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Encalypta affinis R.Hedw. subsp. macounii (Austin) D.G.Horton

pahtakellosammal, Macouns klockmossa
Vaarantunut VU D2

Heimo: Encalyptaceae Lahko: Encalyptales Luokka: Bryopsida

Tunnistaminen
Pahtakellosammal on löyhinä ja usein melko 
kookkaina, tavallisesti n. 1–3 cm korkeina, tum-
manvihreinä tuppaina kasvava kärkipesäkkei-
nen lehtisammal. Lehdet ovat leveitä ja muo-
doltaan kielimäisiä. Keskisuoni ei ulotu aivan 
kärkeen ja lehden reuna on leveälti taakääntei-
nen. Lehden kärkiosan solut ovat neliömäisiä ja 
tiheään papillikkaita. Lehden tyviosan solut ovat 
pitkiä, suorakaiteen muotoisia, sileitä ja poikit-
taisseinistä paksuuntuneita. Tyviosan reunassa 
on ulospäin siirottavia papilleja. Pahtakellosam-
malen itiöpesäke on pysty ja sileäpintainen, ja 
huntu on liereän kellomainen. Hunnun reunus 
on risainen. Suuvarus on kaksinkertainen. Itiöt 
ovat kooltaan n. 24 µm.

Pahtakellosammal muistuttaa lajin nimiala-
lajia idänkellosammalta E. affinis subsp. affinis, 
mutta tällä keskisuoni ulottuu lehden kärkeen 
tai on ulospistävä, ja lehden reuna on kapeal-
ti taakäänteinen. Isokellosammalella E. procera 
lehden reunus ei ole taakäänteinen ja sillä on 
tavallisesti runsaasti iturihmoja, jotka pahtakel-
losammalelta puuttuvat.

Levinneisyys
Pahtakellosammalta esiintyy harvinaisena Kes-
ki-Euroopan vuoristoissa ja laajemmalle levin-
neenä läntisessä Pohjois-Amerikassa. Pahtakel-
losammal on harvinainen Pohjoismaissa. Se tun-
netaan Ruotsin Lapista sekä Norjan Tromsista. 
Pahtakellosammalta esiintyy Suomen alueella 
ainoastaan Enontekiön luoteisosissa. EnL.

Biologia
Pahtakellosammal on yksikotinen. Itiöpesäkkeet 
ovat tavallisia, mutta sammal on ilmeisesti huo-
no leviämään suhteellisen kookkaiden itiöiden-
sä avulla. Kasvullisen leviämisen merkitystä on 
vaikea arvioida.

Pahtakellosammalta tavataan tunturialueen 
kalkkikallioilla ja -kivillä, varjoisilla kalliohyl-
lyillä ja kalkkipitoisella maalla. Sen pohjoismai-
set esiintymät ovat tunturien metsärajaseudulta 
tai paljakkavyöhykkeestä. 

Seuralaislajit
Enontekiöllä pahtakellosammalen seuralaisina 
on kasvanut kalkkialustan indikaattorisam-
malia kuten kalkkikahtaissammalta Distichium 
capillaceum, kalkkikarvasammalta Ditrichum 

flexicaule, kaihelehväsammal-
ta Mnium marginatum, kalk-
kikiertosammalta Tortella tor-
tuosa, kalkkikinnassammalta 
Scapania calcicola sekä melko 
harvinaisia paljakkasammalia 
kuten tunturikellosammalta E. 
alpina ja paljakkalehväsammal-
ta M. blyttii. 

Kannan kehitys ja 
uhanalaisuus
Pahtakellosammalta on kerät-
ty neljästä eri paikasta Luoteis-
Enontekiöllä, mutta kaikki 
havainnot ovat vanhoja. Ensimmäiset keruut 
Suomesta ovat vuodelta 1935, jolloin sammalta 
kerättiin sekä Saanan etelärinteestä että Toskal-
harjilta. Toskaljärven pohjoispuolelta laji löytyi 
myös v. 1975. Pahtakellosammal löytyi vuon-
na 1956 Kilpisjärven läheiseltä Leutsuvaaralta, 
mistä sitä on etsitty tuloksetta viime vuosina. 
Saanan etelärinnettä on kartoitettu usein parina 
viime vuosikymmenenä, mutta lajia ei ole sieltä 
onnistuttu löytämään uudestaan.
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Pahtakellosammalen esiintymien sijainti ja 
nykytila eivät ole tarkkaan tiedossa ja uhkia 
ei siten voi arvioida. Sammal kasvaa kallio- ja 
lohkarekasvupaikoilla, joilla kiipeily voi olla 
mahdollinen uhka. Leutsuvaaran esiintymä 
saattaa sijaita lähellä suosittua retkeilypolkua. 
Esiintymät ovat olleet pieniä, joten ne ovat voi-
neet hävitä satunnaistekijöiden vuoksi. Ilmaston 
lämpeneminen voi uhata pohjoisten alueiden 
sammalta tulevaisuudessa.

Uhanalaisuus Euroopassa
EUR: LC, EST: -, NOR: LC, SWE: DD 
Pahtakellosammal ei ole uhanalainen Euroo-
passa. Ruotsissa se on luokiteltu puutteellisesti 
tunnetuksi. 

Suojelu
Toskalharjin esiintymä sijaitsee Käsivarren erä-
maa-alueella. Saanan esiintymä sijainnee suojel-
lulla osalla tunturia ja se kuuluu suojelualuetta 

laajempaan Natura 2000 -alueeseen. Leutsuvaa-
ran esiintymä on vailla suojaa.

Pahtakellosammalen vanhojen esiintymien 
nykytila tulee selvittää kannan elinvoimaisuu-
den ja uhkien arvioimiseksi. On mahdollista, 
että sammalelle on soveliaita kasvupaikkoja 
muuallakin Luoteis-Enontekiön suurtunturei-
den kalkkipahdoilla, ja näiltä paikoilta lajia on 
syytä edelleen etsiä.

Synonyymit
Encalypta affinis var. macounii (Austin) H.A.Crum 
& L.E.Anderson
E. macounii Austin

Kirjallisuus
Cronberg 1998d, Horton 1983

Viittaus
Virtanen R. 2009: Encalypta macounii – vaaran-
tunut.

Encalypta mutica I. Hagen

pohjankellosammal, trubbklockmossa
Vaarantunut VU DII  •  vastuulaji  •  B1+2c

Heimo: Encalyptaceae Lahko: Encalyptales Luokka: Bryopsida

Tunnistaminen
Pohjankellosammal on pienikokoisin kärkipe-
säkkeisistä kellosammalistamme: pesäkkeineen 
sen korkeus on vain n. 5 mm. Se kasvaa pieninä 
vihreinä tai kellervän vihreinä tuppaina tai ryh-
minä. Enintään parimilliset lehdet ovat leveitä, 
kielimäisiä ja kärjestä tylppiä. Viimeksi mainittu 
ominaisuus on myös hyvä kenttätuntomerkki. 
Lehden keskisuoni ei ulotu kärkeen. Pesäkkeen 
perä on usein vain 2–3 mm pitkä. Itiöpesäke on 
pysty, liereä ja pinnaltaan sileä. Kellosamma-
lille ominaisesti pesäkettä suojaa tuppimainen 
huntu. Hunnun reuna on risainen. Pesäkkeestä 
puuttuu suuvarus, mikä on myös käyttökelpoi-
nen kenttätuntomerkki. Itiöt ovat 25–30 μm.

