tusum tai vuoripussi sammal → Marsupella spar-
sifolia. Harvinaisia laho puu seuralaisia edustavat 
pikkulovisammal Lophozia ascendens ja kantopaa-
nusammal → Calypogeia suecica. 

Kannan kehitys ja uhanalaisuus
Etelänraippasammalta on löydetty Suomessa 
kaikkiaan yli 50 paikalta. 38 paikasta on nykyha-
vaintoja. Ahvenanmaalta on tiedossa 7 esiinty-
mää 1800-luvulta, pääasiassa kallio jyrkänteiltä. 
Varsinais-Suomesta on 10 melko tuoretta ha-
vaintoa lounais saaristosta ja Lohjan seudulta. 
Uudeltamaalta on vanhoja tietoja 1800–1900-lu-
kujen vaihteesta Helsingin kanta kaupungin tun-
tumasta ja Vantaalta sekä 1920-luvulta Inkoosta. 
Kaikki nämä esiintymät lienevät jo hävinneet. 
Nuuksiossa ja Lapinjärvellä lajia edelleen kas-
vaa. Etelä-Karjalasta on yksi havainto Haminasta 
(2002). Satakunnan ainoa kasvupaikka Noormar-
kussa (1937) on saattanut hävitä. Etelä-Hämeestä, 
etenkin Pirkanmaalta, tunnetaan viitisentoista 
esiintymää. Melkein kaikki niistä, samoin kuin 
Pohjois-Hämeen esiintymä Virroilla ja Pohjois-
Savon esiintymä Enonkoskella, on löydetty 2000- 
luvulla. Myös havainnot Pohjois-Karjalasta (Toh-
majärvi 1988) ja Kainuusta (Kuhmo 1993) ovat 
melko tuoreita. Etelä-Savosta on vanha tieto Kan-
gasniemeltä (1874).

Nykytiedot etelänraippasammalen kasvupai-
koista osoittavat toisaalta selvää kannan taan-
tumista, toisaalta säilymistä ja vankistumista. 
Asutuksen leviäminen moninaisine rakennus-

toimintoineen on hävittänyt sammalen kaupun-
kiseuduilta ja muilta taajama-alueilta. Muualla 
suurin uhka on ollut metsänhakkuu: ensin kas-
vupaikka käy liian avoimeksi ja myöhemmin tai-
mikon varttuessa se voi muuttua liian varjoiseksi. 
Lahopuujatkumon katkeaminen ja kookkaan la-
hopuuston puuttuminen on kaventanut lajin elin-
mahdollisuuksia talousmetsissä. Harvinaisena ja 
pienialaisia kasvustoja muodostavana etelänraip-
pasammal on altis myös erilaisille satunnaisteki-
jöille. Elinympäristöjen laadullisesta huononemi-
sesta huolimatta havainnot osoittavat, että laji voi 
menestyä hyvin talousmetsissäkin, kunhan vain 
varjoisia ja karuja silikaattikallioita on riittävästi 
tarjolla. Äskettäin tehdyt uudet löydöt saattavat 
olla merkki kauan olemassa olleiden ennen tunte-
mattomien kasvupaikkojen löytymisestä. 

Uhanalaisuus Euroopassa
EUR: LC, EST: -, NOR: LC, SWE: NT 
Lajia ei ole luokiteltu uhanalaiseksi Euroopassa. 
Se on erittäin uhanalainen Saksassa ja vaaran-
tunut Itävallassa ja Tšekissä sekä harvinainen 
Bulgariassa. Ruotsissa lajia pidetään suojelunar-
voisten metsäympäristöjen indikaattorina, joka 
on luokiteltu silmälläpidettäväksi. Sen kanta on 
elinvoimainen Norjassa ja monissa Itä-Euroopan 
maissa ja Balkanilla. Italiasta etelänraippasam-
malen katsotaan hävinneen.

Suojelu
Vain reilu viidesosa etelänraippasammalen esiin-
tymistä sijaitsee suojelualueilla. Nykyesiintymis-
tä neljätoista on suojelualueilla, niistä seitsemän 
pientä esiintymää Nuuksion kansallispuistossa 
Espoossa ja Vihdissä. Lounaisin suojeltu kasvu-
paikka sijaitsee Saaristomerellä Nauvon Stora 
Styrsholmin lehtojen suojelu alueella. Niin ikään 
suojeltuja ovat Etelä-Hämeen kasvupaikoista Lu-
hangan Onkisalo, Vilppulan Elämänmäki, Janak-
kalan Hyvä-Valkeen tervaleppäkorpi sekä Rump-
pukurun esiintymä Ruovedellä Helvetinjärven 
kansallispuistossa. Pohjois-Savon esiintymä on 
Koloveden kansallispuiston alueella. Myös Suo-
men pohjoisin esiintymä Kuhmon Jämäsvaarassa 
on suojeltu. 

Etelänraippasammalen esiintymistä monet 
täyttävät metsälain erityisen tärkeiden elinym-
päristöjen määritelmän. Lain nykyisten sovel-
tamisohjeiden mukaan varovaiset hakkuut ja 
maapuiden poistot ovat kuitenkin sallittuja. 
Näin ollen metsälain soveltaminen ei turvaa 
etelänraippasammalen esiintymien säilymistä. 
Etelänraippasammalen tilannetta tulee parantaa 
rauhoittamalla ainakin edustavat suojelematto-
mat esiintymäpaikat. Muilla kasvupaikoilla on 
tarpeen jättää suojapuusto kalliojyrkänteiden 
edustoille ja säästää maapuut. Lisäksi etelän-



RV

26  Ympäristöopas 2009:  Suomen uhanalaiset sammalet

raippasammalta on edelleenkin aiheellista etsiä 
sopivista elinympäristöistä, koska lajilla on mitä 
ilmeisimmin vielä tuntemattomia esiintymiä.

Synonyymit
Sphenolobus michauxii (F.Weber) Steph.  

Niiden suulla on 1–2 solun pi-
tuisia matalia hampaita. Puna-
ruskeat itiöt ovat pieniä, 12–15 
µm halkaisijaltaan. Yleensä 
1-soluiset monikulmaiset itu-
jyväset ovat viininpunaisia ja 
kooltaan 16–19 x 18–21 µm.

Kururaippasammal voi 
muistuttaa pikkuraippasam-
malen muunnosta A. minutum 
var. minutum tai etelänraippa-
sammalta →A. michauxii. Ensin 
mainitusta kururaippasammal 
eroaa purppuransävyisen vä-
rityksensä, hieman johteisten 
lehtiensä ja solujensa kook-
kaiden, usein pulleiden trigonien perusteella. 
Etelänraippasammalesta kururaippasammalen 
erottaa versojen värisävyn lisäksi pienempi ko-
ko ja pystyt, suorat lehdet, joiden selkäpuoleiset 
lehtiliuskat ovat siirottavia.  

Levinneisyys
Yleislevinneisyydeltään pohjoisen pallonpuo-
liskon arktisilla alueilla tavattavaa kururaip-
pasammalta kasvaa Euroopassa ainoastaan 
Skandinavian pohjoisosissa ja Pohjois-Venäjällä 
Murmanskin alueella. Aasiassa se tunnetaan 
Keski- ja Itä-Siperiasta ja Pohjois-Amerikassa 
Alaskasta ja Kanadasta. Sitä tavataan myös 
Grönlannissa. Pohjoismaissa kururaippasam-
mal tunnetaan Pohjois-Ruotsista ja Suomen 
pohjoisosasta. Ks, InL.

Biologia
Kururaippasammal on yksikotinen. Siittiö- ja 
munapesäkkeistöt ovat joko peräkkäin samal-
la versolla tai saman verson eri haaroilla. Täs-
sä suhteessa kururaippasammal eroaa muista 
Skandinaviassa tavattavista raippasammalla-
jeista. Suvulliset versot ovat yleisiä, ja sammal 

Tunnistaminen
Pieninä kasvustoina tai yksin versoin muiden 
sammalten seassa kasvava vihreä tai oranssin-
punertava kururaippasammal on rehevien soi-
den ja kalliokurujen maksasammal. Sen niuk-
kahaaraiset pystyt tai kohenevat varret ovat 1–2 
cm pitkiä ja mutkittelevia, ja niissä on runsaasti 
ritsoideja aina verson latvaa myöten. Lehdet 
ovat vinosti varteen kiinnittyneitä ja pystyjä. 
Kaksiliuskaiset lehdet ovat muodoltaan leveän 
soikeita tai suikeita ja leveimmillään tyvestä, 
joka on johteinen. Soikean kolmiomaiset tylp-
pä- tai suippokärkiset lehtiliuskat ovat noin 
⅓ – ½ lehden pituudesta. Lehtisolut ovat pieniä, 
nelikulmaisia ja paksuseinäisiä. Niiden trigonit 
ovat kohtalaisen suuria ja joskus pulleita. Kuti-
kula on lehden tyvipuolella rakeinen tai kevyesti 
uurteinen. Lehtisoluissa on 2–5 soikeanpyöreää 
rakeista öljykappaletta. Koirasversojen kärjissä 
on 3–12, joskus jopa 25 paria siittiöpesäkkeiden 
suojuslehtiä, joiden tyvet ovat hieman pullis-
tuneita. Selkäpuolella suojuslehden tyvessä on 
hammas tai kapea liuska. Munapesäkkeiden 
suojuslehdet ovat varsilehtiä selvästi suurempia, 
ja suojusvatsalehti yleensä puuttuu. Lieriömäi-
set periantit ovat pystyjä ja syvään poimuisia. 

Kirjallisuus
Nitare 2000, Pettersson 1997, Söderström ym. 
2002.

Viittaus
Parnela, A. 2009: Anastrophyllum michauxii – 
vaarantunut. 

Anastrophyllum sphenoloboides R.M.Schust.

kururaippasammal, myrtrappmossa
Erittäin uhanalainen EN §  •  D2

Heimo: Jungermanniaceae Lahko: Jungermanniales Luokka: Jungermanniopsida
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tuottaa itiöpesäkkeitä ja itiöitä ainakin ajoittain. 
Joskus versoihin kehittyy myös itujyväsiä. Le-
viämiskyky lienee siten suhteellisen hyvä.

Kururaippasammal kasvaa kalkkipitoisella 
märällä maalla ja joskus ohutturpeisten ravin-
teisten soiden mättäillä yleensä muiden sam-
malten seassa tai harvoin pieninä puhtaina 
kasvustoina. Joskus se kasvaa myös varjoisten 
kalliojyrkänteiden ja kurujen tyvillä rakkakivi-
kossa tai ohuella turvemaalla. 

Seuralaislajit
Kururaippasammal kasvaa muiden soiden ja 
kalliokurujen sammalten seassa. Seuralaisik-
si on meillä ilmoitettu muun muassa tunturi-
kynsisammal Dicranum elongatum, rämekyn-
sisammal D. undulatum, pikkuraippasammal, 
pussikämmensammal Tritomaria polita, isokäm-
mensammal T. quinquedentata, suopykäsammal 
Barbilophozia binsteadii, rahkanäivesammal Mylia 
anomala, lovisammalia Lophozia spp. ja pihtisam-
malia Cephalozia spp. 

Kannan kehitys ja uhanalaisuus
Kururaippasammal tunnetaan kolmesta paikas-
ta Suomen Lapista. Kuusamon (Ks) Jäkälävuo-
man esiintymä löytyi vuonna 1976, ja sammal 
havaittiin paikalla myös vuonna 1999. Tieto Ina-
rin (InL) Syysjärven esiintymästä on vuodelta 
1980, mutta lajia etsittäessä vuonna 2004 sitä ei 
onnistuttu löytämään uudestaan. Ympäristön 
tila ei tiettävästi kuitenkaan ole tässä esiinty-
mässä muuttunut. Vuonna 2005 kururaippa-
sammal löytyi Utsjoelta Patonivan Vaisjeaggin 
suoalueelta. 

Lajin uhanalaisuus liittyy harvinaisuuteen 
ja pieneen populaatiokokoon, lisäksi ojitukset 
ja metsätalous ovat vähentäneet lajille sopivia 

Tunnistaminen
Kurusammal on kärkipesäkkeinen lehtisammal, 
jonka pystykasvuiset versot muodostavat kalpe-
an tai kellertävän vihreitä, kiiltäviä kasvustoja. 
Kasvustot ovat tiiviitä, yhdestä muutamaan 
senttimetrin korkuisia, mutta yksittäisiä verso-
ja voi myös löytää muiden sammalten joukosta. 
Lehdet ovat tiiviisti vartta vasten painautuneita, 
joten versot ovat matomaisia. Lehtihangoissa on 
usein lyhytperäisiä itusilmuja tai versoja. Lehdet 

elinympäristöjä etenkin Koillismaalla ja Metsä-
Lapissa. Kururaippasammalen esiintymien hä-
viämisen voivat aiheuttaa erilaiset pieniä kasvus-
toja uhkaavat satunnaistekijät. Jäkälävuoman kal-
lionaluslohkareikolla sammalen esiintymää saat-
taa uhata retkeilyn aiheuttama kuluminen, tosin 
viralliset kulkureitit on ohjattu herkän vuoman 
ulkopuolelle. Ilmaston lämpenemisestä johtuva 
elinympäristöjen muuttuminen voi uhata arkti-
sen kururaippasammalen säilymistä Suomessa. 

Uhanalaisuus Euroopassa
EUR: CR, EST: -, NOR: -, SWE: DD
Kururaippasammal on luokiteltu Euroopassa ää-
rimmäisen uhanalaiseksi. Ruotsissa sen tilanne 
on puutteellisesti tunnettu ja Venäjällä Murmans-
kin alueella se on harvinainen. 

Suojelu
Kururaippasammalen Jäkälävuoman esiintymä 
kuuluu Oulangan kansallispuistoon. Inarin Syys-
järven ja Utsjoen Vaisjeaggin esiintymät eivät ole 
suojelualueilla. Syysjärven esiintymää pitää vielä 
etsiä ja kaikkien esiintymien tilaa seurata. Lisäksi 
pienikokoisena ja muita lähilajeja muistuttavana 
mahdollisesti vaille huomiota jäänyttä kururaip-
pasammalta tulee etsiä sopivilta kasvupaikoilta 
etenkin tunturialueella. 

Synonyymit
-

Kirjallisuus
Hallingbäck 1998b, Söderström 2001.

Viittaus
Laaka-Lindberg, S. 2009: Anastrophyllum sphe-
noloboides – erittäin uhanalainen.

Anomobryum concinnatum (Spruce) Lindb.

kurusammal, masknicka
Vaarantunut VU D2

Heimo: Bryaceae Lahko: Bryales Luokka: Bryopsida

ovat soikeahkoja ja tylppäkärkisiä verrattuna 
useimpiin muihin lähisukuisiin sammaliin. Kes-
kisuoni ulottuu lehden kärkeen saakka tai hiu-
kan sen alapuolelle, ja lehden laidat ovat ham-
paattomia tai hyvin pienihampaisia. Pesäke on 
pysty, pitkäperäinen. Sen suuvarus on surkastu-
nut. Itiöt ovat pieniä, noin 14 μm:n kokoisia.

Kurusammal on melko vaatimattoman nä-
köinen sammal, joka muistuttaa lähisukulaisi-
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aan hiirensammalia Bryum spp. Kurusammalen 
varsi on tyveltä punertava ja varrella on karhea-
papillisia juurtumahapsia. Useimmista hiiren-
sammalista sen voi maastossa erottaa versojen 
kiillon perusteella. Hiirensammalista poiketen 
kurusammalen lehdistä puuttuu kapeiden solu-
jen muodostama reunasolukko. Mikroskoopissa 
sen erottaa myös lehden kärjen kapeiden ja pak-
suseinäisten matomaisten solujen perusteella. 
Skandeilla kasvaa läheinen A. julaceum, jonka 
muunnokseksi kurusammal usein katsotaan. 
Sen lehdet ovat vahvasti kuperia, eikä sillä ole 
itusilmuja. Hyvin harvinaiset itiöpesäkkeet ovat 
sivulle sojottavia tai nuokkuvia. Suuvarus on 
hyvin kehittynyt. Laji on myös Suomen tuntu-
rialueelta löydettävissä. 

Levinneisyys
Kurusammalen levinneisyysalue on laaja Eu-
raasian arktisilla ja alpiinisilla alueilla Intiaa ja 
Japania myöten. Euroopassa lajin levinneisyys 
keskittyy vuoristoihin. Venäjällä kurusammal-
ta tavataan harvinaisena Murmanskin alueella 
entisessä Sallassa. Tanskasta ja Baltian maista 
sitä ei tunneta. Pohjoismaissa kurusammal on 
paikoittain tavallinen Skandien alueella Etelä-
Ruotsia myöten. Sammalta esiintyy myös Islan-
nissa. Suomesta tiedetään neljä kasvupaikkaa 
Luoteis-Enontekiön tuntureilta. EnL.

Biologia
Kaksikotisen kurusammalen kasvustoissa ta-
vataan itiöpesäkkeitä vain harvoin. Suomesta 
kerätyistä näytteistä ne puuttuvat tyystin. Ku-
rusammal leviää myös suvuttomasti lehtihan-
koihin kehittyvien itusilmujen tai lyhyiden su-
vuttomaan levintään erikoistuneiden irtoavien 
haarojen avulla. 

Kurusammal kasvaa kostealla maalla sekä 
hienojakoisen maan peittämillä kivillä tai valu-
vetisillä kallioilla. Koska sammal viihtyy kosteis-
sa ympäristöissä, esiintymät ovat usein purojen 
varsilla. Suomessa melkein kaikki kasvupaikat 

sijaitsevat pahtakallioi-
den kosteilla terasseil-
la. Laji suosii liuske- tai 
hiekkakivialustaa, jon-
ka pH on lähellä neut-
raalia. 

Seuralaislajit
Seuralaislajeista Suo-
men kasvupaikoilla ei 
ole tarkkaa tietoa, mutta 
samanlaisilla paikoilla 
Lounais-Kilpisjärvellä 
tavataan yleisinä esi-
merkiksi pahtaome-

nasammalta Bartramia halleriana, nuorasammal-
ta Pterigynandrum filiforme ja pulkkasammalta 
Sauteria alpina. Ruotsin tuntureilla seuralaisina 
ovat mm. tummauurnasammal Amphidium lap-
ponicum, säiläsammal Blindia acuta, pohjanpu-
rosammal Hygrohypnum alpestre ja kalliolähde-
sammal Philonotis tomentella. Entisessä Sallassa 
Kutsan Hirveäkalliolla seurana on lapinseita-
sammal Plagiobryum zieri. 

Kannan kehitys ja uhanalaisuus
Tiedot kaikista neljästä Suomen kurusammale-
siintymästä perustuvat H. Roivaisen 1930–60-
lukujen aikana Enontekiön (EnL) Saanan, Jol-
lanoaivin ja Annjalonjin pahdoilta ja Poroenon 
Vallinkorvan Pirunportin jyrkänteeltä keräämiin 
näytteisiin. Esiintymien nykyistä kuntoa ei her-
baarionäytteiden epätarkkojen sijaintitietojen 
takia ole pystytty varmistamaan. Saanan esiin-
tymä paljastui vasta 2004 Roivaisen sieltä kerää-
män näytteen löydyttyä Tukholman kasvimuse-
osta. Vaikka Saana kuuluu Kilpisjärven alueen 
kohteista sammaltutkijoiden tarkimmin tutki-
miin, ei kurusammalta ole sielläkään löydetty 
Roivaisen 1936 tekemän havainnon jälkeen. 

