


◄  Kantopaanusammalen Calypogeia suecica elinympäristö 
Savonrannan Nahkiaissalossa. KS

TH

59Ympäristöopas 2009:  Suomen uhanalaiset sammalet

Calypogeia suecica (Arnell & J.Perss.) Müll.Frib.

kantopaanusammal, vedsäckmossa
Vaarantunut VU vastuulaji  •  A1c

Heimo: Calypogeiaceae Lahko: Jungermanniales Luokka: Jungermanniopsida

versossa. Lisäksi laholimi-
sammal haisee voimakkaasti 
maalle.

Levinneisyys
Kantopaanusammal on levin-
neisyydeltään hieman merei-
nen, pohjoisen pallonpuolis-
kon havumetsävyöhykkeen 
maksasammal. Se esiintyy 
Euroopassa Pohjois- ja Keski-
Venäjällä mm. Karjalan tasa-
vallassa sekä lauhkean vyö-
hykkeen vuoristoissa mukaan 
luettuna Alpit, Balkan ja Kau-
kasus. Pohjois-Amerikassa sitä 
tavataan havumetsävyöhykkeellä ulottuen ete-
lässä aina Kaliforniaan. Kantopaanusammalen 
esiintymiä tunnetaan myös Atlantin saarilta. Se 
kasvaa myös Baltian maissa, mutta Tanskasta sitä 
ei tunneta. Ruotsissa ja Norjassa se on harvinai-
nen, esiintyen alle 350 m korkeudessa. Suomessa 
kantopaanusammal on harvinainen. Sen nykye-
siintymät ovat keskittyneet levinneisyysalueen 
pohjoisosiin. A–U, St–ES, EP–Kn, PeP, Ks.

Biologia
Kantopaanusammalen itiöpesäkkeitä ei ole 
Suomessa havaittu. Syynä voi olla suomalaisen 
kannan kaksikotisuus erona esimerkiksi keski-
eurooppalaisista esiintymistä. Itiöpesäkkeet ovat 
lyhytikäisiä ja vaativat kehittyäkseen kosteutta, 
joka mahdollistaa suvullisen lisääntymisen ja 
hedelmöityksen. Itiöt ovat pieniä, vain noin 10 
µm halkaisijaltaan, mutta niitä kantopaanusam-
mal tuottaa vain harvoin jos ollenkaan Suomen 
oloissa. Pääasiallisena lisääntymis- ja leviämis-
keinona kantopaanusammalella ovat kohenevi-
en gemmaversojen päihin kehittyvät yksisoluiset 
itujyväset, joita tavataan Suomen esiintymissä 
melko usein. Itujyväset ovat ohutseinäisiä ja 
todennäköisesti lyhytikäisiä, joten onnistuneen 
suvuttoman lisääntymisen edellytyksenä on, et-
tä emokolonian lähistöllä sijaitsee uutta vapaata 
kasvualustaa.

Kantopaanusammal kuuluu luonteenomai-
seen joukkoon vanhoissa luonnontilaisissa 
metsissä lahopuulla kasvavia maksasammalia. 
Se kasvaa tavallisimmin pitkälle lahonneella 
kaarnattomalla puulla erityisesti kosteissa ja 
varjoisissa metsissä. Kantopaanusammalta on 

Tunnistaminen
Kantopaanusammal on maksasammal, joka 
kasvaa lahopuulla tiiviinä alustanmyötäisinä 
laikkuina tai yksin versoin muiden sammalten 
seassa. Sen versot ovat hentoja, 0,5–3 cm pitkiä ja 
vaaleita, kellan tai oliivinvihreitä, joskus tuoree-
na hivenen vaaleanpunertavia ja läpikuultavia. 
Kylkilehtirivit ovat litteästi verson sivuilla, ja 
lehdet ovat alapeitteisiä muodostaen kattopaa-
nuja muistuttavan rivistön. Vatsalehdet ovat 
varren leveyteen verrattuna 2–4 kertaa leveäm-
piä ja syvälovisia, lovi on usein etenkin nuo-
rimmissa lehdissä kapea. Versojen kärjet ovat 
usein muuntuneet koheneviksi itujyväsversoik-
si, joiden lehdet ovat harvassa ja kitukasvuisia. 
Itujyväsversojen kärjissä on pallomainen, väril-
tään vaalean kellanvihreä tai lähes valkoinen 
itujyväsrykelmä.

Yleisrakenteeltaan kantopaanusammal muis-
tuttaa muita paanusammalia Calypogeia spp. Sa-
manlaisilla kasvupaikoilla esiintyvistä lähilajeis-
ta kantopaanusammal voidaan erottaa pienen 
kokonsa, leveiden vatsalehtiensä ja suippojen, 
suhteellisen harvassa olevien kylkilehtiensä 
perusteella. Kantopaanusammal eroaa toisesta 
pienestä ja usein hieman punertavasta rahka-
paanusammalesta C. sphagnicola elinympäristöl-
tään: rahkapaanusammal kasvaa karuilla soilla 
rahkasammalten seassa. Kantopaanusammal 
ei ole kovin muunteleva, mikä helpottaa sen 
erottamista muista paanusammalista. Pienet la-
holimisammalen Lophocolea heterophylla versot, 
joiden lehdet ovat ehyt- ja pyöreäkärkisiä, voi-
vat muistuttaa kantopaanusammalen versoja, 
mutta ne ovat väriltään kirkkaan kellanvihreitä, 
vatsalehdet ovat teräväliuskaisia ja kylkilehtien 
muoto vaihtelee huomattavasti jopa samassa 
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tavattu sekä haavan että havupuiden lahorun-
goilta. Yhteistä esiintymille on järeän, pitkälle 
lahonneen maapuuston runsaus sekä hieman 
kostea kasvuympäristö ja rehevä kasvillisuus. 
Lahopuujatkumo on kantopaanusammalen kes-
keinen elinehto.

Seuralaislajit
Kantopaanusammal kasvaa muiden lahopuun 
sammalten seurassa, mm. hitupihtisammalen 
→ Cephalozia macounii, rahkapihtisammalen C. 
lunulifolia, pikkulovisammalen Lophozia ascen-
dens, korpilovisammalen L. silvicola, metsälovi-
sammalen L. longiflora, pörrölovisammalen L. 
incisa, kantoliuskasammalen Riccardia latifrons 
ja lahosammalen Tetraphis pellucida.

Kannan kehitys ja uhanalaisuus
Suomesta tunnetaan noin 65 kantopaanusam-
malen esiintymää. Esiintymätiedoista puolet 
on vanhoja ja niistä osa hävinneeksi todettuja 
etenkin maan eteläosissa. Esimerkiksi Ahve-
nanmaalta ei ole havaintoja lajista vuoden 1905 
jälkeen. Eteläisimmät nykyesiintymät ovat Var-
sinais-Suomessa Nauvossa ja Lohjalla. Pohjoi-
simmat löytöpaikat ovat Kemijärven (PeP) Py-
hätunturilla ja Posion (Ks) Riisitunturilla. Kan-
topaanusammal on vahvasti taantunut metsien 
hakkuiden takia. Jonkin verran paremmin laji 
on säilynyt levinneisyysalueen pohjoisosissa, 
etenkin Kainuun ja Pohjois-Karjalan vanhoissa 
metsissä. 

Luonnontilaisten vanhojen metsien ja laho-
puuston väheneminen, lahopuujatkumon kat-
keaminen sekä suojelumetsissä ympäröivien 
hakkuiden seurauksena reunavaikutuksen ai-
heuttama pienilmaston muuttuminen uhkaavat 
kantopaanusammalen esiintymiä. Lisäksi uh-
katekijöinä mainitaan rakentaminen, erityisesti 
vesirakentaminen ja ojitukset. Pienikokoisena 
laji jää helposti huomaamatta, ja tiedot nyky-
esiintymistä perustuvat usein sattumalta mui-
den sammalten seasta löytyneisiin näytteisiin. 

Esiintymät lienevät kuitenkin pääasiassa erit-
täin pieniä, vain muutaman neliösenttimetrin 
laajuisia, joten useimpien nykyesiintymien tila 
vaikuttaa heikolta. 

Uhanalaisuus Euroopassa
EUR: LC, EST: LC, NOR: LC, SWE: VU
Kantopaanusammal ei ole taantumisesta huoli-
matta uhanalainen Euroopassa. Se luokitellaan 
vaarantuneeksi Ruotsissa ja Saksassa, harvinai-
seksi Espanjassa, Belgiassa, Liettuassa sekä Ve-
näjällä Karjalan tasavallassa. 

Suojelu
Kantopaanusammalen tunnetuista esiintymis-
tä 20 sijaitsee luonnonsuojelualueilla, kansallis-
puistoissa tai niiden laajennusalueiksi varatuilla 
kohteilla. Kuitenkin yli kolmasosa 33 nykyesiin-
tymästä on suojelemattomilla alueilla. 

Lajin nykytilanteen selvittämiseksi sitä pitää 
etsiä Etelä-Suomen vanhoista vielä suhteellisen 
luonnontilaisista metsistä myös suojelualueiden 
ulkopuolelta. Suojelemattomat nykyesiintymät 
ja mahdollisesti löydettävät uudet esiintymät 
tulee suojella. Lahopuujatkumo on turvattava 
myös suojelualueilla sijaitsevissa esiintymis-
sä. Lisäksi tulee vähentää suojeltuja metsiä 
ympäröivien alueiden hakkuita. Tunnettujen 
esiintymien laajuus ja kunto sekä mahdollisten 
ennallistamistoimien vaikutukset kantopaanu-
sammalen säilymiseen tai uudelleenleviämiseen 
on syytä selvittää.

Synonyymit
Kantia suecica Arnell & J.Perss.

Kirjallisuus
Laaka-Lindberg 2002

Viittaus
Laaka-Lindberg, S. 2009: Calypogeia suecica – 
vaarantunut.

Campyliadelphus elodes (Lindb.) Kanda  

rantaväkäsammal, kärrspärrmossa
Vaarantunut VU A1c

Heimo: Amblystegiaceae Lahko: Hypnales Luokka: Bryopsida

Tunnistaminen
Rantaväkäsammal on hento, pystyhköinä tai 
tavallisesti alustanmyötäisinä, epäsäännöllisen 
haaraisina versostoina kasvava pienehkö tai kes-
kikokoinen, n. 5−15 cm mittainen haarapesäk-
keinen lehtisammal. Se voi muodostaa laajojakin 

kasvustolaikkuja. Lehdet ovat kapean puikeita, 
usein hieman yhteen suuntaan kaarevia, soike-
asta tyvestä tavallisesti vähittäin pitkään, ka-
peaan, hieman kou ruiseen kärkeen kapenevia. 
Lehden kärkiosa ei ole uloskaartuva. Lehtien 
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reuna on kärkeen asti pienihampainen. Keski-
suoni ulottuu lehden kärkeen saakka. Lavan 
solut ovat pitkiä ja kapeita. Lehden tyven solut 
ovat nelikulmaisia tai suorakaiteen muotoisia, 
paksuhkoseinäisiä, vanhemmiten ruskeita, ja 
tyvinurkkasoluryhmä on hyvin kehittyneissä 
lehdissä pullea. Pesäkeperä on pitkä ja pesäke 
sivulle kaartuva. Itiöt ovat pieniä, 10−17 µm.

Kuivahkolla paikalla kasvanut rantaväkäsam-
mal saattaa muistuttaa suippuväkäsammalta C. 
chrysophyllus, jonka lehti on kuitenkin leveäty-
visempi, ja sen kärkiosa on usein uloskaartuva. 
Heikkoja hampaita on vain lehden tyviosan 
laidoilla ja keskisuoni ulottuu enintään hieman 
lehden puolivälin yläpuolelle. Kasvupaikatkin 
poikkeavat: suippuväkäsammal kasvaa kalkin-
pitoisella maalla ja kallioilla sekä lehtopuiden 
tyvillä. Väkäsirppisammal Drepanocladus poly-
gamus on puolestaan suurikokoisempi, sen kes-
kisuoni on lehden puoliväliin ulottuva, lehden 
laita on ehyt ja ohutseinäisten tyvinurkkasolujen 
ryhmä on suuri. Monimuotoisen lehtoritvasam-
malen Amblystegium serpens lehti on tasaisemmin 
kärkeä kohti kapeneva, keskisuoni on puolivälin 
tienoille ulottuva ja solut lyhyempiä. Tyvinurk-
kasoluryhmä ei ole juuri lainkaan erilaistunut.

Levinneisyys
Rantaväkäsammalen yleislevinneisyys on huo-
nosti tunnettu. Euroopassa sitä on laajalti, ete-
läosissa lähinnä vuoristoissa. Lajia on tavattu 
myös eri osista Aasiaa, mutta ei Pohjois-Ameri-
kasta. Venäjältä se on löydetty Karjalan tasaval-
lasta, ja se tunnetaan kaikista Baltian maista ja 
Islannista. Ruotsissa ja Norjassa sitä on maiden 
etelä- ja keskiosissa, mutta Tanskasta ei ole tark-
kaa tietoa. Suomessa rantaväkäsammalen haja-
nainen esiintyminen keskittyy kalkkiseuduille. 
A, V, PS, PK, Kn–KiL, InL.

Biologia
Pitkäikäinen rantavä-
käsammal on kaksiko-
tinen, ja itiöpesäkkeitä 
näkee harvoin. Itiöt ovat 
pieniä, mikä helpottaa 
sammalen leviämistä 
ilmateitse. Paikallisesti 
se leviää veden mukana 
puroissa ja joissa. Mah-
dollisesti myös eläimillä 
on osuutta sammalen le-
viämisessä vesistöissä ja 
vesistöstä toiseen. 

Ahvenanmaalla ja 
Varsinais-Suomessa ran-
taväkäsammal kasvaa 
etupäässä lettorämeiden 
märissä painanteissa ja 
mättäiden tyvillä. Myös 

kalkinpitoisten luhtien puiden tyviltä ja risukois-
ta sekä märiltä kalkinpitoisilta rantaniityiltä ja 
suoniityiltä sen voi löytää. Se kasvaa myös kalk-
kikallioitten painanteissa ja kalkkilouhosten ve-
siallikoissa tai märillä seinämillä. Muualla ranta-
väkäsammal on pikemminkin vesi sammal. Eten-
kin pohjoiset esiintymät ovat lähes yksinomaan 
kalkkiseutujen purojen ja jokien koskipaikkojen 
kivillä useimmiten virtaavassa vedessä upoksis-
sa. Sammal kasvaa myös kalkkialueiden lampi-
en rantakivillä ja kalkinpitoisten rantakallioiden 
tyvillä. 

Seuralaislajit
Lettokasvupaikoilla seuralaisina on tavallisia let-
tosammalia, kuten lettosirppisammal Scorpidium 
cossonii ja lettoväkäsammal Campylium stellatum. 
Kalkkikallioiden painanteissa seuralaisina ovat 
esim. kalkkijalosammal → Pseudocalliergon ly-
copodioides tai lettosiipisammal Fissidens adiant-
hoides. Koskikivillä seuralaisia ovat virtanäkin-
sammal Fontinalis dalecarlica, koskipaasisammal 
Schistidium agassizii, koskisiipisammal Fissidens 
pusillus, ahdinsammal Platyhypnidium riparioides, 
etelänpurosammal Hygrohypnum luridum, ranta-
suikerosammal Sciuro-hypnum plumosum ja pik-
kuvesikonsammal Dichodontium pellucidum.

Kannan kehitys ja uhanalaisuus
Rantaväkäsammalen esiintymiskuva maassam-
me on selvinnyt vasta viime aikoina, joten sen 
kannan tila ei ole kovin hyvin tiedossa. Yhteensä 
kasvupaikkoja on kuutisenkymmentä Ahvenan-
maalta Inarin Lappiin, ja näistä reilut 30 on nyky-
esiintymiä. Kanta on hyvin pirstoutunut. Tuorei-
ta tietoja on eräiltä lettoalueilta, jotka ovat kasvil-
lisuudeltaan monipuolisia ja joita on ehdotettu 
suojeltavaksi. Ahvenanmaalta on melko paljon 
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tietoja (n. 25 esiintymää), joista monet kuitenkin 
ovat vanhoja ja epätarkkoja, eikä kasvupaikan 
ympäristöä useinkaan mainita. Tuoreita havain-
toja kuitenkin on Eckeröstä (1999, 2001), Joma-
lasta (1988), Kökarista (2003) ja Saltvikista (2001) 
yhteensä viideltä paikalta. Varsinais-Suomesta 
on kolme tuoretta havaintoa saaristosta (Iniö 
2002, Korppoo 2001, Nauvo 2003). 2007 sammal 
löytyi Nilsiän Loutteiselta (PS). Juankoskella 
(PK) on kaksi esiintymää: Huosiaisniemi (1998) 
ja Kakkossaari (1987). Sotkamosta (Kn) laji tun-
netaan niin ikään kahdelta paikalta: Ketrisaari 
(1989) ja Kohvori (1997). Pudasjärveltä (OP) laji 
on löydetty Korpijoen Suijauskoskelta (2000). 
Rovaniemellä (PeP) on Narkausjoen varressa 
kaksi nykyesiintymää. Toistakymmentä kasvu-
paikkaa tunnetaan Koillismaalta, jossa lajia on 
eniten Kuusamossa Oulangan kansallispuiston 
seudulla. Lajin pohjoisimmat havainnot ovat 
Kittilästä (KiL) Aakenusjoen varresta (1997) ja 
Inarista (InL) Sarmikuusikon alueelta (2006).

Sammalen kanta on todennäköisesti taantu-
nut ojitusten, umpeenkasvun ja rakentamisen 
vuoksi. Purojen perkaukset ja vesien säännös-
tely ovat ilmeisesti vieneet sammalen kasvu-
paikkoja, mahdollisesti myös kalkkikallioiden 
louhinta. Ojitukset ja vesirakentaminen ovat yhä 
sammalen uhkana.

Uhanalaisuus Euroopassa
EUR: RT, EST: LC, NOR: LC, SWE: LC
Rantaväkäsammal on Euroopassa alueellisesti 
uhanalainen. Virossa, Ruotsissa ja Norjassa ran-
taväkäsammalen kanta lienee vahva. Saksassa 
ja Hollannissa sammal on erittäin uhanalainen. 
Puolassa ja Islannissa se on luokiteltu puutteelli-

sesti tunnetuksi ja Venäjällä Karjalan tasavallas-
sa harvinaiseksi. Tšekistä se on hävinnyt.