Levinneisyys
Pohjankellosammal on laajalle levinnyt pohjoi-
sella pallonpuoliskolla. Se tunnetaan Siperiasta, 
Grönlannista, Huippuvuorilta ja Pohjois-Ameri-
kasta. Baltiassa se on löydetty Virosta. Venäjältä 
sammal on löydetty Karjalan tasavallasta Ääni-
sen Karjalasta ja entisen Kuusamon Paanajär-
veltä sekä Murmanskin alueelta. Pohjoismaissa 
sammalta on harvinaisena Ruotsissa etelässä 
Gotlantiin saakka ja Norjassa. Suomesta poh-
jankellosammalta kasvaa Koillismaalla ja Enon-
tekiön Lapissa. Ks, EnL.

Biologia
Pohjankellosammal on yksiko-
tinen ja sillä on usein itiöpesäk-
keitä. Itiöt ovat melko kookkaita, 
mikä voi rajoittaa kaukolevintää. 
Kasvullisen lisääntymisen mer-
kitystä on vaikea arvioida.

Pohjankellosammal kasvaa 
kalkkikallioilla ja -kivillä. Ruot-
sista se tunnetaan myös alva-
rialueelta. Se on useimmiten 
tavattu kalkkikallioiden hyllyil-
tä tai lohkareilta vastapaljastu-
neelta maalta. Se on keskitty-
nyt alueille, joilla on runsaasti 
korkeita kalkkikallioseinämiä, 
kalliohyllyjä ja kallioista irronneita lohkareita. 
On mahdollista, että sammalen esiintymälaikut 
ovat melko lyhytikäisiä, ja sen säilyminen riip-
puu paljaiden mineraalimaalaikkujen riittävän 
säännöllisestä muodostumisesta pienten häiri-
öiden myötä.

Seuralaislajit
Tyypillisiä pohjankellosammalen seuralaisia 
ovat kalkkikahtaissammal Distichium capilla-
ceum, kalkkikarvasammal Ditrichum flexicaule, 
isokellosammal Encalypta procera, uurrekel-
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losammal E. rhaptocarpa ja kalliopahkurasammal 
Hymenostylium recurvirostre.

Kannan kehitys ja uhanalaisuus
Pohjankellosammalta on löydetty Koillismaalta 
yhdeksältä paikalta, joista yhtä lukuun otta-
matta on havaintoja 1980-luvun lopulta lähtien. 
Ensimmäiset havainnot ovat 1930-luvulta. Sam-
mal löydettiin tuolloin kolmelta paikalta pitkin 
Oulankajoen vartta Sallan eteläosista Aventojo-
en suuhun saakka. Tunnetuimpia paikkoja ovat 
Kyökkäkallio (1938, 1989) ja Taivalköngäs (1938–
2002). Sammalesta on havaintopaikkoja myös 
Oulankajoen alajuoksulta Hirvivaarasta (1993) 
ja Kiutakönkään ympäristöstä (1975–2006). Eril-
lisempi esiintymä on ollut Juuman Jäkälävuo-
massa (1937), josta sammal löytyi myös 2006. 
Pohjankellosammal on ilmoitettu Enontekiöltä 
ensikerran Toskalharjilta (1935), missä se kasvaa 
edelleen Bumbovarrin kalkkirinteessä (2006). 

Mahdollinen uhka sammalelle on kalliokii-
peily ja tallaaminen sekä siitä johtuva maaston 
liiallinen kuluminen. Esiintymät ovat pieniä, ja 
satunnaistekijät voivat johtaa paikallisten po-
pulaatioiden häviämiseen. Pohjoisen lajin esiin-
tymiä voi uhata myös ilmaston lämpeneminen. 

Uhanalaisuus Euroopassa
EUR: K, EST: R, NOR: LC, SWE: VU 
Pohjankellosammal ei ole uhanalainen Euroo-

passa, mutta sitä pidetään puutteellisesti tunnet-
tuna. Ruotsissa se on luokiteltu vaarantuneeksi 
ja Virossa harvinaiseksi. Sammal on uhanalai-
nen myös Venäjällä Karjalan tasavallassa ja Mur-
manskin alueella. 

Suojelu
Suurin osa pohjankellosammalen esiintymistä 
sijaitsee Oulangan kansallispuiston alueella. 
Myös Saanan esiintymä on luonnonsuojelualu-
eella. Toskalharjin kasvupaikka on Käsivarren 
erämaa-alueella. 

On mahdollista, että pohjankellosammalelle 
soveliaita kasvupaikkoja on enemmänkin Enon-
tekiön luoteisosissa, ja lajia kannattaa sieltä etsiä. 
Tunnettujen esiintymien tilaa tulee seurata. On 
myös varmistettava, ettei kalliokiipeily uhkaa 
lajin kasvupaikkoja.

Synonyymit
Encalypta vulgaris Hedw. var. mutica Brid. 

Kirjallisuus
Afonina & Czernyadjeva 1998, Cronberg 1998e, 
Czernyadjeva 1998, Horton 1983, Tuomikoski 
1939

Viittaus
Virtanen, R. 2009: Encalypta mutica – vaaran-
tunut.
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Ephemerum recurvifolium (Dicks.) Boulay   

kalkkimieronsammal, kalkdagmossa
Hävinnyt RE

Heimo: Ephemeraceae Lahko: Pottiales Luokka: Bryopsida

Biologia
Kalkkimieronsammal on kak-
sikotinen ja tuottaa verraten 
usein itiöpesäkkeitä. Kookkaat 
itiöt kulkeutunevat pääasiassa 
ihmisen ja karjan sekä mah-
dollisesti lintujen mukana.

Nimensä mukaan kalkki-
mieronsammal on tyypillinen 
lyhytikäinen pioneerilaji, joka 
menestyy kasvupaikallaan 
vain niin kauan kuin paikka 
pysyy avoimena. Laji on löy-
dettävissä maapaljastumilta 
järvien ja jokien rannoilta sekä 
ojanvarsilta, pelloilta, pienta-
reilta ym. ihmistoiminnan 
avaamilta paikoilta. Kasvu-
alustana se suosii kalkkipe-
räistä savimaata. 

Seuralaislajit
Kalkkimieronsammal kuuluu paljaan maan 
pioneerisammalten ryhmään, johon meillä on 
luettavissa mm. muut mieronsammallajit, pam-
pulasammal Acaulon muticum, kourasammalet 
Aloina spp., tumpurasammalet Barbula spp., 
nuppisammal Discelium nudum, kääpiösiipi-
sammal Fissidens exilis, savikkosiipisammal F. 
viridulus, päärynäsuppusammal Physcomitrium 
pyriforme, äimäsammalet Pleuridium spp., savik-
kolapiosammal Tortula truncata, sykerösammalet 
Weissia spp. sekä maksasammalista esimerkiksi 
ruusukehankasammal Riccia sorocarpa.

Kannan kehitys ja uhanalaisuus
Kalkkimieronsammalta on kerätty 1800-luvun 
loppupuoliskolla useaan otteeseen Ahvenan-
maan Saltvikista, viimeksi vuonna 1883. Lajin 
häviämisen syinä ovat ilmeisesti sopivien kas-
vupaikkojen umpeenkasvu laidunnuksen lop-
pumisen takia ja muut muutokset maataloudes-
sa, kuten peltojen salaojitus. Myös väkilannoit-
teiden käyttö on lajille ilmeisesti haitallista.