Esiintymien tilaa ei tunneta, joten niiden uh-
katekijöistäkään ei ole tietoa. Lajin suomalainen 
kanta on suppea ja sille sopivia elinympäristöjä 
varsin niukasti tarjolla. Ilmaston lämpeneminen 
saattaa uhata tämän tunturisammalen esiinty-
miä.

Uhanalaisuus Euroopassa
EUR: LC, EST: -, NOR: LC, SWE: LC
Muualla Euroopassa, mukaan lukien muut 
Skandinavian maat, kurusammalen kanta on 
elinvoimainen. Ruotsissa ja Norjassa laji esiin-
tyy paikoittaisena, mutta kasvupaikoillaan se 
on verraten runsas.

Suojelu
Kaikki esiintymät sijaitsevat joko Käsivarren 
erämaa-alueella tai Annjalonjin ja Saanan luon-
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nonsuojelualueilla. Pirunportti on rauhoitettu 
Metsähallituksen päätöksellä. Vanhojen esiinty-
mien nykytila tulee tarkistaa. Mikäli esiintymiä 
löytyy, ne tulee ottaa huomioon alueiden käyt-
tösuunnitelmissa. 

Synonyymit
Anomobryum julaceum (Schrad. ex P.Gaertn. et al.) 
Schimp. var. concinnatum (Spruce) J.E.Zetterst.

Tunnistaminen
Etelänruostesammal on tavallisesti mattomai-
sina laikkuina, mutta myös yksitellen muiden 
sammalten joukossa kasvava haarapesäkkeinen 
lehtisammal. Versojen päärangat ovat alustan-
myötäisesti suikertelevia, 5–10 cm pitkiä, ja 
niistä kohoaa pystyjä, 1–4 cm korkeita sivuhaa-
roja. Nuoret osat ovat tummanvihreitä, vanhat 
kellan- tai tummanruskeita. Lehdet ovat tihe-
ässä ja kosteina ulospäin harittavia, mikä antaa 
sammalelle pörröisen ulkonäön. Lehtisolut ovat 
pyöristyneen kuusikulmaisia ja papillikkaita, 
keskisuoni on vahva ja lehden kärkeen ulottuva. 
Pysty itiöpesäke on lieriömäinen, ja itiöt pieniä, 
11–16 µm.

Etelänruostesammal muistuttaa eniten lähi-
lajiaan isoruostesammalta A. viticulosus. Siitä, 
samoin kuin muista ruostesammalista, lajin erot-
taa parhaiten lehtimuodon perusteella: lehden 
kärki on pyöreän tylppä ja tyvi molemminpuo-
lin leveälti korvakemaisesti laajentunut. Muilla 
ruostesammalilla lehden kärki on yleensä suip-
po, ja tyvi on korvakkeeton, vaikka se olisikin 
sepivä.

Kirjallisuus
Hill ym. 2006, Mårtensson 1956, Roivainen 1934, 
Tuomikoski 1939 

Viittaus
Huttunen, S. & Virtanen, R. 2009: Anomobryum 
concinnatum – vaarantunut.

Anomodon rugelii (Müll.Hal.) Keissl.

etelänruostesammal, mörk baronmossa
Erittäin uhanalainen EN §  •  B1+2abcd

Heimo: Anomodontaceae Lahko: Hypnales Luokka: Bryopsida

Levinneisyys
Etelänruostesammalen hieman 
mantereinen päälevinneisyys-
alue käsittää Euroopan, Aasian 
ja Pohjois-Amerikan lehtimet-
sävyöhykkeen. Sitä tavataan 
Virossa ja Venäjällä Leningra-
din alueella. Pohjoismaissa 
se puuttuu Tanskasta, mutta 
Norjassa ja Ruotsissa sen levin-
neisyyden pohjoisraja ulottuu 
havumetsävyöhykkeen etelä-
boreaaliseen osaan. Suomessa 
laji on lounainen ja harvinai-
nen. V, St, EH. 

Biologia
Etelänruostesammal on kaksikotinen, ja se tuot-
taa aniharvoin itiöpesäkkeitä. Vaikka itiöt ovat 
pieniä, vaikuttaa lajin leviämiskyky heikolta. 
Sammal lienee myös altis kärsimään muiden 
nopeakasvuisempien lajien kilpailusta.

Etelänruostesammalen elinympäristöille on 
ominaista varjoisuus sekä korkea ja tasainen il-
mankosteus. Jalot lehtipuut sekä vaateliaat pen-
saat ja ruohot kuuluvat olennaisesti sen elinpii-
riin. Suomessa laji kasvaa useimmiten lehdoissa 
pienten rinnepurojen kivillä, etelämpänä myös 
vanhojen puiden rungoilla. Etelänruostesam-
malta on pidetty jossain määrin kalkinsuosijana, 
mutta meillä sitä on tavattu yhtälailla happa-
milta silikaattikiviltä kuin liuske- tai kalkkiki-
viltäkin.

Seuralaislajit
Seuralaislajisto koostuu pääasiassa tavallisista 
eteläsuomalaisten lehtojen kivillä ja kalliosei-
nämillä kasvavista lajeista, joita ovat mm. tal-
jaruostesammal Anomodon attenuatus, useat sui-
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kerosammalet Brachythecium spp., lehtokivisam-
mal Grimmia hartmanii, viuhkasammal Homalia 
trichomanoides, kalliopalmikkosammal Hypnum 
cupressiforme, metsälehväsammal Plagiomnium 
cuspidatum, monet laakasammalet Plagiotheci-
um spp., kilpilehväsammal Rhizomnium punc-
tatum, metsäkamppisammal Sanionia uncinata 
ja rauniopaasisammal Schistidium apocarpum 
sekä maksasammalista etenkin metsäpykäsam-
mal Barbilophozia barbata, pikkukastesammal 
Plagiochila porelloides sekä eräät lovisammalet 
Lophozia spp. ja kinnassammalet Scapania spp. 
Kalkkilohkareilla seuralaislajeina voi olla myös 
aitoja kalkkisammalia.

Kannan kehitys ja uhanalaisuus
Esiintymiä tunnetaan kymmenen, joista kuusi 
on nykyisiä. Varsinais-Suomesta etelänruos-
tesammal on löydetty Vihdistä (1871), Karkki-
lan Haaviston seudulta (1992), Karjalohjan Kar-
kalista (1968, 1989) ja Lohjan Seppälänsaaresta 
(1991). Satakunnasta on havainto Vammalasta 
1960-luvulta, mutta lajia ei ole sittemmin sieltä 
löydetty useista yrityksistä huolimatta. Vamma-
lan esiintymäpaikka on kaivosalueen tuntumas-
sa, ja esiintymä on todennäköisesti tuhoutunut 
louhostoiminnan ja metsän hakkuiden seurauk-
sena. Etelä-Hämeestä on Asikkalasta vanhoja 
havaintoja 1860–70-luvuilta, mutta lajia ei sieltä 
myöhemmin etsittäessä enää löytynyt. Lam-
milta laji tunnetaan kahdesta paikasta (Letkun 
lehto 1965, 2005, Halila 1987, 2005). Lisäksi sitä 
on viime vuosina löydetty Nokialta Haaviston 
vuorijalavalehdosta (1999, 2004) ja Orivedeltä 
Humalamäennoron luonnonsuojelualueelta 
(1995, 2001 ja 2006). 

Etelänruostesammalta on pidetty taantuvana 
lajina, mutta viimeisten 10–15 vuoden aikana 
siitä on tehty kuusi uutta havaintoa. Tämä to-
sin merkinnee vain sopivien elinympäristöjen 

tarkempaa tutkimista. Lammin Letkun lehdon 
esiintymä näytti kärsineen 1990-luvun alun hak-
kuista, mutta pähkinäkasvuston umpeuduttua 
esiintymä on toipunut, mikä on voitu todeta vii-
meaikaisissa tarkistuksissa. Kolmelta vanhim-
malta kasvupaikalta (Vihti, Vammala ja Asikka-
la) ei nykyhavaintoja ole, joten laji on katsottu 
niiltä hävinneeksi. Kasvupaikkoja on aikoinaan 
raivattu pelloiksi ja sittemmin ovat metsien hak-
kuut ja purojen ruoppaukset hävittäneet esiin-
tymiä. Lehtojen avohakkuut ja kuusettuminen 
lienevät suurin uhka etelänruostesammalelle. 

Uhanalaisuus Euroopassa
EUR: LC, EST: EN, NOR: LC, SWE: LC
Etelänruostesammal ei ole uhanalainen Euroo-
passa. Suomen lisäksi se on uhanalaisten lajien 
listoilla Virossa ja Saksassa sekä Leningradin 
alueella Venäjällä.

Suojelu
Karkkilan esiintymää lukuun ottamatta ete-
länruostesammalen kaikki nykyesiintymät 
sijaitsevat luonnonsuojelualueilla ja Natura 
2000 -alueilla. Esiintymien tilaa tulee seurata. 
Suojelluillakin esiintymispaikoilla on pyrittävä 
säilyttämään elinympäristö entisellään. Lajia 
kannattaa edelleen etsiä Lounais-Suomen ja 
Hämeen lehdoista.

Synonyymit
-

Kirjallisuus
Karttunen 1998a, Myllys 1994, Parnela 1996, 
Sjögren 1984a

Viittaus
Parnela, A. 2009: Anomodon rugelii – erittäin 
uhanalainen.

Aongstroemia longipes (Sommerf.) Bruch & Schimp. 

piirtosammal, stiftmossa
Vaarantunut VU A1c, D2

Heimo: Dicranaceae Lahko: Dicranales Luokka: Bryopsida

Tunnistaminen
Piirtosammal on pieni 5–15 mm korkeita, tiheitä 
tummanvihreitä kasvustoja muodostava kärki-
pesäkkeinen lehtisammal. Sopiville paikoille se 
muodostaa joskus laajojakin versostoja. Versot 
ovat pystyjä, ohuita, liereitä, mailamaisia, kiil-
täviä ja jokseenkin haarattomia. Versojen tyvel-
lä on ruskeaa juurtumahapsistoa. Lehdet ovat 

varrenmyötäisiä, suomumaisia, 
soikeita ja tylppäkärkisiä. Lehti-
laita on ehyt, mutta kärjestä pykä-
läinen. Solut ovat pitkänomaisia, 
melko paksuseinäisiä, ja keskisuo-
ni on ohut, lähes kärkeen ulottuva. 
Naaraskasveilla munapesäkkeistön 
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suojuslehdet ovat pitkiä ja muodostavat varren 
kärkeen tupsun. Pesäkkeen perä on 10–15 mm 
pitkä, punainen ja hieman mutkainen. Pesäke on 
lyhyen soikea ja pysty. Itiöt ovat halkaisijaltaan 
n. 16 µm.

Eräät varstasammalet Pohlia spp. muodosta-
vat samanlaisia pystyversoisia kasvustoja. Nii-
den lehdet ovat kuitenkin suippokärkisiä. Niillä 
on usein lehtihangoissa itusilmuja. Tuntureilla 
myös kurusammal → Anomobryum concinnatum 
on hyvin samanlainen. Sillä keskisuoni on kui-
tenkin lyhyempi ja solut kapean matomaisia.

Levinneisyys
Piirtosammal on laajalti levinnyt etenkin havu-
metsävyöhykkeessä Euraasiassa ja Pohjois-Ame-
rikassa. Kaikkialla se on kuitenkin harvinainen. 
Keski-Euroopassa sammalta on vuoristoissa, lä-
hinnä Alpeilla, ja se tunnetaan Huippuvuorilta 
ja Grönlannista. Venäjällä sitä kasvaa Leningra-
din ja Murmanskin alueilla. Tanskasta ja Baltian 
maista se puuttuu. Islannissa se on melko ylei-
nen. Muissa Pohjoismaissa sitä on harvakseltaan 
Ruotsin ja Norjan keski- ja pohjoisosissa. Suo-
messa sammalella on muutamia esiintymiä eri 
puolilla maata. EK, EH, ES, PK, PeP, Ks, EnL.

Biologia
Piirtosammal on kaksikotinen ja melko harvoin 
itiöpesäkkeellinen. Itiöt ovat pienehköjä ja siten 
kaukolevintään soveliaita.

Piirtosammal kasvaa avoimella kostealla hiek-
kaisella, hiesuisella tai savisella, usein humuksen 
sekaisella maalla. Sitä on löydetty järvien ran-
noilta, tihkupaljastumista, järvien ja jokien ran-
takallioilta, savisilta joutomailta ja pihaniityiltä. 
Kuusamon Liikasenvaarassa ja Enontekiöllä sitä 
on tienvarsien sammalikoissa ja maantienojassa. 
Vaikka joissakin paikoissa kasvualusta on kal-
kinpitoinen, lajia ei voi pitää kalkinsuosijana. 
Sammal on heikko kilpailija, joka vaatii avointa 
kasvutilaa ja maanpintaa paljastavia häiriöitä. 
Esiintymät saattavat olla lyhytikäisiä. Rannoilla 
voi kuitenkin olla sille avointa kasvutilaa tarjolla 
jatkuvasti.

Seuralaislajit
Piirtosammalen seurana on muita avoimen hiek-
kaisen – savisen paikan lajeja: varstasammalia, 
hiirensammalia Bryum spp., nukkasammalia 
Dicranella spp., päärynäsammalta Leptobryum 
pyriforme, törmähiekkasammalta Pogonatum ur-
nigerum, lapasammalia Pellia spp., kalkinpitoi-
sella maalla myös lettomarrassammalta Tayloria 
lingulata tai hiidensammalta Preissia quadrata. 
Kilpisjärvellä kasvupaikalla kasvavat mm. vuo-
rivarstasammal Pohlia filum ja punasirppisam-
mal Warnstorfia sarmentosa.

Kannan kehitys ja uhanalaisuus
Piirtosammalen kannan nykytilasta on varsin 
vähän tietoja. Kaikkiaan sitä on maastamme 
kerätty 13 paikasta, joista viidestä on nykyha-
vainnot. Yhdellä näistä, Simon (PeP) Tainijoen 
kasvupaikalla lajia ei kuitenkaan enää havaittu 
vuonna 2005 tehdyssä tarkistuksessa. Eteläisin 
löytöpaikka on Haminan (EK) Vehkalahden Ra-
hottavanjärven rannalla (1971). Etelä-Hämeestä 
tunnetaan Rengosta ja Hollolasta kaksi esiinty-
mää, joista on näytteitä 1800-luvulta. Lappeen-
rannasta (ES) on niin ikään vanha tieto (1907). 
Paikka on nykyisin Ihalaisen kalkkikaivoksen 
alueella. Pohjois-Karjalasta on näyte Kaavilta 
(1917). Perä-Pohjanmaalta on yksi löytö Simos-
ta Tainijoen rannalta (1991). Eniten lajia on löy-
detty Kuusamosta (Ks). Yli-Kitkan seudulta on 
vanha tieto Haatajasta (1883) ja elinvoimainen 
nykyesiintymä hieman pohjoisempaa Apajalah-
den tienoilta (1993). Liikasenvaarassa on kaksi 
lähekkäistä esiintymää entisen rajavartioston 
lähistöllä (1975 ja 1993). Enontekiöllä (EnL) on 
kolme löytöpaikkaa: Lätäsenon Hirvasvuopiol-
la (1961), Kilpisjärvellä (1990) ja Toskaljärvellä 
(2006). 

Mahdollisesti suurimmasta osasta entisiä 
kasvupaikkoja sammal on hävinnyt. Vesiraken-
taminen ja vesien säännöstely ovat tärkeimmät 
uhanalaisuuden syyt. Vesien rehevöitymisen 
aiheuttama umpeenkasvu on piirtosammalelle 
haitallista, ja eräillä paikoilla ranta on umpeen-
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kasvanut laiduntamisen loputtua. Esimerkiksi 
Haminan Rahottavanjärven kasvupaikka on 
pahoin umpeenkasvanut. Vesirakentaminen ja 
joillakin paikoilla tienvarsien ja ojien perkaus 
uhkaavat sammalen esiintymiä. Joillakin van-
hoilla rantakasvupaikoilla piirtosammal saat-
taa kasvaa edelleen, mutta sammal on harvoin 
itiöpesäkkeellinen, ja siksi sen havaitseminen 
on vaikeaa. On todennäköistä, että piirtosam-
malella on eri puolilla maata esiintymiä, joita ei 
vielä tunneta.

Uhanalaisuus Euroopassa
EUR: LC, EST: -, NOR: LC, SWE: LC
Piirtosammal ei ole uhanalainen Euroopassa. Se 
on kuitenkin uhanalaisten lajien listoilla harvi-
naisena Saksassa ja Iso-Britanniassa sekä Venä-
jällä Leningradin ja Murmanskin alueilla.

Suojelu
Enontekiön Hirvasvuopion ja Toskaljärven 
kasvupaikat ovat Käsivarren erämaa-alueella. 

Hirvasvuopion esiintymän nykytilaa ei tunneta. 
Kuusamon Liikasenvaaran esiintymät eivät ole 
Oulangan kansallispuistossa. Vanhoista piirto-
sammalen kasvupaikoista osa on vielä tarkis-
tamatta. Piirtosammalen nykyesiintymät tulee 
suojella. Tunnettujen esiintymien luonnontilan 
säilyminen on pyrittävä turvaamaan, ja tarvit-
taessa esiintymiä on hoidettava avaamalla sam-
malelle uutta kasvutilaa. Kuusamon Liikasen-
vaarassa ja Enontekiön Kilpisjärvellä tietä tulee 
hoitaa sammalen esiintymää säilyttäen.

Synonyymit
-

Kirjallisuus
Kujala ym. 1979

Viittaus
Ulvinen, T. 2009: Aongstroemia longipes – vaa-
rantunut.

Tunnistaminen
Kuulasammal on kärkipesäk-
keinen lehtisammal, jonka pie-
net suikertavat tai hieman pys-
tyt versot ovat harvahaaraisia 
ja noin 0,5–1,5 cm pituisia, ja 
niissä on paikoin ruskehtavia 
juurtumahapsia. Tyviosasta 
versot ovat tumman vihreitä 
tai mustanpuhuvia, yläosasta 
tavallisesti kellanvihreitä. Ver-
sot haarovat yleensä itiöpesäk-
keiden alta. Lehdet ovat hyvin 
kapeita, hoikan kolmiomaisia, 
terävä kärkisiä, ja niissä on selvä 
keskisuoni, joka ulottuu lähes 
kärkeen. Lehden tasainen reu-
nus on etenkin kärjestä hampainen. Lehtisolut 
ovat vahvaseinäisiä, lehden yläosassa pitkulai-
sen vinoneliömäisiä ja tuppimaisessa tyvessä 
suora kaiteen muotoisia. Lehdet ovat versossa 
melko harvassa, tiheämmin ja tiiviinä ryppäänä 
vain itiöpesäkkeiden alla. Pesäkkeiden suojus-
lehdet ovat hyvin pitkä- ja teräväkärkisiä ja ta-
vallisia varsilehtiä kookkaampia. Itiöpesäkkeet 
ovat avautumattomia, pyöreän kuulamaisia, 
läpikuultavia ja perättömiä, ja niitä esiintyy 

Archidium alternifolium (Hedw.) Mitt. 

kuulasammal, storsporsmossa
Vaarantunut VU A1c, B1+2cd, C2a

Heimo: Archidiaceae Lahko: Archidiales Luokka: Bryopsida



Kuulasammal Archidium alternifolium tyypillisellä kasvupaikallaan avoimella merenrantaniityllä.  
Rauma, Hanhisten kapeikko. KS

yleisesti. Itiöt ovat lehtisammalelle poikkeuk-
sellisen kookkaita, noin (50–)100–200(–300) µm, 
ja niiden määrä vaihtelee muutamasta sataan 
pesäkettä kohden.