Suojelu
Nykyesiintymistä noin puolet on luonnonsuo-
jelualueilla ja Natura 2000 -alueilla. Ahvenan-
maan kaikki nykyesiintymät ovat tiettävästi 
vailla suojelua. Korppoon Jurmon ja Iniön 
esiintymät eivät ole suojelualueilla. Sotkamon 
Kohvorin kasvupaikka sisältyy erityisesti suo-
jeltavan viheruurresammalen → Zygodon viri-
dissimus esiintymän rajaukseen. Rovaniemen 
Narkausjoen varren havainnot eivät ole suoje-
lualueilta. Koillismaalla valtaosa kasvupaikoista 
on suojelualueilla, mutta siellä on myös useita 
suojelemattomia esiintymiä. Lajin pohjoisimmat 
esiintymät Kittilässä ja Inarissa ovat niin ikään 
vailla suojaa. 

Rantaväkäsammalen suojelutilanne Ahve-
nanmaalla on huono. Useiden vanhojen esiin-
tymien nykytilaa ei tunneta. Kuusamossa on 
eräitä Oulangan kansallispuiston ulkopuolisia 
esiintymiä, joiden säilyminen on syytä selvittää. 
Tarvittaessa vielä suojelemattomat esiintymät 
tulee suojella luonnonsuojelualueina.

Synonyymit
Campylium elodes (Lindb.) Kindb. 

Kirjallisuus
Syrjänen 1997, Virtanen & Muotka 1993

Viittaus
Ulvinen, T. 2009: Campyliadelphus elodes –  
vaarantunut.

Campylium laxifolium Engelmark & Hedenäs

pohjanväkäsammal, källspärrmossa
Äärimmäisen uhanalainen CR §  •  vastuulaji  •  A1c, B1+2cd

Heimo: Amblystegiaceae Lahko: Hypnales Luokka: Bryopsida

Tunnistaminen
Pohjanväkäsammal on tavallisesti pystyhköver-
soinen, harvahaarainen, 5–10 cm pitkä, kellanvi-
hertävä tai -ruskehtava, haarapesäkkeinen leh-
tisammal. Se muodostaa yhtenäisiä laikkuja tai 
kasvaa muiden lettosammalien joukossa. Lehdet 
ovat harvassa, joten varsi on usein näkyvissä, ja 
muodoltaan ne ovat puikeita, leveästä pyöreäs-
tä tyvestä pitkään kouruiseen kärkeen suippe-
nevia. Kärki ei ole selvästi ulospäin kaartuva. 
Lehtilaita on ehyt ja keskisuoni usein kaksihaa-
rainen, lehden puoliväliin ulottuva. Tyvinurkka-
soluryhmä on iso, ja sen solut ovat ohutseinäisiä 

ja pulleita. Pesäkeperä on pitkä, 
ja pesäke on sivulle kaartuva ja 
käyrä. Itiöt ovat halkaisijaltaan 
14–21 µm.

Lettoväkäsammal C. stellatum 
on pohjanväkäsammalta muis-
tuttava samankokoinen laji, jonka 
lehdet ovat tavallisesti tiheässä, 
joten varsi ei näy, ja lehden tyvi on 
leveä, ja lapa äkkiä pitkäksi ulos-
kaartuvaksi ja kouruiseksi kärjek-
si kapeneva. Keskisuoni puuttuu 
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tai on hyvin harvoin lyhyt ja kaksihaarainen. 
Toisin kuin pohjanväkäsammal lettoväkäsam-
mal on kaksikotinen. Väkäsirppisammal Drepa-
nocladus polygamus on asultaan pohjanväkäsam-
malta muistuttava, mutta tavallisesti kuitenkin 
sitä pienempi. Sen selvemmin kolmikulmaisessa 
lehdessä keskisuoni on haaraton ja lehden kes-
kiväliin ulottuva. Myös kasvupaikat eroavat 
jossain määrin toisistaan: väkäsirppi sammal 
kasvaa rannoilla, etenkin merenrannoilla, sekä 
luhtaisilla soilla. 

Levinneisyys
Pohjanväkäsammal on vasta melko äskettäin 
(1992) kuvattu laji, ja sen yleislevinneisyys on 
siksi huonosti tunnettu. Pohjois-Euroopan li-
säksi se tunnetaan Grönlannista ja Alaskasta. 
Oletettavasti sitä on myös Aasian pohjoisosis-
sa. Baltian maista sitä ei tunneta. Ruotsissa on 
kymmenkunta esiintymää maan pohjoisosassa, 
lisäksi sammal on löydetty Norjasta ja Islannis-
ta. Suomessa pohjanväkäsammal on toistaisek-
si löydetty Pohjois-Suomesta viidestä paikasta. 
PeP-KiL, EnL.

Biologia
Pitkäikäinen pohjanväkäsammal on yksikoti-
nen, ja itiöpesäkkeet ovat sillä yleisiä. Itiöt ovat 
melko pieniä, ja soveltuvat siten kaukolevin-
tään. Lajille sopivia ympäristöjä on kuitenkin 
niukasti, ja paikat ovat etäällä toisistaan, joten 
niiden saavuttaminen on sattumanvaraista. 

Pohjanväkäsammal kasvaa lähteisillä letoilla, 
joiden vesi on usein rautapitoista. Se on löydetty 

myös kalkkivaikutteisista ohutturpeisista sois-
tumista. Laji lienee heikko kilpailija, koska se 
on hyvistä leviämisedellytyksistään huolimatta 
harvinainen. 

Seuralaislajit
Pohjanväkäsammalen seurana on tavallisia let-
tosammalia, kuten lettoväkäsammal, lettosirp-
pisammal Scorpidium cossonii, lettokilpisammal 
Cinclidium stygium tai kairasammal Meesia tri-
quetra, ruostelähteiden piirissä myös kiiltosirp-
pisammal → Hamatocaulis vernicosus, lettokuiri-
sammal Calliergon richardsonii ja kampasammal 
Helodium blandowii. Putkilokasveista näillä pai-
koilla kasvavat mm. lettorikko Saxifraga hirculus, 
lettotähtimö Stellaria crassifolia ja lettosara Carex 
heleonastes.

Kannan kehitys ja uhanalaisuus
Koska pohjanväkäsammal on melko äskettäin  
kuvattu, on sen esiintymiseen kiinnitetty huo-
miota vasta viime aikoina. Kaikkiaan havaintoja 
on maastamme toistaiseksi viisi, joista kaksi on 
nykyisiä. Tuorein löytö lajista on Tervolan (PeP) 
itäosan Ahmarakan länsiosasta (2001). Posiol-
la (Ks) Yli-Kitkan vesijättörannalla sammal on 
kasvanut lähteensilmän äärellä (1919). Nykyään 
paikka kasvaa sakeaa metsää. Kittilän (KiL) Aa-
kenusjoella sammal lienee kasvanut Myllykos-
ken kalkkipaikan luona (1933). Paikka on sit-
temmin umpeenkasvanut eikä sammalta enää 
ole sieltä löydetty. Enontekiön (EnL) Markkinan 
Tarpomavuomalta (1966) sammalta on myös et-
sitty turhaan, mutta mahdollisesti oikeaa esiin-
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Cephalozia affinis Lindb. ex Steph.

notkopihtisammal, skogstrådmossa
Vaarantunut VU A1c

Heimo: Cephaloziaceae Lahko: Jungermanniales Luokka: Jungermanniopsida

malella ei ole. Varren siittiöpe-
säkkeelliset haarat ovat tiheä-
lehtisiä ja silmumaisia. Perian-
tit sijaitsevat eri haaroilla kuin 
siittiöpesäkkeistöt. Periantit 
ovat pitkänsoikeita ja niiden 
suiden liuskat laidoiltaan 
pitkähampaisia. Punaruskeat 
itiöt ovat pieniä, läpimitaltaan 
vain n. 8 µm.

Notkopihtisammal muis-
tuttaa muita pihti sammalia 
Cephalozia spp. Samanlaisilla 
kasvupaikoilla kasvava rah-
kapihtisammal C. lunulifolia 
erottuu yksikotisesta notko-
pihtisammalesta kiistatta vain kaksikotisuuten-
sa perusteella. Notkopihtisammalta pidetäänkin 
usein yleisen ja laajalle levinneen rahkapihtisam-
malen yksikotisena mahdollisesti polyploidina 
muotona, ja se on usein sisällytetty tähän lajiin.

Levinneisyys
Notkopihtisammalta esiintyy boreaalisella ha-
vumetsävyöhykkeellä Pohjois-Euroopassa ja 
Pohjois-Amerikassa. Euroopassa notkopihti-
sammalta on tavattu ainoastaan Fennoskandi-
assa, Pohjois- ja Luoteis-Venäjällä, Itävallassa 

Tunnistaminen
Notkopihtisammal on maksasammal, joka kas-
vaa lahopuulla alustanmyötäisinä laikkuina tai 
yksin versoin muiden sammalten seassa suiker-
rellen. Sen versot ovat hentoja, 1–2 cm pitkiä 
ja vaalean kellanvihertäviä. Kylkilehdet ovat 
hieman vinosti varrensuuntaisesti kiinnittynei-
tä, varren selkäpuolelta johteisia ja lovikärki-
siä. Lehden kärkiliuskat ovat hieman toisiaan 
kohti pihtimäisesti kaartuvia, ja niiden välinen 
pyöreäpohjainen lovi on syvyydeltään noin ⅓ 
lehden pituudesta. Vatsalehtiä notkopihtisam-

tymäkohtaa ei vain ole löydetty. Saanalta laji 
löytyi rehevältä suolta 1992.

Pohjanväkäsammalta lienee ollut lettoalueil-
la monin paikoin, mutta monet esiintymät ovat 
saattaneet tuhoutua ojitusten ja pellonraivauk-
sen vuoksi. Paikan vesitalouden muuttumisesta 
johtuva umpeenkasvu on myös saattanut hävit-
tää esiintymiä. Aikaisemmin sammal on saatta-
nut hyötyä laiduntamisesta ja niitosta. Niiden 
päättymisen jälkeen vahvemmat sammalet ovat 
voittaneet alaa pohjanväkäsammalen joutuessa 
väistymään. Ojitukset ovat yhä esiintymien uh-
katekijöinä.

Uhanalaisuus Euroopassa 
EUR: NE, EST: -, NOR: DD, SWE: NT
Pohjanväkäsammalen uhanalaisuutta koko 
Euroopassa ei ole arvioitu. Norjassa se on luo-
kiteltu puutteellisesti tunnetuksi ja Ruotsissa 
silmälläpidettäväksi. 

Suojelu
Pohjanväkäsammalen Enontekiöllä Saanan rin-
teen alaosassa sijaitseva kasvupaikka on Natu-
ra 2000 -alueella ja Tarpomavuoman esiintymä 
kuuluu soidensuojelualueeseen. Muut lajin 
esiintymät eivät ole suojelualueilla. Enontekiön 
Tarpomavuoman esiintymää tulee edelleen etsiä. 
Tervolan Ahmarakan kasvupaikasta tulee perus-
taa luonnonsuojelualue. Mahdollisesti Lapissa 
on vielä löytymättömiä esiintymiä, joita kannat-
taa etsiä erityisesti lettorikkoa kasvavilta soilta.

Synonyymit
- 

Kirjallisuus 
Engelmark & Hedenäs 1990, Hedenäs 1997a 

Viittaus
Ulvinen, T. 2009: Campylium laxifolium – äärim-
mäisen uhanalainen.
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ja Slovakiassa. Levinneisyys on taksonomisten 
epäselvyyksien vuoksi kuitenkin huonosti tun-
nettu. Ruotsissa ja Norjassa sammalta on laajalti, 
mutta Tanskasta ja Baltian maista sitä ei tunneta. 
Suomessa on joitakin esiintymiä maan eteläosis-
sa. A–U, EH, PK.

Biologia
Notkopihtisammal tuottaa toisinaan itiöpesäk-
keitä, jotka ovat muiden maksasammalten ta-
paan lyhytikäisiä. Pienten itiöiden leviäminen 
tapahtuu todennäköisesti pääasiassa ilmavirto-
jen mukana. Suvuttoman lisääntymisen keinoja 
ei notkopihtisammalelta tunneta.

Notkopihtisammal kasvaa kosteissa metsis-
sä lahopuulla. Muita kasvupaikkoja ovat ohuen 
maakerroksen peittämät kivet ja mahdollisesti 
myös turve. Ahvenanmaan esiintymässä not-
kopihtisammal kasvoi maassa. Notkopihti-
sammalen elinympäristövaatimukset tunne-
taan huonosti, mutta se muistuttaa lähisukuista 
rahkapihtisammalta myös elinympäristöjensä 
suhteen. 

Seuralaislajit
Notkopihtisammalen seuralaisina kasvaa mui-
ta lahopuun sammalia, mm. rahkapihtisammal, 
lovisammalia Lophozia spp. ja lahosammal Tet-
raphis pellucida.  

Kannan kehitys ja uhanalaisuus
Osasyynä notkopihtisammalen harvinaisuuteen 
on sen taksonomisen aseman vakiintumatto-
muus. Suomesta tunnetaan kahdeksan notko-
pihtisammalen esiintymää, joista kolmesta  on 
nykyhavaintoja. Ahvenanmaan Saltvikin havain-
to (A), Lohjan (V) kaksi esiintymää ja Porvoon 
(U) Sundön havainto ovat 1870–1890-luvuilta. 
Nauvon (V) Penskärin esiintymää (1940) ei ole 
etsinnästä huolimatta löydetty uudestaan. Yksi 
nykyesiintymistä on Someron (EH) Hossojan 
lähteikköalueelta ja kaksi Ilomantsista (PK). 

Notkopihtisammalen uhanalaisuuden pää-
asiallinen syy on metsätalous. Lahopuu on kos-
teissa metsissä vähentynyt ja lahopuujatkumo 

katkennut. Lisäksi korpien ja kosteiden lehtojen 
ojitukset ovat muuttaneet olosuhteet notkopih-
tisammalelle sopimattomiksi. Lohjan esiintymät 
ovat hävinneet rakentamisen takia. 

Uhanalaisuus Euroopassa
EUR: LC, EST: -, NOR: LC, SWE: LC
Notkopihtisammalen taksonominen asema, le-
vinneisyys ja sitä myöten uhanalaisuus eri mais-
sa on puutteellisesti selvitetty, joten varmuutta 
sen tilanteesta ei ole, eikä sitä ole luokiteltu 
uhanalaiseksi muualla.

Suojelu 
Tunnetuista esiintymistä vain kaksi (Someron 
Hossojan lähteet ja Ilomantsin Pikku Kotavaa-
ra) kuuluu Natura 2000-verkostoon. Tunnettu-
jen nykyesiintymien laajuus tulee selvittää ja 
vanhojen esiintymien tilanne tarkistaa. Notko-
pihtisammalen tilanteen ja suojelutarpeen sel-
vittämisen lähtökohtana on lajin taksonomisen 
aseman ratkaiseminen. Esimerkiksi kasvimuse-
oiden rahkapihtisammal-näytteiden joukosta 
mahdollisesti löytyvät tiedossa olemattomat 
esiintymät tulee selvittää. Pienikokoisena ja 
yleisestä rahkapihtisammalesta vaikeasti ero-
tettavana laji on voinut jäädä huomaamatta. 
Lisäksi lajin nykytilanteen selvittämiseksi sitä 
tulee etsiä Etelä-Suomen vanhoista metsistä. 
Mahdollisesti löydettävät uudet, samoin kuin 
tunnetut suojelua vailla olevat esiintymät tulee 
suojella. Lahopuujatkumon turvaaminen laho-
puuta lisäämällä voi mahdollisesti edesauttaa 
lajin säilymistä esiintymäpaikoillaan.

Synonyymit
-

Kirjallisuus
Buch 1936, Damsholt 2002, Paton 1999, Potem-
kin 2004

Viittaus
Laaka-Lindberg, S. 2009: Cephalozia affinis – 
vaarantunut.

Cephalozia catenulata (Huebener) Lindb. 

kantopihtisammal, stubbtrådmossa
Äärimmäisen uhanalainen CR* §  •  A1c, C2a

Heimo: Cephaloziaceae Lahko: Jungermanniales Luokka: Jungermanniopsida

Tunnistaminen
Kantopihtisammal on löyhästi alustanmyötäi-
sinä tai hieman kohenevina laikkuina tai yksin 
versoin muiden sammalten seassa lahopuulla 

kasvava maksasammal. Sen versot ovat hentoja, 
0,5–1,5(–2) cm pitkiä ja vaalean ruskehtavanvih-
reitä. Kylkilehdet ovat varteen nähden lähes poi-
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kittain kiinnittyneitä, jokseenkin johteettomia ja 
lovikärjellisiä. Lehtikärjen kapea, pyöreäpoh-
jainen lovi on ⅓ – ½ lehden pituudesta. Lehden 
kärjen liuskat ovat pystyjä, melko suoria, ka-
pean kolmiomaisia ja pitkäkärkisiä. Lehtilavan 
solut, joista öljykappaleet puuttuvat, ovat pieniä 
ja paksuseinäisiä. Vatsalehdet puuttuvat kanto-
pihtisammalen versoilta. Periantin suojuslehdet 
ovat hammaslaitaisia ja periantti pitkänsoikea. 
Sen suu on liuskalaitainen ja liuskat hampaalli-
sia. Itiöt ovat pieniä, läpimitaltaan n. 9–12 µm. 
Kantopihtisammalelle kehittyy joskus siima-
maisen ohuita pystykasvuisia itujyväsversoja, 
joiden latvoissa on runsaasti n. 15–20 µm mittai-
sia soikeanpyöreitä yksisoluisia itujyväsiä. 

Luonteenomainen ruskehtava väri ja sormi-
maisesti pystyt, suorat lehtiliuskat ja pienet, 
paksuseinäiset lehtisolut erottavat kantopih-
tisammalen suhteellisen helposti muista sa-
manlaisten kasvupaikkojen pihtisammalista 
Cephalozia spp. Kapea- ja pystyliuskainen lehti 
on tyypillinen myös hitupihtisammalelle → C. 
macounii, joka on kuitenkin pienikokoisempi ja 
väriltään kirkkaan vaalean- tai kellanvihreä. 
Yleinen saksipihtisammal C. bicuspidata on 
puolestaan suurikokoisempi, kirkkaanvihreä, ja 
sen lehdet sekä niiden lovi ovat kaarevalaitaisia. 
Kantopihtisammal eroaa lisäksi kaksikotisuu-
tensa perusteella yksikotisesta saksipihtisam-
malesta.