Uhanalaisuus Euroopassa
EUR: R, EST: -, NOR: -, SWE: DD
Kalkkimieronsammal on Euroopassa harvinai-
nen. Se on uhanalaislistoilla erittäin uhanalainen 
Puolassa ja vaarantunut Hollannissa, Portugalis-
sa ja Saksassa. Espanjassa se on luokiteltu harvi-

Tunnistaminen
Kalkkimieronsammal on vain 1–2 mm kokoinen 
paljaan maan kärkipesäkkeinen lehtisammal, 
jonka kasvustot ovat nukkamaista tupsukkoa. 
Varren lyhyydestä johtuen lehtiasento on ruu-
sukkeinen. Lehdet ovat pitkänomaisia, käyriä 
ja hampaisia tai lähes ehytlaitaisia. Lehtisuoni 
ulottuu lehden tyveltä kärkeen saakka tai piik-
kinä sen ylikin. Itiöpesäke on pyöreähkö ja mil-
tei perätön. Itiöt ovat isoja (40–50 μm) ja sileitä. 
Koko mieronsammalten suvulle on ominaista 
pysyvä alkeisrihma, avautumaton kanneton 
itiöpesäke ja hyvin pieni koko.

Lähilajista rikkamieronsammalesta → E. ses-
sile kalkkimieronsammalen erottaa selvemmän 
lehtisuonen, vinonipukkaisen itiöpesäkkeen ja 
pienempien itiöiden perusteella. Toisen lähilajin 
rosomieronsammalen E. serratum lehti on koko-
naan suoneton.

Levinneisyys
Kalkkimieronsammalen päälevinneisyysalue 
käsittää Länsi- ja Keski-Euroopan Ukrainaan 
saakka, Välimeren maat sekä Pohjois-Afrikan. 
Baltiasta sammalta ei tunneta. Pohjoismaissa sitä 
on Suomen lisäksi vain Ruotsissa, missä on pari 
esiintymää. Suomessa sitä on löydetty yhdeltä 
paikalta Ahvenanmaalta. A.
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naiseksi ja Luxemburgissa silmälläpidettäväksi. 
Ruotsissa se on puutteellisesti tunnettu.

Suojelu
Vanha esiintymäpaikka Saltvikin Kvarnbossa ei 
ole suojellulla alueella. Paljaan maan pieniko-
koisten sammalten levinneisyyttä ei maassamme 
tunneta kovin hyvin, joten kalkkimieronsamma-
lenkin uudelleenlöytyminen on mahdollista ja 
sitä tulee etsiä soveliailta kasvupaikoilta. 

Synonyymit
Ephemerella recurvifolia (Dicks.) Schimp. 

Kirjallisuus
Bomansson 1900, Cronberg 1998f

Viittaus
Parnela, A. 2009: Ephemerum recurvifolium – 
hävinnyt.

Ephemerum sessile (Bruch) Müll.Hal. 

rikkamieronsammal, nervdagmossa
Hävinnyt RE

Heimo: Ephemeraceae Lahko: Pottiales Luokka: Bryopsida

Tunnistaminen
Rikkamieronsammal on parin millimetrin mit-
tainen harvahkoina laikkuina paljaalla maalla 
kasvava kärkipesäkkeinen lehtisammal. Sen leh-
det ovat pitkiä ja kapeita. Keskisuoni on tyypilli-
sesti tyviosastaan heikko, mutta kärjestä vahva 
ja ulospistävä. Pallomaisen lyhytperäisen itiöpe-
säkkeen kärkinipukka on tylppä ja suora. 

Rikkamieronsammal muistuttaa suuresti 
kalkkimieronsammalta → E. recurvifolium. Rik-
kamieronsammalen lehdet ovat kuitenkin pi-
tempikärkisiä ja tasaisemmin suippenevia sekä 
lehtisolut keskimäärin hieman kookkaampia. 
Lisäksi rikkamieronsammalen itiöt ovat isompia 
(60–80 μm), punertavia ja papillikkaita.

Levinneisyys
Pohjoisia alueita lukuun ottamatta rikkamieron-
sammalen levinneisyysalue käsittää Euroopan 
länsiosista Ukrainaan saakka, Vähä- Aasian ja 

Pohjois-Afrikan. Se mainitaan 
myös Etelä-Afrikasta. Balti-
asta ja Venäjältä sammalta ei 
ole löydetty. Pohjoismaissa 
laji tunnetaan Etelä-Ruotsista 
(6 paikkaa). Suomesta laji on 
löydetty Ahvenanmaalta. A.

Biologia
Rikkamieronsammalen sa-
maan pysyvään alkeisrihmaan 
kehittyy erillisiä naaras- ja 
koirasversoja, ja itiöpesäkkei-
tä esiintyy yleisesti. Itiöt ovat 
suurikokoisina heikosti ilma-
virtojen mukana kulkeutuvia, 
ja sammal leviääkin todennäköisesti ihmisen 
mukana koneisiin, jalkineisiin ja työkaluihin se-
kä eläinten jalkoihin tarttuneen maan mukana. 

Kalkkimieronsammalen tavoin myös rikka-
mieronsammal on kalkinsuosija ja maapaljastu-
mia vaativa lyhytikäinen pioneerilaji. Se kasvaa 
monenlaisilla ihmistoiminnan avaamilla paikoil-
la kuten peltojen, laidunten, joutomaiden, ojan-
varsien, pientareiden yms. maapaljastumilla. 
Luonnontilaisemmilta paikoilta sitä on tavattu 
jokien ja järvien rannoilta. Vaikka laji suosiikin 
kalkkiperäistä maata, on sitä löydetty myös 
neutraalilta ja happamalta kasvualustalta.

Seuralaislajit
Rikkamieronsammal kuuluu kalkkimieronsam-
malen ohella paljaan maan pioneerisammaliin, 
joita meillä ovat mm. pampulasammal Acaulon 
muticum, kourasammalet Aloina spp., tumpu-
rasammalet Barbula spp., nuppisammal Disce-
lium nudum, kääpiösiipisammal Fissidens exilis, 
savikkosiipisammal F. viridulus, päärynäsuppu-
sammal Physcomitrium pyriforme, äimäsamma-



EU

98  Ympäristöopas 2009:  Suomen uhanalaiset sammalet

let Pleuridium spp., savikkolapiosammal Tortula 
truncata, sykerösammalet Weissia spp. sekä mak-
sasammalista esimerkiksi ruusukehankasammal 
Riccia sorocarpa.

Kannan kehitys ja uhanalaisuus
Rikkamieronsammal on löydetty yhdeltä pai-
kalta Ahvenanmaan Saltvikista (1878–1881). 
Häviämisen pääasiallisin syy lienee tehostunut 
viljely- ja karjatalous ja sen myötä niukentuneet 
kasvupaikat ja niiden umpeenkasvu.

Uhanalaisuus Euroopassa
EUR: R, EST: -, NOR: -, SWE: DD
Rikkamieronsammal on Euroopassa harvinai-
nen. Harvinaiseksi tai silmälläpidettäväksi se on 
luokiteltu Espanjassa, Portugalissa, Saksassa ja 
Iso-Britanniassa. Ruotsissa se on puutteellisesti 
tunnettu.

Suojelu
Rikkamieronsammalen vanha esiintymäpaikka 
Saltvikissa ei ole suojeltu. Sammalen uudelleen-
löytyminen maastamme saattaa olla mahdollis-
ta, joten varsinkin eteläisimmän Suomen lajille 
otollisia kasvupaikkoja tulee tarkkailla.

Synonyymit
Ephemerella sessilis (Bruch) Nyholm

Kirjallisuus
Bomansson 1900, Cronberg 1998g

Viittaus
Parnela, A. 2009: Ephemerum sessile – hävin-
nyt.