Kuulasammal muistuttaa hieman rantaniityil-
lä kasvavaa lehtoritvasammalta Amblystegium 
serpens, mutta eroaa tästä pyöreiden perättömi-
en itiöpesäkkeidensä ja niiden pitkien suojus-
lehtien sekä kapeiden pitkäsuonisten lehtiensä 
perusteella. Lehtoritvasammalen lehdet ovat 
leveämpiä ja lyhyempiä, ja haarova versosto on 
sotkuisempi. 

Levinneisyys
Kuulasammal kasvaa laajalti pohjoisella pal-
lonpuoliskolla lauhkeassa ja sub trooppisessa 
vyöhykkeessä. Se tunnetaan myös Australiasta. 
Euroopassa levinneisyys painottuu mereisiin 

länsiosiin, mutta sitä tavataan monin paikoin 
sisämaassa Keski- ja Etelä-Euroopassa. Islan-
nissa laji viihtyy kuumien lähteiden ympäris-
töissä, ja sitä on myös Färsaarilla. Itäraja kulkee 
Venäjällä, jossa se tunnetaan vain Leningradin 
alueelta Terijoelta, katkonaisesti Puolan kautta 
Unkariin ja Kreikkaan. Baltian maista kuulasam-
malta ei tunneta. Pohjoismaissa laji on eteläinen 
keskittyen hemiboreaaliselle alueelle Tanskaan 
ja Etelä-Ruotsiin. Norjassa se on niukka. Meillä 
kuulasammal on harvinainen ja levinneisyydel-
tään lounainen. A-U, St.

Biologia
Kuulasammal on yksikotinen, monivuotinen, 
mutta ilmeisen lyhytikäinen sammal, joka tuot-
taa yleisesti itiöpesäkkeitä. Itiöiden ja verson-
palasten lisäksi sammal voi levitä juurtuma-
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hapsiin kehittyvien nauhamaisten itujyvästen 
avulla. Leviäminen tapahtunee laiduntavien 
nisäkkäiden ja lintujen tai meriveden välityk-
sellä. Kookkaat itiöt ja itujyväset voivat olla so-
peutuma elinympäristöjen häiriöihin, ja niiden 
avulla laji voi tehokkaasti levittäytyä rannoille 
muodostuviin maapaljastumiin. Toisaalta kuu-
lasammal voinee piileksiä niiden avulla jonkin 
aikaa itiöpankissa, mikäli rannan kasvillisuus 
väliaikaisesti sulkeutuu.

Kuulasammal kasvaa matalina mattomaisi-
na kasvustolaikkuina tai osin toisten sammal-
ten seassa merenrannan tuntumassa. Se kasvaa 
matalakasvuisilla kasvipeitteeltään aukkoisil-
la merenranta niityillä hienojakoisella maalla, 
tavallisesti hiekkaisella tai hiesuisella kasvu-
alustalla tai joskus hiekansekaisella savella. 
Kuulasammal on maapaljastumien pioneerilaji, 
joka sietää huonosti kookkaampien sammalten 
ja putkilokasvien kilpailua. Kasvupaikat ovat 
kausikosteita tai jopa ajoittain syksyisin korkean 
veden alle jääviä. Toisinaan sammal on löydetty 
myös ohuelta maapeitteeltä rantakallioilta. Ai-
emmat meikäläiset kasvupaikat ovat tavallisesti 
olleet avoimia laidunnettuja rantoja. Laidun-
nuksen lisäksi rantavoimat ovat aikaansaaneet 
maa paljastumia, joista sammal on saanut kas-
vutilaa. Kasvuympäristöt ja levinneisyys ovat 
olleet samantapaisia kuin vaarantuneella pik-
kupungalla Anagallis minima tai monilla uhan-
alaisilla merenranta niittyjen hiirensammalilla 
Bryum spp. 

Seuralaislajit
Kuulasammalen seurasta voi tavata lehtorit-
vasammalen, väkäsirppisammalen Drepanocla-
dus polygamus, merilapio sammalen Hennediella 
heimii, rantaresusammalen Fossombronia fove-
olata ja avoimien rantaniittyjen vaateliaitakin 
hiiren sammalia, kuten lusikkahiirensammalen 
→Bryum marratii. Matala kasvuisten rantojen 
putkilokasveista sen seurassa voivat kasvaa 
mm. uhanalaiset pikkupunka, rantakatkero Gen-
tianella uliginosa ja merihaarikko Sagina maritima 
sekä nyylähaarikko S. nodosa.

Kannan kehitys ja uhanalaisuus
Kuulasammal on ollut meillä aina jokseenkin 
harvinainen. Se havaittiin ensi kerran vuonna 
1859 Ahvenanmaalta. Yhteensä kasvupaikko-
ja on ollut runsaat parikymmentä. Ilmeisesti 
lajia on kasvanut paikoitellen laajalla alueella 
Ahvenanmaalla (Geta, Lemland, Saltvik) ja Var-
sinais-Suomen saaristossa (Korppoo, Kustavi, 
Taivassalo, Uusikaupunki) eteläistä Satakuntaa 
myöten (Rauma, Eurajoki). Itäisin esiintymä on 
tiedossa Hangosta. Tuoreet tiedot lajista ovat Sa-

takunnan kasvupaikoilta. Lajilla on ollut useita 
esiintymiä Vakka-Suomen rannikolla Uuden-
kaupungin seudulla vielä 1970-luvulla. Näil-
tä paikoilta lajia ei ole enää löydetty. Ainakin 
lounaisessa ulkosaaristossa sammalelle sopivia 
kasvupaikkoja on silti yhä jonkin verran. 

Suuri osa lajin vanhoista kasvupaikoista on 
pahoin ruovikoitunut Itämeren rehevöitymisen 
ja rantalaidunnuksen loppumisen vuoksi. Näin 
on käynyt mm. kaikille Vakka-Suomen löytö-
paikoille, joista laji on todennäköisesti hävinnyt. 
Satakunnan esiintymät ovat hyvin suppeita ja 
sijaitsevat ruovikoituvilla merenrantaniityillä. 
Myös Saksassa laji on taantunut vesistöjen rehe-
vöitymisen ja rantojen umpeenkasvun vuoksi. 

Uhanalaisuus Euroopassa
EUR: LC, EST: -, NOR: NT, SWE: LC 
Kuulasammalta ei ole luokiteltu uhanalaisek-
si Euroopassa. Se on uhanalainen Venäjällä ja 
paikoitellen Keski-Euroopassa, kuten Sveitsissä. 
Norjassa se on silmälläpidettävä. Tšekissä lajista 
on vain yksi tuore kasvupaikkatieto ja se on luo-
kiteltu puutteellisesti tunnetuksi. Saksassa laji 
on luokiteltu vaarantuneeksi ja maan eteläosista 
se on hävinnyt.

Suojelu 
Varsinais-Suomessa sammalen vanha kasvu-
paikka Korppoon Jurmossa on Saaristomeren 
kansallispuistossa. Kyseinen kasvupaikka on 
kuitenkin muuttunut lajille sopimattomaksi 
rantaniityn umpeenkasvun vuoksi. Eurajoen 
Olkiluodon esiintymä on Natura 2000 -alueella, 
samoin Uudenkaupungin Ruokokarin vanha 
kasvupaikka. Muut esiintymät ovat suojelemat-
tomilla alueilla.

Nykyesiintymien säilyminen tulee varmistaa 
ja kasvupaikkoja hoitaa. Kuulasammalta tulee 
etsiä sopivista kasvuympäristöistä Ahvenan-
maalta ja muualta Lounais-Suomesta. Se on 
hyvä pitää mielessä myös itäisellä Suomenlah-
della liikuttaessa. Laidunnuksen jatkuminen tai 
ruovikon niitto tulee varmistaa mahdollisesti 
löydettävillä kasvupaikoilla. 

Kirjallisuus 
Afonina 2000a, Arts 1991, Buch 1935, Eklund 
1935, Miles & Longton 1992 

Synonyymit
Archidium phascoides Brid.
Phascum alternifolium Hedw.

Viittaus
Laine, U. & Syrjänen, K. 2009: Archidium alter-
nifolium – vaarantunut. 
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Tunnistaminen
Kelmeän sinisen tai keltaisen vihreä turjan-
sammal on pyöreälehtinen, alustaa vasten sui-
kertava, mattomaisia kasvustoja muodostava 
maksasammal. Sen versot ovat 1–3 cm pitkiä ja 
1–2,5 mm leveitä. Sammalen kylkilehdet ovat 
vastakkaisia ja varren yläpinnalla yhteen kas-
vaneita. Vatsalehdet ovat kapean suikeita ja ty-
vistään kylkilehtien kanssa yhteen kasvaneita. 
Juurtumahapset ovat kimppuina vatsalehtien 
tyvillä. Lehtilaidan solut ovat paksuseinäisiä 
ja muodostavat reunuksen. Lehden keskiosan 
solut ovat ohutseinäisiä, ja niissä on trigonit. 
Versojen ylimpien lehtien alapinnoille voi muo-
dostua vaaleanruskeita 1–2-soluisia soikeita 
itujyväsiä.

Turjansammal on vastakkaisten, varren ylä-
pinnalla yhteen kasvaneiden lehtiensä ansiosta 
helposti erotettavissa muista maksasammalis-
ta. Kallionäivesammal Mylia taylorii voi joskus 
muistuttaa versojensa ulkomuodon ja pyöreiden 
kylkilehtiensä vuoksi turjansammalta, joka on 
kuitenkin tätä pienikokoisempi ja tarkemmin 
katsottuna lehtituntomerkkiensä perusteella 
erotettavissa. Lisäksi kallionäivesammal ei kas-
va kalkkikallioilla. 

Levinneisyys
Turjansammal on levinnyt Pohjoisen pallon-
puoliskon arktisille alueille ja vuoristoihin. 
Euraasiassa sitä tavataan Luoteis- ja Keski-
Euroopassa Alpeilla sekä Siperiassa. Pohjois-
Amerikassa sen levinneisyysalue ulottuu vyö-
hykkeenä mantereen pohjoisosien halki, ja sitä 
tavataan myös Grönlannissa ja Huippuvuorilla. 

Baltian maista sitä ei tunneta. 
Luoteis-Venäjällä sammalta 
on Leningradin alueella ja 
Karjalan tasavallassa Laato-
kan Karjalasta Paanajärven 
seudulle sekä Murmanskin 
alueella. Pohjoismaissa turjan-
sammal on levinnyt Skandien 
pohjoisosien kalkkiseuduil-
le merenpinnan tasosta aina 
1350 m korkeuteen. Suomessa 
se on paikoittainen maan itä- 
ja pohjoisosissa. PK, PeP, Ks, 
SoL, EnL. 

Biologia
Turjansammal on kaksikotinen. Koirasversot 
ovat suhteellisen yleisiä, mutta naarasversot 
harvinaisia. Itiöpesäkkeitä on havaittu vain har-
voin, pohjoismaisissa esiintymissä ainoastaan 
Kuusamossa. Itujyväsellisiä versoja tavataan 
silloin tällöin. Leviäinten tuotannon harvinai-
suuden takia etenkin kaukoleviäminen lienee 
rajoittunutta. 

Avoimilla, suhteellisen kuivilla kalkkikalli-
oilla ja -lohkareilla kasvava turjansammal suosii 
paikkoja, joissa esiintyy valuvesivaikutusta. Se 
kasvaa usein mattomaisina puhtaina kasvus-
toina kivipintojen uurteissa ja koloissa, yleensä 
ohuella multapeitteellä, mutta voi joskus kasvaa 
muiden sammalten joukossakin. 

Seuralaislajit
Suomessa turjansammalen seuralaisena on 
tavattu mm. loukkokinnassammal Scapania 
gymnostomophila, kääpiöhammassammal → 
Leiocolea badensis, kolohammassammal L. col-
laris, pikkukämmensammal Tritomaria scitula, 
kalkkilovisammal → Lophozia perssonii ja pei-
konsammal Athalamia hyalina sekä luonteen-
omaisia kalkkia suosivia lehtisammalia kuten 
kurulehväsammal Cyrtomnium hymenophylloides 
ja limisiimasammal Myurella julacea. 

Kannan kehitys ja uhanalaisuus
Turjansammal on löydetty 37 paikasta Itä- ja 
Pohjois-Suomessa. Sen kanta on vahva Koil-
lismaalla Kuusamossa ja Sallassa, missä se on 
havaittu 22 eri kohteessa. Sammalen esiintymät 
Kuusamon kalkkialueen ulkopuolella ovat pää-
asiassa yksittäisiä ja varsin kaukana toisistaan. 

Arnellia fennica (Gottsche) Lindb.

turjansammal, parbladsmossa
Vaarantunut VU vastuulaji  •  A1c+2c

Heimo: Arnelliaceae Lahko: Jungermanniales Luokka: Jungermanniopsida
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Esiintymiä on Perä-Pohjanmaalla Tervolassa ja 
Rovaniemellä, Sompion Lapissa Sodankylässä, 
Pelkosenniemellä ja Savukoskella sekä Enonte-
kiöllä (EnL). Lisäksi muista erillinen esiintymis-
alue on Pohjois-Karjalassa Juuassa ja Juankos-
kella. Suuri osa turjansammalhavainnoista on 
1980 – 2000 -luvuilta. Kuusamon Merenvaarassa 
(1883, 1997) turjansammalen on havaittu säily-
neen samoilla sijoilla jopa yli 100 vuotta. Lajin 
kanta on luultavasti varsin vakaa, mutta pien-
ten erillisesiintymien uhkana voivat olla erilai-
set satunnaistekijät. Paikoitellen mm. Oulangan 
kansallispuistossa esiintymät voivat häiriintyä 
tallauksen ja muun kulumisen vuoksi. Samoin 
louhinta on kalkkialueilla mahdollinen uhka-
tekijä. Muiden pohjoisten lajien tapaan saattaa 
ilmaston lämpeneminen heikentää myös turjan-
sammalen elinolosuhteita. 

Uhanalaisuus Euroopassa
EUR: R, EST: -, NOR: LC, SWE: NT
Turjansammal on Euroopassa harvinainen. Puo-
lassa se on erittäin uhanalainen. Se on Itävallassa 
taantunut ja Venäjällä Leningradin alueella vaa-
rantunut ja Karjalan tasavallassa sekä Murmans-
kin alueilla harvinainen. Ruotsissa turjansam-
mal on luokiteltu silmälläpidettäväksi. Saksasta 
ja Italiasta sen on todettu hävinneen. 

Suojelu
Turjansammalen esiintymistä suuri osa sijaitsee 
suojelualueilla. Kuusamon ja Sallan esiintymistä 
suurin osa on Oulangan kansallispuistossa. Kui-
tenkin kaikki Perä-Pohjanmaan ja Sodankylän 
Alakitisen ja Rajalan Saittajoen samoin kuin Sa-

vukosken Purnunmukan kasvupaikat ovat suo-
jelemattomia. Pelkosenniemen Jänkäläisenkos-
ki kuuluu Natura 2000 -alueeseen. Enontekiön 
esiintymät ovat Saanan luonnonsuojelualueella, 
Käsivarren erämaa-alueella tai Tornionjoen-
Muonionjoen Natura 2000 -alueella. Myös Juuan 
ja Juankosken Huosiaisniemen esiintymät ovat 
luonnonsuojelualueilla.

Suojelualueiden ulkopuolisten esiintymien 
tilanne tulee selvittää ja esiintymät tarvittaessa 
suojella luonnonsuojelualueina. Pohjois-Karja-
lan, Koillismaan ja Enontekiön kalkkikallioalu-
eilta tulee turjansammalta etsiä levinneisyyden 
kokonaiskuvan hahmottamiseksi. Etenkin Koil-
lismaan pääesiintymisalueesta erillisten esiinty-
mien tilaa tulee seurata. Euroopan mittakaavas-
sa turjansammalella on vahva ja itiöpesäke-ha-
vaintojen perusteella myös lisääntymiskykyinen 
kanta Kuusamossa, mistä syystä laji on katsottu 
Suomen vastuulajiksi. Tästä syystä kannan tilan 
selvittäminen maassamme on erityisen tärkeää. 
Oulankajoen esiintymissä kasvustojen vahin-
goittumista voidaan ehkäistä ohjaamalla mat-
kailijat kulkemaan turjansammalen kasvustoja 
säästäviä polkureittejä pitkin. 

Synonyymit
-

Kirjallisuus
Auer 1944, Hallingbäck 1998c, Potemkin 2000

Viittaus
Laaka-Lindberg, S. 2009: Arnellia fennica – vaa-
rantunut.

Asterella lindenbergiana (Corda ex Nees) Arnell

tunturivelhonsammal, stor skägglungmossa
Vaarantunut VU D2

Heimo: Aytoniaceae Lahko: Marchantiales Luokka: Marchantiopsida

Tunnistaminen
Väriltään kellanvihreistä 
punaisenruskehtaviin vaih-
televina alustanmyötäisinä 
laikkuina kasvava tunturivel-
honsammal on sekovarrellinen 
maksasammal. Sen nahkamai-
nen sekovarsi on 1–3 cm pi-
tuinen ja 0,5–1 cm levyinen. 
Sekovarsi on haaroittuva, hie-
man kovera ja laidoista poi-
muinen. Sen poikkileikkaus 
on kolmiomainen. Sekovarren 
selkäpuolen ilmalokerollinen 
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löyhä solukko täyttää 3–4 solun kerroksena noin 
kolmasosan poikkileikkauksesta. Selkäpuolen 
pintasolut ovat ohutseinäisiä ja trigonittomia. Il-
maraot ovat hieman kohollaan, ja niitä ympäröi 
3–4 kehämäistä solukerrosta. Sekovarsi on vat-
sapuolelta punaruskean tai purppuransävyinen, 
ja sen keskijänteen molemmilla sivuilla on rivi 
saman sävyisiä vatsasuomuja. Vatsapuolella on 
kölin kohdalla joskus itumukuloita.

Tuoreena mädälle kalalle haiseva tunturivel-
honsammal on helppo erottaa muista sekovar-
rellisista maksasammalista erityisesti suvullise-
na. Yksikotisen sammalen siittiöpesäkkeet sijait-
sevat tiheänä rykelmänä sekovarren yläpinnalla 
munapesäkkeistön kannattimen takana. Mu-
napesäkkeistön kannatin on jopa 2,5 cm pitkä 
ja sen päässä on 2–4-liuskainen kannatinlevy, 
jonka alapinnalla purppuransävyisten suojusten 
sisällä sijaitsevat munapesäkkeet. Kannatin on 
punaisen tai ruskean musta, ja siinä on pitkiä 
ruskehtavanpunaisia hapsumaisia suomuja. 
Suvuttomat sekovarret saattavat muistuttaa 
hiidensammalen Preissia quadrata sekovarsia, 
mutta nämä ovat himmeän harmaanvihreitä, 
yläpinnan ilmaraot ovat tynnyrimäisiä eikä 
vatsapuolen suomuissa ole öljysoluja. Lisäksi 
hiidensammalelta puuttuu selvä ominaishaju. 