Levinneisyys
Kantopihtisammalen levinneisyys ulottuu lauh-
kean vyöhykkeen mereisillä alueilla pohjoisen 
pallonpuoliskon ympäri. Sitä esiintyy Euroo-
pan länsiosissa ja itäosien vuoristoissa, Aasiassa 
Turkin ja Siperian kautta Japaniin, sekä poik-
ki Pohjois-Amerikan mantereen. Kantopihti-
sammal tunnetaan myös Atlantin saarilta. Sitä 
tavataan harvinaisena Baltian maissa Virossa 
ja Liettuassa. Pohjoismaissa kantopihtisammal 
esiintyy hemiboreaalisella vyöhykkeellä alle 300 
m korkeudella merenpinnasta. Tanskassa se on 
harvinainen. Suomessa kantopihtisammal tun-
netaan maan eteläosista. A–U, EH, ES. 

Biologia
Kaksikotinen kantopihtisammal 
tuottaa silloin tällöin itiöpesäk-
keitä, jotka ovat muiden maksa-
sammalten tapaan lyhytikäisiä. 
Itiöt leviävät todennäköisesti 
ilmavirtojen mukana. Sammalen 
itujyväset ovat ohuehkoseinäisiä 
ja siten todennäköisesti lyhytikäi-
siä. Ne voinevat kuitenkin toimia 
paikallisen leviämisen keinona. 

Kantopihtisammal kasvaa 
kosteissa korpimetsissä laho-
puulla, joskus myös turpeisella 
maalla. Se vaatii muiden laho-
puun maksasammalten tavoin 
lahopuujatkumoa.

Seuralaislajit
Kantopihtisammal kasvaa usein sekakasvus-
toina muiden lahopuun maksasammalten 
kanssa. Suomessa sen seuralaislajeina on 
tavattu mm. rahkapihtisammal C. lunulifolia, 
hapsipihtisammal C. leucantha, kantopaanu-
sammal → Calypogeia suecica, pörrölovisam-
mal Lophozia incisa ja kantoliuskasammal 
Riccardia latifrons. Muualla on erityisesti rak-
kosammal Nowellia curvifolia tyypillinen kan-
topihtisammalen kanssa kasvava laji.

Kannan kehitys ja uhanalaisuus
Kantopihtisammal tunnetaan harvinaisena 
Etelä-Suomesta. Se on löydetty yhdeksästä 
paikasta Ahvenanmaalta (Sund yksi paikka 
1889–1909, Saltvik kahdeksan paikkaa vuosil-
ta 1872–1891), Sauvosta (V, 1877) ja Dragsfjär-
distä (1928), Helsingistä (U, 1878) sekä Kan-
gasniemeltä (ES, 1874). Yhtä uutta löytöpaik-
kaa (Lammi 2001) lukuun ottamatta tiedot 
esiintymistä ovat vanhoja. Aiemmin maas-
tamme hävinneeksi luokitellun kantopihti-
sammalen esiintymätiedot Pohjois-Karjalasta 
ja Enontekiön Lapista ovat virheellisiä, eikä 
kantopihtisammalta siis ole tavattu Suomessa 
Kangasniemeä pohjoisempana. 

Vanhoissa luonnontilaisissa metsissä laho-
puulla kasvavan kantopihtisammalen taan-
tumisen syynä on muiden lahopuun maksa-
sammalten tapaan lahopuun väheneminen, 
lahopuujatkumon katkeaminen ja luonnon-
tilaisten metsien pirstoutuminen metsäta-
louden seurauksena. Kosteiden metsien ja 
korpien ojitukset sekä purojen raivaukset ja 
rakentaminen ovat myös kantopihtisammalta 
uhkaavia tekijöitä. Esiintymätietojen vähäi-
syys voi osin olla seurausta myös siitä, että 
pienikokoisena ja muita pihtisammalia muis-
tuttavana laji jää helposti huomaamatta. 
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Uhanalaisuus Euroopassa
EUR: LC, EST: DD, NOR: LC, SWE: NT
Kantopihtisammalta ei harvinaisuudestaan huo-
limatta ole luokiteltu uhanalaiseksi Euroopassa. 
Suomen lisäksi se on uhanalaisten lajien listalla 
erittäin uhanalaisena Bulgariassa, Unkarissa ja 
Liettuassa. Ruotsissa se on silmälläpidettävä, 
Virossa puutteellisesti tunnettu.

Suojelu
Kantopihtisammalen ainoa nykyesiintymä Lam-
milla sijaitsee luonnonsuojelualueella, missä so-
pivaa lahopuuta on runsaasti tarjolla. Vanhoista 
esiintymäpaikoista mikään ei sijaitse suojelualu-
eella. Uusi löytö Lammilta osoittaa, että kan-

topihtisammalta kannattaa etsiä Etelä-Suomen 
vanhoista metsistä, joissa vielä on runsaasti 
lahopuuta ja luonnontilaisuuden tunnusmerkit 
muutenkin täyttyvät. 

Synonyymit
-

Kirjallisuus
Hallingbäck 1997

Viittaus
Laaka-Lindberg, S. 2009: Cephalozia catenulata 
– äärimmäisen uhanalainen.

Cephalozia lacinulata J.B.Jack ex Spruce

etelänpihtisammal, nåltrådmossa
Hävinnyt RE

Heimo: Cephaloziaceae Lahko: Jungermanniales Luokka: Jungermanniopsida

Tunnistaminen
Etelänpihtisammal on pieninä laikkuina la-
hopuulla kasvava maksasammal. Sen versot 
ovat pikkuruisia, 2–5 mm pitkiä, hyvin vaalean 
kellertäviä. Suvuttomien versojen kylkilehdet 
ovat pieniä, kaksiliuskaisia ja tyveen kapene-
via. Lehtilavan solut ovat suuria ja ne näyttävät 
suurennuslasilla katsottaessa kuplamuovilta. 
Lehtiliuskat ovat suoria, kapean kolmiomaisia 
ja liuskojen välinen kulmikaspohjainen lovi on 
syvyydeltään ⅔ lehden pituudesta. Vatsalehdet 
puuttuvat etelänpihtisammalelta. Suvullisten 
versojen lehdet ovat suurempia ja niiden lius-
kat suoria ja pitkän kolmiomaisia. Periantti on 
lieriömäinen ja syvään poimuinen. Sen suu on 
syvään liuskainen ja liuskojen kärjet ovat pitkiä. 
Itiöt ovat pieniä, läpimitaltaan vain n. 8–9 µm. 
Kalpeanvihreitä, soikeanpyöreitä 1–2 -soluisia 

itujyväsiä on yleisesti ylimpien 
lehtien suojassa versojen kär-
jissä.

Etelänpihtisammal muis-
tuttaa muita pieniä lahopuun 
pihtisammalia Cephalozia spp., 
ennen muuta hitupihtisammal-
ta → C. macounii ja saksipihti-
sammalen C. bicuspidata nuoria 
versoja. Etelänpihtisammal voi-
daan kuitenkin erottaa näistä 
vinosti varrenmyötäisen leh-
tiasentonsa, suurten ohutsei-
näisten solujensa ja pitkälius-
kaisen periantin suun avulla.

Levinneisyys
Etelänpihtisammalta tavataan levinneisyysalu-
eellaan lauhkealla vyöhykkeellä harvinaisena. 
Sitä tavataan Keski-Euroopan vuoristoissa, 
Balkanilla ja Venäjällä sekä Japanissa ja Poh-
jois-Amerikassa. Norjasta, Tanskasta ja Baltian 
maista sitä ei tunneta. Keski-Ruotsista on vanha 
kirjallisuustieto, mutta varmistusta lajista ei ole 
saatu näytteen kadottua eikä lajia ole ilmoitetul-
ta löytöpaikalta etsittäessä enää löydetty. Näin 
ollen Pohjoismaiden ainoat varmat havainnot 
ovat vanhat tiedot Suomesta 1880- ja 1920-lu-
vuilta. A, V.

Biologia
Etelänpihtisammal on kaksikotinen ja tuottaa 
itiöpesäkkeitä vain harvoin. Pienet itiöt leviävät 
todennäköisesti helposti ilmavirtausten muka-



MO

68  Ympäristöopas 2009:  Suomen uhanalaiset sammalet

na. Itujyväset ovat yleisiä ja toimivat todennä-
köisesti paikallisen leviämisen keinona.

Etelänpihtisammal kasvaa lahopuulla tai 
turvemaalla varjoisissa, kosteissa havumetsissä 
purojen varsilla. 

Seuralaislajit
Suomen esiintymissä etelänpihtisammal kasvoi 
korpipaanusammalen Calypogeia integristipula 
seurassa turvealustalla ja kivikynsisammalen 
Dicranum scoparium ja lahosammalen Tetraphis 
pellucida seurassa lahopuulla sekä rahkasam-
malen Sphagnum sp. seassa. Muualla sen seu-
ralaisina on havaittu etenkin muita lahopuun 
maksasammalia mm. hitupihtisammal, kanto-
pihtisammal → C. catenulata, rahkapihtisammal 
C. lunulifolia, kantoraippasammal Anastrophyl-
lum hellerianum, rakkosammal Nowellia curvifolia 
ja itupyörösammal Odontoschisma denudatum. 

Kannan kehitys ja uhanalaisuus
Etelä-Suomesta tunnetaan kaksi etelänpihti-
sammalen esiintymää: Ahvenanmaalta Sundista 
1928 ja Varsinais-Suomesta Lohjalta 1885, jotka 
molemmat ovat todennäköisesti tuhoutuneet. 
Lohjan Tytyrin kaivosalueen ympäristöstä lajia 
etsittiin tuloksetta 1980-luvulla. 

Esiintymien häviämisen tärkeimpänä syynä 
ovat metsien hakkuut ja ojitukset. Tytyrin kai-
vosalueelta lajin häviämisen syinä ovat mahdol-
lisesti olleet kalkinlouhinta, pelloksi raivaus tai 
alueen kaatopaikkakäyttö. Lahopuu sekä kos-
teat luonnontilaiset metsät ovat Etelä-Suomessa 
suuresti vähentyneet, joten etelänpihtisamma-

lelle soveliaat elinympäristöt ovat voimakkaasti 
taantuneet. Pienikokoisena ja muista pihtisam-
malista vaikeasti erotettavana laji on myös voi-
nut jäädä huomaamatta.

Uhanalaisuus Euroopassa
EUR: VU, EST: -, NOR: -, SWE: – 
Etelänpihtisammal on Euroopassa vaarantunut. 
Sen on Suomen lisäksi katsottu hävinneen myös 
Tšekistä. Itävallassa ja Unkarissa se on luokiteltu 
erittäin uhanalaiseksi. Balkanilla sekä Saksassa 
ja Puolassa etelänpihtisammalen kanta lienee 
suhteellisen vankka, mutta esimerkiksi Baden-
Württenbergistä se on hävinnyt.

Suojelu
Kumpikaan etelänpihtisammalen tunnetuista 
vanhoista esiintymäpaikoista ei ole suojellulla 
alueella.

Lajia on syytä edelleen etsiä Etelä-Suomen 
vanhoista luonnontilaisista puronvarsimetsistä 
ja -korvista. Mahdollisesti löydettävät esiinty-
mät tulee suojella. 

Synonyymit
-

Kirjallisuus
Damsholt 2002, Söderström ym. 2002

Viittaus
Laaka-Lindberg, S. 2009: Cephalozia lacinulata 
– hävinnyt.

Cephalozia macounii (Austin) Austin

hitupihtisammal, vedtrådmossa
Erittäin uhanalainen EN §  •  DII  •  vastuulaji  •  A1c+2ac, B1+2abcde

Heimo: Cephaloziaceae Lahko: Jungermanniales Luokka: Jungermanniopsida

Tunnistaminen
Hitupihtisammal on pieninä laikkuina tai yksin 
versoin muiden sammalten seassa lahopuulla 
kasvava maksasammal. Sen vaalean kellanvi-
hertävät versot ovat hentoja, noin 5 mm pitkiä. 
Sen johteettomat, lovikärjelliset lehdet sijaitsevat 
varsilla poikittain tai hieman vinosti kiinnitty-
neinä. Lehden kärjen liuskat ovat pitkiä, kapeita 
ja pystyjä, ja niiden suippo- tai pyöreäpohjainen 
lovi on syvyydeltään noin ⅔ lehden pituudesta. 
Vatsalehtiä ei hitupihtisammalella ole. Pitkän-
soikea periantti sijaitsee lyhyen sivuhaaran kär-
jessä. Sen suojuslehdet ovat liuskaisia ja ham-
maslaitaisia, kaksi kertaa varsilehtien kokoisia. 
Periantin suu on hammaslaitainen. 
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Hitupihtisammal muis-
tuttaa muita pihtisamma-
lia Cephalozia spp., etenkin 
kantopihtisammalta → C. 
catenulata, joka on suurem-
pi ja lehtiliuskat leveämmät 
sekä etelänpihtisammalta 
→ C. lacinulata, jonka leh-
tisolut ovat hyvin suuria. 
Myös saksipihtisammalen 
C. bicuspidata nuoret versot 
saattavat muistuttaa hitu-
pihtisammalta. Lehtisolut 
ovat saksipihtisammalella 
kuitenkin hyvin suuria ja 
ohutseinäisiä, kun ne hitu-

pihtisammalella ovat pieniä ja paksuseinäisiä. 
Kostealla lahopuulla voi kasvaa myös hapsipih-
tisammal C. leucantha, jonka varsi on huomat-
tavan paksu verrattuna lehtien kokoon. Lisäksi 
sen lehdet ovat pieniä ja liuskat lyhyitä ja leveän 
kolmiomaisia. Ilman suurennuslasia katsottuna 
hitupihtisammalen voi sekoittaa myös seittisam-
malen Blepharostoma trichophyllum pieniin versoi-
hin. Seittisammalen lehdet ovat kuitenkin 3–4 
-liuskaisia, melkein lavattomia, ja pitkät hapsi-
maiset liuskat ovat yksisolurivisiä. 

Levinneisyys
Hitupihtisammal on koko tunnetulla levinnei-
syysalueellaan pohjoisen pallonpuoliskon ha-
vumetsävyöhykkeellä harvinainen. Esiintymiä 
tunnetaan Aasiassa Siperiasta Jenisein varrelta ja 
katkonaisesti Pohjois-Amerikan havumetsävyö-
hykkeeltä. Sitä tavataan Euroopassa Skandinavi-
an lisäksi ainoastaan Puolassa, Latviassa ja Venä-
jällä Karjalan tasavallassa Laatokan Karjalassa. 
Norjasta ja Tanskasta ei hitupihtisammalta tun-
neta ja Ruotsissa se on harvinainen. Suomessa 
sitä tavataan paikoitellen maan eteläosista aina 
Kainuuseen saakka. V, EH, ES, PH-PK, Kn.

Biologia
Kaksikotisen hitupihtisammalen koirasversoja 
on havaittu Suomessa vain hyvin harvoin, mut-
ta periantillisia naarasversoja esiintyy silloin 
tällöin. Itiöpesäkkeitä on tavattu vain kerran, 
1800-luvulla Suomesta kerätyssä näytteessä. 
Sammal ei tuota erilaistuneita itujyväsiä, vaan 
lisääntynee pääasiassa kasvullisesti. Näin ollen 
hitupihtisammalen leviämiskyky uusille kasvu-
paikoille on hyvin rajoittunut.

Hitupihtisammal kasvaa yleensä muiden 
sammalten seassa lahopuulla kosteissa vanhois-
sa korpimetsissä. Se vaatii lahopuujatkumoa ja 
mieluiten järeää lahoavaa havupuuta, mutta kas-
vaa joskus myös koivu- tai haapamaapuilla.  

Seuralaislajit
Hitupihtisammal kasvaa tyypillisesti muiden 
kostean lahopuun sammalten mm. kantopaanu-
sammalen → Calypogeia suecica, kantopihtisam-
malen, pikkulovisammalen Lophozia ascendens, 
metsälovisammalen L. longiflora ja kantoliuska-
sammalen Riccardia latifrons seassa.

Kannan kehitys ja uhanalaisuus
Hitupihtisammal tunnetaan 19 paikasta Suomes-
sa. Osasyynä siihen, että hitupihtisammalesta on 
vain vähän havaintoja, on sammalen pieni koko 
ja kasvutapa muiden sammalten seassa suiker-
rellen. Tästä syystä lajin havaitseminen on varsin 
vaikeaa. Suuri osa esiintymistä (10) on Kainuus-
ta (Kuhmo, Sotkamo, Puolanka), Pohjois-Savosta 
(Vieremä) ja Pohjois-Karjalasta (Ilomantsi) 1990–
2000-luvuilta. Muualta Suomesta esiintymätie-
dot ovat vanhoja ja esiintymäpaikat todennäköi-
sesti muuttuneet ja hävinneet. Lounaisin esiinty-
mä on ollut Varsinais-Suomessa Sauvossa (1874). 
Varhaisin näyte on Pohjois-Hämeestä Keuruun 
Pihlajavedeltä (1871). Etelä-Suomessa ainoastaan 
Lammin (EH) Kotisten luonnonsuojelualueen ja 
Ruoveden Roominnotkon sekä Leivonmäen (ES) 
Vällyvuoren kasvupaikat ovat säilyneet. Nykyi-
sin tunnetut esiintymät keskittyvät Kainuuseen, 
missä luonnontilaisia metsiä on Etelä-Suomea 
enemmän jäljellä ja missä vanhojen metsien sam-
mallajistoa on viime vuosina ahkerasti tutkittu. 
Lahopuu on kuitenkin kosteissa luonnontilaisis-
sa metsissä vähentynyt myös Kainuussa, joten 
hitupihtisammalelle soveliaat elinympäristöt 
ovat sielläkin taantuneet. 

Hitupihtisammalen uhanalaisuuden syynä 
ovat metsien hakkuut, vesirakentaminen, ojituk-
set ja rakentaminen. Kuten muitakin lahopuun 
sammalia, uhkaa hitupihtisammalta edelleen 
luonnontilaisten vanhojen metsien väheneminen 
ja lahopuujatkumon katkeaminen. Sammalen 
nykyesiintymät ovat niin niukkoja, että lisään-
tyminen ja leviäinten tuottaminen on hankalaa. 
Heikko leviämiskyky lisää hitupihtisammalen 
uhanalaisuutta, sillä luonnontilaisten metsien 
pirstoutumisen seurauksena välimatkojen pi-
dentyminen sopivien kasvupaikkojen välillä 
estää lajin leviämisen uusille paikoille. 

Uhanalaisuus muualla
EUR: EN, EST: -, NOR: -, SWE: CR
Hitupihtisammal on luokiteltu Euroopassa erit-
täin uhanalaiseksi. Uhanalaisten lajien listalla se 
on Suomen ja Ruotsin lisäksi Latviassa.