Eremonotus myriocarpus (Carrington) Pearson 

pärskesammal, forstrådmossa
Vaarantunut VU D2

Heimo: Gymnomitriaceae Lahko: Jungermanniales Luokka: Jungermanniopsida

Tunnistaminen
Pieni tumman viininpunainen tai ruskehtavan 
oliivinvihreä pärskesammal on noin 0,6–1,2 cm 
pituinen ja 0,1–0,2 mm levyinen maksasammal. 
Sen kylkilehdet ovat vartta vasten painautuneita 
hiukan samaan tapaan kuin lähisukuisilla hope-
asammalilla Gymnomitrion spp. ja vatsalehdet 
puuttuvat. Pärskesammalkasvustoille ovat tun-
nusomaisia harvalehtiset tai lähes lehdettömät 
juurakkomaiset versot kasvustojen seassa. Leh-
tien koko versolla vaihtelee usein tyven pieni-
kokoisista harvassa sijaitsevista lehdistä verson 

kärjen suurempiin lehtiin. Leh-
det ovat noin puoleen väliin tai 
syvemmälle kaksiliuskaisia ja 
pihtimäisiä, ja liuskojen kärjet 
ovat teräviä. Lehtisoluissa on 
paksut tummanpunertavat so-
luseinät. Seinissä erottuu rus-
kehtava keskilevy. Trigoneja 
ei ole. 

Pärskesammal on sekoitet-
tavissa mm. metsärahtusam-
maleen Cephaloziella divaricata, 
jolla on pärskesammalen ta-
voin kaksiosaiset pihtimäiset 
lehdet. Metsärahtusammal ei 
kuitenkaan muodosta juurak-
komaisia harvalehtisiä versoja, 
ja sen kasvupaikat ovat kuivempia. Lisäksi pärs-
kesammalen lehdet ovat selvästi tiiviisti vartta 
vasten painuneita verrattuna metsärahtusam-
malen siirrottaviin lehtiin. Monet pienikokoiset 
pussisammallajit Marsupella spp. muodostavat 
pärskesammalen tavoin viininpunertavia kas-
vustoja tunturipurojen pärskevyöhykkeen kivil-
le ja kallioille, ja maastossa nämä lajit ovat sekoi-
tettavissa pärskesammaleen. Pärskesammalta 
muistuttavilla pussisammalilla lehdet eivät ole 
yhtä syvään kaksiliuskaisia, ja öljykappaleita on 
kussakin solussa useita, kun pärskesammalella 
niitä on vain yksi. Pärskesammalkasvustot, jois-
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sa on naarassukusolupesäkkeistöjä, on helppo 
tunnistaa periantin rakenteesta, joka on pärske-
sammalella typäkkä, pyöreäkärkinen, selvästi 
lyhyempi kuin esimerkiksi rahtusammalilla.

Levinneisyys
Pärskesammal esiintyy mereisillä arktisilla ja 
alpiinisilla alueilla Euraasiassa Japania myöten. 
Sitä on myös Grönlannissa. Lajia tavataan Eu-
roopan mereisillä alueilla ja vuoristoissa Skan-
dinavian ohella lännestä Islannista, Brittein 
saarilta ja Irlannista Etelä- ja Keski-Euroopan 
vuoristoihin sekä kaakossa Bulgariaan. Baltian 
maista pärskesammalta ei tunneta. Luoteis-Ve-
näjällä se mainitaan Murmanskin alueelta. Skan-
dinaviassa sitä on Skandien alueella Norjassa ja 
Ruotsissa. Suomessa pärskesammalta on vain 
Luoteis-Enontekiöllä. EnL.

Biologia
Kaksikotisen pärskesammalen koiras- ja naaras-
sukusolupesäkkeistöjä tavataan Skandinaviassa 
yleisesti, mutta itiöpesäkkeelliset kasvustot ovat 
harvinaisia. Suvulliseen levintään erikoistuneita 
rakenteita kuten itujyväsiä ei pärskesammalella 
ole. Mallan ja Urttaspahdan esiintymistä kerä-
tyissä näytteissä on periantteja, mutta muuten 
lajin lisääntymi sestä ja levinnästä Suomessa tie-
detään tuskin mitään. 

Pärskesammal kasvaa alapaljakalla kallio-
seinämillä ja -terasseilla usein vesiputouksien 
pärskeiden ulottuvissa. Norjassa sen kaikki 
esiintymät ovat alle 1200 metrin korkeudessa. 
Lajin kasvupaikat ovat muualla Skandinavias-
sa hyvin samankaltaisia kosteita kalliopintoja 
kuin Enontekiöllä, mutta kallioseinämien ohella 
pärskesammalta kasvaa myös purokivillä pärs-
kevyöhykkeessä. Vaikka laji näyttää Skandina-
viassa suosivan liuskekivialustoja, sitä tavataan 
myös kalkkipitoisilla ja happamilla kivilajeilla. 
Enontekiön molemmat esiintymät ovat vesi-
putouksien äärellä muuntuneella hiekkakivi-
alustalla. Kasvupaikat rajautuvat alueelle, joka 
kallioperältään kuuluu maamme nuorimpiin 
Skandien kerrostumiin. 

Seuralaislajit
Suomessa pärskesammalen seuralaislajeina ta-
vataan mm. kalkkikahtaissammalta Distichium 
capillaceum ja yhdessä esiintymässä on ollut 
sekakasvustona lapinkorvasammalta Junger-
mannia polaris. Skandinaviassa pärskesamma-
len seurassa kasvavat usein lettonauhasammal 
Aneura pinguis, mäkäränsammal Hygrobiella la-
xifolia, pikkukorvasammal Jungermannia pumila, 
purokorvasammal J. exsertifolia ssp. cordifolia ja 
säiläsammal Blindia acuta.  

Kannan kehitys ja uhanalaisuus
Pärskesammal on löydetty Suomesta Enon-
tekiöltä Jehkas-tunturilta (1935, 1974, 2006) ja 
Iso-Mallan Kitsiputoukselta (1968) sekä Urt-
taspahdalta (2007). Jehkaksen ja Urttaspahdan 
pärskesammalesiintymät ovat pienialaisia. Mal-
lalta tuoreimmat havainnot ovat lähes neljän-
kymmenen vuoden takaa. Pärskesammal on 
varsin pienikokoinen maksasammal, joten pie-
net kasvustot saattavat helposti jäädä huomaa-
matta tunturien purokivillä yleisenä kasvavien 
samanväristen karstasammalten Andreaea spp. 
joukosta. Mallan esiintymä on museonäytteen 
perusteella saattanut olla verraten niukka har-
valukuisista versoista koostuva kasvusto, mikä 
myös vaikeuttaa sen uudelleen löytämistä.

Uhanalaisuus Euroopassa
EUR: LC, EST: -, NOR: LC, SWE: LC 
Pärskesammal ei ole uhanalainen Euroopassa 
eikä muissa Pohjoismaissa, vaikka se onkin 
Skandinaviassa harvinainen ja sen esiintymi-
nen on paikoittaista. Uhanalaisten lajien listoilla 
se on luokiteltu harvinaiseksi Puolassa, Itäval-
lassa, Slovakiassa, Italiassa, Bulgariassa, sekä 
Venäjällä Murmanskin alueella. 

Suojelu
Pärskesammalen esiintymät sijaitsevat Mallan 
luonnonpuistossa ja Käsivarren erämaa-alueella. 
Lisäksi esiin tymäpaikka Jehkaksen Skirhasjoh-
kan varrella kuuluu rantojensuojeluohjelman ja 
Natura 2000 -alueeseen. Itse Jehkas-tunturi kuu-
luu Metsäntutkimuslaitoksen hallinnassa ollee-
seen alueeseen, jota ei ole suojeltu. Jehkaksen 
ja Urttaspahdan esiintymät, kuten luulta vasti 
myös Mallan esiintymä, ovat hyvin pienialai-
sia, joten sammalen häviäminen sattumalta on 
mahdollista. Mallan esiintymä sijaitsee lähellä 
suosittua retkeilyreittiä. Sen tarkka paikallis-
taminen olisi tärkeää, jotta voitaisiin ehkäistä 
tallaamisen kasvupaikalle mahdollisesti aiheut-
tamaa kulumista. Pärskesammalesiintymiä voi 
Suomessa uhata myös kasvupaikkojen muuttu-
minen epäedullisiksi ilmaston lämpenemisen 
myötä.