Levinneisyys
Tunturivelhonsammal on levinneisyydeltään 
arktis-alpiininen. Euroopassa sitä tavataan 
Keski- ja Itä-Euroopan vuoristoissa ja Balkanil-
la. Venäjältä ja Aasiasta sitä ei tunneta, ja Poh-
jois-Amerikassa se kasvaa ainoastaan mantereen 
länsiosissa. Lisäksi se on löydetty Etelä-Ame-
rikasta Kolumbiasta. Pohjoismaissa sammalta 
tavataan Skandeilla paikoitellen yli 500 m kor-
keudessa merenpinnasta, mutta Norjan pohjois-
osassa ja Pohjois-Ruotsissa tuntureiden koivu-
vyöhykkeellä noin 150 m korkeudesta lähtien. 
Suomessa sammal on löydetty Skandien itäiseltä 
reunalta Enontekiön Lapista. EnL.

Biologia
Tunturivelhonsammal tuottaa itiöpesäkkeitä 
yleisesti. Itiöt ovat hyvin suurikokoisia, 70–90 
(–100) µm, mikä mahdollisesti heikentää niiden 
leviämiskykyä. Joskus sekovarsien alapinnalle 
kehittyy itumukuloita, joiden tehtävänä lienee 
paikallinen leviäminen ja populaation ylläpitä-
minen. Tällaisten maahan jäävien suvuttomien 
leviäimien on joillakin muilla maalla kasvavil-
la lajeilla todettu muodostavan leviäinpankin, 
jonka tarkoituksena on varmistaa lajin selviy-
tyminen epäedullisten aikojen yli. Tunturivel-

honsammalen itumukuloiden toiminnasta ei 
kuitenkaan ole tietoa.

Tunturivelhonsammal kasvaa kostealla kalk-
kipitoisella maalla. Erityisesti se suosii pohjois-
rinteiden lumenviipymäpaikkoja, mutta kasvaa 
myös ohuella mineraalimaalla kalkkipitoisten 
kivien väleissä. 

Seuralaislajit
Samanlaisten kasvupaikkojen lajeista voi tun-
turivelhonsammalen seurassa kasvaa mm. jatu-
linsammal Peltolepis quadrata, hetekinnassammal 
Scapania paludosa, ituhammassammal Leiocolea 
heterocolpos ja tulvahammassammal L. gillmanii. 

Kannan kehitys ja uhanalaisuus
Tunturivelhonsammal on havaittu Suomessa 
kolmessa paikassa Enontekiön Lapin tuntu-
reilla. Mallalta laji löytyi vuonna 1920, Haltilta 
vuonna 1960 ja Saanajärveltä 1968. Esiintymien 
nykytilannetta ja uhkatekijöitä ei tunneta. Lajia 
ei ole 1960-luvun jälkeen havaittu.

Tunnetut esiintymät ovat olleet ilmeisesti 
pieniä, joten merkittävä häviämisriski aiheutuu 
erilaisista satunnaistekijöistä. Kuten muitakin 
arktisia lajeja tunturivelhonsammalta uhkaa 
myös ilmaston lämpenemisestä aiheutuva elin-
ympäristön muuttuminen.

Uhanalaisuus Euroopassa
EUR: LC, EST: -, NOR: LC, SWE: LC 
Tunturivelhonsammalen kanta on ilmeisesti va-
kaa sekä Alpeilla että Skandeilla. Se on kuitenkin 
luokiteltu harvinaiseksi Itävallassa, Slovakiassa, 
Italiassa ja Bulgariassa.

Suojelu
Tunturivelhonsammalen esiintymät Enonteki-
ön Lapissa sijaitsevat Mallan luonnonpuistossa, 
Käsivarren erämaa-alueella tai Käsivarren tun-
turijärvien rantojensuojeluohjelman rajauksen 
alueella. Esiintymien nykytilannetta ei tunneta, 
joten se tulee selvittää. Lajia tulee myös etsiä 
Enontekiön tunturialueelta muilta sopivilta kas-
vupaikoilta.

Synonyymit
-

Kirjallisuus
Hicks 2003

Viittaus
Laaka-Lindberg, S. 2009: Asterella lindenbergia-
na  – vaarantunut.
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Tunnistaminen
Naalinsuikerosammal on pienikokoinen, noin 
parin senttimetrin mittainen, epäsäännöllisesti 
haarova haarapesäkkeinen lehtisammal. Kas-
vustot ovat alustaa vasten löyhästi suikertavia, 
kiiltäviä ja väriltään kellertävän vihreitä. Lehdet 
ovat vartta vasten painautuneita, kuperia, muo-
doltaan kolmiomaisia tai hiukan herttamaisia ja 
varsin jyrkästi kärkeä kohden kapenevia. Haa-
roilla lehdet ovat päävarren lehtiä kapeampia. 
Lehtien tyvinurkkasoluryhmä koostuu pienistä 
neliömäisistä soluista. Itiöpesäkkeen pesäkeperä 
on sileä, ja pesäke on muiden suikerosammalten 
tapaan kyömymäinen. Itiöt ovat pieniä, noin 14 
µm kokoisia.

Naalinsuikerosammal muistuttaa eräitä 
muita pienikokoisia suikertavia sammalia, ku-
ten koukkusuikerosammalta Sciuro-hypnum 
reflexum, tunturisuikerosammalta S. glaciale, si-
rosuikerosammalta Brachytheciastrum velutinum 
ja pahtasuikerosammalta B. trachypodium. Kouk-
kusuikerosammalesta ja sirosuikerosammalesta 
sen erottaa kuperien vartta vasten painuneiden 
lehtien ja niukkahaaraisuuden perusteella. Naa-
linsuikerosammal on tunturisuikerosammaleen 
verrattuna pienikokoisempi eikä sen lehdissä 
ole selviä johteita ja tyvinurkkasolut ovat ohut-
seinäisempiä. Näiden kahden lajin kasvupai-
kat ovat myös erilaisia: tunturisuikerosammal 
viihtyy kostealla, usein lähteisellä kalkkipi-
toisella maalla esimerkiksi lumenviipymillä 
tai tihkupinnoilla. Myös pikkunokkasammal 
Eurhynchiastrum pulchellum saattaa muistuttaa 
naalinsuikerosammalta, mutta viime mainitun 
lehdet eivät ole kuperia ja vartta vasten painau-
tuneita. 

Levinneisyys
Naalinsuikerosammalta tavataan pohjoisen pal-
lonpuoliskon arktisilla ja vuoristoalueilla Euraa-
siassa ja Pohjois-Amerikassa. Euroopassa sam-
malta on Pyreneillä, Alpeilla ja Tatralla. Sitä on 
myös Huippuvuorilla. Euroopan puoleiselta Ve-
näjältä ja Baltian maista naalinsuikerosammalta 
ei tunneta. Pohjoismaissa se esiintyy harvinaise-
na tuntureilla Ruotsissa ja Norjassa. Sammalen 
levinneisyysalue Suomessa rajoittuu Luoteis-
Enontekiön tuntureille, minkä lisäksi lajilla on 
erillinen esiintymä Sallan Takkaselkätunturin 
paljakka-alueella. Ks, EnL.

Biologia
Yksikotisella naalinsuike-
rosammalella on itiöpesäkkei-
tä varsin usein. Suvuttomaan 
levintään erikoistuneita raken-
teita sillä ei ole. 

Naalinsuikerosammal viih-
tyy tunturikoivuvyöhykkeen 
ja alapaljakan kalkkipitoisil-
la kallioilla ja kivillä, joskus 
myös kalkkipitoisella maal-
la. Luoteis-Enontekiön lähes 
kaikki kasvupaikat sijaitsevat 
dolomiittikalliopaljastumilla. 
Naalinsuikerosammalen löytää 
useimmiten kallioiden raoista 
ja onkaloista, jotka saattavat 
olla avoimia ja valoisia.

Seuralaislajit
Samanlaisilla kasvupaikoilla naalinsuikerosam-
malen kanssa kasvavat esimerkiksi itutumpu-
rasammal Didymodon rigidulus sekä kalliokou-
kerosammal Lescuraea saxicola ja pohjankouke-
rosammal Pseudoleskea radicosa. 

Kannan kehitys ja uhanalaisuus
Naalinsuikerosammal on löydetty yhdeksältä 
paikalta Luoteis-Enontekiön (EnL) alueelta: 
Saanan etelärinteeltä kahdesta kohdasta (1989, 
2006) ja lounaisrinteeltä yhdestä paikasta (1920, 
1934), Mallan Kitsi-putoukselta (1935), Pikku-
Mallalta 2 paikalta (1989, 1990), Korppipahdalta 
(1992), Lovttokielakselta (2002) ja Toskalharjilta 
(1935, 2005). Näiden esiintymien lisäksi naalin-
suikerosammalta on tavattu Enontekiön alueel-
la myös Poroenon Tenonmuotkasta. Esiintymä 
on vanha, vuonna 1935 kerättyyn näytteeseen 
perustuva havainto, eikä esiintymän nykytilan-
teesta ole tietoa. Sallan (Ks) Takkaselkätunturis-
sa sijaitseva erillisesiintymä on löydetty 1938, 
mutta viime vuosina naalinsuikerosammalta on 
etsitty sieltä tuloksetta.

Naalinsuikerosammalen uhanalaisuuden 
syinä ovat sen kasvupaikkojen harvinaisuus ja 
pieni populaatiokoko. Esiintymien uhkana ovat 
ilmaston lämpenemisen aiheuttamat muutokset 
kasvupaikoissa. Pieniä kasvustoja voivat uhata 
myös satunnaistekijät.

Brachytheciastrum collinum (Schleich. ex Müll.Hal.) Ignatov & Huttunen

naalinsuikerosammal, dvärggräsmossa
Vaarantunut VU D2

Heimo: Brachytheciaceae Lahko: Hypnales Luokka: Bryopsida
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Uhanalaisuus Euroopassa
EUR: LC, EST: -, NOR: LC, SWE: LC
Lajin kanta muualla Euroopassa on elinvoimai-
nen. Skandinaviassakaan Ruotsissa ja Norjassa 
naalinsuikerosammalta ei harvinaisuudestaan 
huolimatta ole katsottu uhanalaiseksi.

Suojelu
Valtaosa naalinsuikerosammalen esiintymistä 
sijaitsee Mallan luonnonpuistossa, Saanan luon-
nonsuojelualueella ja Käsivarren erämaa-alueel-
la. Vain Sallan Takkaselkätunturin esiintymää ei 
ole suojeltu. Vanhoihin näytetietoihin perustuvat 
esiintymät (Mallan Kitsijoki, Poroenon Tenon-
muotka) tulee tarkistaa, ja naalinsuikerosamma-

len etsimistä Takkaselkätunturista tulee jatkaa. 
Lajia on syytä etsiä sopivista elinympäristöistä 
muuallakin tunturialueella. 

Synonyymit
Brachythecium collinum (Schleich. ex Müll.Hal.) 
Schimp.

Kirjallisuus
Ignatov & Huttunen 2002

Viittaus
Huttunen, S. & Virtanen. R. 2009: Brachythe-Brachythe-
ciastrum collinum – vaarantunut. 

Brachythecium tommasinii (Sendtn. ex Boulay) Ignatov & Huttunen

etelänsuikerosammal, späd hårgräsmossa
Erittäin uhanalainen EN §  •  B1+2c

Heimo: Brachytheciaceae Lahko: Hypnales Luokka: Bryopsida

Tunnistaminen
Etelänsuikerosammal on kel-
lan-, harmaan- tai puhtaan-
vihreitä, isohkoja yhtenäisiä 
kasvustoja muodostava vaih-
televasti haarainen haarape-
säkkeinen lehtisammal, jonka 
koko vaihtelee paljon. Versot 
ovat yleensä 2–5 cm pitkiä ja 
noin 1–2 mm leveitä. Sam-
malen varsilehdet kapenevat 
nopeasti kärjestään, ja kapea 
kärkiosa on pitkä. Keskisuoni 
ulottuu noin puoliväliin leh-
teä. Itiöpesäkkeen kannessa on 
nokka. Itiöt ovat läpimitaltaan 
16–18 µm.

Etelänsuikerosammalta on vaikea tunnistaa 
ilman itiöpesäkkeitä, jotka ovat kuitenkin har-
vinaisia. Laji on sekoitettavissa muihin entisen 
Brachythecium -suvun lajeihin ja silkkikutrisam-
maleen Homalothecium lutescens. Näillä varsileh-
det kapenevat vähitellen lehden kärkeä kohti, 
lehden kapea kärkiosa on yleensä lyhyempi eikä 
itiöpesäkkeen kannessa ole nokkaa.

Levinneisyys
Etelänsuikerosammal on Euroopassa kotope-
räinen harvinainen sammal. Sitä on Keski-Eu-
roopan vuoristoissa hajanaisesti, eteläisinnä 
Espanjassa ja Italiassa, itäisinnä Kaukasuksella. 
Latviasta ja Liettuasta lajia ei ole tavattu, ja Vi-
rosta se on hävinnyt. Venäjällä tunnetaan muu-
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tama löytöpaikka Karjalan tasavallasta Laatokan 
Karjalasta. Tanskasta sammalta ei ole löydetty. 
Pohjoismaissa se kasvaa päälevinneisyysalueel-
taan selvästi erillään Ruotsin, Norjan ja Suomen 
eteläosissa. Suomesta etelänhaivensammal tun-
netaan vain Lohjan seudulta. V.

Biologia
Etelänsuikerosammal on kaksikotinen, ja itiö-
pesäkkeitä muodostuu harvoin. Yhdessä suo-
malaisessa näytteessä on itiöpesäkkeitä. Laji on 
mahdollisesti saapunut Pohjoismaihin jo var-
hain lämpökaudella eikä ehkä ole sittemmin 
levinnyt uusille paikoille.

Sammal kasvaa varjoisilla pystyillä kalkkikal-
lioseinämillä. Lajia on sekä etelään että pohjoi-
seen aukeavilla seinämillä. Etelänsuikerosam-
malelle sopivat elinympäristöt ovat Suomessa 
hyvin harvinaisia. 

Seuralaislajit
Seuralaislajisto on vaihteleva. Suomessa kaikilla 
etelänsuikerosammalen kasvupaikoilla kasvaa 
myös muita harvinaisia tai uhanalaisia sammal-
lajeja, useilla myös uhanalaisia putkilokasveja 
ja jäkäliä. Luonteenomaisimpia seuralaisia lie-
nevät isoruostesammal Anomodon viticulosus ja 
kalliokutrisammal Homalothecium sericeum.

Kannan kehitys ja uhanalaisuus
Etelänsuikerosammalesta on tiedossa kaikkiaan 
yhdeksän esiintymää Varsinais-Suomesta. Kuu-
desta näistä on nykyhavaintoja. Lohjalla on kol-
me vanhaa etelänsuikerosammalen löytöpaik-
kaa vuosilta 1878–1904. Näistä yhdellä sammal 
on säilynyt (Torhola 2004), yhdeltä ilmeisesti 
tuhoutunut kalkinlouhinnan takia (Pitkänie-
mi 1903) ja yhdellä havaittu vielä 1980-luvun 
lopulla (Kiviniemi 1987). Kiviniemen kalliosta 
osa – mukaan lukien etelänsuikerosammalen 
1980-luvun kasvukohta – on sittemmin jäänyt 
rakentamisen alle. Etelänsuikerosammalta on 
viime vuosikymmeninä etsitty Lohjan seudun 
kalkkipaikoilta, ja laji löytyi Lohjan Paavolasta 
(1987) sekä Karjalohjalta neljästä aiemmin tun-
temattomasta paikasta (Immula, kaksi paikkaa 
1990 ja 2006, Puujärvi 1988 ja Saarenpää 1995).

Suurin uhanalaisuuden aiheuttaja on kal-
kinlouhinta. Useita tuntemattomiksi jääneitä 
esiintymiä lienee hävinnyt kalkinlouhinnan 

takia. Myös avohakkuut ja kallioiden edustaa 
varjostavat kuusiviljelmät ovat lajille haitaksi. 
Lisäksi esiintymiä on jäänyt rakentamisen alle. 
Nykyisistä uhkatekijöistä merkittävin on raken-
taminen.

Uhanalaisuus Euroopassa
EUR:LC, EST: RE, NOR: NT, SWE: NT
Etelänsuikerosammalen tilanne koko Euroopas-
sa tunnetaan varsin puutteellisesti. Laji lienee 
taantunut Pohjoismaissa, missä se on luokiteltu 
silmälläpidettäväksi Norjassa ja Ruotsissa. Sam-
mal on uhanalaisten lajien luettelossa Venäjällä 
Karjalan tasavallassa. Virosta se on hävinnyt.

Suojelu
Kolme esiintymää on Natura 2000 -ohjelman alu-
eilla (Torhola, Paavola, Puujärvi), jotka on rau-
hoitettu tai tarkoitus rauhoittaa luonnonsuojelu-
alueiksi. Vaikka kyseessä on erityisesti suojeltava 
laji, korkeimman hallinto-oikeuden päätöksellä 
etelänsuikerosammalen kasvupaikka Kivinie-
messä jäi asuinrakentamisen alle (päätös vuonna 
1998, rakentaminen vuonna 2004). Tätä perustel-
tiin seuraavasti: ”… leveä alue mahdollistavat 
rakennusten sijoittamisen ja kadun rakentami-
sen siten, että rakennuskorttelin alueella ja ka-
dulle varatulla alueella mahdollisesti esiintyvät 
uhanalaiset kasvit voidaan säästää”.

Kaikki etelänsuikerosammalen kasvukalli-
ot on syytä rauhoittaa luonnonsuojelualueiksi. 
Esiintymäpaikoilla on myös monia muita vaa-
teliaita ja harvinaisia lajeja. Sammal on vaikeasti 
tunnistettava, joten sitä on tarpeen vielä etsiä 
tehostetusti Etelä-Suomen kalkkiseuduilta, ja 
mikäli sitä löydetään, esiintymät tulee suojella. 

Synonyymit
Cirriphyllum tenuinerve (Lindb.) Wijk & Mar-
gad. 
C. tommasinii (Sendtn. ex Boulay) Grout
C. vaucheri Loeske & M.Fleisch.
Rhynchostegiella tenuicaulis (Spruce) Kartt.

Kirjallisuus
Cronberg 1997a, Ignatov & Huttunen 2002

Viittaus
Pykälä, J. 2009: Brachythecium tommasinii – erit-
täin uhanalainen.
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Tunnistaminen
Idänpunatyvisammal on kärkipesäkkeinen leh-
tisammal. Sen mättäät ovat melko tiiviitä ja noin 
1–5 cm korkeita. Punatyvisammalilla tuppaiden 
sisä- ja tyviosat ovat ruosteenpunertavia. Versot 
ovat hoikkia ja niukasti haarovia, punaruske-
aa väriä on varren ja juurtuma hapsiston lisäksi 
tyveltä kuperan, soikean kolmiomaisen lehden 
tyvessä ja vahvassa keskisuonessa. Suvun la-
jeilla lehtireunat ovat vähintäänkin tyvestä taa-
käänteisiä, kuten idänpunatyvi sammalellakin. 
Lehdet ovat kärjestään hieman hampaisia, ai-
nakin lehtikärjessä on toisinaan läpikuultava 
hammas. Lavan pienet (8–9 µm) pyöreän ne-
likulmaiset solut ovat tiheään c:n-muotoisten 
papillien peitossa. Juurtumahapsista voi löytää 
ruosteenruskeita soikeita tai pitkulaisia moni-
soluisia itujyväsiä. 