Suojelu
Koko Euroopassa uhanalaisen hitupihtisamma-
len kaikki esiintymispaikat tulee suojella. Monet 
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Cephaloziella massalongi (Spruce) Müll. Frib.

hammasrahtusammal, kopparmikromossa
Äärimmäisen uhanalainen CR D2

Heimo: Cephaloziellaceae Lahko: Jungermanniales Luokka: Jungermanniopsida

yleensä papillikas. Vatsalehdet 
ovat lähes soikeita tai suikeita, 
kooltaan puolet lehtien koosta 
ja usein 2-liuskaisia. Itujyväset 
ovat 1–2-soluisia, ruskeita tai 
punertavia ja ne sijaitsevat ver-
son kärjessä. Terävähampaiset 
kylkiperiketiaalilehdet ovat 
varsilehtiä isompia, 2(–3)-lius-
kaisia noin puoleen väliin 
asti. Vatsaperiketiaalilehti on 
samannäköinen. Periantti on 
soikion muotoinen, kärjestä 
poimuinen, hieman suustaan 
supistunut. Sen suu on nyhäi-
nen tai hampainen.

Varsin muuntelevan hammasrahtusammalen 
voi sekoittaa muihin rahtusammaliin, erityisesti 
metsärahtusammaleen C. divaricata. Lajit kas-
vavat kuitenkin aivan erilaisilla kasvupaikoilla; 
metsärahtusammal avoimilla, paahteisilla mine-
raalimaan paljastumilla, poluilla ja hiekkamaal-
la, joskus myös lahopuulla. Molempien lajien 
lehtilaita voi olla hampainen, mutta metsärah-
tusammalen lehtisolut ovat enintään hieman 
karheapintaisia, eivät papillijuovaisia. Lisäksi 
metsärahtusammal on kaksikotinen.

Levinneisyys
Hammasrahtusammal on levinneisyydeltään 
laaja-alainen. Sitä tavataan harvinaisena Länsi-, 
Keski- ja Itä-Euroopassa. Pohjois-Amerikassakin 
laji on harvinainen. Baltiassa, Tanskassa ja Ve-
näjällä hammasrahtusammalta ei tavata. Laji 

Tunnistaminen
Vaalean tai kellanvihreä, usein ruskehtava, 3–6(–
8) mm pitkä ja 0,12–0,3 mm leveä hammasrahtu-
sammal on pieni alustanmyötäinen tai koheneva 
maksasammal. Sen varret ovat epäsäännöllisesti 
haaraisia tai haarattomia, ja niillä on paljon pit-
kiä, värittömiä ritsoideja. Lehdet ovat etäällä toi-
sistaan tai melko lähekkäin. Muodoltaan lehdet 
ovat pyöreän neliömäisiä, yleensä hieman vartta 
leveämpiä. Lehtilapa on tyveltä 2–3-kerroksinen, 
yli puolenvälin tai syvään 2-liuskainen. Liuskat 
ovat kapeahkon kolmiomaisia, teräväkärkisiä 
ja tyveltä (2–) 4–8 (–10) solua leveitä. Liuskassa 
on 1–2 solun mittainen kärki. Lovi on terävä ja 
usein hieman käänteinen. Liuskojen laidat ovat 
joko ehyitä tai epäsäännöllisesti (1–) 2–4 hampai-
sia. Liuskojen tyvessä solut ovat kooltaan 9–14 x 
12–16 µm, paksuseinäisiä, ja niiden kutikula on 

sammalen esiintymistä Suomessa sijaitsevat joko 
jo suojelluilla alueilla, Natura 2000 -alueilla tai 
suojelualueisiin liitettäviksi ehdotetuilla alueilla. 
Kuhmon Rasivaaran ja Laamasenvaaran esiinty-
mistä on tehty erityisesti suojeltavia lajeja koske-
vien säännösten mukaiset rajaukset, joiden poh-
jalta on esitetty kyseisten alueiden suojelua. 

Hitupihtisammalen tilanne Keuruun (PH), 
Kangasniemen (ES) sekä Pohjois-Savon Joroisten 
ja Kuopion esiintymissä tulee selvittää. Tunnet-
tujen nykyesiintymien laajuus ja mahdollinen 
hoitotarve tulee selvittää. Hitupihtisammalta tu-
lee myös etsiä erityisesti Etelä-Suomessa jäljellä 
olevista vanhoista metsistä lajin kokonaistilan-
teen selvittämiseksi. Hitupihtisammalen lisään-

tymisbiologian selvittämiseksi on niistä esiinty-
mistä, joissa on havaittu naarasversoja, etsittävä 
mahdollisia koirasversoja ja itiöpesäkkeitä.

Synonyymit
-

Kirjallisuus
Eskelinen 2000, Hallingbäck 2001a, Jonsson 
1997b, Syrjänen 2001b

Viittaus
Laaka-Lindberg, S. 2009: Cephalozia macounii – 
erittäin uhanalainen.
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tunnetaan myös Islannista. Se on harvinainen 
Ruotsissa ja Norjassa. Suomessa hammasrahtu-
sammal tunnetaan ainoastaan Pohjois-Karjalas-
ta. PK.

Biologia
Hammasrahtusammal on yksikotinen, mutta 
itiöpesäkkeet ovat harvinaisia. Suomalaisessa 
esiintymässä on kuitenkin havaittu periantteja. 
Suvutonta lisääntymistä voi tapahtua itujyväs-
ten avulla, mutta niitä ei havaittu Tohmajärveltä 
kerätyssä näytteessä.

Suomessa hammasrahtusammal kasvaa 
emäksisellä kivialustalla havupuuvaltaisessa 
lehtometsässä. Muualla hammasrahtusamma-
len tiedetään kasvavan pioneeriluonteisena kos-
tealla maalla mm. kuparikaivoksissa. Se kasvaa 
myös suojaisilla, kosteilla ylikaltevilla kallioilla 
vesiputousten äärellä tai kalliojyrkänteillä ki-
vilajeilla, joissa ei ole havaittavaa kuparipitoi-
suutta.

Seuralaislajit
Hammasrahtusammalen seuralaislajeina on 
muualla havaittu ituhammassammal Leiocolea 
heterocolpos, pohjanlovisammal Lophozia sudetica, 
pikkuraippasammal Anastrophyllum minutum ja 
loukkokinnassammal Scapania gymnostomophila. 
Seuralaislajeista Suomessa ei ole tietoa.

Kannan kehitys ja uhanalaisuus
Laji tunnetaan Suomessa ainoastaan Tohmajär-
ven (PK) Jalajanvaarasta (1988). Muiden rah-
tusammalten tavoin pikkuruinen sammal on 
saattanut jäädä huomaamatta, joten luultavas-
ti sen kaikkia esiintymispaikkoja Suomessa ei 
tunneta. 

Kaivostoiminta on tärkeä uhanalaisuuden 
syy, mutta pientä esiintymää uhkaavat myös 
erilaiset satunnaistekijät, joiden ennakoiminen 
on vaikeaa. Pienikin muutos ainoalla tunnetulla 
kasvupaikalla saattaa hävittää koko lajin Suo-
mesta. Muualla hammasrahtusammalen kasvu-
paikkoja uhkaavia tekijöitä ovat kaivostoiminta 
ja vesirakentaminen. 

Uhanalaisuus Euroopassa
EUR: R, EST: -, NOR: DD, SWE: DD
Euroopassa harvinainen hammasrahtusammal 
on luokiteltu puutteellisesti tunnetuksi Norjan ja 
Ruotsin lisäksi Slovakiassa. Se on erittäin uhan-
alainen Portugalissa ja vaarantunut sekä Brittein 
saarilla että Italiassa. Harvinaiseksi se on luoki-
teltu Itävallassa, Sveitsissä, Espanjassa ja Bulga-
riassa. Saksasta sen on todettu hävinneen.

Suojelu
Hammasrahtusammalen esiintymä Tohmajär-
vellä sijaitsee Jalajanvaaran luonnonsuojelualu-
eella. Esiintymän nykytilanne tulee selvittää ja 
lajia pitää etsiä mahdollisilta sopivilta kasvupai-
koilta myös muualta.

Synonyymit
Cephalozia massalongi Spruce 
C. perssonii C.E.O. Jensen 
Prionolobus compactus Jörg.

Kirjallisuus
Kalinauskaité & Piippo 2000

Viittaus
Piippo, S. 2009: Cephaloziella massalongi – ää-
rimmäisen uhanalainen.

Conardia compacta (Drumm. ex Müll.Hal.) H.Rob.  

sirkansammal, kustkrypmossa
Äärimmäisen uhanalainen CR D2

Heimo: Amblystegiaceae Lahko: Hypnales Luokka: Bryopsida

Tunnistaminen
Sirkansammal on pienikokoinen, alle senttimet-
rin pituinen, vihreinä tai kellanvihreinä löyhinä 
kasvustoina kasvava haarapesäkkeinen lehti-
sammal. Versot ovat vaihtelevasti haarovia. 
Lehdet ovat kuivina vartta vasten painautunei-
ta ja kosteina viistoon siirrottavia. Muodoltaan 
lehdet ovat kapean kolmiomaisia, ja keskisuoni 
ulottuu lehden yläosaan tai kärkeen. Lehden 
reunus on hampainen, tyviosan leveimmiltä 
kohdilta karkeahampainen. Lehtisolut ovat 
lehden keskiosassa pitkulaisen kapeita, n. 5–6 

kertaa leveyttään pidempiä, ja 
lehden tyvi nurkissa on selvästi 
erottuva pienten solujen muo-
dostama lähes keskisuoneen 
ulottuva ryhmä. Lehtikärjessä 
on toisinaan juurtuma hapsien 
syntysoluja. Lajille tyypillisiä 
punaruskeita, karkeapapillisia, 
voimakkaasti haarovia juurtu-
mahapsia voi lähteä niin leh-
tisuonesta, lehtikärjestä kuin 
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lehtien tyveltä varrestakin. Varsi voi olla runsai-
den juurtumahapsien huopamaisesti peittämä. 
Lehtikärjissä esiintyy toisinaan monisoluisia pit-
kulaisia itujyväsiä. Niiden mukaan lajin aiempi 
suomalainen nimi oli itusirkansammal.

Sirkansammal muistuttaa samoissa elin-
ympäristöissä kasvavaa ulkoasultaan vaihtele-
vaa lehto ritvasammalta Amblystegium serpens, 
jonka lehtireuna on ehyt tai heikosti hampainen 
ja keskisuonen pituus vaihtelee olemattomasta 
lähes kärkeen ulottuvaan. Lehtoritvasammalen 
lehdistä ei lähde juurtumahapsia koskaan. Sir-
kansammal eroaa siitä lisäksi mm. itu jyvästensä, 
runsaan juurtumahapsistonsa ja hyvin karkea-
hampaisen lehden tyven ja lehti solujen muodon 
perusteella. Fenno skandian sirkansammalkanta 
tuottaa verraten harvoin itujyväsiä, mutta juur-
tumahapsia sitäkin säännöllisemmin. 

Levinneisyys
Sirkansammal kasvaa etenkin pohjoisen pallon-
puoliskon rannikkoalueilla lauhkeassa ja viileäs-
sä vyöhykkeessä. Euroopassa laji esiintyy hyvin 
paikoittaisena Karjalan tasavallasta Vienanme-
reltä Keski-Eurooppaan Atlantin rannikolle, 
sisämaassa laji on harvinainen, mutta sitä tava-
taan Ukrainaa myöten. Baltiasta laji tunnetaan 
Latviasta ja Virosta, josta se on tavattu kerran 
Saarenmaalta. Tanskassa sirkansammal on har-
vinainen, ja sitä on myös Islannissa. Norjassa 
esiintymiä on etelästä Länsi-Ruijaan saakka, ja 
Ruotsissa sitä esiintyy harvinaisena länsiranni-
kolta Itämerelle Gotlantiin asti. Suomen esiinty-

mä on verraten erillinen muusta levinneisyys-
alueesta. A. 

Biologia
Sirkansammal on Euroopassa kaksikotinen eikä 
itiöpesäkkeitä tunneta. Lisääntyminen tapah-
tuu kasvullisesti pääasiassa helposti murtuvien 
varren haarojen ja itujyvästen avulla. Itujyväsiä 
muodostuu etenkin kuivemmissa ympäristöis-
sä. Leviäminen tapahtunee mm. meren, lintujen 
ja rannalla kulkevien laiduntavien eläinten vä-
lityksellä. Pohjois-Amerikassa laji on yleinen, 
tuottaa itiöpesäkkeitä ja eroaa ekologialtaan kas-
vaen puiden rungoilla. 

Sirkansammal kasvaa kalkkipitoisissa ympä-
ristöissä maalla ja kallioilla meren läheisyydessä. 
Ympäristöt ovat tavallisesti kosteita: sisämaassa 
laji viihtyy kosteilla varjoisilla kalkkikallioilla. 

Seuralaislajit
Sirkansammalen seuralaisena kasvaa usein 
lehtoritvasammalen merenrannoilla viihtyvä 
muoto, jota sirkansammal ulkoisesti hieman 
muistuttaa. Se on tavattu seuralaisena suomalai-
selta kasvupaikalta, kuten myös ranta niittyjen 
hienojakoisissa maapaljastumissa viihtyvä me-
rilapiosammal Hennediella heimii. 

Kannan kehitys ja uhanalaisuus
Sirkansammal on löydetty Suomesta vuonna 
1968 Ahvenanmaalta Jomalan Ytterbystä Lum-
parnin rannan niityltä. Lajia ei ole etsinnästä 
huolimatta löydetty uudelleen, mutta pieni-
kokoisena sitä on vaikea havaita. Luultavasti 
levinneisyysalueensa laidalla sinnittelevä laji 
on meillä luontaisesti hyvin harvinainen. Sir-
kansammalen uhanalaisuuden syyksi on arvi-
oitu rantaniittyjen umpeenkasvu, mikä johtuu 
laidunnuksen loppumisesta ja Itämeren rehe-
vöitymisestä. Nämä seikat uhkaavat esiintymää 
edelleen. Myös rakentaminen voi hävittää esiin-
tymän. 

Uhanalaisuus muualla 
EUR: LC, EST: R, NOR: NT, SWE: LC 
Sirkansammal on Euroopassa elinvoimainen, 
mutta erityisen yleinen se ei ole missään. Uhan-
alaisten lajien listoilla se on harvinaisena Viron 
lisäksi Espanjassa ja silmälläpidettävänä Saksas-
sa, Norjassa ja Hollannissa. Luxemburgissa ja 
Venäjällä Karjalan tasavallassa se on luokiteltu 
vaarantuneeksi.

Suojelu 
Sirkansammalen kasvupaikkaa Jomalassa ei tiet-
tävästi ole suojeltu. Sirkansammalta tulee etsiä 
edelleen Ahvenanmaalta etenkin Lumparnin 
rannoilta, missä on laajalti kalkkiesiintymiä ja 
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Tunnistaminen
Ruutusammal on suurikokoinen, litteä, alustan-
myötäisinä laajoina laikkuina kasvava sekovar-
rellinen tärpätinhajuinen maksasammal. Seko-
varsi on usein yli 10 cm pitkä ja noin 1 cm leveä. 
Kiiltävän kellan- tai tummanvihreä sekovarsi on 
haarainen, laidoista hieman ylöskääntyvä ja sen 
yläpinnassa on selvä tummarajainen ruutukuvi-
ointi. Ruutujen keskustassa erottuu ilmarako, jo-
ta ympäröi 3–5 solukehää. Sekovarsi on paksu, ja 
sen yläpinnan solukossa on siellä täällä öljysolu-
ja ja poikkileikkauksessa erottuvia limatiehyitä. 
Siittiöpesäkkeet sijaitsevat sekovarsien kärjistä 
lähtevillä lyhyillä, purppuransävyisillä sivuhaa-
roilla soikeissa, hieman kohenevissa kannatti-
missa. Munapesäkkeet ovat ohuen, kypsyessään 
2–10 cm korkeaksi kasvavan epäselvästi liuskai-
sen sateenvarjomaisen kannattimen alapinnalla. 
Itiöpesäkkeet ovat lyhytperäisiä ulottuen hädin 
tuskin suojuksen ulkopuolelle. 

Ruutusammal on geneettisesti muunteleva 
ryhmälaji, johon on katsottu sisältyvän useam-
pia lajeja tai muunnoksia. Muun muassa Puolan 
ja Keski-Euroopan vuoristoissa ja myös Ruotsis-

sa esiintyy vastikään kuvattu 
pienikokoisempi himmeäpin-
tainen ruutusammallaji C. sa-
lebrosum, jonka esiintymisestä 
Suomessa ei ole toistaiseksi 
tietoa. Sen sanotaan sietävän 
kuivumista C. conicum -lajia pa-
remmin. Ruutusammal saattaa 
muistuttaa muita suurikokoisia 
sekovarrellisia maksasamma-
lia, lähinnä keuhkosammalta 
Marchantia polymorpha. Keuh-
kosammalen sekovarsissa on 
kuitenkin yleensä tumma kes-
kusjänne, juurtumahapset ovat 
kellertäviä ja kuppimaisissa itujyväsmaljoissa se-
kovarren yläpinnalla on kiekkomaisia itujyväsiä. 
Ruutusammalella ei ole keskusjännettä, juurtu-
mahapset ovat valkoisia ja itujyväset puuttuvat. 
Kokonsa ja kasvutapansa puolesta ruutusamma-
len saattaa sekoittaa ansarisammaleen Lunularia 
cruciata, jolla on keuhkosammalen tapaan itujy-
väsiä, mutta joka Suomessa kasvaa ainoastaan 
tulokkaana puutarhoissa ja kasvihuoneissa. 

Levinneisyys
Viimeaikaisissa tutkimuksissa on todettu, että 
aiemmin laaja-alaisena pidetty ruutusammal 
jakautuu kahteen lajiin. C. conicum onkin keskit-
tynyt levinneisyydeltään Eurooppaan, kun taas 
C. salebrosum on levinnyt laajasti holarktiselle 
vyöhykkeelle siten, että sen levinneisyys Euroo-
passa on eteläisempi. Lähilajit mukaanluettui-
na ruutusammal on laajalle levinnyt pohjoisen 
pallonpuoliskon lauhkealla ja boreaalisella vyö-
hykkeellä. Sitä tavataan Pohjois-Afrikassa sekä 
Aasiassa Turkista, Siperiaan, Pohjois-Intiaan, 
sekä edelleen Kiinaan, Koreaan ja Japaniin ulot-
tuvalla vyöhykkeellä. Pohjois-Amerikassa ruu-
tusammal kasvaa mantereen poikki ulottuvalla 
sekametsävyöhykkeellä. Sitä kasvaa lähes koko 

Conocephalum conicum (L.) Dumort.

ruutusammal, slät rutlungmossa
Vaarantunut VU A2c

Heimo: Conocephalaceae Lahko: Marchantiales Luokka: Marchantiopsida

kalkkipitoisia rantaniittyjä. Mahdollisesti löy-
dettävät kasvupaikat tulee suojella. 