Synonyymit
Anomomarsupella cephalozielloides R.M.Schust.

Kirjallisuus
Lammes 1977b, Urmi 1978

Viittaus
Huttunen, S. & Virtanen, R. 2009: Eremonotus 
myriocarpus – vaarantunut.
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Eurhynchium striatum (Hedw.) Schimp.

isonokkasammal, skuggsprötmossa
Vaarantunut VU D2

Heimo: Brachytheciaceae Lahko: Hypnales Luokka: Bryopsida

Muista samannäköisistä sui-
kertavavartisista haarapesäk-
keisistä lehtisammalista kuten 
suikerosammalista Brachythe-
cium spp. isonokkasammalen 
erottaa itiöpesäkkeen nokan, 
hammaslaitaisten lehtien ja 
keskisuonen hampaan perus-
teella. 

Levinneisyys
Levinneisyydeltään hieman 
mereistä isonokkasammalta 
tavataan pohjoisen pallon-
puoliskon lauhkealla vyö-
hykkeellä Länsi-Euroopasta 
Kaukasukselle, Aasiassa Tur-
kista, Altailta ja Siperiasta Japaniin ulottuvalla 
vyöhykkeellä sekä Islannissa, Atlantin saarilla 
ja Pohjois-Afrikassa. Skandinaviassa isonokka-
sammal on eteläinen, mutta painottunut alueen 
länsiosiin. Ruotsissa ja Norjassa eteläisillä me-
reisillä alueilla sammal on suhteellisen yleinen. 
Isonokkasammal kasvaa myös Baltian maissa, 
mutta Virosta sitä ei toistaiseksi ole löydetty, 
vaikka esiintyminen siellä voi olla mahdollis-
ta. Suomessa isonokkasammal on harvinainen 
maan lounaisosissa. A-U.

Biologia
Kaksikotinen isonokkasammal tuottaa itiö-
pesäkkeitä vain harvoin. Sen itiöt ovat pieniä 
(10–14 µm) ja voivat siksi mahdollisesti levitä 
ilmavirtojen mukana pitkiäkin matkoja.

Isonokkasammal kasvaa kivillä, kallioilla ja 
mineraalimaalla, joskus myös puiden rungoil-
la etenkin kalkkiseuduilla. Suomen esiintymät 
ovat mm. kuivahkoissa jalopuulehdoissa ja kos-
teahkoissa pähkinälehdoissa lehtomaalla, kivillä 
ja kallioilla.

Seuralaislajit
Isonokkasammalen seurassa kasvaa muita re-
hevien, kosteiden lehtojen pohjakerroksen sam-
malia kuten poimulehväsammal Plagiomnium 
undulatum, soukkalehväsammal Mnium hornum 
ja lehtohavusammal Thuidium tamariscinum. 
Tavallisia seuralaisia ovat metsäliekosammal 
Rhytidiadelphus triquetrus ja metsäkerrossammal 
Hylocomium splendens. Kasvupaikoilla esiintyy 
yleisesti myös lehtonokkasammalta. 

Tunnistaminen
Isonokkasammal on kiiltävän kirkkaan tai kel-
lertävän vihreinä ilmavina mattoina kasvava 
haarapesäkkeinen lehtisammal. Sen versot ovat 
3–5 cm pituisia, harvaan sulkahaaraisia ja hie-
man kohenevia. Sekä päävarsi että haarat kaar-
tuvat antaen niille säännöllisen ulkomuodon 
verrattuna moniin muihin suikerosammalten 
heimoon kuuluviin lajeihin. Kapean kolmio-
maiset pitkäkärkiset varsilehdet ovat siirotta-
via, noin 1,5–2,0 kertaa leveytensä pituisia ja 
epäsäännöllisesti pitkittäispoimuisia. Niiden 
laidat ovat tyvellä taakäänteisiä ja vaihtelevasti 
koko pituudelta hampaisia. Keskisuoni ulottuu 
ainakin ¾ lehden pituudesta. Tyvinurkkasolut 
ovat suorakaiteen muotoisia ja muodostavat hei-
kosti erilaistuneen ryhmän. Haaralehdet ovat 
pienempiä ja kapeampia ja niiden keskisuoni 
päättyy ulospistävään hampaaseen. Itiöpesäk-
keet ovat lieriömäisiä, hieman käyriä ja puna-
ruskeat pesäkeperät sileitä. Pesäkkeen kannessa 
on pitkä kapea nokka.

Isonokkasammalen voi sekoittaa muihin nok-
kasammaliin, erityisesti lehtonokkasammaleen 
E. angustirete, jonka kanssa se voi kasvaa yh-
dessä. Lehtonokkasammal on hieman karkeate-
koisempi ja sen lehdet ovat lyhytkärkisiä. Lajit 
erovat myös kasvupaikkojensa suhteen. Ruot-
sissa, jossa molemmat lajit ovat huomattavasti 
yleisempiä kuin Suomessa, lehtonokkasammal 
on tyypillinen kuivahkojen lehtometsien laji 
kun taas isonokkasammalen mainitaan suosi-
van muun muassa kosteita kallionaluslehtoja. 
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Kannan kehitys ja uhanalaisuus
Isonokkasammal tunnetaan Suomessa yhdestä 
paikasta Ahvenanmaalta (Vårdö, Söderängarna 
1939) ja viidestä paikasta Varsinais-Suomessa: 
Turun Ruissalo (1940), Sauvon Karuna (1874), 
Perniön Mathildedal (1979, 1999), Karjaan Ko-
hagen (2007) ja Tammisaaren Bromarv (1988). 
Uudeltamaalta lajista on havainto Vantaan 
Mustavuoresta (2000). Esiintymien tilanteesta 
Ruissalossa ja Karunassa ei ole tietoa, mutta 
kyseisillä alueilla on käyty usein viime vuosina 
löytämättä isonokkasammalta uudestaan. Tam-
misaaren Bromarvin Framnäsin esiintymää ei 
onnistuttu löytämään enää vuoden 1999 tarkis-
tuksessa. Tarkistusajankohtien välisenä aikana 
Framnäsin jalopuumetsä kärsi varsin suuria 
vahinkoja syysmyrskyissä, joiden vuoksi iso-
nokkasammalen kasvupaikan edustalta kaatui 
suuria puita muuttaen paikan avoimemmaksi. 
Sen sijaan Perniön Mathildedalissa laji on säily-
nyt ainakin parinkymmenen vuoden ajan. 

Isonokkasammalelle sopivia kasvupaikkoja 
on raivattu runsaasti pelloiksi. Metsien hakkuut 
ja kuusettuminen ovat heikentäneet lajin kas-
vupaikkojen laatua. Isonokkasammalen uhkana 
ovat metsien puulajisuhteiden muutokset kuten 
kuusettuminen. Se kasvaa toisinaan varjoisilla ja 
hieman kosteilla kallioilla, joten toisaalta myös 

varjostuksen poistaminen voi muuttaa sen kas-
vuolosuhteet epäedullisiksi. 

Uhanalaisuus Euroopassa
EUR: LC , EST: – , NOR: LC, SWE: LC
Isonokkasammal ei ole uhanalainen Euroopas-
sa. Se on silmälläpidettävä Islannissa. 

Suojelu
Kaikki isonokkasammalen nykyesiintymät 
sijaitsevat luonnonsuojelualueilla. Vanhoista 
esiintymistä Turun Ruissalo on luonnonsuoje-
lualuetta. Vårdön ja Karunan esiintymäpaikat 
eivät ole suojeltuja.