Idänpunatyvisammalelle läheinen, kalkki-
paikoilla yleinen kalliopunatyvisammal B. 
recurvirostrum on ulkoasultaan samantapai-
nen, mutta versoiltaan vankempi. Sen lehden 
kärki on selvemmin hampainen, ja reuna on 
lähes kärkeen asti taakäänteinen. Kuivina sen 
lehdet ovat jokseenkin kähäriä, idänpuna tyvi-
sammalella pikemminkin vain sisääntaipuneita. 
Kalliopunatyvi sammalen lehden tyviosan solut 
ovat jokseenkin ohutseinäisiä ja hieman pullis-
tuneita. Idänpunatyvisammalella ne ovat vahva-
seinäisiä ja suorakaiteen muotoisia. Lisäksi itu-
jyväset puuttuvat kalliopunatyvi sammalelta, 
mutta yksikotisena se on tavallisesti itiöpesäk-
keellinen.

Levinneisyys
Idänpunatyvisammalen levinneisyysalue käsit-
tää aukkoisesti pohjoisen pallonpuoliskon arkti-

set seudut ja osan vuoristoista. 
Suomenkielinen nimi on hieman 
harhaan johtava, koska levinnei-
syys on painottunut mereisille 
alueille. Keski-Euroopassa laji 
tunnetaan vuoristoista, etenkin 
Alpeilta sekä eteläisinnä Italias-
ta. Lisäksi se kasvaa mereisessä 
Länsi-Euroopassa, mm. Brittein 
saarten ylämailla ja harvinaise-
na Hollannissa ja Belgiassa. Laji 
tunnetaan myös Färsaarilta ja 
monin paikoin Islannista. Ve-
näjältä laji tunnetaan Karjalan 
tasavallasta Laatokan Karjalas-
ta ja arktisesta Länsi-Siperiasta. 
Baltian maissa sitä ei tavata. Pohjoismaissa sam-
mal esiintyy harvinaisena tunturialueilla Ruot-
sissa Tornion ja Luulajan Lapissa sekä hieman 
erillisempänä Jämtlannissa ja mm. Gotlannissa 
sekä Norjassa paikoitellen mereisistä lounais-
osista Länsi-Ruijaan asti. Suomesta on tiedossa 
vain yksi esiintymä Inarin Lapissa. InL. 

Biologia
Idänpunatyvisammal on kaksikotinen laji, joka 
tuottaa itiöpesäkkeitä hyvin harvoin. Niitä ei ole 
tavattu lainkaan Euroopassa. Sammal on moni-
vuotinen ja tiiviisti mätästävä, joten se voi säilyä 
pitkään sopivassa kasvuympäristössä. Paikal-
lista levintää tapahtuu lähinnä itujyvästen sekä 
versonkappaleiden avulla. Etelä-Saksassa laji on 
levinnyt viime vuosikymmeninä kalkkisoraisille 
metsäauto teiden ojanvarsille, ja sitä on löydetty 
vanhoilta betonirakenteiltakin. Lajia ei pidetä 
seudulla alkuperäisenä vaan ihmisen mukana 
Alpeilta kulkeutuneena. Ilmeisesti sopivien 
avointen kasvupaikkojen valtaaminen onnistuu 
paikallisesti hyvin itujyvästen avulla. 

Meillä idänpunatyvisammalen kasvupaikka-
na on kanjonissa sijaitseva kookas, valuvetinen, 
kivilajiltaan karu granuliittinen pahtakallio, jos-
sa on kapeina juonina ravinteisempia kivilajeja 
sekä niihin liittyvää meso- ja eutrofista sammal-
lajistoa. Ruotsissa kasvupaikoiksi mainitaan 
kalkkivaikutteisten liuskekallioiden suojaisat ja 
ajoittain valuvetiset hyllyt ja seinämät. Sammal 
kasvaa useimmiten paljaalla maalla, mutta toi-
sinaan suoraan kivipinnalla. Kasvupaikat ovat 
valoisia tai puolivarjoisia. 

Bryoerythrophyllum ferruginascens (Stirt.) Giacom. 

idänpunatyvisammal, rostfotmossa
Äärimmäisen uhanalainen CR §  •  D2

Heimo: Pottiaceae Lahko: Pottiales Luokka: Bryopsida
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Seuralaislajit
Suomalaisen kasvupaikan sammallajisto on 
hyvin runsas. Seuralaisina esiintyy useita kal-
kinsuosijoita ja vaatijoitakin. Näitä ovat mm. 
kalkkikahtais sammal Distichium capillaceum, 
kalkkikiertosammal Tortella tortuosa, pallosam-
mal Plagiopus oederianus ja limisiimasammal 
Myurella julacea sekä kalliopunatyvisammal. 
Ravinteisten tunturikallioiden sammalia edus-
tavat pikkusiimasammal M. tenerrima, tun-
turi- Hypnum revolutum, pahta- H. vaucheri ja 
pohjanpalmikkosammal H. hamulosum, pahta-
suikerosammal Brachytheciastrum trachypodium, 
kurulehvä sammal Cyrtomnium hymenophyl-
loides, silopahtasammal Orthothecium strictum 
ja pahtahiippasammal Orthotrichum alpestre. 
Ravinteisissa raoissa kasvavat pikkukellosam-
mal Encalypta brevicolla ja uurrekellosammal E. 
rhaptocarpa. Edullisesta lämpöilmastosta kertoo 
eteläisen lehtokivi sammalen Grimmia hartmanii 
esiintymä samalla kalliolla. 

Kannan kehitys ja uhanalaisuus
Idänpunatyvisammal tunnetaan meillä vain 
Utsjoelta (InL) Kevon kanjonin Linkkapahdan 
massiivisen länsi-lounaissuuntaisen louhikko-
jyrkänteen pohjoispäästä, mistä se on löydetty 

vuonna 1964. Esiintymän laajuus, nykytila ja 
mahdolliset uhkatekijät eivät ole selvillä. 

Uhanalaisuus Euroopassa 
EUR: LC, EST: -, NOR: LC, SWE: LC 
Idänpunatyvisammal ei ole uhanalainen Euroo-
passa. Laji on Suomen lisäksi Hollannin, Belgian 
ja Tšekin uhanalaislistoilla. 

Suojelu
Suomen ainoa tunnettu kasvupaikka sijaitsee 
Kevon luonnonpuistossa. Kevon esiintymän 
laajuus ja tarkempi sijainti tulee selvittää. Laji 
on hyvä pitää mielessä tunturialueiden kalkki-
kallioilla retkeiltäessä. 

Kirjallisuus 
Lönnell 1997a, Nebell & Philippi 2000

Synonyymit 
Barbula botelligera Mönk. 
B. ferruginascens Stirt. 

Viittaus
Laine, U. & Syrjänen, K. 2009: Bryoerythrophyl-
lum ferruginascens – äärimmäisen uhanalai-
nen.
 

Bryum cryophilum Mårtensson

verihiirensammal, rosenbryum
Erittäin uhanalainen EN §  •  D2

Heimo: Bryaceae Lahko: Bryales Luokka: Bryopsida

Tunnistaminen
Verihiirensammal on muiden hiirensammalten 
tapaan kärkipesäkkeinen lehtisammal. Se kas-
vaa vankkoina, noin 4–8 cm korkuisina tuppaina 
tai kasvustolaikkuina tunturiseutujen sulavesi-
lähteissä. Se on nimensä mukaisesti väriltään 
voimakkaan verenpunainen. Lehdet sijaitsevat 

varrella melko tasaisesti, eivät 
latvusruusukkeena. Muodol-
taan lehdet ovat koveria, tylp-
pä- ja pyöreähkökärkisiä. Keski-
suoni päättyy ennen lehden kär-
keä tai on hieman esiin pistävä. 
Lehden kapeasoluinen reunus 
on paikoin kaksikerroksinen, 
toisinaan osin taakäänteinen. 
Lehti on tyvestä kapealti joh-
teinen. Itiöpesäkkeitä on vain 
hyvin harvoin.

Verihiirensammal muistuttaa 
jonkin verran lähteissä tavalli-
sena kasvavaa ja väriltään pu-
nertavaa hete hiiren sammalta B. 
weigelii, jonka lehdet ovat kui-
tenkin teräväkärkisiä ja leveälti johteisia. 

Levinneisyys
Verihiirensammal on pohjoisen pallon puoliskon 
arktisten seutujen ja vuoristojen laji Euraasiassa 
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ja Pohjois-Amerikassa. Lajia ei tavata Keski-Eu-
roopan vuoristoissa, mutta se mainitaan Kau-
kasukselta. Euroopassa se tunnetaan Islannista 
ja Huippuvuorilta, sekä Venäjän luoteisosista 
Murmanskin alueelta. Baltian maissa sitä ei ole. 
Pohjoismaissa lajia tavataan Norjassa, missä veri-
hiiren sammalta kasvaa paikoin korkeilla tuntu-
reilla Dovren alueelta Ruijaan, sekä Ruotsissa, 
missä laji kasvaa pohjois osan tuntureilla. Suo-
messa sammal kasvaa harvinaisena vain suppe-
alla alueella Enontekiön suurtuntureilla. EnL. 

Biologia
Verihiirensammal on kaksikotinen laji, joka tuot-
taa hyvin harvoin itiöpesäkkeitä. Fennoskandi-
asta pesäkkeitä ei ole koskaan löydetty. Lajin 
levintäkyky on ilmeisen heikko. 

Verihiirensammal kasvaa paljakalla lumen-
viipymien läheisyydessä tai sulavesistä alkunsa 
saavien kylmävetisten tunturipurojen ja lähteik-
köjen sivuissa, tavallisesti kohdilla, joihin kertyy 
hienojakoista hiekan- tai hiesunsekaista sedi-
menttiä. Sopivilla paikoilla sammal voi muo-
dostaa laajoja ja näyttäviä kasvustoja. 

Seuralaislajit
Välittömänä seuralaisena suomalaisilla 
kasvupai koilla on puna sirppisammal Warns-
torfia sarmentosa. Läheisyydessä kasvavat mm. 
kourulaa kasammal Plagiothecium cavifolium, 
kirsisammal Pleurocladula albescens, lapinkin-
nassammal Sca pania hyperborea, kurjentatar 
Koeningia islandica, tunturihilpi Phippsia algida, 
lumileinikki Ranun culus nivalis ja pikkuleinikki 
R. pygmaeus. Alueen lähteissä on myös runsaasti 
hetehiirensammalta, mutta se kasvaa tavallises-
ti alempana laakson pohjien lähteiköissä. Ruot-
sissa verihiirensammalen sammalseuralaisina 
mai nitaan lisäksi pohjanvarstasammal Pohlia 
drummondii, metsäkamppisammal Sanionia un-
cinata, ja tunturi hopeasammal Gymnomitrion 
concinnatum.

Kannan kehitys ja uhanalaisuus
Verihiirensammal on harvinainen arktinen laji, 
jolle sopivia lähteisiä paljakkakasvupaikkoja 
löytyy Suomesta pohjoisimman Lapin suurtun-
tureilta. Se tunnetaan vain Enontekiön Lapin 
yläperältä. Ensimmäinen havainto on vuodelta 
1968 Pihtsusjärveltä paljakalta. Samoilta seu-
duilta laji löytyi myös vuonna 2002, jolloin se ha-
vaittiin Pihtsusjärveen Kuottuskaisilta laske van 
lähdepuron yläosasta tunturin pohjoissi vulta. 
Kyseessä voi mahdollisesti olla samakin kasvu-
paikka. Lisäksi verihiirensammal on löydetty 
Liigevarrin rinteen hetepurosta vuonna 2007. 

Vaellusreiteistä sivussa sijaitsevien esiinty-
mien uhkana on lähinnä ilmaston lämpenemi-
nen sekä erilaiset pieniä esiintymiä uhkaavat 
satunnaistekijät. 

Uhanalaisuus Euroopassa 
EUR: LC, EST: -, NOR: LC, SWE: LC 
Verihiirensammalta ei pidetä uhanalaisena Eu-
roopassa. Se ei ole uhanalainen myöskään Ruot-
sissa eikä Norjassa. 

Suojelu 
Tunnetut kasvupaikat sijaitsevat Enonteki ön La-
pin erämaa-alueella, joka on myös Natura 2000 
-ohjelmassa. Verihiirensammalen esiin tymien 
laajuus tulee selvittää ja niiden tilaa pitää seu-
rata. Lajia kannattaa etsiä seudun puroista ja 
lähteistä keskipaljakalta.

Synonyymit
Bryum cyclophyllum (Schwägr.) Bruch & Schimp. 
var. obtusifolium Lindb. 

Kirjallisuus
Mårtensson 1956

Viittaus
Syrjänen, K. 2009: Bryum cryophilum – erittäin 
uhanalainen.

Tunnistaminen
Pitkäperähiirensammal on tuppaina tai löyhinä 
kasvustoina toisten sammalten seassa tai pal-
jaalla lettoturpeella kasvava kärkipesäkkeinen 
lehtisammal. Versojen pituus on noin 0,5–2 cm. 
Lehdet ovat monien muiden hiiren sammalten 
tapaan tiiviinä, ruusuke maisena kimppuna 
lyhyen varren latvassa. Varsi on kiinnittynyt 

Bryum longisetum Blandow ex Schwägr.

pitkäperähiirensammal, långskaftsbryum
Erittäin uhanalainen EN  §  •  A1c, B1+2cd, D2

Heimo: Bryaceae Lahko: Bryales Luokka: Bryopsida

turpeeseen juurtuma hapsi en avulla. Lehtien 
tyvi on punainen. Lehdet ovat jokseenkin pitkä-
suippuisia ja teräväkärkisiä, ja niiden keskisuoni 
on melko vankka kuten myös lehtilaidan kapeal-
ti kärkeen asti taakäänteinen reunus. Keskisuoni 
pistää ulos lehden kärjestä hampaisena piikki-
nä. Pitkäperähiirensammal on saanut nimensä 
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le. Itiöiden säilymisestä maaperän itiöpankissa 
ei ole tietoa. Leviämistä letolta toiselle voi tapah-
tua mm. laiduntavien eläinten kuten porojen tai 
metsäpeuran matkassa.

Pitkäperähiirensammal kasvaa kostealla 
turpeisella maalla tavallisesti kalkkivaikuttei-
sissa ympäristöissä. Tyypillisiä kasvupaikkoja 
ovat ravinteiset avoimet letot. Pienikasvuinen 
sammal kärsii nopeasti kasvu ympäristöjen 
umpeenkasvusta. Se hyötyy mm. lettojen lai-
dunnuksesta ja muista kasvupintaa avoimena 
pitävistä häiriöistä. Ainoa Metsä-Lapin tiedossa 
oleva nykyesiintymä onkin leton uudenpuolei-
sessa suo-ojassa ja viereisellä avoimen koivule-
ton välipinnalla. 

Seuralaislajit
Suomalaisilla kasvupaikoilla seuralaisina esiin-
tyvät mm. lettomarrassammal Tayloria lingula-
ta, isonuijasammal → Meesia longiseta ja tihku-
nuijasammal M. uliginosa. Samoilla paikoilla 
viihtyvät myös lettokuirisammal Calliergon 
richardsonii, kairasammal M. triquetra, lettokilpi-
sammal Cinclidium stygium, lettohiirensammal, 
kiiltosirppisammal → Hamatocaulis vernicosus, 
kultasammal Tomentypnum nitens, lettosirppi-
sammal Scorpidium cossonii ja lettolierosammal 
S. scorpioides. Putkilokasviseuralaisia ovat mm. 
sini yökön lehti Pinguicula vulgaris, karhunruoho 
Tofieldia pusilla, raate Menyanthes trifoliata, jär-
vikorte Equisetum fluviatile sekä villapääluikka 
Trichophorum alpinum. 

Kannan kehitys ja uhanalaisuus
Pitkäperähiirensammalella on kahdeksan van-
haa kasvupaikkaa tunnetuimmilla lettoseuduil-

itiöpesäkkeen perästä, 
jolla voi olla pituutta 
noin 3 – 6 cm, joskus 
enemmänkin. Suhteessa 
pituuteensa pesäkkeen -
perä on huomattavan 
ohut. Nuokkuva, pit-
kulaisen päärynämäi-
nen itiöpesäke ei herätä 
erityisesti huomiota. 
Varmimmin pitkäperä-
hiiren sammalen tunnis-
taa kookkaista itiöistään, 
jotka ovat suuremmat, 
40–50 µm, kuin muilla 
suvun lajeilla. 

Lettojen tavallisin hiirensammallaji letto-
hiirensammal B. pseudotriquetrum eroaa pitkä-
perähiirensammalesta mm. lehdiltään, jotka 
eivät ole ryhmittyneet varren latvaan kimpuksi 
vaan sijaitsevat tasaisemmin pitkin vartta. Li-
säksi sen lehdet ovat tyvestä selvästi johteisia. 
Lajin satunnaisesti tuottamien itiöpesäkkeiden 
perä on sekä pitkä että vahva. Laji on kooltaan 
tavallisesti pitkäperä hiirensammalta kookkaam-
pi. Itiöt ovat kuitenkin halkaisijaltaan alle puolet 
pitkäperä hiiren sammalen itiöistä. Lettohiiren-
sammalen lähi sukuinen silmu hiiren sammal 
→B. neodamense viihtyy myös letoilla. Sillä on 
itiöpesäkkeitä hyvin harvoin. Varrella hajallaan 
kasvavat lehdet ovat koveria ja soikeita, lyhyt- 
tai tylpähkö kärkisiä, tyvestään enintään hieman 
johteisia. Pesäkkeettömänä pitkäperähiirensam-
malta tuskin pystyy määrittämään, koska sen 
voi sekoittaa useaan lehdiltään punatyviseen 
hiirensammallajiin. 

Levinneisyys
Pitkäperähiirensammal on Keski- ja Pohjois-Eu-
roopassa sekä koillisessa Pohjois-Amerikassa 
esiintyvä havumetsävyöhykkeen pohjoisosien ja 
vuoristojen kalkkiseutujen laji. Keski-Euroopas-
sa laji esiintyy varsin aukkoisesti. Se tunnetaan 
mm. Saksasta, Tšekistä, Slovakiasta ja Valko-Ve-
näjältä, muttei esimerkiksi Sveitsistä eikä Eu-
roopan länsiosista. Venäjällä lajia on maan luo-
teisosassa Murmanskin alueella. Baltiasta sitä ei 
tunneta. Pohjois maissa pitkäperähiirensammal 
kasvaa harvinaisena Islannissa, Norjassa maan 
keskiosassa ja Ruijassa sekä Ruotsissa Skandien 
liepeillä ja erillisenä Skoonessa. Meillä laji esiin-
tyy harvinaisena lettoalueilla Pohjois-Suomessa. 
OP–EnL.