Synonyymit
Amblystegium compactum (Drumm. ex Müll.Hal.) 
Austin
Rhynchostegiella compacta (Drumm. ex Müll.Hal.) 
Loeske 

Kirjallisuus
Crundwell & Nyholm 1968, Hedenäs 1993

Viittaus
Syrjänen, K. 2009: Conardia compacta – äärim-
mäisen uhanalainen.
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Euroopassa vuoristoalueilla sekä Islannissa ja 
Atlantin saarilla. Se tunnetaan kaikista Baltian 
maista. Venäjällä sammalta on Karjalan tasaval-
lassa ja Murmanskin alueella. Skandinaviassa 
ruutusammalta tavataan vuoristossa, mutta se 
puuttuu suurelta osin Pohjanlahden rannikko-
alueilta. Suomessa ruutusammal kasvaa harvi-
naisena painottuen kalkkialueille. V–EH, PH–
PK, Kn–InL.

Biologia
Kaksikotinen ruutusammal tuottaa toisinaan 
itiöpesäkkeitä. Itiöt ovat suuria, halkaisijaltaan 
70–100 µm. Ne itävät heti vapauduttuaan, joten 
leviävät itiöt ovat monisoluisia. Suurten itiöiden 
leviäminen kauas emokasvista on todennäköi-
sesti heikkoa, joten ruutusammalen kaukole-
vintäkyky lienee rajoittunut. Se tuottaa harvoin 
sekovarsien kärjistä irtoavia mukulamaisia haa-
roja, jotka toiminevat suvuttoman lisääntymisen 
keinona huonoissa kasvuolosuhteissa.

Ruutusammal kasvaa varjoisilla kosteilla 
(kalkki)kallioseinämillä sekä kostealla kalkki-
pitoisella maalla puronvarsissa ja lähteiköissä. 
Se vaatii ravinteisia ja pysyvästi kosteita kasvu-
paikkoja. Muista suurikokoisista sekovarrelli-
sista maksasammalista poiketen ruutusammal 
kärsii herkästi kuivumisesta. 

Seuralaislajit
Ruutusammal kasvaa muiden kosteiden ravin-
teisten kasvupaikkojen sammalten kuten hete-
alvesammalen Chiloscyphus polyanthos, taskula-
pasammalen Pellia epiphylla, hiidensammalen 
Preissia quadrata, lettohiirensammalen Bryum 
pseudotriquetrum, sirohuurresammalen Crato-
neuron filicinum, lettosiipisammalen Fissidens 
adianthoides ja lettolehväsammalen Rhizomnium 
pseudopunctatum seurassa.

Kannan kehitys ja uhanalaisuus
Suomesta tunnetaan 70 ruutusammalen esiin-
tymäpaikkaa. Vanhimmat esiintymätiedot ovat 
Varsinais-Suomesta Köyliöstä 1859 ja Karjaalta 
1890. Nykyesiintymiä on 35. Lisäksi etenkin Poh-
jois-Savon ja Pohjois-Karjalan kalkkiseuduilta on 
useita havaintoja 1970- ja 1980-luvuilta. Uudem-
paa tietoa sen alueen esiintymien tilanteesta ei 
ole. Pohjoisimmat havainnot ovat Enontekiöltä 
ja Utsjoelta 1960-luvulta, eikä niidenkään nyky-
tilasta ole tietoa. Kainuusta on tiedossa kolme 
kasvupaikkaa, joista yksi on vuodelta 1990. Koil-
lismaalta Kuusamosta ja Sallasta tunnetaan 18 
esiintymää vuosilta 1911–2006, mutta vain seit-
semästä on havaintotietoja 1990-luvulta tai myö-
hemmin. Ruutusammal kasvaa usein paikoilla, 
jotka ovat metsälaissa tarkoitettuja arvokkaita 
luontokohteita. Monet esiintymät sijaitsevat kui-

tenkin kaivostoiminta-alueilla mm. Siilinjärvellä 
ja Lohjalla. 

Huolimatta siitä, että hyvillä paikoilla ruutu-
sammal voi kasvaa laajoina, elinvoimaisina kas-
vustoina, monet esiintymät ovat hyvin pienialai-
sia ja kasvustot steriilejä. Koska ruutusammal on 
erityisen herkkä kuivumiselle, saattaa kosteiden 
kallioiden ja lähteikköjen ympäristöissä tehtävät 
varjostusta ja vesiolosuhteita muuttavat toimen-
piteet vaikuttaa ruutusammalen elinolosuhteita 
heikentävästi. Pieniä erillisesiintymiä saattavat 
uhata lisäksi erilaiset ennakoimattomat satun-
naistekijät. Ruutusammal on taantunut erityi-
sesti lähteiköiden ja puronvarsien ojitusten, ve-
sirakentamisen ja hakkuiden takia. Varjoisten 
kallioiden tyvillä taantuminen on ollut vähäi-
sempää, mutta niiltäkin esiintymiä on hävinnyt 
hakkuiden ja kallioiden louhinnan takia. Lisäksi 
luolamaisia kalliontyviä on usein käytetty kaa-
topaikkoina, mikä lienee hävittänyt joitakin 
esiintymiä. Uhanalaisuuden syitä ovat edelleen 
vesirakentaminen, ojitukset, kaivostoiminta ja 
metsien hakkuut.

Uhanalaisuus Euroopassa
EUR: LC, EST: LC, NOR: LC, SWE: LC
Ruutusammalta ei ole luokiteltu uhanalaiseksi 
Euroopassa. Venäjällä Karjalan tasavallassa sitä 
pidetään taantuvana.

Suojelu
Lähes puolet ruutusammalen esiintymistä si-
jaitsee suojelualueilla, esimerkiksi Sallan ja 
Kuusamon esiintymät ovat valtaosin Oulangan 
kansallispuistossa. Suojelualueiden ulkopuolel-
la sijaitsevista esiintymistä osa sijaitsee Natura 
2000 -alueilla kuten Someron ja Nummi-Pusulan 
esiintymät Hossojanlähteiden Natura 2000 -alu-
eella. Havainnot useimmista ruutusammalen 
esiintymistä ovat yli 10 vuotta vanhoja ja mel-
kein puolet (15) nykyesiintymistä on suojelemat-
tomilla alueilla. 

Esiintymien tila tulee selvittää ja ne tulee 
suojella mahdollisuuksien mukaan. Varjostus-
ta lisäämällä ja vesiolosuhteita ennallistamal-
la saattaa olla mahdollista parantaa sellaisten 
esiintymien tilaa, joissa ruutusammal vielä kas-
vaa vaikkakin heikentyneenä. 

Synonyymit
Fegatella conica Corda

Kirjallisuus
Szweykowski ym. 2005

Viittaus
Laaka-Lindberg, S. 2009: Conocephalum co-
nicum – vaarantunut.
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Coscinodon cribrosus (Hedw.) Spruce  

kolusammal, gubbmossa
Erittäin uhanalainen EN §  •  B1+2c, D2

Heimo: Grimmiaceae Lahko: Grimmiales Luokka: Bryopsida

Tunnistaminen
Kolusammal on 0,1–1 cm korkea harmaanvih-
reinä tuppaina kasvava kärkipesäkkeinen leh-
tisammal. Syväpoimuisissa lehdissä on pitkä, 
lähes lehden pituinen karvakärki, jonka ansiosta 
sammal on helposti havaittava. Lehtilavassa on 
kaksi solukerrosta ja solut ovat pieniä ja neliö-
mäisiä. Kolusammalen itiöpesäkkeen huntu on 
kellomainen ja poimuinen, ja suuvarushampaat 
ovat pitkittäisreikäisiä. Itiöt ovat 8–12 µm.

Kolusammal muistuttaa paasisammalia 
Schistidium spp., joiden pesäkeperä on kolu-
sammalen tapaan hyvin lyhyt ja pesäke puolit-
tain lehtien peitossa. Kivisammalilla Grimmia 
spp. pesäkeperä on pitempi ja lehtien soluseinät 
mutkaisia. 

Levinneisyys
Kolusammal on vuoristolaji, 
jota on harvinaisena havumet-
sävyöhykkeessä. Luonteen-
omaista lajin levinneisyydes-
sä on sen harvinaisuus koko 
esiintymisalueellaan ja oma-
laatuinen esiintymien hajanai-
suus. Kolusammalta tavataan 
Keski-Euroopan vuoristoissa, 
Pohjois-Afrikassa, Aasiassa, 
Pohjois-Amerikassa, Grönlan-
nissa ja Huippuvuorilla sekä 
Antarktiksella. Venäjältä lajista 
on vanha löytö Karjalan tasa-
vallasta Laatokan Karjalasta 
Valamosta (1844), ja se tunnetaan myös Mur-
manskin alueelta. Tanskasta ja Baltian maista 
kolusammal puuttuu. Euroopassa sitä on eniten 
Norjan tuntureilla. Erillisiä esiintymiä on Poh-
joismaissa myös Ruotsissa maan eteläosissa ja 
tuntureilla. Suomessa on seitsemän löytöpaik-
kaa maan eri kulmilla. V, ES, EnL, InL.

Biologia
Kolusammal on kaksikotinen laji, jolla itiöpesäk-
keitä mainitaan esiintyvän melko harvoin. Kai-
kista suomalaisista populaatioista on kuitenkin 
löydetty itiöpesäkkeitä. Pienten itiöiden ansiosta 
leviämiskyky lienee hyvä. Lajin esiintymät lie-
nevät varsin pitkäikäisiä. 
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mutta se ei ole vaikuttanut kasvujyrkänteeseen. 
Tulevaisuuden uhkana on ilmaston lämpenemi-
nen. Etelämpänä Euroopassa ilmansaasteiden 
on todettu vaikuttavan lajiin haitallisesti.

Uhanalaisuus Euroopassa
EUR: LC, EST: -, NOR: LC, SWE: LC 
Kolusammalta ei pidetä Euroopassa uhanalaise-
na. Se on luokiteltu hävinneeksi Luxemburgissa. 
Espanjassa ja Portugalissa se on harvinainen. Ve-
näjällä se on vaarantunut Karjalan tasavallassa 
ja harvinainen Murmanskin alueella.

Suojelu
Kolusammalen nykytila Suomessa tulee selvit-
tää, ja sen esiintymät tulee suojella. Karjalohjan 
Tesvärin esiintymä on vailla suojelua. Se tulee 
rajata erityisesti suojeltavan lajin esiintymänä. 
Saanan esiintymä sijaitsee aivan luonnonsuoje-
lualueen rajalla. Porojärvien esiintymispaikka 
Saivaaralla kuuluu Käsivarren erämaa-aluee-
seen. Inarin Pyttelvaaran esiintymä tulee pai-
kallistaa. Etelä-Savon kasvupaikka lienee ollut 
Ruokolahden tienoilla. Lajia on syytä etsiä seu-
dun kallionseiniltä. Mikäli sammal löytyy uu-
desta paikasta, tulee esiintymäpaikat suojella.

Synonyymit
- 

Kirjallisuus
-

Viittaus
Pykälä, J. 2009: Coscinodon cribrosus – erittäin 
uhanalainen.

Kolusammal kasvaa herkästi rapautuvilla si-
likaattikallioilla kallioseinämien raoissa, valoi-
silla paahteisilla kohdilla, useimmiten eteläjyr-
känteillä. Karjalohjalla kasvupaikkana on järven 
rannan korkea, jylhä, voimakkaasti rapautuva 
kiillegneissikallio. Tunturialueiden ulkopuolel-
la laji pärjännee vain pienilmastoltaan erityisen 
äärevillä jyrkänteillä. Kolusammal suosii jossain 
määrin raskasmetallipitoisia kiviä. 

Seuralaislajit
Karjalohjan kasvupaikalla lajin seurassa kas-
vavat kiilto-omenasammal Bartramia ithyphylla, 
kivikutrisammal Homalothecium sericeum, kal-
liokärpänsammal Rhabdoweisia fugax ja haapa-
suomusammal Radula complanata. Enontekiön 
pahtakasvupaikoilla seuralaisia ovat mm. poh-
jankivisammal Grimmia longirostris, lapinpaasi-
sammal Schistidium tenerum, tummauurnasam-
mal Amphidium lapponicum ja loistokeltajäkälä 
Xanthoria elegans. 

Kannan kehitys ja uhanalaisuus
Kolusammalella on seitsemän löytöpaikkaa 
Suomessa: Karjalohjan Tesväri (1878, 1991, 2005) 
Varsinais-Suomessa, vanha tarkemmin määrit-
telemätön löytöpaikka Savossa (1851), Enonte-
kiön Porojärvet (1955, 2006), Urtasvaara (2007), 
Govddoskaisi (2007) ja Saana (2005) sekä Inarin 
Pyttelvaara (1880). Savon ja Inarin esiintymien 
nykytila on tuntematon.

Uhanalaisuuden syitä ei tunneta, mutta ne 
liittynevät esiintymien pieneen kokoon. Uhkia 
ovat ainakin Etelä-Suomessa kesähuvilaraken-
taminen ja kallioiden edustan metsittäminen. 
Karjalohjan esiintymä on kesähuvilan tontilla, 

Cryptothallus mirabilis Malmb.   

piilosammal, huldremossa
Vaarantunut VU A1c+2c

Heimo: Aneuraceae Lahko: Metzgeriales Luokka: Jungermanniopsida

Tunnistaminen
Maan pinnan alla kasvava pii-
losammal on maksasammal, 
jonka parisenttinen lehtivihreä-
tön, kermanvalkoinen paksuhko 
sekovarsi on vaakasuora ja mut-
kareunainen. Sekovarren haarat 
ovat kohenevia. Sen muoto ja 
paksuus voivat vaihdella melko 
paljon. Etenkin varren alapuo-
lella on runsaasti sienirihmoja 
ja soluissa sisällä sienirihmojen 
sykkyröitä. Lyhytikäinen itiö-
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pesäkkeen perä on pitkä, jopa 10 cm, se nostaa 
pesäkkeen sammalpeitteen yläpuolelle. Musta 
itiöpesäke on muodoltaan liereä, muutaman 
millimetrin pituinen, eroten ulkonäöltään mak-
sasammalten tavallisesti pallomaisen pyöreistä 
pesäkkeistä.  

Piilosammal muistuttaa lettonauhasammalta 
Aneura pinguis, mutta tämä on maanpäällinen ja 
lehtivihreällinen. Hieman piilosammalta muis-
tuttavat sammalpeitteen alta löytyvät harajuu-
ren Corallorhiza trifida juurakot, jotka kuitenkin 
ovat liereitä ja nivelikkäitä. 

Levinneisyys
Piilosammal on pääasiassa pohjois-euroop-
palainen, mereinen laji. Amerikan puolelta se 
tunnetaan vain Grönlannista ja Costa Ricasta. 
Euroopassa levinneisyys ulottuu pirstaleisena 
Keski-Euroopan läpi Itävallasta Ranskaan, Brit-
tein saarille sekä eteläisinnä Portugaliin. Venä-
jällä sammalta on Leningradin ja Murmanskin 
alueilla sekä Karjalan tasavallassa. Baltian mais-
ta se puuttuu. Skandinaviassa lajia on harvaksel-
taan Tanskassa, Ruotsissa ja Norjassa. Suomessa 
sammal on ilmeisen harvinainen, ja sen esiinty-
misalue on laaja mutta pirstoutunut. A–U, St, 
EH, OP, KiL. 

Biologia
Piilosammal on kaksikotinen laji. Pieni kokoisissa 
koiras sekovarsissa on laidan haaroissa ja pitkin 
pintaa nystymäisinä pisteinä siittiöpesäkkeitä. 
Itiöpesäkkeitä tuottavia naarassekovarsia on 
helpompi havaita. Itiöitä muodostuu loppu-
kesällä. Ne säilyvät pitkään neljän kimppuina 
(läpimitta n. 50 µm), joten kaukoleviäminen ei 
ole kovin tehokasta. Itiö pesäkkeet voivat avau-
tua myös kokonaan karikkeen suojassa, jolloin 
leviämistä laajemmalle ei tapahdu. 

Piilosammal kasvaa sammalikon alla kosteas-
sa mutta happipitoisessa humuksessa tuoreissa 
lehti- ja havumetsissä, lähteisissä korvissa ja let-
torämeiden laitamilla. Usein kasvustot ovat mel-
ko pinnassa, vain muutaman sentin syvyydellä, 
mutta sammalen voi tavata jopa parinkymme-
nen sentin syvyydellä turpeisesta maasta. Sam-
malpeitteenä on usein rahka sammalia Sphagnum 
spp. ja tavallisia metsä sammalia, kosteammil-
la ravinteisilla paikoilla myös lehvä sammalia. 
Harvoin piilosammal on löydetty pelkän leh-
tikarikkeen joukosta. Esiintymät ovat yleensä 
niukkoja. Lehti vihreättömänä laji on täysin 
riippuvainen sienirihmoista, jotka toimittavat 
sille kaiken ravinnon. Viimeaikaiset tutkimuk-
set piilosammalen ja sen sieni-isännän suhteesta 
ovat osoittaneet sen olevan erikoistunut koivulla 
ja männyllä elävien Tulasnella -suvun mykorrit-
sasienien loiseksi. 

Seuralaislajit
Piilosammalen seurassa kasvaa tavallisia re-
hevien korpien rahkasammalia kuten korpi-
rahkasammal Sphagnum girgensohnii, heterah-
kasammal S. warnstorfii, okarahka sammal S. 
squarrosum ja lettorahkasammal S. teres, läh-
dekorpien sammalia kuten korpi lehvä sammal 
Plagiomnium ellipticum, lähdelehväsammal Rhi-
zomnium magnifolium, kiiltolehväsammal Pseu-
dobryum cinclidioides, lettohiirensammal Bryum 
pseudotriquetrum, suonihuopasammal Aulacom-
nium palustre ja yleisiä metsäsammalia kuten 
metsäkerrossammal Hylocomium splendens, 
seinäsammal Pleurozium schreberi ja metsäsui-
kerosammal Sciuro-hypnum oedipodium. 