Isonokkasammalta tulee uudelleen etsiä 
Bromarvin Framnäsista. Nykyesiintymien tilaa 
tulee seurata ja lajia etsiä myös vanhoilta esiin-
tymäpaikoilta ja niiden lähialueilta. 

Synonyymit
- 

Kirjallisuus
Koponen 1964, 1967, Smith 2004, Störmer 1969

Viittaus
Huttunen, S. 2009: Eurhynchium striatum – vaa-
rantunut.

Fissidens gracilifolius Brugg.-Nann. & Nyholm

hentosiipisammal, kalkfickmossa
Hävinnyt RE

Heimo: Fissidentaceae Lahko: Dicranales Luokka: Bryopsida

Tunnistaminen
Hentosiipisammal on alle 0,5 cm 
pitkä, vihreä, pieninä laikkuina 
kivialustalla kasvava litteäver-
soinen kärkipesäkkeinen lehti-
sammal. Versoissa on 2–5 leh-
tiparia. Rakenteeltaan erikoiset 
pussityviset lehdet ovat alle 1 
mm pituisia, kapeita ja terävä-
kärkisiä, ja niissä on kapeiden 
solujen muodostama reunus. 
Itiöt ovat pieniä, 9–17 µm. 

Hentosiipisammal eroaa 
koskisiipisammalesta F. pusillus 
kapeampien, pitkäkärkisten leh-
tiensä perusteella. Hentosiipi-
sammalen taksonomiasta ei olla yksimielisiä, 
eikä sen lajirajausta aina pidetä selvänä esimer-
kiksi koskisiipisammaleen nähden. Kuitenkin 
tietyt rakenteelliset seikat kuten usein kaksi 
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itiöpesäkettä samasta munapesäkkeistöstä ja 
pienempi koko sekä pääosin erilaiset kasvupai-
kat erottavat hentosiipisammalen koskisiipis-
ammalesta. Hentosiipisammal muistuttaa myös 
savikkosiipi sammalta F. viridulus, joka kuitenkin 
on kookkaampi ja jonka lehtien keskisuoni päät-
tyy ennen lehden kärkeä eikä sulaudu lehtireu-
nukseen. Savikkosiipisammal kasvaa kostealla 
savipitoisella maalla, muttei kivillä.

Levinneisyys
Hentosiipisammalen esiintymisalue on laaja, 
mutta missään se ei ole yleinen. Sitä esiintyy 
pohjoisen pallonpuoliskon lauhkean vyöhykkeen 
kalkkiseuduilla Euroopassa ja Aasiassa sekä Poh-
jois-Afrikassa. Baltian maista se tunnetaan Viros-
ta. Sitä ei tunneta Venäjältä Suomen lähialueilta. 
Lajia tavataan harvinaisena Tanskassa ja se on 
löydetty myös Islannista. Norjassa ja Ruotsissa 
sitä on alueen eteläosien kalkkialueilla. Suomessa 
laji on havaittu kerran Ahvenanmaalla. A.

Biologia
Kaksikotisella hentosiipisammalella on usein itiö-
pesäkkeitä. Myös Suomesta kerätyssä näytteessä 
on itiöpesäkkeitä. Itiöt ovat pieniä, joten samma-
len kaukolevintäkyky lienee hyvä. Suvuttoman 
lisääntymisen keinoja ei tunneta.

Hentosiipisammal vaatii hyvin kosteaa pienil-
mastoa. Se kasvaa varjossa jokiuomien ja rotkojen 
kalliojyrkänteillä sekä joki- ja purokivillä, etenkin 
kalkkikivialustalla.

Seuralaislajit
Ahvenanmaalta kerätyssä näytteessä hentosiipi-
sammalen seurassa kasvoi nokkalehväsammal 
Plagiomnium rostratum.

Kannan kehitys ja uhanalaisuus
Hentosiipisammalesta on yksi havainto Ahve-
nanmaalta Saltvikin Kvarnbystä 1880-luvulta. 
Sitä on myöhemmin etsitty paikalta tuloksetta. 
Laji on löydetty vasta 1993 uudelleen määrite-
tystä F. pusillus (”F. minutulus”) näytteestä. Tie-
toa esiintymän koosta ei ole. Häviämisen syynä 
on todennäköisesti kasvupuron perkaus.

Uhanalaisuus Euroopassa
EUR: LC, EST: R, NOR: VU, SWE: LC
Hentosiipisammal ei ole uhanalainen Euroopas-
sa. Se on luokiteltu vaarantuneeksi Norjassa ja 
harvinaiseksi Virossa ja Espanjassa.

Suojelu
Vanha kasvupaikka ei kuulu mihinkään suojelu-
alueeseen. Hentosiipisammalta on syytä edelleen 
etsiä sopivista elinympäristöistä Ahvenanmaal-
ta. Pienikokoinen ja vaikeasti tunnistettava hen-
tosiipisammal voi helposti jäädä huomaamatta. 
Sitä tulee vielä etsiä myös koskisiipisammaleksi 
nimettyjen näytteiden joukosta kasvimuseoiden 
kokoelmista.

Synonyymit
Fissidens viridulus (Sw.) Wahlenb. var. tenuifolius 
(Boulay) A.J.E. Sm.

Kirjallisuus
Nyholm 1986

Viittaus
Enroth, J. 2009: Fissidens gracilifolius – hävin-
nyt.

Frullania oakesiana Austin

lännenkarvesammal, värmlandsfrullania
Äärimmäisen uhanalainen CR §  •  D2

Heimo: Frullaniaceae Lahko: Jungermanniales Luokka: Jungermanniopsida

Tunnistaminen
Lännenkarvesammal on rusehtava, pienikokoi-
nen, epäsäännöllisesti 1–2 kertaa sulkahaarais-
ten ja litteän nauhamaisten versojen muodosta-
mina harsuina peitteinä kasvava maksasammal. 
Versot ovat 1–3 cm pitkiä ja 0,5–1,5 mm leveitä. 
Kylkilehdet ovat kolmiliuskaisia, yläliuskat ovat 
karvesammalille ominaisesti kouruisia ja lievästi 
limittäisiä. Isot vatsaliuskat ovat kooltaan ½–¾ 
selkäliuskasta, kypäränmuotoisia, ja niiden ty-
vellä on pieni, kapea sivuliuska. Vatsalehdet 
ovat suuria ja kaksiliuskaisia, ja kummankin 

liuskan laidalla on iso hammas. 
Varrella on ritsoideja kimppuina 
vatsalehtien tyvillä. Lehtisolut 
ovat ohutseinäisiä tai lähes tasa-
vahvoja, ja niissä on trigonit.

Muista maamme karvesam-
mallajeista lännenkarvesamma-
len erottaa lähinnä yksikotisuus, 
perianttien kasvualustasta pois-
päin suuntautuva asento, suuret 
vatsaliuskat, solujen öljykappa-
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leiden vähäisyys (3–5 suurehkoa öljykappaletta) 
ja äimämäinen sivuliuska. Maastossa lajin voi 
sekoittaa haprakarvesammaleen F. fragilifolia. 
Haprakarvesammalen vatsaliuskat ovat pitkän-
omaisen kannumaisia ja suhteellisen pieniä, ja 
lehtisolukossa on tummia öljysoluja. Runkokar-
vesammalella F. dilatata lehdissä ei ole öljysoluja, 
ja vatsaliuskaan liittyvä kapea liuska on suora-
kaiteen tai kolmion muotoinen. 