Biologia
Pitkäperähiirensammal on monivuotinen yksi-
kotinen laji, joka tuottaa säännöllisesti itiöpesäk-
keitä. Kookkaat itiöt soveltuvat levittäytymiseen 
kasvupaikalla muodostuville turvepaljastumil-
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la ja viisi nykyesiintymää. Eteläisin kasvupaikka 
on ollut Oulun (OP) Lylyjärvellä (1899). Perä-
Pohjanmaalta (PeP) Lapin kolmion alueelta pit-
käperähiirensammal tunnetaan Tervolasta Louen 
Palojänkältä (1927) ja Reutuaavalta (1951) sekä 
Rovaniemen Narkauksesta (1936). Koillismaalla 
(Ks) se on kasvanut Kuusamossa (1883) sekä Po-
siolla Yli-Kitkan Tolvassa (1883) ja Miesniemessä 
(1928). Yli-Kitkan rannan kasvupaikat voivat ol-
la hävinneet umpeen kasvun vuoksi. Muut ha-
vaintopaikat ovat Kittilän Lapista (KiL) Kolarin 
Teuravuomasta (1936). Uusimmat havainnot ovat 
Enontekiön (EnL) Varddoaivilta (2005), Kilpis-
järven Possujoelta (2006), Salmivaarasta (2007) ja 
Toskaljärveltä (2006) sekä hieman kalkkiseuduil-
ta erillään olevasta paikasta Sodankylän (SoL) 
Mosku vaarasta (2002). 

Oulun Lylyjärvi on laskettu ja läheinen suo on 
muutettu pelloksi. Pitkäperähiirensammalelle 
soveltuvia elin ympäristöjä on ojitettu runsaas-
ti Suomen Lapissa. Muun muassa Palojängällä, 
Reutuaavalla ja Teuravuomassa on tehty ojituksia 
havainto ajankohdan jälkeen. Myös Sodankylän 
kasvupaikka on ojitettu. Eläinten tallauksen ja lai-
dunnuksen aiheuttama leton pintakasvillisuuden 
rikkoutuminen luo todennäköisesti lyhytaikaisia 
vapaita kasvualustalaikkuja pitkäperähiirensam-
malelle, joka kykenee ilmeisesti vain harvoin le-
vittäytymään vapautuneille kasvupaikoille suo-
ojien varsiin. Ojitus on tällöinkin lajille haitallista 
pidemmällä aikavälillä kasvu ympäristön kuivah-
taessa ja umpeenkasvun edetessä. Lajin kanta on 
nähtävästi pahoin taantunut Metsä-Lapissa, mut-
ta Enontekiön ylätuntureiden kalkkialueilla sitä 
voi vielä tavata harvinaisena alapaljakan ohuttur-
peisilta porojen laiduntamilta letoilta. 

Uhanalaisuus Euroopassa 
EUR: LC, EST: -, NOR: VU, SWE: LC 
Pitkäperähiirensammal ei ole uhanalainen Eu-
roopassa. Norjassa laji on vaarantunut. Islannis-
sa pitkäperähiirensammal on luokiteltu silmäl-
läpidettäväksi. Ruotsissa sen katsotaan olevan 
harvinaisuudestaan huolimatta elinvoimainen. 
Keski-Euroopassa se on luokiteltu hävinneeksi 
Tšekissä ja Saksassa.

Suojelu 
Vanhat esiintymäpaikat eivät sijaitse suojelluilla 
alueilla. Sodankylän Moskuvaaran kasvupaikka 
sijaitsee valtionmaalla ja se tullaan suojelemaan 
osana paikalla kasvavan erittäin uhanalaisen 
isonuija sammalen esiintymän rajausta. Esiin-
tymän laajuus tulee selvittää, sen tilaa pitää 
seurata ja kasvupaikkaa kuivattava oja tukkia. 
Enontekiön esiintymistä kolme sijaitsee Käsi-
varren erämaa-alueella ja Kilpisjärven kasvu-
paikat ovat suojelualueiden ulkopuolella. Lajia 
kannattaa edelleen etsiä sopivilta kasvupaikoilta 
Lapin kolmion alueen reheviltä soilta, samoin 
Koillismaalta ja Kittilän–Kolarin seudulta sekä 
Enontekiöltä. 

Synonyymit
Bryum inclinatum subsp. longisetum (Blandow ex 
Schwägr.) Podb. 

Kirjallisuus
-

Viittaus
Syrjänen, K. 2009: Bryum longisetum – erittäin 
uhanalainen.

Bryum marratii Hook.f. & Wilson  

lusikkahiirensammal, östersjöbryum
Vaarantunut VU Alc

Heimo: Bryaceae Lahko: Bryales Luokka: Bryopsida

Tunnistaminen
Lusikkahiirensammal on avoimil-
la ranta niityillä pieninä, 2–5 mm 
korkuisina kasvustoina esiintyvä 
kärkipesäkkeinen lehtisammal. 
Sen lehdet ovat tiiviinä ruusuk-
keena lyhyen varren latvassa. 
Nimensä laji on saanut tylppä-
kärkisistä lusikan muotoisista leh-
distään, joissa keskisuoni päättyy 
ennen kärkeä. Reunoiltaan lehdet 
ovat tasaisia, ehyitä tai kärjestä 
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Seuralaislajit
Päärynähiirensammalen ja merirannikin lisäksi 
lusikkahiirensammalen seurasta tapaa muita 
matalien avoimien rantaniittyjen lajeja kuten 
rantasapet Centaurium spp., nyylähaarikon Sa-
gina nodosa, ahopellavavan Linum catharticum 
ja sammalista mm. merilapiosammalen Hen-
nediella heimii sekä nuokkuhiiren sammalen B. 
imbricatum. 

Kannan kehitys ja uhanalaisuus
Suomessa lusikkahiirensammalella on ollut 
ilmeisen vankka ja elinvoimainen kanta Ah-
venanmaalla vielä 1800-luvulla ja 1900-luvun 
alussa. Lajista on tunnettu maakunnasta noin 
kolmekymmentä erillistä esiintymää länsiosan 
Eckeröstä itäosan Föglöön ja Vårdöön. Tunne-
tuista esiintymistä lähes puolet on sijainnut 
Saltvikin ja Finströmin kunnissa. Alueen ran-
taniityt ovat pahoin umpeen kasvaneet mm. 
Ahvenanmaan sisälahtien rehevöitymisen 
ja rantalaidunnuksen vähenemisen vuoksi. 
Varsinais-Suomesta laji tunnetaan Rymättylän 
Pähkinäisistä (1937) maatuvan merenlahden 
rannalta. Kasvupaikka sijaitsee rehevöitynees-
sä sisäsaaristossa ja alueen rantaniityt ovat um-
peenkasvaneita. Uudellamaalla laji on tavattu 
vuonna 1926 Hangon Sandviks holmenin ran-
nasta. Esiintymien nykytila ei ole tiedossa. 

Lusikkahiirensammal on muiden avoimien 
merenrantojen hiirensammalten tapaan taan-
tunut voimakkaasti myös Länsi-Euroopassa. 
Meillä lajille sopivat elinympäristöt ovat vä-
hentyneet laidunnuksen loppumisen ja Itäme-
ren rehevöitymisen aiheuttaman umpeenkas-
vun vuoksi. Elinympäristöjen vähentyminen 
ja umpeenkasvu uhkaavat lajin esiintymiä 
edelleen. 

Uhanalaisuus Euroopassa 
EUR: RT, EST: DD, NOR: LC, SWE: DD
Lusikkahiirensammal on Euroopassa alueelli-
sesti uhanalainen. Norjassa sitä pidetään vie-
lä elinvoimaisena. Ruotsissa ja Virossa laji on 
puutteellisesti tunnettu. Englannissa ja Saksas-
sa se on luokiteltu erittäin uhanalaiseksi, Hol-
lannissa vaarantuneeksi ja Puolasta ja Latviasta 
sen arvioidaan hävinneen. 

Suojelu 
Tiedossa olevista havainnoista luonnonsuojelu-
alueille saattavat sijoittua Lemlandin Nåtön ja 
Rymättylän Pähkinäisten vanhat kasvupaikat. 
Lusikkahiirensammal on melko helppo tuntea 
itiöpesäkkeettömänäkin, mutta pienikokoisena 
lajina se jää helposti huomaamatta. Lajia tu-
lee etsiä sopivilta kasvupaikoilta lounaisesta 
Suomesta. Mahdollisesti löytyviä kasvu paikkoja 

hampaisia. Kapeiden solurivien muodostama 
lehden reunus on heikommin kehittynyt kuin 
monilla muilla hiirensammalilla. Nuokkuvat 
itiöpesäkkeet ovat muodoltaan jokseenkin pal-
lomaisia – leveän päärynämäisiä, ja niiden suu 
on kapea kuivissa itiönsä varistaneissakin pe-
säkkeissä. Pesäkkeen suu on reunasta väriltään 
oranssi. Pesäkkeen perä on varsin hoikka. Itiöt 
ovat keskikokoisia, 26–32 µm. 

Läheisen päärynähiirensammalen → B. war-
neum lehdet ovat teräväkärkisiä, ja keskisuoni 
pistää piikkinä lehden kärjestä ulos ainakin 
ruusukkeen ylimmissä lehdissä. Lisäksi ka-
peiden solujen muodostama lehden reunus on 
vahva. 

Levinneisyys
Lusikkahiirensammal esiintyy Länsi-Euroopan 
rannikolla Ranskasta Brittein saarten kautta 
Fennoskandiaan sekä Islannin kautta Pohjois-
Amerikkaan Newfoundlandin rannikolle. Se 
tunnetaan Pohjois-Amerikasta myös muuta-
masta paikasta sisämaasta. Norjassa sammal 
tunnetaan Oslon vuonon ympäristöstä ja pai-
koittaisena rannikolla maan keskiosista Län-
si-Ruijaan. Itämeren piirissä sitä esiintyy Poh-
jois-Saksassa, Tanskassa sekä Baltian maissa 
Latviassa ja Virossa. Ruotsissa se on löydetty 
Skoonesta Uplantiin sekä selvästi erillisenä Pe-
rämeren pohjukasta Norrbottenista. Lounais-
Suomen esiintymät ovat Itämeren alueen yhte-
näisen levinneisyyden pohjoisrajalla. A–U.

Biologia
Lusikkahiirensammal on monivuotinen yksi-
kotinen laji, joka tuottaa toisinaan itiöpesäkkei-
tä. Niitä esiintyy kuitenkin vain harvoin Ahve-
nanmaan kasvupaikoilla. Myös Varsinais-Suo-
mesta ja Uudeltamaalta kerätyt näytteet ovat 
pesäkkeettömiä. Heikko leviämiskyky altistaa 
lajin umpeenkasvun haittavaikutuksille. 

Lusikkahiirensammal kasvaa Itämeren 
rannoilla avoimilla matalakasvuisilla ranta-
niityillä. Bomansson kirjoittaa lajista seuraa-
vasti: ”Ahvenanmaan saaristossa ei erityisen 
harvinainen, kasvaa soraisella savensekaisella 
maalla alavilla merenrannoilla, usein pallohii-
rensammal Bryum mamillatum ja merirannikki 
Glaux maritima seuranaan”. Lajin kasvupaikoil-
la on tavallisesti jonkinlaista kalkkivaikutusta, 
joka voi olla peräisin esim. simpukankuorista. 
Muiden pienikokoisten rantaniittyjen hiiren-
sammalten tapaan laji vaatii kasvupaikaltaan 
häiriöitä, jotka paljastavat sopivaa kosteaa 
hiekkaista maanpintaa. Maapaljastumia voivat 
aikaansaada laidunnus, kulutus tai rantavoi-
mat kuten jäiden ja maa-ainesten kasautumi-
nen sekä tulviminen.
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tulee pitää avoimena ja matala kasvuisina esim. 
niittämällä ja laiduntamalla.  

Synonyymit
-

Kirjallisuus
Bomansson 1900, Church ym. 2001

Viittaus
Syrjänen, K. 2009: Bryum marratii – vaarantu-– vaarantu- vaarantu-
nut.

Bryum neodamense Itzigs.  

silmuhiirensammal, sumpbryum
Vaarantunut VU Alc

Heimo: Bryaceae Lahko: Bryales Luokka: Bryopsida

Tunnistaminen
Silmuhiirensammal on pystyversoinen, har-
vahkoina tai tiheinä tuppaina kasvava, 1–10 cm 
pituinen kärkipesäkkeinen lehtisammal. Se voi 
muodostaa laajoja, pitkäikäisiä kasvustoja. Var-
si on punainen, ja runsas juurtumahapsisto on 
ruskea. Lehdet ovat tavallisesti tumman vihrei-
tä, melko harvassa, alempana viiston siirotta-
via, nuorissa versoissa kärjessä silmumaisesti 
yhteen kaartuneita, pitkänsoikeita ja kouruisia. 
Kärki on typäkkä. Lehtilaita on ehyt ja reuna 
on litteä. Lavan tyvi on punainen, johteeton tai 
hyvin lyhyelti johteinen. Keskisuoni on tyvel-
tä punainen, lähelle kärkeä ulottuva. Vanhojen 
versojen kärkeen kehittyvät lehdet ovat litteäm-
piä, suippokärkisempiä, keskisuoni saattaa pis-
tää esiin ja tyvi voi olla lyhyelti johteinen. Solut 
ovat pitkänomaisen kuusikulmaisia. Pesäkeperä 
on pitkä ja pesäke nuokkuva. Itiöt ovat pieniä, 
12–20 µm.

Silmuhiirensammalta on sen luonteenomais-
ten tuntomerkkien perusteella pidetty hyvänä 
lajina. Uusi tutkimus katsoo kuitenkin sen ole-
van ympäristön olosuhteiden muovaama letto-
hiirensammal Bryum pseudotriquetrum. Tämän 
lehdet ovat tavallisesti soikean puikeita, melko 
tasaisesti kärkeen kapenevia, jokseenkin litteitä 

ja pitkäjohteisia. Keskisuo-
ni on lyhyelti esiinpistävä ja 
lehden reuna on taakääntei-
nen. Ominaisuuksiltaan väli-
muotoisia sammalia tavataan 
myös. Näiden sammalien yh-
teenkuuluvuus on osoitettu 
molekyylitutkimuksin. Kas-
vatuskokeita ei kuitenkaan 
ole vielä tehty, joten silmu-
hiirensammal on toistaiseksi 
meillä mukana uhanalaisten 
sammalien luettelossa. Sil-
muhiirensammalen lähilajina 
pidetty B. ovatum (tai var. ova-
tum) on käsitetty myös lajiksi 
B. subneodamense. Myös nämä 
yhdistetään nykyisin lettohii-
rensammaleen. 

Levinneisyys
Silmuhiirensammal on laajalti levinnyt Euroo-
pan kalkkialueilla, etelämpänä lähinnä vuoris-
toissa. Sitä on myös Aasiassa ja Pohjois-Ameri-
kassa. Baltian maissa sammalta on monin pai-
koin kalkkiseuduilla. Se tunnetaan myös Huip-
puvuorilta ja mainitaan Venäjältä Murmanskin 
alueelta. Pohjoismaissa sitä tavataan Tanskassa, 
Ruotsissa ja Norjassa. Suomessa sammalen 
esiintyminen on keskittynyt Ahvenanmaalle ja 
maan pohjoisosan runsasravinteisille seuduille. 
A, Kn–InL.

Biologia
Silmuhiirensammal on kaksikotinen. Itiöpesäk-
keet ovat hyvin harvinaisia ja itiöt pieniä. Mitään 
muita leviäimiä sillä ei ole, joten se levinneekin 
uusille alueille pääasiassa eläinten mukana kul-
keutuvien versonkappaleiden avulla.

Silmuhiirensammal kasvaa parhailla rimpile-
toilla rimpi- ja välipinnoilla sekä lettorämeiden 
väliköissä. Myös kalkkialueiden kausikosteista 
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notkelmista ja kalkkikallioiden painanteista sen 
voi löytää. Sammalta on kerätty myös jokien, 
järvien ja meren rannoilta kalkinpitoisista, hu-
muksen sekaisista soraikoista. On kuitenkin 
toistaiseksi epäselvää, mitkä kerätyistä näyt-
teistä katsotaan silmuhiirensammaleksi ja mitkä 
ovat mahdollisesti sen ja lettohiirensammalen 
välimuotoja.

Seuralaislajit
Silmuhiirensammalen seuralaisina on tavalli-
sia lettosammalia, kuten lettosirppisammalta 
Scorpidium cossonii, lettolierosammalta S. scor-
pioides, matosammalta Pseudocalliergon trifa-
rium ja lettokilpisammalta Cinclidium stygium. 
Kalkkialustan märissä painanteissa seuralaisina 
voivat olla mustapääsammal Catoscopium nigri-
tum, kalkkijalosammal → Pseudocalliergon lyco-
podioides, lettosiipisammal Fissidens adianthoides, 
lettomarrassammal Tayloria lingulata, sirppiluh-
tasammal Calliergonella lindbergii tai väkäsirppi-
sammal Drepanocladus polygamus.

Kannan kehitys ja uhanalaisuus
Silmuhiirensammal on ollut paitsi tuntomer-
keiltään myös levinneisyydeltään ja ekologi-
altaan melko huonosti tunnettu. Sammales-
ta tunnetaan kuitenkin 73 esiintymäpaikkaa 
pääosin Pohjois-Suomesta. Esiintymistä 50 on 
lettokasvupaikkoja, ja niistä nykyesiintymiksi 
laskettavia on 30. Havaintopaikoista noin 15 on 
erilaisia rantakasvupaikkoja etenkin Ahvenan-
maalla, mistä laji tunnetaan seitsemältä paikalta 
Eckeröstä ja Saltvikista. Yhtä havaintoa lukuun 
ottamatta (Eckerö Holmträsket 1988) tiedot Ah-
venanmaalta ovat 1800-luvulta. Kainuusta on 
vain vanhoja havaintoja Paltamosta, Sotkamos-
ta ja Suomussalmelta. Oulun Pohjanmaalta on 
kymmenkunta havaintoa, etenkin Kiimingin 
seudulta, ja nykyhavaintoja on myös Muhoksen 
Päijänteeltä ja Pudasjärven Huosiosojalta. Perä-
Pohjanmaalta on tiedossa reilu kymmenkunta 
nykykasvupaikkaa, etenkin Tervolan seudulta. 
Koillismaan muutamat esiintymät ovat yhtä Po-
sion esiintymää lukuun ottamatta Kuusamossa. 
Kittilän (KiL) esiintymät keskittyvät Tollovuo-
man alueelle. Sompion Lapissa lajilla on neljä 
nykyesiintymää Pelkosenniemellä ja Sodanky-
lässä. Enontekiön Lapista on nykyhavaintoja 
Tarpomajärveltä ja Toskalharjilta sekä vanha 
tieto Saivaaralta (1920). Inarin Lapista laji tun-
netaan ainoastaan Kevojärveltä (1965). 

Monen muun lettosammalen tapaan silmu-
hiirensammal on ilmeisesti menettänyt lukuisia 
kasvupaikkoja soiden ojituksen ja pellonraiva-
uksen vuoksi, erityisesti Kainuussa, mistä ei 
tunneta yhtään nykyistä esiintymää, sekä Lapin 
kolmion alueella ja Koillismaalla. Nykyesiinty-

mien uhkatekijöistä tärkeimpiä ovat ojitukset 
mukaan luettuina kunnostusojitukset. 

Uhanalaisuus Euroopassa
EUR: R, EST: R, NOR: VU, SWE: LC 
Silmuhiirensammal on Euroopassa harvinainen. 
Sammal on uhanalaisten lajien listoilla useissa 
Keski-Euroopan maissa. Se on luokiteltu ää-
rimmäisen uhanalaiseksi Hollannissa, erittäin 
uhanalaiseksi Iso-Britanniassa ja Saksassa sekä 
vaarantuneeksi Norjassa, Unkarissa ja Puolassa. 
Harvinaiseksi se on luokiteltu Virossa, Espan-
jassa ja Venäjällä Murmanskin alueella. Tšekistä 
sen katsotaan hävinneen.