Kannan kehitys ja uhanalaisuus
Toistaiseksi maassamme tunnetaan 12 pii-
losammalen esiintymää Ahvenanmaalta Kitti-
län Lappiin. Näistä neljästä on nykyhavainnot. 
Eräitä esiintymiä on tarkistettu myöhemmin 
sammalta löytämättä. Havainto Ahvenanmaan 
Finströmin kasvupaikalta on vuodelta 1934, 
mikä on ensimmäinen havainto lajista maas-
samme. Varsinais-Suomessa Mynämäen (1988) 
esiintymä sijaitsee lähteisessä korvessa. Lohjan 
Muijalan vuonna 1974 löydetty kasvupaikka 
on sittemmin avohakattu ja ojitettu eikä lajia 
ole paikalta enää tavattu. Myöskään Hanko-
niemen tyvestä Tammisaaren (U) Björkkullan 
lähteiltä vuonna 1975 löydetyltä paikalta sam-
malta ei ole tavattu uudelleen, vaikka alueelle 
rakennetun vedenottamon ympäristö on suu-
rimmaksi osaksi vielä ennallaan. Satakunnassa 
(St) laji on tavattu Köyliön Kuninkaanlähteeltä 
1996, jossa lajille soveltuva elinympäristö on 
äärimmäisen niukka ja osin rakennettu, eikä 
sammalta ole siellä myöhemmin enää nähty. 
Janakkalan (EH) Koljalassa (1971, 1981, 2007) 
piilosammalta on kasvanut Suurisuon lähtei-
sessä laidassa. Oulun Pohjanmaalta piilosam-
mal on löytynyt Kiimingistä leton reunasta 
(1974, 2004) ja Muhokselta Muhosjokivarresta 
kolmesta (1976, 1988, 1989) ja Poikajokivarresta 
yhdestä (1974, 2004) kohdasta lähteisestä kor-
vesta. Pohjoisin piilosammalen löytöpaikka on 
Muoniossa (KiL, 1979). 

Piilosammal on kasvupaikkojensa luon-
teesta johtuen herkkä ympäristönmuutoksille 
kuten avohakkuille ja ojituksille, jopa voimak-
kaalle tallaukselle. Uhanalaisuuden pääsyinä 
pidetään vesirakentamista ja ojituksia. Lajille 
soveltuvia lähteisiä ja korpisia ympäristöjä 
onkin ojitettu runsaasti. Sammalen häviämi-
nen paikalta on kuitenkin vaikea todeta. Mi-
käli elinympäristö on säilynyt entisenlaisena, 
on varsin mahdollista, että sammalta on yhä 
alueella. 
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Uhanalaisuus Euroopassa 
EUR: LC, EST: -, NOR: LC, SWE: LC 
Piilosammal ei ole uhanalainen Euroopassa. Val-
takunnallisille uhanalaislistoille laji on pääty-
nyt Suomen lisäksi vain Saksassa ja Itävallassa, 
joista jälkimmäisestä sen on todettu hävinneen. 
Venäjällä Karjalan tasavallassa ja Leningradin ja 
Murmanskin alueilla se on harvinainen. 

Suojelu 
Piilosammalen esiintymistä viisi on Natura 2000 
-alueilla. Janakkalassa Suurisuon suojelualueen 
rajaus sisältää piilosammalen kasvupaikan. 
Muhoksella yksi Muhosjokivarren esiintymis-
tä ja Poikajoen Isterinkosken esiintymä osuvat 
Natura 2000 -alueille. Kiimingissä löytöpaikka 
on mukana Kiimingin lettojen Natura 2000 -alu-
eella. Muonion esiintymä on Madeojankuusikon 
lehtojen suojelualueella. 

Metsälaki turvaa osan piilosammalelle soveli-
aista lähteisistä ja korpisista metsistä. Sammalen 
tunnettujen esiintymäpaikkojen seurantaa tulee 
jatkaa ja suojelemattomia esiintymiä on pyrit-
tävä saamaan suojelun piiriin. Lajia on myös 
syytä yrittää etsiä sopivista elinympäristöistä 
tunnettujen esiintymien lähistöltä ja muualta-
kin Suomesta.

Synonyymit
-

Kirjallisuus
Bidartondo ym. 2003, Dickson ym. 1975, Kopo-
nen ym. 1978

Viittaus
Ulvinen, T. 2009: Cryptothallus mirabilis – vaa-
rantunut.

Cynodontium jenneri (Schimp.) Stirt.  

lännentorasammal, stor klipptuss
Hävinnyt RE

Heimo: Rhabdoweisiaceae Lahko: Dicranales Luokka: Bryopsida

Tunnistaminen
Lännentorasammal on muiden torasammalten 
tapaan vihreinä, tiiviinä, pehmeinä mättäinä 
kasvava, alle 4 cm mittainen kärkipesäkkeinen 
lehtisammal. Lehdet ovat pitkiä ja kapeita, kui-
vina kähäriä. Lehden reuna on lähes tasainen. 
Vahva keskisuoni ei lännentorasammalella 
työnny lehden kärjen yli. Lehtilavan solut ovat 
säännöllisen nelikulmaisia, sileitä ja 11–22 μm 
suuruisia. Itiöt ovat melko pieniä, n. 24 µm.

Lännentorasammalen erottaa tavallisesta 
kyhmytorasammalesta C. strumiferum helposti, 
sillä lännentorasammalen itiöpesäke on suora ja 
siitä puuttuu kaulakyhmy. Kyhmytorasammalen 
käyrässä itiöpesäkkeessä on selvä kaulakyhmy. 
Lännentorasammal muistuttaa erityisesti etelän-
torasammalta C. polycarpon. Lännentorasammal 
on kuitenkin suurempi ja mikroskoopissa lajit 
erottaa helposti lännentorasammalen läpikuul-
tavien sileiden lehtisolujen perusteella. Etelän-
torasammalen solut ovat pienempiä, himmeitä 
ja mamillisia. Isotorasammalella C. suecicum taas 
lehden kärki on hyvin kapea ja solut pienempiä 
(10–11 μm) kuin lännentorasammalella.

Levinneisyys
Lännentorasammalta tavataan Länsi-Euroopassa 
ja Pohjois-Amerikassa lauhkeassa vyöhykkeessä 
mereisillä alueilla. Laji kasvaa myös Färsaarilla 

ja Islannista. Sen sijaan Baltian 
maista sammalta ei ole löydetty. 
Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa 
se on hemiboreaalisen vyöhyk-
keen harvinainen laji. Suomesta 
se on löydetty ainoastaan kerran 
Ahvenanmaalta. A.

Biologia
Lännentorasammal on yksikoti-
nen. Itiöpesäkkeet ovat tavallisia 
ja itiöt pieniä, joten mahdollisesti 
sammal kykenee kaukolevintään. 
Erityisiä suvuttoman lisääntymi-
sen keinoja ei ole. 

Lännentorasammal kasvaa 
tuppaina puolivarjoisilla jyr-
känteillä ja rotkoissa. Laji suosii 
kosteaa pienilmastoa ja esiintyy 
usein itään tai pohjoiseen suun-
tautuvilla silikaattikallioilla. 

Seuralaislajit
Lännentorasammal kasvaa silikaattikallioilla, 
missä sen seurassa voi olla esimerkiksi etelän-
torasammal tai tavallisia lajeja kuten kyhmyto-
rasammal ja kiviturkkisammal Paraleucobryum 
longifolium.
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Kannan kehitys ja uhanalaisuus
Lännentorasammalesta on maastamme yksi 
ainoa havainto: se on kerätty Ahvenanmaalta 
Getan Dånöstä vuonna 1872. Ainakin kerran sitä 
on yritetty etsiä seudulta tuloksetta. Pieni esiin-
tymä levinneisyysalueen reunalla on hävinnyt 
tuntemattomasta syystä, mutta ilmansaasteiden 
on oletettu vaikuttaneen sen häviämiseen.

Uhanalaisuus Euroopassa
EUR: LC, EST: -, NOR: LC, SWE: NT
Lännentorasammalta ei ole luokiteltu Euroopas-
sa uhanalaiseksi. Norjassa sillä on elinvoimainen 
kanta, mutta Ruotsissa se on silmälläpidettävä. 
Se on luokiteltu vaarantuneeksi Portugalissa ja 
Islannissa taantuneeksi.

Suojelu
Lännentorasammalen vanha kasvupaikka Ah-
venanmaalla ei ole suojelualueella. Lännento-
rasammalta tulee edelleen etsiä sopivista elin-
ympäristöistä Ahvenanmaalta ja muualta lou-
naisesta saaristosta.

Synonyymit
Cynodontium polycarpon (Hedw.) Schimp. var. 
laxirete Dixon

Kirjallisuus
Hallingbäck 1998o

Viittaus
Juslén, A. 2009: Cynodontium jenneri – hävin-
nyt.
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Cyrtomnium hymenophyllum (Bruch & Schimp.) Holmen

tunturilehväsammal, trind trollmossa
Vaarantunut VU D2

Heimo: Mniaceae Lahko: Bryales Luokka: Bryopsida

toa, ja avoimilla kallioseinä-
millä kasvustot sijaitsevatkin 
usein syvien tyvionkaloiden 
perukoilla.

Seuralaislajit
Tunturilehväsammalen seu-
rassa kasvavat mm. kalkkikar-
vasammal Ditrichum flexicaule, 
lettoväkäsammal Campylium 
stellatum, kalkkikahtaissam-
mal Distichium capillaceum, 
paljakkalehväsammal Mnium 
blyttii, kultapahtasammal Or-
thothecium chryseon, kultasam-
mal Tomentypnum nitens ja pei-
konsammal Athalamia hyalina.

Kannan kehitys ja uhanalaisuus
Suomen 18 esiintymää, joista yhdeksän on ny-
kyesiintymiä, rajoittuvat Luoteis-Enontekiön 
parhaille kalkkikallioalueille. Saanalta (1920–
2003) ja Mallalta (1920–1992) laji on tunnettu jo 
pitkään. Mallan pohjoispuolelta on vanha ha-
vainto nk. Raasa-tunturilta (1934). Jehkas-tuntu-
rin alueelta (1998, 2002) ja Toskalharjin seudulta 
(1990, 2002) laji on löydetty kahdesta paikasta, 
sekä lisäksi Guonjarvarrilta (1989). Urttasjoen 
ja Urttasjärven seudulta löytyi äskettäin (2007) 
neljä uutta kasvupaikkaa. Lajin pohjoisin kas-
vupaikka on Marfevarrilla (2002).

Esiintymien harvalukuisuuden takia niiden 
uhkana on häviäminen satunnaistekijöiden 
seurauksena. Esiintymiä uhkaavat kuluminen 
retkeilyn ja poronlaidunnuksen takia sekä kas-
vupaikkojen häviäminen matkailurakentamisen 
laajenemisen vuoksi etenkin Saana-tunturilla. 
Ilmaston lämpeneminen ja varsinkin pitkien 
hellejaksojen aiheuttama kasvupaikkojen kui-
vuminen voivat myös uhata arktisen lajin esiin-
tymiä. 

Uhanalaisuus Euroopassa
EUR: LC, EST: -, NOR: LC, SWE: LC
Tunturilehväsammal ei ole uhanalainen Euroo-
passa. Sammalen kanta on Ruotsissa ja Norjas-
sa suhteellisen vahva, joskin laji on näissäkin 
maissa jokseenkin harvinainen. Suomen lisäksi 
tunturilehväsammal on luokiteltu uhanalaiseksi 
Venäjällä Murmanskin alueella.

Tunnistaminen
Tunturilehväsammal on kärkipesäkkeinen leh-
tisammal, joka muodostaa kauniin sinivihreitä 
5 – 15 cm korkeita harvoja tai tiheitä kasvustoja. 
Varret ovat tumman ruskeita tai mustia. Versojen 
tyvellä on runsaasti ruskeaa juurtumahapsistoa. 
Lehdet ovat sinertäviä, ja muilla lehväsammalil-
la tavallinen punainen väri puuttuu niistä tyys-
tin. Lehdet ovat muiden lehväsammalten tapaan 
pyöreähköjä, keskisuonellisia ja niitä reunustaa 
lupillakin erottuva hampaaton reunus. 

Tunturilehväsammalten sukuun kuuluu 
Suomessa kaksi lajia, tunturilehväsammal ja 
kurulehväsammal C. hymenophylloides, jotka 
voi erottaa toisistaan lehtien muodon, johtei-
suuden ja reunussolukon leveyden perusteella. 
Tunturilehväsammalella lehdet ovat kurulehvä-
sammalta soikeampia, leveälti johteisia ja reu-
nus on kapea, 1–2 solukerroksen muodostama. 
Kurulehväsammalella lehdet ovat johteettomia, 
ja lehden reunus on useiden solukerrosten muo-
dostama.

Levinneisyys
Tunturilehväsammalta tavataan Euroopan poh-
joisosissa, Huippuvuorilla ja Grönlannissa sekä 
Kanadan ja Venäjän pohjoisosissa. Luoteis-Venä-
jällä tunturilehväsammalta tavataan Murmans-
kin alueella Hiipinän tuntureilla. Baltian maissa 
sammalta ei ole. Laji tunnetaan Pohjoismaista 
verraten harvinaisena Skandien alueelta Norjas-
ta ja Ruotsista. Suomessa tunturilehväsammalen 
kasvupaikat sijaitsevat Luoteis-Enontekiön tun-
turien kalkkikivialueilla. EnL.

Biologia
Tunturilehväsammal on kaksikotinen laji. Itiö-
pesäkkeet ovat äärimmäisen harvinaisia, ja laji 
on tavattu itiöpesäkkeellisenä vain muutaman 
kerran Grönlannissa ja Kanadan Yukonissa. 
Skandinaviasta on havaintoja vain naaraskas-
veista. Itiöpesäkkeitä ei ole löytynyt.

Kaikki sammalen Suomen esiintymät sijaitse-
vat luoteisten tunturien dolomiittikalliopaljas-
tumien alueella. Kasvupaikat ovat useimmiten 
tunturikoivuvyöhykkeen tai alapaljakan suojai-
sia, kosteita ja varjoisia kallioseinämien terasseja 
ja kallioiden tyvionkaloita. Lisäksi tunturileh-
väsammalta esiintyy kostealla, kalkkipitoisella 
maalla lumenviipymillä ja lähdepurojen äärellä. 
Tunturilehväsammal vaatii kosteaa pienilmas-
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Suojelu
Lukuun ottamatta suojelemattomia Jehkasin 
esiintymiä tunturilehväsammalen kasvupaikat 
Kilpisjärvellä sijaitsevat Mallan ja Saanan luon-
nonsuojelualueilla, Saanan lehtojensuojelualu-
eella ja Käsivarren erämaa-alueella. Tunturileh-
väsammalen vanhojen esiintymien sijainti ja tila 
tulee selvittää. 

Porojen ylilaidunnusta tunturilehväsamma-
len esiintymisalueella tulee valvoa ja rajoittaa. 
Osa sammalen esiintymistä sijaitsee lähellä mat-
kailukeskusta ja retkeilyreittejä, joten turistien 
aiheuttama kuluminen uhkaa monia kasvupaik-
koja. Tunturilehväsammalen esiintymät tulee ot-
taa huomioon reittejä kunnostettaessa ja uusia 
suunniteltaessa, ja ohjata ne kulkemaan siten, 

ettei sammalen kasvustoille aiheudu haittaa. 
Tiukkojen kasvupaikkavaatimustensa takia tun-
turilehväsammalelle soveliasta kasvualustaa on 
niukasti, joten kaikkien olemassa olevien esiin-
tymien sekä lajille soveliaiden kasvupaikkojen 
suojelu on tärkeää.

Synonyymit
Mnium hymenophyllum Bruch & Schimp. 

Kirjallisuus
-

Viittaus
Huttunen, S. & Virtanen, R. 2009: Cyrtomnium 
hymenophyllum – vaarantunut.
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Tunnistaminen
Hiuskoukkusammal on 2–10 cm pitkä, haarova, 
muutaman dm2:n laikkuina rantavyöhykkeessä 
kasvava haarapesäkkeinen lehtisammal. Kas-
vustot ovat ruskehtavan tai kellervän vihreitä, 
joskus tummanvihreitä tai mustanpuhuviakin. 
Lehdet ovat 3–6 mm pitkiä, epäselvästi kolmi-
rivisiä, kapean suikeita, harittavia ja sirppimäi-
sen käyriä, joskus miltei suoria ja epäselvästi 
venhoisia. Keskisuoni on voimakas ja pitkästi 
ulospistävä noin ½ lehden pituudesta. Lehti-
solut ovat pitkiä, kapeita ja paksuseinäisiä, ja 
tyvisolut ovat suorakaiteen muotoisia ja eri-
laistumattomia. Lehden reuna on ehyt, osittain 
kahden solukerroksen paksuinen ja aivan kär-
jestä hampainen. Itiöpesäkkeet ovat harvinaisia, 
pesäkelehtien peittoon jääviä. 

Samaan sukuun kuuluvan yleisen koskikouk-
kusammalen D. falcatum lehdet ovat selkeästi 
kolmirivisiä ja leveämpiä kuin hiuskoukkusam-
malella. Koskikoukkusammalen keskisuoni on 
vain lyhyesti esiinpistävä, ja laji on yleisilmeel-
tään selvästi hiuskoukkusammalta rotevampi. Se 

on myös väritykseltään yleen-
sä selkeämmin tummanvihreä. 
Lajien hentoja nuoria tai virta-
uksen kuluttamia versoja voi 
kuitenkin olla vaikea erottaa 
toisistaan. Myös lampisirppi-
sammal Warnstorfia trichophylla 
ja hiussirppisammal Drepanoc-
ladus longifolius muistuttavat 
hieman hiuskoukkusammalta, 
mutta näiden tyvinurkkasolut 
ovat pulleita, lehdet eivät ole 
venhoisia ja ne ovat seisovan 
veden upossammalina paljon 
rennompia kuin hiuskoukku-
sammal.

Levinneisyys
Hiuskoukkusammal on yleislevinneisyydeltään 
keskittynyt läntiseen Eurooppaan sekä Pohjois-
Amerikkaan. Pohjois-Amerikassa se on paikoin 
verraten yleinen. Aasian puoleiselta Venäjältä on 
vain yksi löytö. Euroopassa laji tunnetaan Roma-
niasta, Italiasta, Ranskasta, Puolasta, Saksasta ja 
Tanskasta. Baltian maissa sitä kasvaa Virossa ja 
Venäjällä Leningradin alueella Karjalan kannak-
sella. Ruotsin eteläpuoliskosta tunnetaan n. 90 % 
koko Euroopan kannasta. Norjasta laji puuttuu. 
Suomesta hiuskoukkusammalta on löydetty 
harvinaisena maan eteläosista Kainuuseen asti. 
V, U, EH, PH, Kn.

Biologia
Kaksikotinen hiuskoukkusammal ei juuri muo-
dosta itiöpesäkkeitä Euroopassa – niitä on ta-
vattu vain neljästi – joten leviäminen verson-
kappaleiden avulla on tärkein leviämismuoto. 
Itiöpesäkkeettömyys ja leviämisen tehottomuus 
selittänevät lajin harvinaisuutta. Laji on pit-
käikäinen.