Levinneisyys
Pohjois-Amerikassa lännenkarvesammalen pää-
levinneisyysalue on mantereen itä- ja koillisosis-
sa. Aasian itäosissa esiintyy oma alalajinsa. Lajia 
ei tunneta Venäjän Euroopan puoleisista osista 
eikä Baltiasta. Etelä-Euroopasta lännenkarve-
sammal tunnetaan Espanjasta ja Portugalista. 
Ruotsissa sammal on löydetty Värmlannista 
kahdelta paikalta, joista uusin havainto on vuo-
delta 1986. Norjan Akershusista, Oslon lähistöl-
tä, sammal on kerätty jo 1868 ja 1879, ja sitä on 
tavattu samoilta seuduilta myös viime vuosina. 
Suomen ainoa tunnettu lännenkarvesammalen 
esiintymä on Haukiputaalla. OP.

Biologia
Lännenkarvesammal on yksikotinen. Sammalel-
la on usein periantteja, joissa on itiöpesäkkeitä. 
Itujyväsiä sillä ei ole. Kasvullisen leviämisen 
merkitystä ei tunneta.

Suomen ainoassa esiintymässä laji kasvaa 
siirtolohkareen halkeaman sisäseinämällä. 
Lohkareen ympärillä on puolivarjoisaa harvah-
kopuustoista osin soistunutta metsänreunaa ja 
lohkareen tyvellä on vesikuoppia. Siirtolohkare 
on Kiimingin liuskejakson kalliosta peräisin ja 
pääkivilajeja ovat laavakivi ja kvartsiitti. Ruot-
sissa lännenkarvesammal kasvaa harmaalepän 
kuorella pienilmastoltaan kosteassa metsässä. 
Muualla se kasvaa pääasiassa puiden kuorella, 
mm. pihlajalla ja pähkinäpensaalla. Kasvupai-
kat ovat pienilmastoltaan kosteita, esim. rotkoja, 
joissa on avovettä. Kalliokasvupaikat ovat har-
vinaisia. 

Seuralaislajit
Suomen kasvupaikalla sammalen seuralaisina 
on pohjanvaskisammalta Pseudoleskeella papillosa 
ja Trentepohlia aurea -levää sekä jauhejäkälää Lep-
raria sp.

Kannan kehitys ja uhanalaisuus
Suomen ainoa esiintymä on Oulun Pohjanmaalla 
Haukiputaan itäosassa Martimojoen itäpuolella 
Kallioselän koillisharjanteella. Esiintymä löytyi 
vuonna 1990, ja sammal on havaittu paikalla vii-
meksi 1998 ja 2005. Lännenkarvesammalta kas-
vaa 3,5 m korkean siirtolohkareen halkeamassa 

pieninä laikkuina yhteensä noin neljännesneliö-
metrin alalla. Sammalen versot ovat hyvinvoi-
via, ja itiöpesäkkeitä on havaittu runsaasti.

Esiintymää uhkaavat maansiirtotyöt sekä 
metsänkäsittelytoimet ja ojitus, jotka voivat 
muuttaa kasvupaikan pienilmastoa. Mahdollisia 
uhkia ovat myös ilman epäpuhtaudet. 

Uhanalaisuus Euroopassa
EUR: VU, EST: -, NOR: EN, SWE: CR
Lännenkarvesammal on luokiteltu vaarantu-
neeksi Euroopassa. Se on luokiteltu äärimmäi-
sen uhanalaiseksi Suomen lisäksi Ruotsissa sekä 
erittäin uhanalaiseksi Norjassa, Espanjassa ja 
Portugalissa. Muualla Euroopassa sitä ei tava-
ta.

Suojelu
Haukiputaan esiintymä kuuluu Iso Kalliosuon 
ja Satamosuon Natura 2000 -alueeseen, mutta 
sammalen kasvupaikka on vain 50 m päässä 
alueen rajasta. Haukiputaan esiintymä on ainoa 
maassamme, joten lajin säilyminen Suomessa 
on sen varassa. Sopivan varjoisuuden ja ilman-
kosteuden säilyttämiseksi kasvupaikalla ja sen 
ympäristössä ei saa tehdä hakkuita eikä ojituk-
sia. Esiintymän tilaa tulee seurata.

Synonyymit
-

Kirjallisuus
Hallingbäck 1998e, Virtanen & Ohenoja 1993

Viittaus
Virtanen, R. 2009: Frullania oakesiana – äärim-
mäisen uhanalainen.
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Grimmia anodon Bruch & Schimp.

kyttyräkivisammal, skedgrimmia
Vaarantunut VU D2

Heimo: Grimmiaceae Lahko: Grimmiales Luokka: Bryopsida

Kannan kehitys ja 
uhanalaisuus
Kannan kehitys Suomessa on 
huonosti tunnettu. Nykyisiä 
esiintymiä on kolme. Kuusa-
mon (Ks) Kitkajoen Jyrävän 
havain to on 1800-luvulta eikä 
lajia ole sieltä enää löydetty. 
Muonion (KiL) Äkässaivon 
Kirkkopah dalla laji havaittiin 
1997. Kil pisjärven (EnL) Saanal-
la laji on kasvanut muutamalla 
paikalla vuosina 1956–1999, 
mutta tä män jälkeen havain-
toja ei ole. Käsivarren erämaa-
alueelta se tunnetaan lisäksi Kuot tuskaisilta ja 
Urtasvaaralta. Kuottuskaisilla laji on havaittu 
viimeksi 2007,  mutta Urtasvaaran kasvupaikan 
nykytilanteesta ei ole tietoa. 

Useimmat kyttyräkivisammalen esiintymät 
ovat niukkoja, mutta Kirkkopahdan kasvustot 
ovat runsaita ja itiöpesäkkeellisiä. Uhanalaisuu-
den syynä pidetään pientä populaatiokokoa 
ja sopivien kasvupaikkojen harvinaisuutta. 
Satunnais tekijöiden ja kulumisen lisäksi myös 
ilmaston lämpeneminen saattaa olla uhka lajin 
esiinty mille.

Uhanalaisuus Euroopassa
EUR: LC, EST: –, NOR: LC, SWE: NT 
Kyttyräkivisammal ei ole uhanalainen Euroo-
passa. Venäjällä Karjalan tasavallassa laji on 
vaarantunut, Espanjassa se on luokiteltu har-
vinaiseksi ja Ruotsissa sekä Hollannissa se on 
silmälläpidettävä.

Suojelu
Kuusamon vanha kasvupaikka on Oulangan 
kansallispuistossa. Muonion esiintymä kuuluu 
Tornionjoen-Muonionjoen vesistön Natura 2000 
-alueeseen, mutta se ei liene riittävä suojelukeino 
esiintymälle. Saanan tuorein havainto on luon-
nonsuojelualueelta ja muut Saanan havaintopai-
kat kuuluvat alueen Natura 2000 -rajaukseen. 
Muut Enontekiön esiintymät ovat Käsivarren 
erämaa-alueella. 

Kuusamon kasvupaikalta sammalta on yhä 
syytä etsiä. Enontekiön esiintymäpaikkojen ti-
lanne tulee selvittää ja lajia etsiä alueella sille 

Tunnistaminen
Kyttyräkivisammal on pieninä, noin 1 cm kor-
keina, harmahtavina tuppaina kasvava kärki-
pesäkkeinen lehtisammal. Lehdet ovat soike-
ahkoja ja ainakin ylemmissä lehdissä on pitkä, 
leveätyvinen karvakärki. Lehtisolut ovat pie-
niä, pyöreähkön nelikulmaisia, paksuseinäisiä 
ja hieman mutkalaitaisia. Itiöpesäkkeen perä 
on hyvin lyhyt ja kaareva; pesäke jää suojus-
lehtien väliin. Suuvarusta ei ole, mikä erottaa 
lajin toisista samannäköisistä kivisammallajeis-
ta. Itiöt ovat pieniä (6–10 µm).