Suojelu
Noin puolet silmuhiirensammalen esiintymistä 
on erilaisilla luonnonsuojelualueilla ja Natura 
2000 -alueilla. Oulun Pohjanmaalla sitä on Mu-
hoksen Päijänteellä ja Kiimingin lettoalueella. 
Perä-Pohjanmaalla se on saanut suojan Hei-
nijängän–Karhuaavan Natura 2000 -alueella, 
Suuripään alueeseen kuuluvan Hosiolammen 
seudulla, Kakariaavalla ja Ruuttulammen luon-
nonsuojelualueella. Koillismaalla muutama 
esiintymä on Oulangan kansallispuistossa sekä 
Harjasuon ja Vasaralahden Natura 2000 -alueil-
la. Kittilän Lapissa Itä-Kittilän suurilla lettojen 
suojelualueilla (Tollovuoma, Silmäsvuoma, 
Loukisen latvan suot) sammalella on monia 
esiintymiä. Sompion Lapissa sitä on Vuotoksen 
alueella Siulioaavalla, Luiron soilla ja Peurasu-
vannon letolla. Pohjoisimmat lettokasvupaikat 
ovat Enontekiöllä Lätäsenon soidensuojelualu-
eella. Suojelematta sen sijaan ovat mm. Eckerön 
kasvupaikka, vanhat Ahvenanmaan esiintymät 
sekä muutamat Tervolan kohteet.

Sammalen rantakasvupaikkojen nykytilan-
ne on pyrittävä selvittämään. Etenkin Ahve-
nanmaan tuoreimman esiintymän säilyminen 
tulee varmistaa. Lettoalueilla tulee selvittää 
sammalen esiintymien kasvupaikkatekijöiden 
yksityiskohdat. Lajia tulee myös etsiä edelleen, 
ja se saattaa löytyä yhä Kainuusta.

Synonyymit
Bryum neodamense var. ovatum (Lange & 
C.E.O.Jensen) Lindb. & Arnell
B. pseudotriquetrum (Hedw.) P.Gaertn. et al. sub-
sp. neodamense (Itzigs.) Amann
B. subneodamense Kindb. 

Kirjallisuus
Holyoak & Hedenäs 2006

Viittaus
Ulvinen, T. 2009: Bryum neodamense – vaaran-
tunut.
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Bryum nitidulum Lindb. 

seitahiirensammal, glansbryum
Vaarantunut VU A2c

Heimo: Bryaceae Lahko: Bryales Luokka: Bryopsida

Tunnistaminen
Seitahiirensammal on 1–3 cm korkuisina, tiivii-
nä kellanvihreinä ja tyveltä punertavina muu-
tamista millimetreistä useiden senttimetrien 
vahvuisina tuppaina kasvava kärkipesäkkeinen 
lehtisammal. Sen varret ovat punaisia, ja niil-
lä on punaruskeita juurtumahapsia. Versoissa 
on usein pienilehtisiä sivuhaaroja. Lehdet ovat 
soikeita, yläviistoja, kouruisia ja kärjestä suip-
poja. Lehden kärki ja reuna ovat taakäänteisiä. 
Keskisuoni on vahva, punainen ja lähelle lehden 
kärkeä ulottuva tai vain hieman ulospistävä. 
Lehtisolujen seinät ovat paksuja ja huokosellisia, 
mikä näkyy selvästi vanhemmissa lehdissä. So-
lut ovat n. 15 μm leveitä, lavan kärkiosassa epä-
säännöllisesti kulmikkaita tai vinoneliömäisiä. 
Itiöpesäkkeen perä on n. 1–2 cm pitkä, vahva, 
tyveltä punainen. Itiöpesäkkeet ovat nuokkuvia, 
lievästi kyömyisiä, ja niiden kaulaosa on kapeah-
ko. Pesäkkeet eivät juuri kutistu vanhanakaan. 
Sisäsuuvaruksen hampaat ovat vaalean kellertä-
viä tai vaalean läpikuultavia. Sisäsuuvaruksessa 
on hentoja ripsiä, joissa on hentoja ulokkeita. Ty-
vikalvo on noin puolet suuvaruksen pituudesta. 
Itiöt ovat läpimitaltaan 19–22 μm.

Seitahiirensammalen voi sekoittaa useisiin 
muihin hiirensammaliin. Se on vaikea erottaa 
karttuhiirensammalesta B. intermedium, jon-
ka lehdet ovat pitempisuippuisia ja kärkiosan 
reunasta hampaisia. Lapinhiirensammalella B. 
arcticum on suuremmat itiöt. Seitahiirensamma-
len taksonominen asema on epäselvä, ja sitä on 

pidetty karttuhiirensammalen 
arktisena alalajina. 

Levinneisyys
Seitahiirensammal on yleisle-
vinneisyydeltään pohjoinen. 
Havaintoja on arktisesta Poh-
jois-Amerikasta, Grönlannis-
ta, Islannista, Huippuvuorilta 
ja Siperiasta. Pohjoismaista se 
tunnetaan Norjasta, Ruotsista 
ja Suomesta. Norjasta on tie-
toja kahdesta maakunnasta ja 
Ruotsistakin vain parilta pai-
kalta. Suomesta seitahiiren-
sammal tunnetaan kolmesta 
itäisestä maakunnasta. PK, 
Kn, Ks. 

Biologia
Seitahiirensammal on yksikotinen. Suomesta 
kerätyissä näytteissä on usein itiöpesäkkeitä, 
mutta monet Kainuusta ja Koillismaalta kerätyt 
näytteet ovat myös pesäkkeettömiä. Sammal 
lisääntyy kasvupaikoillaan itiöistä ja mahdolli-
sesti myös kasvullisesti versonkappaleista. Sei-
tahiirensammalen itiöt ovat melko pieniä, mikä 
parantaa mahdollisuuksia kaukolevintään. 

Seitahiirensammalta kasvaa vuoristoissa ja 
arktisella alueella emäksisellä maalla. Sen kas-
vupaikoista ei ole noilta alueilta tarkkoja kuva-

RV



Seitahiirensammalen Bryum nitidulum kasvupaikka serpentiniittikalliolla Paltamon Matokalliolla. RV

uksia, mutta oletettavasti ne ovat kuivahkoja tai 
tuoreita ja ainakin osaksi kasvipeitteeltä avoimia. 
Suomesta seitahiirensammal tunnetaan serpen-
tiniittikallioilta, joilla sitä kasvaa jyrkänteiden 
ja seinämien rakosissa ja niiden ympäristössä 
paljaalla maalla. Se nähtävästi suosii emäksistä 
alustaa, mutta esimerkiksi kalkkikallioilta siitä 
ei ole havaintoja. 

Seuralaislajit
Tyypillisiä seuralaisia serpentiniittikallioilla 
ovat lapinhiirensammal B. arcticum, karttuhii-
rensammal B. intermedium, suippuväkäsammal 
Campyliadelphus chrysophyllus, kalliotierasammal 
Racomitrium lanuginosum ja ojasykerösammal 
Weissia controversa. Putkilokasveista seuralaise-
na on usein viherraunioinen Asplenium viride, 
toisinaan myös kainuunnurmihärkki Cerastium 
fontanum subsp. vulgare var. kajanense ja serpen-
tiinipikkutervakko Lychnis alpina var. serpenti-
nicola. 

Kannan kehitys ja uhanalaisuus
Suomesta tunnetut seitahiirensammalen kas-
vupaikat ovat serpentiniittikallioalueilla. Sam-
malta on löydetty kaikkiaan 14 paikalta, joista 
seitsemästä on nykyhavaintoja. Neljällä paikalla 
on useampia erillisiä esiintymiä lähellä toisiaan. 
Sammalta on kerätty Pohjois-Karjalasta 1930-lu-
vulla kolmelta paikalta: Juankoskelta Säyneisten 
Mörninkalliolta, Juuasta Ahmavaaran Portinkal-
liolta ja Kaavilta Louhilammelta, mutta niistä 
ei ole viimeaikaisia havaintoja. Lajin tunnetut 
esiintymät painottuvat Kainuuseen: havaintoja 
on yhteensä kahdeksalta paikalta, joista nyky-
havaintoja on kahdelta. Kuhmossa laji kasvaa 
Kellojärven rannoilla Koljosenkallioilla (1990, 
1998) ja Mustakalliolla (1990, 1998), mutta Lou-
hisaaresta (1937) ja Näätäniemestä (1919) siitä 

ei ole uusia havaintoja. Havainnot Paltamos-
ta ja Puolangalta ovat 1980-luvulta. Paltamon 
serpentiniittikallioilla esiintymät ovat melko 
runsaita: Pitkäperän kalliot (1987), Matokallio 
(1928–1986) sekä Mineraali (1962, 1972). Puo-
langan Aittokylän Repokalliolta laji löydettiin 
1989 ja Kapustakalliolta 2006. Koillismaalla sei-
tahiirensammal on havaittu kahdelta paikalta 
Kuusamosta: Korpijärven rannalla sammal on 
kasvanut jo pitkään (1939, 2004) ja Närängän-
vaaralta se löytyi 2004. 

Seitahiirensammalen elinympäristöt ovat 
taantuneet kallioiden louhinnan takia, ja kai-
vostoiminta uhkaa edelleen etenkin Paltamon 
Pitkänperänkalliota ja Mineraalin esiintymiä. 
Joillakin paikoilla uhkana on myös tallaus ja 
mökkiasutus.

Uhanalaisuus Euroopassa
EUR: K, EST: -, NOR: -, SWE: DD
Seitahiirensammal on luokiteltu Euroopan uhan-
alaisten listalla puutteellisesti tunnetuksi. Laji 
on sisällytetty usein karttuhiirensammaleen, ei-
kä sen uhanalaisuutta siten ole erikseen arvioitu. 
Karttuhiirensammal ei ole uhanalainen Euroo-
passa. Myös Norjassa seitahiirensammalen on 
tulkittu sisältyvän karttuhiirensammaleen, joka 
ei ole uhanalainen. Islannissa seitahiirensammal 
on luokiteltu vaarantuneeksi ja Ruotsissa puut-
teellisesti tunnetuksi. 

Suojelu
Monet seitahiirensammalen esiintymistä ovat 
suojelualueilla. Kuhmon esiintymät Näätänie-
meä lukuunottamatta ovat Natura 2000 -alueella 
samoin kuin Kuusamon Korpikallion ja Närän-
gänvaaran esiintymätkin. Paltamon Matokalliol-
la seitahiirensammal kasvaa erityisesti suojellun 
kainuunnurmihärkin suojelualueella ja Kaavin 
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Bryum warneum (Röhl.) Brid. 

päärynähiirensammal, havsbryum
Vaarantunut VU Alc

Heimo: Bryaceae Lahko: Bryales Luokka: Bryopsida

Tunnistaminen
Päärynähiirensammal on 
avoimilla merenrantaniityillä 
punertavina tai tummanvih-
reinä tuppaina tai kasvustoi-
na esiintyvä pienikokoinen 
n. 0,5– 1 cm korkuinen kär-
kipesäkkeinen lehtisammal. 
Lyhyen varren latvassa tiivii-
nä ruusukkeena olevat lehdet 
eivät ole tyveltään punaisia, 
kuten monilla muilla terävä-
lehtisillä hiirensammalilla, 
vaan ruskehtavia tai viher-
täviä. Lehden reunus on sel-
vä, usein taakäänteinen noin 
puoliväliin ja kärjestä epäta-
saisesti hampainen. Lehden kärki on terävä, ja 
vahva ruskehtava keskisuoni on ainakin ylem-
missä lehdissä hieman esiinpistävä. Lehden so-
lut ovat jokseenkin ohutseinäisiä ja suorakaiteen 
tai kuusikulmion muotoisia. Päärynähiirensam-
malen nuokkuvat itiöpesäkkeet ovat muodol-
taan pyöreähkön päärynämäisiä ja niitä esiintyy 
varsin säännöllisesti. Itiöt ovat melko kookkaita, 
n. 30–45 µm.

Päärynähiirensammal sisältää kaksi muun-
nosta. Nimimuunnoksen lisäksi meiltä tunne-
taan B. warneum var. mamillatum, jota on myös 
pidetty omana lajinaan (pallohiirensammal B. 
mamillatum). Muunnosten tunnistaminen ilman 
itiöpesäkkeitä on lähes mahdotonta. Nimimuun-
noksen nuokkuvat itiöpesäkkeet ovat muodol-
taan tasaisesti kapenevan päärynämäisiä, ja nii-

Louhilammenkalliolla sammalta on serpentiini-
raunioisen A. adulterinum suojelualueella. 

Seitahiirensammalen suojelutilanteen ja -tar-
peen kannalta on tärkeää selvittää sen takso-
nominen asema suhteessa lähilajeihin. Sammal 
esiintyy Suomessa poikkeavalla kasvualustalla 
ja sen täkäläiset populaatiot voivat olla geneet-
tisesti erilaistuneita. Sammalen esiintymiä on et-
sittävä vielä huonosti kartoitetuilta serpentiniit-
tikallioalueilta (Perä-Pohjanmaa, Koillismaa). 
Erityisesti Pohjois-Karjalan vanhojen tunnet-
tujen esiintymien tila tulee selvittää. Tallausta 
on syytä rajoittaa joillakin kasvupaikoilla. Ser-

pentiniittikallioiden suojelussa tulee kiinnittää 
huomiota tämän sammallajin esiintymiin. 

Synonyymit
Bryum intermedium (Brid.) Blandow subsp. niti-
dulum (Lindb.) 

Kirjallisuus
Hallingbäck 1998n, Holyoak 2004, Kotilainen 
1944, Nannfeldt 1927 

Viittaus
Virtanen, R. 2009: Bryum nitidulum – vaaran-
tunut.
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den suu säilyy kapeaksi kaventuneena tyhjänä 
ja kuivanakin. Itiöpesäkkeen suuvarushampaat 
ovat vinosti poikittais juovaisia. B. warneum var. 
mamillatum eroaa leveäsuisen pallomaisen itiö-
pesäkkeensä perusteella eikä sillä ole poikittai-
sia vinojuovia suuvarushampaissa. Lisäksi sen 
itiöpesäkkeen suuosa on väriltään punaruskea, 
päärynähiiren sammalen nimimuunnoksella 
oranssi tai kellertävä. Var. mamillatum:in itiöpe-
säkkeen kuperassa kannessa on terävä kohouma, 
mamilli, nimimuunnoksen pesäkkeen kannen 
ollessa selvemmin kartiomainen. Viimeaikoina 
pallohiirensammal on yhdistetty itiöpesäkkeen 
eroista huolimatta päärynähiirensammaleen. 
Samoilla kasvupaikoilla viihtyvällä pyöreäi-
tiöpesäkkeisellä lusikkahiiren sammalella →B. 
marratii on lusikkamaiset tylppäkärkiset lehdet, 
joissa keskisuoni päättyy ennen lehden kärkeä. 
Se on helposti erotettavissa lehdiltään terävä-
kärkisestä päärynähiirensammalesta pesäkkeet-
tömänäkin. 

Levinneisyys
Päärynähiirensammalta tavataan Keski-, Län-
si- ja Pohjois-Euroopassa, Aasian vuoristoissa, 
Kanadassa sekä Etelä-Afrikassa. Euroopan 
esiintymät keskittyvät Atlantin ja Itämeren ran-
nikoille. Sitä on myös Islannissa. Haja havaintoja 
sammalesta on Keski-Euroopassa Valko-Venäjää 
myöten. Baltiassa lajista on muutamia havain-
toja Virosta ja Latviasta. Tanskassa se on har-
vinainen. Skandinaviassa lajia tavataan Norjan 
rannikolla etelästä paikoittain Ruijaan asti ja 
Ruotsin eteläosissa Itämeren rannalla Skoo-
nesta Gotlantiin ja Perämeren perukkaan. Var. 
mamillatum on levinneisyydeltään suppeampi 
ja nimimuunnosta harvinaisempi. Sitä tavataan 
Luoteis-Euroopassa ja Grönlannissa. Euroopas-
sa sitä on tavattu Brittein saarilta ja Itämeren 
ympäristöstä. Suomessa päärynähiirensammal 
on levinneisyys alueensa reunalla esiintyvä lou-
nainen laji. A, U.

Biologia
Päärynähiirensammal on avoimien rantaniitty-
jen monivuotinen yksikotinen laji, joka tuottaa 
jokseenkin säännöllisesti itiöpesäkkeitä. Itiöt 
ovat melko kookkaita ja soveltuvat hyvin pai-
kalliseen levittäytymiseen paljastuville maalai-
kuille. Kyky levittäytyä kauempana sijaitseville 
sopiville kasvupaikoille lienee heikko. Kaukole-
vintää voi kuitenkin tapahtua mm. rantaniityllä 
laiduntavien nisäkkäiden tai lintujen matkassa. 

Päärynähiirensammal kasvaa Itämeren pii-
rissä etenkin matalakasvuisilla rantaniityillä 
hiekansekaisella paljaalla maalla. Brittein saa-
rilla se on luonnontilaisten dyynipainanteiden 
ja marskimaiden laitojen märällä hiekalla kas-

vava harvinainen laji. Kasvupaikat voivat olla 
jossain määrin kalkkivaikutteisia, mutta joskus 
varsin karujakin. Laji saattaa esiintyä myös si-
sämaassa rantakasvu paikoilla. Ahvenanmaalla 
päärynähiirensammal on ollut sisä- ja välisaaris-
ton laidunnettujen rantojen laji. Muiden pienten 
rantaniittyjen hiirensammalten tapaan päärynä-
hiirensammal vaatii häiriöitä, jotka paljastavat 
kosteita hiekkaisia kohtia kasvupaikoilla. Näitä 
häiriöitä voivat aiheuttaa laidunnus, rantavoimat 
tai kulutus. 

Seuralaislajit
Suomessa seuralaisia ovat matalakasvuisten ran-
taniittyjen lajit, kuten rantasapet Centaurium spp., 
merirannikki Glaux maritima, ahopellava Linum 
catharticum, nyylähaarikko Sagina nodosa, meri-
ratamo Plantago maritima, ruoholaukka Allium 
schoenoprasum, sirohernesara Carex viridula var. 
pulchella, nuokkuhiiren sammal B. imbricatum, me-
rilapiosammal Hennediella heimii ja lehtoritvasam-
mal Amblystegium serpens. Jomalan kasvupaikan 
lähistöltä mainitaan mm. kalkkia vaativa sirkan-
sammal → Conardia compacta ainoalla suomalai-
sella kasvu paikallaan. Eckerössä samalla paikalla 
ovat kasvaneet molemmat päärynähiirensamma-
len muunnokset. 