Hiuskoukkusammal kasvaa purojen, jokien 
tai järvien rannoilla vesirajassa puiden ja pensai-
den tyvillä, juurakoissa, veteen kaatuneilla run-
goilla ja oksilla sekä kivipinnoilla. Tervaleppä 
ja raita mainitaan tyypillisiksi kasvualustoiksi: 
myös muut pajulajit, harmaaleppä ja koivu sekä 
suomyrtti kelpaavat. Elinympäristöjä luonnehtii 
melko voimakas vedenpinnan luontainen vuo-
tuinen vaihtelu, ja sammal on yleensä ainakin 
keväisin ja syksyisin runsaan veden aikaan 
upoksissa mutta vähävetiset kaudet korkealla 

Dichelyma capillaceum (Dicks.) Myrin

hiuskoukkusammal, hårklomossa
Erittäin uhanalainen EN §  •  DII  •  A1c, B1+2abcd

Heimo: Fontinalaceae Lahko: Hypnales Luokka: Bryopsida
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vesirajan yläpuolella. Järvet ja hitaasti virtaavat 
vedet mainitaan tyypillisiksi elinympäristöiksi, 
mutta laji on löydetty varsin kovastakin virrasta. 
Lajin jäykkä rakenne on sopeutuma virtauksiin, 
aaltoihin, jäähän ja muihin rantavoimiin.

Esiintymisvesistöt ovat melko karuja ja lieväs-
ti ruskeavetisiä, mutta luokiteltavissa mesotrofi-
siksi. Hyvin happamista vesistöistä hiuskoukku-
sammalta ei löydy. Ruotsalaisilla kasvupaikoilla 
veden pH oli 5,6–6,9. Suomen kohteilla tilanne 
on samankaltainen, mutta esim. Kurun Vähä-
Jakamassa sammal kasvaa poikkeuksellisen 
happamassa elinympäristössä (pH 4,9). Pellon 
osuus lajin esiintymävesistöjen valuma-alueesta 
on yleensä vähäinen. Vedenpinnan vaihteluiden 
aiheuttama rantakasvillisuuden vyöhykkeelli-
syys on kasvupaikoilla usein hyvinkin selvä.

Seuralaislajit
Hiuskoukkusammal kasvaa kuivemmassa 
kuin aidot vesisammalet, esim. isonäkinsam-
mal Fontinalis antipyretica, virtanäkinsammal 
F. dalecarlica tai lampisirppisammal, ja toisaalta 
selvästi lähempänä vesirajaa kuin metsäkamp-
pisammal Sanionia uncinata. Edellä mainitut 
ovat hyvin tavallisia seuralaislajeja, samoin 
kuin purotierasammal Racomitrium aciculare ja 
koskikoukkusammal. Koskikoukkusammalen 
esiintymisvyöhyke yltää ehkä hieman alemmas 
kuin hiuskoukkusammalen. Viitasammal Les-
kea polycarpa on harvinainen seuralainen, joka 
kasvaa hieman hiuskoukkusammalta korkeam-
malla vesirajasta. Muita seuralaislajeja ovat mm. 
lettohiirensammal Bryum pseudotriquetrum, ota-
luhtasammal Calliergonella cuspidata, koukkupu-
rosammal Hygrohypnum ochraceum, puropaasi-
sammal Schistidium rivulare, ja maksasammalista 
mm. ketjusammal Lejeunea cavifolia, kalliopussi-
sammal Marsupella emarginata, purokinnassam-
mal Scapania undulata ja rantakinnassammal S. 
irrigua.

Kannan kehitys ja uhanalaisuus
Hiuskoukkusammalta on löydetty Suomesta 
kaikkiaan 14 paikasta, joista 12 on nykyesiin-
tymiä. Yhdeksän esiintymää on löydetty vasta 
1990-luvulla tai sen jälkeen; laji on kuitenkin 
todennäköisesti esiintynyt näillä alueilla jo pit-
kään. Mynämäen (V) Härmässuon puroesiinty-
män (1897) ovat todennäköisesti tuhonneet met-
sätaloudelliset purojen perkaukset. Pohjasta laji 
on löydetty kolmen puron varrelta 2000-luvulla. 
Karjaan Askkärretiltä laji löytyi 1992. Sipoon 
(U) Gumbölen Storträskistä laji löytyi jo 1938, 
ja sen on todettu esiintyvän paikalla edelleen 
(2005). Etelä-Hämeessä laji kasvaa Lempäälässä 
Salmusjärven rannalla (1993–2004), Hattulassa 

Pukarojärven laskupurossa (2002, 2004), Ruove-
den Likasenkoskessa (1979–2006), ja se on tun-
nettu jo pitkään Kurusta Vähä-Jakaman rannalta 
(1933–2004). Salmusjärvestä lähtevän järviketjun 
alaosilla sijaitsevasta Lahnajärvestä sekä lähei-
sestä Haapajärvestä (molemmat Kangasalla) laji 
löytyi v. 2006. Pohjois-Hämeestä laji tunnetaan 
Kannonkosken Vuorijoesta (2001–2006). Pohjoi-
sin tunnettu esiintymä on ollut Kainuussa Sot-
kamossa (1941–1945), mutta esiintymän tuhosi 
talkkikaivos. 

Vaikka hiuskoukkusammal karttaa toisaalta 
kaikkein karuimpia ja happamimpia sekä toi-
saalta reheviä ja sameita vesiä, on tunnettujen 
esiintymispaikkojen kirjo kasvualustojen, veden 
laadun, virtausten ja valaistusolojen suhteen hy-
vin laaja, ja vaatimukset täyttäviä vesistöjä luu-
lisi olevan yllin kyllin tarjolla. Laji on kuitenkin 
aidosti harvinainen, ja sen elinympäristövaateis-
sa saattaa olla jotain vielä tuntematonta. Ilmeistä 
on, että maatalous jo pellonraivausvaiheessa on 
hävittänyt monia esiintymiä, samoin kuin vesis-
töjen perkaukset, järvenlaskut, ojitukset yleensä 
sekä rehevöityminen kokonaisuudessaan. 

Uhanalaisuus Euroopassa
EUR: VU, EST: EN, NOR: -, SWE: VU
Hiuskoukkusammal on Euroopassa vaaran-
tunut. Suomea sekä Ruotsia lukuun ottamatta 
löytöpaikkoja on vain 1–3 maata kohden. Se on 
luokiteltu erittäin uhanalaiseksi mm. Puolassa, 
Virossa ja Venäjällä Leningradin alueella. Itali-
asta ja Tanskasta se on hävinnyt. Ruotsissa hius-
koukkusammalen kanta on vahva, mutta laji on 
sielläkin luokiteltu vaarantuneeksi.

Suojelu
Kolme hiuskoukkusammalen esiintymää si-
sältyy Natura 2000 -verkostoon: Hemträsk-
järven laskupuro (Tomasbölebäcken) Pohjassa, 
Lempäälän Salmus Pirkanmaalla ja Ruoveden 
Likasenkoski. Erityisesti suojeltavan lajin ase-
ma mahdollistaa luonnonsuojelulain mukaiset 
esiintymien rajaukset, jotka onkin tehty kolmelle 
Pohjan esiintymälle ja Kannonkosken Vuorijo-
elle. 

Hiuskoukkusammalelle sopivat elinympäris-
töt ovat sammallajiston suhteen heikosti tutkit-
tuja, ja esiintymiä on löytynyt jatkuvasti lisää. 
Ruotsissa lajin aktiivinen etsiminen sai aikaan 
tunnettujen esiintymien moninkertaistumisen, 
ja nykyisin niitä tiedetään jo n. 150. Elinvoimai-
simmat tunnetut esiintymät tulee rajata erityi-
sesti suojeltavan lajin esiintyminä.

Synonyymit
-
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Kirjallisuus
Afonina 2000b, Czernyadjeva 2002, Frahm & 
Stapper 1998, Hedenäs ym. 1996, Heikkinen 
2006, Hylander 1998a, 1998b, 1999, Ingerpuu & 
Vellak 2000, Karttunen 1998b, Lindberg 1914, 
Sallantaus & Syrjänen 2005, Toivonen 1972, 

Váňa & Novotný 2003, Virtanen 1994, Wetterin 
ym. 2004

Viittaus
Sallantaus, T. 2009: Dichelyma capillaceum – 
erittäin uhanalainen.

Dicranodontium denudatum (Brid.) E.Britton

jouhisammal, skuggmossa
Erittäin uhanalainen EN §  •  B1+2bd,C2b, D2

Heimo: Leucobryaceae Lahko: Dicranales Luokka: Bryopsida

Tunnistaminen
Jouhisammal on muutaman senttimetrin kor-
kuinen, tavallisesti tummanvihreä, pystyver-
soinen, pieniä pehmeitä tuppaita muodostava 
kärkipesäkkeinen lehtisammal. Se on suhteel-
lisen helppo tuntea maastossa hyvin pitkien ja 
jouhimaisen kapeiden, hiukan yhteen suuntaan 
käyrien ja kärkiosistaan helposti katkeilevien 
lehtiensä perusteella. 

Hiukan samannäköisistä kynsisammallajeis-
ta Dicranum spp. jouhisammal eroaa selvimmin 
erittäin leveän, ainakin ⅓ lehden tyven levey-
destä täyttävän keskisuonensa perusteella. Kivi-
turkkisammalella Paraleucobryum longifolium on 
voimakkaammin yhteen suuntaan käyrät leh-
det, joissa hyvin leveässä keskisuonessa näkyy 
alapinnalla lehtivihreättömien solujen muodos-
tamia vaaleita pitkittäisjuovia. 

Levinneisyys
Jouhisammal on laajalla levinneisyysalueellaan 
melko harvinainen. Laji suosii mereistä ilmastoa. 
Sitä esiintyy pohjoisen pallonpuoliskon lauh-

keassa vyöhykkeessä, etenkin 
vuoristoseuduilla Euraasiassa 
sekä Pohjois-, Keski- ja Etelä-
Amerikassa. Se tunnetaan myös 
Havaijilta. Euroopassa sen alue 
ulottuu mantereen länsiosista 
Venäjälle, missä se on tavattu 
Karjalan tasavallasta. Baltian 
maissa jouhi sammal tunne-
taan vain Latviasta. Tanskasta 
sitä ei tunneta. Pohjoismaissa 
se on yleinen vain Norjan lou-
naisrannikolla, mutta esiinty-
miä on Länsi-Ruijaan saakka. 
Ruotsissa jouhisammalta esiin-
tyy lähinnä lounaisosissa. Suo-
messa se on eteläinen ja hyvin 
harvinainen. U. 

Biologia
Jouhisammal on kaksikotinen ja itiöpesäkkeet 
ovat harvinaisia: Suomen esiintymistä niitä ei 
ole löytynyt lainkaan. Laji lisääntyy katkenneista 
lehdenkappaleista suvuttomasti. Sen kaukolevin-
täkyky lienee vaatimaton.

Jouhisammal kasvaa kosteilla, hyvin varjoisilla 
karuilla kallioseinämillä ja niiden tyvillä, joskus 
lahopuulla ja turvepitoisella maalla. Kostea pien-
ilmasto on sille tärkeä. 

Seuralaislajit
Jouhisammalen seuralaisina lajin suomalaisessa 
nykyesiintymässä kasvavat kiviturkkisammal, 
kallio-omenasammal Bartramia pomiformis, pah-
taomenasammal B. halleriana, paakku-uurna-
sammal Amphidium mougeotii, hohtovarstasam-
mal Pohlia cruda, pikkukastesammal Plagiochila 
porelloides ja kalliokielisammal Diplophyllum ta-
xifolium.

Kannan kehitys ja uhanalaisuus
Jouhisammalta on kerätty Uudeltamaalta Van-
taalta vuosina 1904–1932 (Pakkala) ja Helsingistä 
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1904–1928 (Pasila). Pasilan esiintymä on luulta-
vasti tuhoutunut rakentamisen vuoksi eikä Pak-
kalasta lajia ole enää löydetty, joten sitä pidettiin 
aiemmissa uhanalaisuustarkasteluissa Suomes-
ta hävinneenä. Jouhisammal löytyi kuitenkin 
vuonna 1995 Espoon Nuuksion Haukkalammen 
seudulta jyrkän, valuvetisen ja varjoisen kallio-
seinämän tyveltä. Elinvoimaiselta vaikuttavassa 
esiintymässä on noin 10 erillistä kasvustoa noin 
20 metrin matkalla, yhteispinta-alaltaan n. 100 
cm2. Suojaisella esiintymispaikallaankin jouhi-
sammal näyttää suosivan kaikkein varjoisimpia 
ja kosteimpia kohtia.

Lajin uhanalaisuuden pääsyynä on rakentami-
nen, mutta myös kuluminen ja metsätalous ovat 
osatekijöinä taantumiselle. Ainoaa nykyesiinty-
mää ympäröi varjostava, melko huonokuntoi-
nen tuoreen kangasmetsän kuusikko. Suojaavaa 
varjostusta kaipaavan jouhisammalen uhkana 
saattaakin olla puuston laaja-alainen yhtäaikai-
nen kaatuminen (esim. myrskyssä). Uhkateki-
jöitä ovat myös kemialliset haittavaikutukset ja 
metsien puulajisuhteiden muutokset. 

Uhanalaisuus Euroopassa
EUR: LC, EST: –, NOR: LC, SWE: LC

Jouhisammalta ei ole luokiteltu uhanalaisek-
si Euroopassa. Se ei ole uhanalaisten listoilla 
myöskään muissa Pohjoismaissa. Venäjällä se 
on luokiteltu vaarantuneeksi Karjalan tasaval-
lassa.

Suojelu
Nuuksion esiintymä kuuluu kansallispuiston 
alueeseen. Vanhat esiintymät Helsingissä ja Van-
taalla eivät sijaitse suojelualueilla ja ovat mitä 
ilmeisimmin tuhoutuneet. Nuuksion esiintymän 
tilaa tulee seurata säännöllisesti. Jouhisammalta 
on syytä etsiä sopivista elinympäristöistä eten-
kin rannikkoseuduilta.

Synonyymit
Dicranodontium longirostre (F.Weber & D.Mohr) 
Bruch & Schimp.

Kirjallisuus
Enroth ym. 1997

Viittaus
Enroth, J. 2009: Dicranodontium denudatum – 
erittäin uhanalainen.      

Dicranum viride (Sull. & Lesq.) Lindb.

katkokynsisammal, barkkvastmossa
Erittäin uhanalainen EN §  •  B1+2cd,D1

Heimo: Dicranaceae Lahko: Dicranales Luokka: Bryopsida

Tunnistaminen
Katkokynsisammal on 1–3 cm korkuisina tii-
viinä tuppaina lehtipuiden rungoilla kasvava 
kärkipesäkkeinen lehtisammal. Tuppaat ovat 
puhtaan tumman vihreitä. Kosteina lehdet so-
jottavat ylä viistoon, kun taas kuivina ne ovat 
hieman yhteen painuneita ja taipuneita, mut-
ta ainakin ylimmät lehdet ovat ylössiirottavia. 
Lehden reuna on ehyt, ja vahva keski  suoni on 
kärjestä pitkälti esiinpistävä. Lehden pitkä, ka-
pea kärki katkeilee helposti ja toimii leviäimenä. 
Lehti solut ovat lehden ala osasta suorakaiteen 
ja ylempänä neliön muotoisia. Tyvinurkkasolut 
ovat iso-onteloisia ja muodostavat keskisuoneen 
ulottuvan ryhmän. Itiöpesäkkeet ovat pystyjä, ja 
niiden kannessa on nokka. 

Katkokynsisammalta muistuttavista kynsi-
sammallajeista pörrökynsisammal D. monta-
num on pieni kokoisempi ja sen kähärät lehdet 
ovat leveämpiä ja kärjestä hampaisia. Toisinaan 
rungoilla kasvavan suoralehtisen kivikynsi-
sammalen D. scoparium lehtien ylä reunat ja 
keskisuonen selkäpuolen harjanteet ovat ham-
paisia. Etelänkynsi sammalen D. tauricum leh-

det ovat pystyjä ja helposti 
katkeilevia, mutta sen lehdet 
ovat versossa pystymmässä. 
Lisäksi sen lehtisolut ovat kär-
kiosassa suorakaiteen muotoi-
sia ja tyviosassa keskisuonen 
tuntumassa pitkulaisia ja huo-
kosellisia. Etelänkynsi sammal 
kasvaa tavallisesti lahopuulla. 
Myös haprakynsi sammalen D. 
fragilifolium lehdet ovat suoria 
ja kärjistä katkeilevia, mutta 
se kasvaa kostealla lahopuulla 
ja on levinneisyydeltään poh-
joisempi. Kiviturkkisammal 
Paraleucobryum longifolium 
voi myös muistuttaa katko-
kynsisammalta, mutta sen pitkä kärkiset kapeat 
lehdet ovat sirppimäisen käyriä, lehden reunus 
on yläosasta saha hampainen, ja keskisuonen 
selkäpinnalla on lehti vihreättömien solujen 
muodostamia pitkittäisjonoja, jotka erottuvat 
vaaleina raitoina. 
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Levinneisyys
Katkokynsisammal on levinnyt itäiseen Pohjois-
Amerikkaan, Japaniin ja Itä-Aasiaan sekä Keski- 
ja Pohjois-Euroopaan. Euroopassa sitä tavataan 
harvinaisena lauhkeassa ja etelä boreaalisessa 
kasvillisuusvyöhykkeessä Fennoskandiassa, 
Keski-Euroopassa ja Venäjällä. Laji puuttuu 
kaikkein mereisimmistä osista Eurooppaa, mm. 
Tanskasta ja Iso-Britanniasta. Se tunnetaan kai-
kista Baltian maista ja Venäjällä Leningradin alu-
eelta. Suomessa laji on eteläinen. V, U, EH. 

Biologia
Kaksikotinen katkokynsisammal lisääntyy 
Suomessa tuskin koskaan itiöistä, vaan levintä 
tapahtuu katkeilevien lehden kärkien avulla. Eu-
roopassa itiöpesäkkeet ovat äärimmäisen harvi-
naisia, yksi harvoista havainnosta on Hollolasta 
1800-luvulta. Leviäminen tapahtuu paikallisesti 
rungolla liikkuvien eläinten mukana tai tuulen 
välityksellä. Kaukolevintä lienee melko tehoton-
ta. Lehden kappaleiden itävyys on hyvä ja niistä 
kehittyy suotuisissa kosteissa oloissa lehdellisiä 
silmuja jo yhden kasvukauden aikana. Lajin elin-
ympäristöt ovat kuitenkin pirstoutuneet eikä 
levintä ole riittävän tehokasta sopiville uusille 
kasvu paikoille levittäytymiseen. 

Katkokynsisammal suosii jalopuulehtoja ja 
kasvaa tavallisimmin vanhan lehmuksen tai 

tammen rungolla jokseenkin varjoisissa tai puo-
livaloisissa lehdoissa. Tavallisesti kasvualustana 
on vanha, kookas ja vino jalopuun runko. Sa-
tunnaisesti laji on tavattu kivialustalta tai koi-
vun, raidan ja haavan rungolta. Esiintymiä voi 
olla rungon tyvestä parin metrin korkeudelle. 
Kasvurungot ovat metsän suojaamia, valoisilta 
metsän reunoilta katkokynsisammalta on turha 
hakea: lajin valo- ja kosteusilmasto vaatimukset 
ovat ilmeisen tiukat.

Seuralaislajit
Tavallisin seuralainen ja todennäköinen kilpai-
lija on kalliopalmikkosammal Hypnum cupressi-
forme, joka voi muodostaa kasvurungoilla laajoja 
peitteitä. Myös nuorasammal Pterigynandrum 
filiforme, ketoparta sammal Syntrichia ruralis, 
pörrö kynsisammal, kiviturkkisammal, suikale-
sammal Metzgeria furcata ja raidan keuhko jäkälä 
Lobaria pulmonaria viihtyvät samoilla rungoilla. 
Toisinaan seuralaisena voi tavata myös kivikyn-
sisammalen. 

Kannan kehitys ja uhanalaisuus
Katkokynsisammal kasvaa Suomessa harvinai-
sena maan eteläosassa. Kun lajin ekologia opit-
tiin meillä tuntemaan tarkemmin 1990-luvulla, 
löytyi muutama uusi esiintymä entuudestaan 
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hyvinkin tunnetuista jalopuumetsiköistä. Yh-
teensä katkokynsisammalesta on havaittu kaksi-
toista esiintymää, joista kymmenen on nykyisiä. 
Eniten esiintymiä on Varsinais-Suomessa. Tu-
rusta laji tunnetaan kolmelta paikalta: Ruissa-
losta luonnonsuojelualueelta ja Kansanpuistosta 
(1942) sekä Katariinanlaaksosta (1992). Lohjalta 
katkokynsisammal tunnetaan Jalassaaren Tam-
miniemestä (1886–1998) ja läheisestä Märkmä-
estä (1996) sekä Lohjansaaren Paavolasta (1998). 
Näistä esiintymistä vain Märkmäen kalliolla 
kasvanut suppea kasvusto on mahdollisesti 
hävinnyt. Karjalohjalta laji tunnetaan Karkalin 
luonnonpuistosta (1998) ja Puujärven Vuorinie-
mestä (2005). Uudenmaan ainoa esiintymä 
on Es poossa, Espoonlahden pohjukan Fiskar-
sinmäellä (1996). Etelä-Hämeestä on vanhoja 
näytteitä Hol lolan Papinsaaresta (1864–1870) 
ja Jämsän Hii denmäestä (1938), mutta lajia ei 
ole etsinnöistä huolimatta enää löydetty näil-
tä paikoilta. Sen sijaan laji löytyi Kuhmoisten 
Rannanharjusta vuonna 2007. Turun Ruissalon 
ja Lohjan Tamminiemen esiintymiä voidaan 
pitää elinvoimaisina, sillä katkokynsis ammal 
kasvaa kummallakin paikalla yli 40 run golla. 
Karjalohjan Karkalinniemen ja Puujärven sekä 
Kuhmoisten Rannanharjun esiintymät ovat hy-
vin niukkoja. Muilla kasvupai koilla laji kasvaa 
noin kymmenellä rungolla. 

Ilmeisesti katkokynsi sammal on esiintynyt 
Suomessa runsaampana lämpökauden jalopuu-
metsä vaiheessa, mutta sittemmin esiintymät 
ovat pirstoutuneet kasvuympäristöjen pelloiksi 
raivauksen, hakkuiden ja ilmaston viilenemisen 
vuoksi. Lajin kannassa on havaittu myös viimeis-
ten vuosikymmenten kuluessa vähenemistä jalo-
puulehtojen kuusettumisen ja vanhojen jalopui-
den kaatumisen takia. Myös rikkilaskeuma on 

mahdollisesti vaikuttanut lajin kasvuolosuhteisiin 
haitallisesti etenkin Turun Ruissalossa. Uhkateki-
jöinä kasvupaikoilla ovat tällä hetkellä edelleen 
kuusettuminen ja vesakoituminen, toisten sam-
malten kilpailua edistävä typpilaskeuma ja kasvu-
alustaksi soveltuvien runkojen vähäisyys.

Uhanalaisuus Euroopassa 
EUR: NT, EST: VU, NOR: VU, SWE: EN
Katkokynsisammal on luokiteltu Euroopassa sil-
mälläpidettäväksi. Suomen, Ruotsin, Norjan ja 
Viron lisäksi laji on uhan alainen mm. Belgiassa, 
Luxemburgissa, Italiassa, Tšekissä ja Serbiassa 
sekä Montenegrossa. 

Suojelu
Lähes kaikki tunnetut katkokynsisammalen ny-
kyesiintymät sijaitsevat suojelu alueilla ja ovat 
mukana Natura 2000 -ohjelmassa, vain Puujär-
ven ja Ruissalon Kansanpuiston esiintymät eivät 
ole suojelualueilla. Lajia kannattaa edelleen etsiä 
vanhoista jalopuulehdoista. Esiintymät tarvitse-
vat huolellista seurantaa ja useimmat kaipaavat 
myös hoitotoimia, etenkin kuusettumisen estä-
mistä varovaisin hakkuin. Erityisen tärkeää on 
myös jalopuiden uudistumisen turvaaminen, jotta 
sopivia kasvurunkoja olisi tarjolla tulevaisuudes-
sakin. 

Synonyymit
Paraleucobryum viride (Sull. & Lesq.) Podp. 

Kirjallisuus
Enroth 1989, Sjögren 1984b, Syrjänen 2001c

Viittaus
Syrjänen, K. 2009: Dicranum viride – erittäin 
uhanalainen.

Distichium hagenii Ryan ex H.Philib. 

pohjankahtaissammal, strandplanmossa
Hävinnyt RE

Heimo: Ditrichaceae Lahko: Dicranales Luokka: Bryopsida

Tunnistaminen
Pohjankahtaissammal on n. 1–3 cm korkuisi-
na tiiviinä tuppaina kasvava, kapea  lehtinen 
kärkipesäkkeinen lehtisammal. Lehdet ovat 
kärkiosasta neulamaisia ja sijaitsevat kahdessa 
rivissä. Lehtien tyvi on vartta ympäröivä, ja va-
paa kapea lehden osa on pysty tai siirrottava. 
Itiöpesäke on hieman vino, munan muotoinen ja 
vaihtelevasti epäsymmetrinen, ja sen perä on pa-
risenttinen. Pesäkkeen suuvarus hampaat ovat 
alaosastaan yhtyneitä vaaleaan kalvomaiseen 

sisä suuvarukseen ja muo-
dostavat lajityypillisesti noin 
kahdeksan tyvestään yhdis-
tynyttä hammasryhmää. 
Näitä ryhmiä voi erottaa 
toisistaan yksi tai muutama 
itiöpesäkkeen ulkopinnan 
solu. Itiöt ovat kookkaita, n. 
30–40 µm ja matalasti papil-
lisia.





90  Ympäristöopas 2009:  Suomen uhanalaiset sammalet

Pohjankahtaissammal muis tuttaa ulkoasul-
taan lähisukuista kaarikahtaissammalta D. 
inclinatum. Aiemmin pohjankahtaissammalta 
pidettiinkin kaarikahtaissammalen muunnok-
sena. Kaarikahtaissammalen itiö pesäkkeessä 
on kuitenkin 16 epäsäännöllisen reikäistä ham-
masta, jotka eivät muodosta tyvestään sisäsuu-
varukseen yhtyneitä ryhmiä. Yleisempi kalkki-
kahtaissammal D. capillaceum eroaa molemmista 
mm. kartiomaisten, pystyjen itiö pesäkkeidensä 
sekä pienempien itiöidensä (alle 20 µm) perus-
teella. Pesäkkeettömiä näytteitä ei kannata mää-
rittää. Onneksi kahtaissammalilla on kuitenkin 
itiöpesäkkeitä säännöllisesti. 

Levinneisyys
Pohjankahtaissammal on pohjoisten ja arktis-
ten alueiden merenrantojen ja jokivarsien laji. Se 
tunnetaan Grönlannista, Huippuvuorilta ja Poh-
jois-Norjasta, mistä levinneisyys jatkuu Novaja 
Zemljan kautta läpi arktisen Venäjän aina Itä-
Siperiaan Beringin seudulle saakka. Aiemmista 
tiedoista poiketen pohjankahtaissammal ei tiet-
tävästi esiinny Pohjois-Amerikassa. Levinnei-
syydeltään laji muistuttaa joitakin ns. ruijanesik-
ko-ryhmän lajeja. Sitä tavataan erillisenä myös 
Itämeren piirissä, missä se tunnetaan Ruotsista 
harvinaisena Uplannista Norrbotteniin lähelle 
Suomen rajaa. Suomessa laji on tunnettu vain 
yhdeltä paikalta lounaisesta saaristosta. V. 

Biologia
Pohjankahtaissammal tuottaa yleisesti itiöpe-
säkkeitä. Itiöt ovat melko kookkaita ja soveltu-
vat lähinnä paikalliseen levintään. Kaukolevintä 
tapahtunee muuttavien lintujen matkassa.  

Pohjankahtaissammal kasvaa kalkkipitoisella 
hienojakoisella maalla rannan tuntumassa. Suo-
messa lajin kasvupaikkana on ollut rantapalteen 
simpukkamaaesiintymä, jota rantavoimat ovat 
säännöllisesti paljastaneet. Itiöidensä turvin 
sammal on voinut levittäytyä paikallisesti uu-
sille syntyville maapaljastumille. Pohjankahtais-
sammal on melko pitkäikäinen, mutta häviää 
kilpailussa putkilokasveille paljaiden maalaik-
kujen kasvaessa umpeen. 

Seuralaislajit
Pohjankahtaissammalen suomalaisella kasvu-
paikalla esiintyy kalkkisammalia, kuten kalkki-

kahtais sammal, kalkkikiertosammal Tortella 
tortuosa ja liuskalapasammal Pellia endiviifolia. 
Muualta seuralaisina mainitaan myös kaari-
kahtaissammal, kalkkikarvasammal Ditrichum 
flexicaule, mustapääsammal Catoscopium nigri-
tum, hiirensammalia Bryum spp. sekä paljasta 
hieno jakoista maata vaativia nukka sammal-
lajeja, kuten keltanukka sammal Dicranella varia 
ja uurrenukkasammal D. grevilleana. 

Kannan kehitys ja uhanalaisuus
Pohjankahtaissammal on kerätty yhden ainoan 
kerran Suomesta Nauvon (V) Pensarin Svinö-
holmenista vuonna 1940. Tarkka kasvupaikka 
on helppo paikantaa, ja lajia onkin etsitty 1988 
ja 1990, mutta tuloksetta. Paikalla on vielä pai-
koin simpukkamaata ja kalkkisammalia, mutta 
pohjankahtaissammal näyttää hävinneen. Kas-
vupaikka on osin umpeenkasvanut, osittain ra-
kennettu. Kalankasvatus kapeassa salmessa on 
lisännyt paikan ravinnekuormaa ja siten edistä-
nyt kasvupaikan umpeutumista. Kasvupaikkoja 
on Ruotsissa hävinnyt mm. rantalaidunnuksen 
loppumisen ja rakentamisen vuoksi.

Uhanalaisuus Euroopassa 
EUR: VU, EST: -, NOR: VU, SWE: VU 
Pohjankahtaissammal on Euroopassa vaarantu-
nut. Ruotsista on tiedossa seitsemän nykyesiin-
tymää, joista runsaimmatkin ovat hyvin sup-
peita. Laji on luokiteltu vaarantuneeksi myös 
Norjassa.

Suojelu
Pohjankahtaissammalen vanha kasvupaikka ei 
ole suojeltu. Esiintymä on todennäköisesti hä-
vinnyt. Lajia kannattaa edelleen etsiä Itämeren 
rannan kalkkipaikoilta. 

Synonyymit
Distichium inclinatum (Hedw.) Bruch & Schimp. 
var. hagenii (Ryan ex H. Philib.) Mönkem.

Kirjallisuus
Ericson & Hallingbäck 1998, Vaarama 1958

Viittaus
Syrjänen, K. 2009: Distichium hagenii – hävin-
nyt.
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Tunnistaminen
Saksisammal on noin 1,5 cm pituinen, 1,5–2 mm 
leveä vaaleanvihreä, usein sinertävään tai rus-
kehtavaan vivahtava maksasammal. Kasvutapa 
on rento, mutta haarojen kärjet ovat tavallisesti 
pystyjä. Kasvustot ovat tavallisesti pieniä, tihei-
tä laikkuja. Lehdille on ominaista saksimainen 
kaksiliuskaisuus, jossa selkäliuska on yleensä 
vatsaliuskaa selvästi pienempi. Solukoko on n. 
20 μm, ja trigonit ovat pieniä. Kutikulaa peittää 
vettä hylkivä vahakerros. Periantit sijaitsevat 
naarasversojen haarojen latvoissa ja nousevat 
näkyvästi esiin suojuslehtiensä keskeltä. Pit-
känsoikean pitkittäispoimuisen periantin kär-
kiliuskat ovat väkähampaisia.

Luonteenomaisten lehtiensä vuoksi saksi-
sammal on tuskin sekoitettavissa muihin mak-
sasammaliin.

Levinneisyys
Saksisammal on levinneisyydeltään mereinen. 
Sitä esiintyy Pohjois-Atlantin piirissä Etelä- 
Grönlannista ja Färsaarilta Länsi-Euroopan ran-
nikkoalueille ja Tyynenmeren puolella se kasvaa 
Pohjois-Amerikan länsirannikolla sekä Japanis-
sa. Se tavataan myös Belgiassa ja Keski-Saksan 
vuoristoissa. Tanskasta sammal puuttuu. Skan-
dinaviassa laji on yleinen ainoastaan Norjassa 
ja Ruotsin länsirannikolla. Sen sijaan Itämeren 
puolella sillä on vain muutamia esiintymiä. Bal-
tian maista sekä Venäjältä se puuttuu kokonaan. 
Suomessa sammalta on löydetty muutamasta 

paikasta Ahvenanmaalta ja 
Turun saaristosta. A, V.

Biologia
Saksisammal on kaksikotinen, 
mutta se tuottaa jokseenkin 
yleisesti itiöpesäkkeitä. Itiöt 
ovat pieniä, 12–18 μm ja ilmei-
sen hyvin kaukoleviämiseen 
kykeneviä. Itujyväsiä lajilla ei 
ole havaittu.

Suomessa saksisammal 
kasvaa kalliojyrkänteillä ja 
rotkoissa. Paikat ovat meren 
äärellä, pohjoiseen suuntau-
tuvia, ajoittain valuvetisiä 
silikaattikallioita. Kasvupaikat ovat pienilmas-
toltaan kosteita ja viileitä. Etelämpänä sitä on 
tavattu myös puiden rungoilta ja oksilta sekä 
maassa makaavilta lahopökkelöiltä.

Seuralaislajit
Useimmat saksisammalen seuralaislajeista ovat 
aivan tavanomaisia, kuten kalliokarstasammal 
Andreaea rupestris, kivikynsisammal Dicranum 
scoparium, pikkuraippasammal Anastrophyllum 
minutum ja kalliokielisammal Diplophyllum taxi-
folium. Harvinaisempia ovat etelänkarstasam-
mal Andreaea rothii, eteläntorasammal Cynodonti-
um polycarpon, lännenpykäsammal Barbilophozia 
atlantica, haprakarvesammal Frullania fragilifolia 
ja isokarvesammal F. tamarisci.

Kannan kehitys ja uhanalaisuus
Saksisammal löydettiin Suomesta jo 1800-lu-
vulla: Ahvenanmaalta Sundista (1879) ja Saltvi-
kista (1883) sekä Varsinais-Suomesta Nauvosta 
(1894). Seuraavat havainnot sammalesta tehtiin 
vasta melko äskettäin. Nauvosta löytyi vuonna 
1990 uusi kasvupaikka ja vuonna 2001 todet-
tiin Saltvikin Kasbergin esiintymän olevan yhä 
elossa. Sundin Prästön ja Nauvon Kirjaisten 
esiintymiä ei ole etsinnöistä huolimatta löydetty 
uudelleen.

Koska kummassakin nykyesiintymässä po-
pulaatiokoko on hyvin pieni, saksisammal 
on äärimmäisen uhanalainen. Nykyisten kas-
vupaikkojen luonteesta johtuen suurimpana 
uhkana lienevät erilaiset satunnaistekijät sekä 
rakentaminen. Myös metsänhoitotoimet, ku-
luminen ja kiviaineksen louhinta voivat uhata 

Douinia ovata (Dicks.) H.Buch  

saksisammal, vaxmossa
Äärimmäisen uhanalainen CR §  •  D2

Heimo: Scapaniaceae Lahko: Jungermanniales Luokka: Jungermanniopsida



Mereisen saksisammalen Douinia ovata kasvupaikka Nauvon Klockarbergenin pohjoissivun jyrkännealustan 
lohkareluolastossa. KS

saksisammalen esiintymiä ja sille sopivia elin-
ympäristöjä.

Uhanalaisuus Euroopassa 
EUR: LC, EST:-, NOR: LC, SWE: LC
Saksisammal ei ole uhanalainen Euroopassa 
eikä muissa Pohjoismaissa. Portugalissa ja Bel-. Portugalissa ja Bel-
giassa se on listattu harvinaiseksi ja Saksasta sen 
katsotaan hävinneen. 

Suojelu 
Etenkin Nauvon nykyesiintymä voi olla välittö-
mässä vaarassa, koska se sijaitsee aivan asunto-
alueen kupeessa. Esiintymän säilyminen tulee 

varmistaa. Sundin Kasbergin rotko on suojeltu 
geologisten arvojensa vuoksi. Esiintymien tilaa 
tulee seurata. Saksisammalta kannattaa edelleen 
etsiä maamme etelärannikolta sopivilta kasvu-
paikoilta.

Synonyymit
Sphenolobus ovatus (Dicks.) Schiffn.

Kirjallisuus
Bomansson 1900

Viittaus
Parnela, A. 2009: Douinia ovata – äärimmäisen 
uhanalainen
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