Kannan kehitys ja uhanalaisuus
Suomessa päärynähiirensammalella on ollut 
vahva kanta Ahvenanmaalla samaan tapaan 
kuin lusikkahiirensammalellakin. Suomalainen 
päärynähiirensammalkanta on edustanut pääosin 
Itämeren seutuun keskittyvää var. mamillatum:ia. 
Esiintymiä on ollut Eckeröstä Föglöön. J. O. Bo-
manssonin mukaan ”tämän kauniin Bryum -lajin 
tapaa siellä täällä Ahvenanmaan saariston alavilla 
merenrannoilla”. Näytteitä onkin kertynyt sata-
kunta noin kolmestakymmenestä eri esiintymäs-
tä. Monet paikoista ovat samoja, missä lusikkahii-
rensammalkin on kasvanut. Luultavasti päärynä-
hiirensammal on jakanut lusikkahiirensammalen 
kohtalon ja useimmat vanhat kasvupaikat Ahve-
nanmaalla ovat pahasti umpeutuneet ja hävinneet 
sisälahtien ruovikoitumisen ja rantaniittyjen um-
peenkasvun vuoksi. Lisäksi var. mamillatum:ista  
tunnetaan vanha tieto Helsingistä (1887). Pääry-
nähiirensammalen nimimuunnoksesta on Suo-
messa vain kaksi havaintoa Ahvenanmaalta. Ensi 
kerran se on tavattu Eckerön Långskäristä vuon-
na 1892. Tuorein tieto on Jomalasta Ytterbyn etelä-
osasta hiekkaiselta meren rannalta vuodelta 1968. 
Hiirensammaliin erikoistunut J.O. Bomansson ei 
mainitse nimimuunnosta lainkaan Ahvenanmaal-
ta, joten se lienee ollut siellä hyvin paikoittainen 
ja harvinainen jo 1800-luvulla. 

Laji on taantunut voimakkaasti pää levinnei-
syys alueellaan Länsi-Euroopassa laidunnuksen 
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Tunnistaminen
Napahiirensammal on pienehkö, 1–2 cm korkui-
nen, vihreinä tai punertavan kirjavina tuppaina 
ja pienialaisina kasvustolaikkuina hienojakoi-
sella mineraalimaalla tuntureilla kasvava kär-
kipesäkkeinen lehtisammal. Lehdet ovat tiiviinä 
tuppaana lyhyen varren latvassa. Mikroskoo-
pissa tarkasteltaessa lehden tyvi on jokseenkin 
vihreä. Varsi ja keskisuoni ovat etenkin alaosasta 
suomalaisissa näytteissä usein selvästi punaisia 
tai punaruskeita. Keskisuoni on melko vahva, 
lehden kärjessä päättyvä tai hieman esiintyön-
tyvä. Kärki on toisinaan taipunut taaksepäin. 
Lehtireunus on ehyt, hieman taakäänteinen ja 
kapea, paikoin kaksisolukerroksinen. Pyöreän 
päärynämäiset, kapeasuiset, punaruskeat tai 
tiilenväriset itiöpesäkkeet ovat nuokkuvia ja 
varsin kookkaita suhteessa versojen kokoon. 
Pesäkkeen perä on kuivana mutkitteleva. Suu-
varuksen sisemmät hampaat ovat läpikuultavia 
ja helposti murtuvia. Itiöt ovat melko pieniä, alle 
20 µm.

Läheisiä lajeja ovat niin ikään tuntureilla 
kasvavat lehdiltään samantapaiset B. axel-blyttii 
ja B. acutiforme, joilla erona napahiirensamma-
leen suuvaruksen sisemmät hampaat ovat rus-
kehtavia tai kellertäviä. Kumpaakaan näistä 

Bryum wrightii Sull. & Lesq.

napahiirensammal, tegelbryum
Vaarantunut VU D2

Heimo: Bryaceae Lahko: Bryales Luokka: Bryopsida

lajeista ei ole Suomesta vielä 
tavattu ja ne ovat napahiiren-
sammaltakin selvästi harvi-
naisempia arktisia lajeja. 

Levinneisyys
Napahiirensammal kasvaa 
laajalti pohjoisen pallonpuo-
liskon arktisilla seuduilla 
Euraasiassa Japania myöten 
sekä Pohjois-Amerikassa. Eu-
roopassa laji esiintyy harvi-
naisena Fennoskandian poh-
joisosissa ja Pohjois-Venäjällä, 
mutta ei Murmanskin alueel-
la. Myös Islannista laji puut-
tuu. Norjassa se tunnetaan vain pohjoisosista, 
Ruijasta ja Tromsista sekä Huippuvuorilta, ja 
Ruotsissa siitä on tiedossa ainoastaan kolme 
esiintymää Jämtlannin tuntureilla. Suomessa 
napahiirensammal kasvaa vain Enontekiön La-
pin ylätuntureilla. EnL.

Biologia
Napahiirensammal on yksikotinen, ja itiöpesäk-
keitä muodostuu toisinaan. Iso-Mallalta kerätys-

vähenemisen, maankäytön muutosten ja um-
peenkasvun seurauksena. Meillä rantojen um-
peenkasvua laidunnuksen loppumisen vuoksi 
sekä Itämeren rehevöitymistä pidetään lajin 
taantumisen syinä ja ne uhkaavat yhä lajille so-
pivia elinympäristöjä.

Uhanalaisuus Euroopassa 
EUR: R, EST: R, NOR: LC, SWE: DD 
Päärynähiirensammal on luokiteltu harvinaisek-
si Euroopassa. Lajin otaksutaan hävinneen Lat-
viasta. Lisäksi se on luokiteltu vaarantuneeksi 
Hollannissa, Iso-Britanniassa, Unkarissa, Sak-
sassa ja Puolassa. Virossa laji on uhanalaislistalla 
harvinainen, ja Ruotsissa sitä pidetään puutteel-
lisesti tunnettuna. Norjassa lajia ei pidetä uhan-
alaisena.

Suojelu 
Päärynähiirensammal on aiemmin ollut Ahve-
nanmaalla suhteellisen yleinen, ja sitä tuleekin 

etsiä kasvuympäristöiksi soveltuvilta matala-
kasvisilta, avoimilta hiekkaisilta rantaniityiltä 
Ahvenan maalla ja lounaissaaristossa. Mahdol-
lisesti löytyviä esiintymiä tulee hoitaa laidunta-
malla tai niittämällä sekä maanpintaa kevyesti 
laikuttamalla. Vanhoista kasvupaikoista Lem-
landin Nåtö saattaa osua suojelualueelle, muut 
ovat suojelualueiden ulkopuolella. 

Synonyymit
Bryum mamillatum Lindb. 
B. oelandicum H. Philib. 
B. warneum subsp. mamillatum (Lindb.) Podp. 

Kirjallisuus
Bomansson 1900, Church ym. 2001, Cronberg 
1998b, 1998c, Hill ym. 2006, Holyoak 2004

Viittaus
Syrjänen, K. 2009: Bryum warneum – vaaran-
tunut.
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miittikalliolta (1958), pohjoiselta Enontekiöltä 
Meekonjärven Annjalonjin pahdalta (1935, 
1955), Guonjarvarrin Kalkkinokalta (1936) se-
kä Tuoljihuhputin lakialueen tunturikankaalta 
(1934). Esiintymien nykytila ei ole tiedossa.

Napa  hiiren sammalen esiintymiä voivat uha-
ta liiallisen kulutuksen lisäksi ilmaston lämpe-
nemisen aiheuttamat muutokset. 

Uhanalaisuus Euroopassa 
EUR: R, EST: -, NOR: LC, SWE: EN 
Napahiirensammal ei ole harvinaisuudestaan 
huolimatta uhanalainen Euroopassa. Ruotsissa 
se on luokiteltu erittäin uhanalaiseksi, mutta 
Norjassa lajia ei pidetä uhanalaisena. 

Suojelu 
Enontekiön Lapin esiintymät sijaitsevat Mallan 
luonnonpuistossa ja Saanan luonnonsuojelu-
alueella sekä Käsivarren erämaa-alueella. Kaik-
ki tunnetut kasvupaikat ovat mukana Natura 
2000 -ohjelmassa. Esiintymien nykyinen laajuus 
ja tarkka sijainti tulee selvittää. Ilmaston läm-
penemisen vaikutusten selvittämiseksi esiinty-
mien tilaa tulee seurata. Lajia tulee myös etsiä 

sä näytteessä niitä on runsaasti, muut Suomesta 
kerätyt näytteet ovat pesäkkeettömiä. Melko 
pienet itiöt soveltuvat hyvin levittäytymiseen 
lähialueen sopiville kasvupaikoille. Myös kau-
kolevintä lienee mahdollista. 

Napahiirensammal kasvaa avoimella ajoittain 
kostealla kalkkivaikutteisella mineraalimaalla. 
Monet kasvupaikoista ovat dolomiittikallioilla 
tai niiden tuntumassa. Ruotsin kasvupaikat ovat 
kalkkipitoisilla lähderinteillä. Ilmeisesti pieni-
kokoinen laji hyötyy kasvupaikkoja avoimena 
pitävistä häiriöistä, kuten porolaidunnuksesta, 
kunhan se ei ole liian kuluttavaa. 

Seuralaislajit
Suomessa lajin seuralaisina kasvavat mm. 
kalkkikahtaissammal Distichium capillaceum, 
vuorivarstasammal Pohlia drummondii ja letto-
väkäsammal Campylium stellatum. 

Kannan kehitys ja uhanalaisuus
Napahiirensammal on arktinen laji, jonka viisi 
esiintymää Suomessa ovat Enontekiön kalkki-
tuntureilla. Sammal tunnetaan Kilpisjärveltä 
Iso-Mallalta (1927) ja Saanan eteläsivun dolo-



TH

56  Ympäristöopas 2009:  Suomen uhanalaiset sammalet

boreaalisessa vyöhykkeessä. 
Sammal tunnetaan myös 
Kaukasukselta, Kiinasta ja 
läntisestä Pohjois-Amerikasta. 
Venäjältä sammal on löydetty 
Leningradin alueelta Suur-
saaresta muiden vähien tun-
nettujen esiintymien sijaitessa 
etelämpänä Länsi-Venäjällä. 
Baltian maista laji tunnetaan 
Viron läntisestä saaristosta ja 
Liettuasta. Tanskasta tunne-
taan neljä kasvupaikkaa. Eu-
roopan vahvin kanta on Ruot-
sissa, missä tunnetaan pari-
sataa kasvupaikkaa, joista puolet on löydetty 
1970-luvun jälkeen. Suomessa lahokaviosam-
mal on levinneisyysalueensa koillisreunalla ja 
esiintymät keskittyvät tammi vyöhykkeeseen. 
A–U. 

Biologia
Lahokaviosammal on kaksikotinen, elinkier-
roltaan lyhyt ikäinen laji. Itiö pesäkkeet alkavat 
kehittyä syksyllä ja seuraavan kevään loppu-
puolella ne ovat kypsiä vapauttamaan uudet 
itiöt. Yhdessä itiöpesäkkeessä on noin kuusi 
miljoonaa pientä itiötä. Itiöt vapautuvat loppu-
keväällä tai alkukesästä kostealla säällä. Itiöistä 
itävään vihreään alkeis  varsikkoon muodostuu 
pikkuruisia versoja, joissa muutaman lehden 
lisäksi on koiras- tai naarassukusolupesäkkeet. 
Ilmeisesti ainakin lähiympäristöön levittäyty-
minen on varsin tehokasta. Vanhat itiöpesäk-
keet tai ainakin niiden perät säilyvät usein 
seuraavaan kasvu kauteen elleivät nilviäiset 
tai pikkunisäkkäät ehdi syödä niitä. Koiras- ja 
naaras versot pysyvät elossa vain yhden kasvu-
kauden. Vihreään alkeisrihmaan voi muodos-
tua kuivuutta kestäviä ruskeita paksuseinäisiä 
leposoluja, joiden ansiosta laji säilyy kasvu-

Tunnistaminen
Lahokaviosammal on helppo tuntea lahopuun 
pinnasta nousevista vihreistä ja liereistä, hieman 
litistyneistä kookkaista itiö pesäkkeistä, jotka si-
jaitsevat noin sentin pituisen puna ruskean kar-
heapapillisen perän päässä. Sammalen versot 
kasvavat hyvin huomaamattomina lahopuun 
sisässä tai pinnalla. Itiöpesäkkeen varttuessa sen 
läpikuultava pinta kelmu repeää. Itiöpesäkkeen 
suu varuksessa on hyvin runsaasti kellertäviä 
hampaita muutamassa rivissä. Itiöt ovat pieniä, 
n. 10 µm. 

Sukulaislaji kalliokaviosammal B. aphylla 
eroaa lahokavio sammalesta kaviomaisesti litis-
tyneen kiiltävän punaruskean itiöpesäkkeen-
sä perusteella. Lisäksi lajien kasvupaikat ovat 
erilaiset: kalliokaviosammal kasvaa avoimilla 
hiekkaisilla rinteillä, leväisellä humuksella kal-
lioilla, polunvarsilla ja vanhojen sora kuoppien 
pohjilla.

Levinneisyys
Lahokaviosammal esiintyy paikoitellen pohjoi-
sen pallonpuoliskon lauhkeilla alueilla. Euroo-
passa sen levinneisyyden painopiste on hemi-

Buxbaumia viridis (Moug. ex Lam. & DC.) Brid. ex Moug. & Nestl. 

lahokaviosammal, grön sköldmossa
Erittäin uhanalainen EN §  •  DII  •  B2bcd+3cd

Heimo: Buxbaumiaceae Lahko: Tetraphidales Luokka: Bryopsida

alueelta, sillä uusien esiintymien löytyminen on 
mahdollista.

Synonyymit
Bryum globosum Lindb. 
B. mamillatum Lindb. var. globosum (Lindb.) 
Berggr.

Kirjallisuus
Hedenäs 1994a

Viittaus
Syrjänen, K. 2009: Bryum wrightii – vaarantu-
nut.
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paikallaan, vaikka itiötuotto joinakin vuosina 
epäonnistuisi. 

Lahokaviosammal kasvaa pehmeäksi lahon-
neilla maapuilla tai kannoilla yleensä vanhois-
sa lehtomaisissa havumetsissä tai lehdoissa. Se 
suosii runsaslaho puustoisia elinympäristöjä, 
joissa on pitkä metsäjatkumo sekä riittävästi 
kosteutta ja lämpöä keväisin ja varsinkin syk-
syisin. Kasvualustana on useimmiten kuusen, 
mutta myös männyn tai joskus lehtipuun hap-
pamahko lahopuu. Kasvukohta on yleensä le-
väistä, pehmeähköä lahoa, ja lajin seurana on 
mm. pieniä maksasammalia. Lahokaviosammal 
häviää nopeasti kilpailussa rungon verhoaville 
kookkaammille lehtisammalille. Toisaalta riit-
tävän kookasta kantoa tai maapuuta laho kavio-
sammal voi asuttaa usean vuosi kymmenen ajan, 
koska sopivia pien elinympäristöjä on tarjolla 
pitkään.

Seuralaislajit
Seuralaislajeina kasvaa tavallisia lahopuu n 
sammalia, kuten kantohohtosammal Herzogiella 
seligeri, lahosammal Tetraphis pellucida, laholimi-
sammal Lophocolea heterophylla, saksipihtisam-
mal Cephalozia bicuspidata, sekä vaateliaammista 
lajeista mm. rakkosammal Nowellia curvifolia, 
pikkulovisammal Lophozia ascendens ja kanto-
raippasammal Anastrophyllum hellerianum. 

Kannan kehitys ja uhanalaisuus
Lahokaviosammalta on löydetty 41 paikasta, 
joista noin kymmenessä laji on havaittu ai-
van viime vuosien aikana. Ahvenanmaalta on 
tiedossa 18 esiintymää, mutta vuodesta 1990 
lähtien sammalta on tavattu vain kahdelta 
paikalta Eckeröstä. Varsinais-Suomesta lajia 
on löydetty 19 paikalta, mutta esim. monet Tu-
run seudun vanhat esiintymät ovat hävinneet 
(Turku, Parainen, Rymättylä ja Merimasku), 
ja nykyhavaintoja on 11 paikasta. Houtskarin 
Bjonholmista laji löytyi 2002. Korppoon Kulmin 
saarelta ja Piikkiön Huhmarista on havaintoja 
usealta vuodelta 1980- ja 1990-luvuilta, mutta 
lajia ei havaittu kummaltakaan paikalta enää 
vuonna 2000. Nauvosta on nykyhavaintoja nel-
jältä paikalta, runsaimmin lajia on ollut Seilissä. 
Dragsfjärdin Notkärretillä sammal on havaittu 
viimeksi vuonna 1992 ja Paraisten Harsholmilla 
vuonna 2000. Tammisaaren Tenholan Framnä-
sin luonnonsuojelualueelta laji on tunnettu jo 
pitkään: 1960-luvulta tähän päivään. Lohjan ja 
Karjalohjan esiintymät ovat hävinneet, samoin 
kuin Uudenmaan vanhat esiintymät Helsingis-
sä ja Pernajassa. Useilla paikoilla on havaittu 
vain muutama pesäke, ja laji kasvaa vain 1–2 
lahopuulla. Runsaimmissa esiintymissä voidaan 

suotuisina vuosina tavata useita kymmeniä itiö-
pesäkkeitä (Eckerön Torp, Nauvon Seili).

Vanhojen kasvupaikkojen häviämisen syynä 
on metsänkäsittely ja rakennus toiminta. Pienten 
esiintymien, joissa lajille sopivia maapuita on vä-
hän, uhkana ovat myös erilaiset satunnaistekijät 
etenkin kun lajin runsaus voi vaihdella vuosien 
välillä huomattavasti. Lahopuujatkumon kat-
keaminen, ympäröivän puuston hakkuut ja muu 
kasvupaikkojen pienilmastoa muuttava toiminta 
ovat lahokaviosammalen merkittävimmät uh-
katekijät.

Uhanalaisuus Euroopassa 
EUR: VU, EST: DD, NOR: VU, SWE: LC
Lahokaviosammal on Euroopassa vaarantunut. 
Ilmeisesti lahokaviosammalella on Ruotsissa Eu-
roopan vahvin kanta, sillä sitä ei ole siellä luoki-
teltu uhanalaiseksi. Lahokaviosammal on äärim-
mäisen uhan alainen Serbiassa ja Monte negrossa 
ja Iso-Britanniassa. Saksassa laji on luokiteltu 
erittäin uhanalaiseksi, Puolassa ja Norjassa vaa-
rantuneeksi ja Portugalissa harvinaiseksi. Lajin 
tilanne on puutteellisesti tunnettu Virossa.

Suojelu 
Lahokaviosammalen nykyisistä kasvupaikoista 
suurin osa sijaitsee luonnonsuojelu alueilla tai 
Natura 2000 -alueilla. Vain yksi nykyisistä pie-
nistä manner esiintymistä (Nauvon Klockarber-
gen) sekä Ahvenanmaan esiintymät (Saltvikin 
Orrdalsklint, Eckerön Torp ja Spirkasberget) ovat 
vailla suojaa. 

Esiintymien tilaa tulee seurata. Lahoka-
viosammalta tulee edelleen etsiä sopivista 
runsaslaho puustoisista elinympäristöistä tammi-
vyöhykkeellä. Lahopuun määrän lisääminen 
nykyisten esiintymien tuntumassa on tarpeen 
parantamaan lajin elinmahdollisuuksia. Eräiden 
Natura 2000 -alueilla sijaitsevien esiintymien 
osalta on syytä varmistaa suojelun toteutuskei-
non riittävyys (Lohm–Kulm–Ängön Natura 2000 
-alueella Kulmin esiintymä sekä Seilin saariston 
Natura 2000 -alueella Nauvon Kalvinkallio sekä 
Svartö).

Synonyymit
Buxbaumia indusiata Brid. 

Kirjallisuus
Laaka & Syrjänen 1990, Oittinen 1967, Pihl ym. 
2000, Syrjänen 2001a, Weibull 1997a, Wiklund 
2002, 2004

Viittaus
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