Levinneisyys
Kyttyräkivisammal on pohjoisella pallonpuo-
liskolla laaja-alainen laji, mutta se ei liene mis-
sään kovin yleinen. Sitä esiintyy Euroopassa, 
Afrikan pohjoisosissa, Aasiassa, Australiassa 
ja Pohjois-Amerikassa, lähinnä vuoristoissa. 
Sammal tunnetaan myös Huippuvuorilta, ja 
sitä tavataan Venäjällä Karjalan tasavallassa. 
Pohjoismaissa laji tunnetaan Ruotsin ja Norjan 
tunturialueilta. Suomessa sillä on muutamia 
kasvupaikkoja maan pohjoisosassa. Ks, KiL, 
EnL. 

Biologia
Kyttyräkivisammal on yksikotinen ja itiöpesäk-
keitä on melko usein. Pienten itiöiden ansiosta 
lajin kaukolevintäkyky lienee hyvä.

Kyttyräkivisammal kasvaa kuivilla aurin-
koisilla kalkkikallioilla lähinnä tunturialueilla, 
mutta esim. Hollannissa ja Pohjois-Amerikassa 
se kasvaa myös vanhoilla betonimuureilla ja 
hautakivillä.

Seuralaislajit
Lajin seuralaisia Muonion kasvupaikalla ovat 
mm. isokellosammal Encalypta procera, uur-
rekellosammal E. rhaptocarpa, oravisammal 
Leucodon sciuroides, kaihelehväsammal Mnium 
marginatum, limisiimasammal Myurella jula-
cea, siloriippusammal Neckera complanata, poh-
janisolehväsammal Plagiomnium curvatulum, 
lukinsammal Platydictya jungermannioides, 
poh janvaskisammal Pseudoleskeella papillosa, 
kalliovaskisammal P. tectorum sekä myös Saa-
nan kasvupaikalla seuralaisena tavattu pahta-
hiippasammal Orthotrichum alpestre. 
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soveltuvilta kasvupaikoilta. Tunnettujen esiin-
tymien tilaa tulee seurata ja lajia etsiä muualta 
vastaavilta kasvupaikoilta. Elinvoimaiset esiin-
tymät tulee suojella.

Synonyymit
Schistidium anodon (Bruch & Schimp.) Loeske

Grimmia anomala Hampe ex Schimp.

itukivisammal, fjällskogsgrimmia
Erittäin uhanalainen EN §  •  D2

Heimo: Grimmiaceae Lahko: Grimmiales Luokka: Bryopsida

Kirjallisuus
Enroth 1988, Eriksson 2001, Greven 1995

Viittaus
Enroth, J. 2009: Grimmia anodon – vaarantu-
nut.

Tunnistaminen
Itukivisammal on pieninä noin kahden sentin 
korkuisina löyhinä tuppaina tai laajempinakin 
yhtenäisinä peitteinä kasvava kärkipesäkkeinen 
lehtisammal. Lehdet ovat koverasti venhoisia, 
2–2,5 mm pitkiä, soikeita tai suikeita, lyhyek-
si tylpähköksi kärjeksi tai värittömäksi karva-
kärjeksi suippenevia. Varsinkin verson kärjen 
lehdissä on kellanvihreitä itujyväskimppuja. 
Lehden tyvisolut ovat lähes neliömäisiä, mut-
kaseinäisiä, lavan soluissa on pitkittäisharjuja, 
jotka poikkileikkauksessa näyttävät papilleilta. 
Lehtisuoni on poikkileikkauksessa selvästi ulko-
neva. Itiöpesäkkeet ovat hyvin harvinaisia. Itiöt 
ovat kooltaan n. 14 µm.

Lehden kärkien tylppyys ja itujyväset ovat 
hyvä, mutta kuivista versoista vaikeasti havait-
tava tuntomerkki. Lähilajin lehtokivisammalen 
G. hartmanii versot ovat pidempiä ja lehdet pit-
käsuippuisia, lehden karvakärki on pidempi, 
itujyväset ovat punaruskeita, lehtilavan solut 
sileitä ja tyvisolut suorakaiteen muotoisia.

Levinneisyys
Itukivisammalta kasvaa harvakseltaan pohjoi-
sella pallonpuoliskolla boreaalisen vyöhykkeen 

mereisissä osissa. Sitä tavataan 
eräillä Keski- ja Etelä-Euroopan 
vuoristoalueilla sekä Kaukasuk-
sella, Himalajalla, Japanissa ja 
Pohjois-Amerikassa. Baltian 
maista ja Euroopan puoleisel-
ta Venäjältä itukivisammalta ei 
tunneta. Norjan ja Ruotsin kes-
ki- ja pohjoisosissa sammalta 
kasvaa tuntureiden koivuvyö-
hykkeessä. Islannissa sammalta 
on paikoitellen. Se on kaikkialla 
harvinainen, ja esiintymät ovat 
pienialaisia. Suomesta tunnetaan 
vain yksi esiintymä. ES. 

Biologia 
Itukivisammal on monivuotinen, kaksikotinen 
ja tavattu erittäin harvoin itiöpesäkkeellisenä 
(vain Norjasta ja Pohjois-Amerikasta). Sillä on 
kuitenkin säännöllisesti itujyväsiä; niiden le-
viämis- ja elinkyvystä ei ole tietoa, mutta lajin 
harvinaisuus viittaa huonoon levintäkykyyn.

Itukivisammal kasvaa kosteilla, varjoisilla 
ja happamilla silikaattikallioilla, usein lähellä 
vettä. Suomen esiintymä on matalan ja loiva-
viettoisen järvenrantakallion kupeessa lähellä 
vesirajaa. Laajin kasvusto kallion pohjoisrannas-
sa on noin 0,5 m leveä ja metrin pituinen; pie-
nempiä tuppaita kasvaa hajallaan rantakalliolla 
ja -kivillä.

Seuralaislajit
Itukivisammalen seurassa Suomen kasvupai-
kalla kasvaa yleisiä happaman kivialustan sam-
malia kuten kulosammal Ceratodon purpureus, 
palmusammal Climacium dendroides, kivikynsi-
sammal Dicranum scoparium, nuokkukivisammal 
G. muehlenbeckii, harmosammal Hedwigia ciliata 
ja rauniopaasisammal Schistidium apocarpum. 
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Seuralaisjäkäliä ovat vainiokehräjäkälä Protopar-
meliopsis muralis, kalliolaakajäkälä Phaeophyscia 
endococcina, sinilaakajäkälä Physcia caesia ja si-
lokeltakarve Xanthoparmelia somloënsis. Putkilo-
kasveja ei lajin seurassa juurikaan kasva.

Kannan kehitys ja uhanalaisuus
Itukivisammal on kerätty Suomesta vain yhdes-
tä paikasta Etelä-Savon Taipalsaaresta. Kasvus-
tojen pienialaisuuden ja hajanaisen esiintymisen 
vuoksi esiintymän seuranta ei ole ollut säännöl-
listä, mutta sen tila näyttää pysyneen suhteelli-
sen vakaana löytöajankohdasta (1966) lähtien. 
Suomalaisen kasvupaikan ”tavanomaisuuden” 
ja lajin vaikean havaittavuuden vuoksi sitä to-
dennäköisesti löytyy vastaavanlaisilta paikoilta 
muualtakin, jos etsintää tehostetaan.

Uhanalaisuus Euroopassa
EUR: LC, EST: –, NOR: LC, SWE: NT 
Itukivisammal ei ole Euroopassa uhanalainen. 
Norjassa kanta on elinvoimainen, mutta Ruot-
sissa se on luokiteltu silmälläpidettäväksi. Kes-
ki-Euroopassa se on Tšekissä vaarantunut ja 
Sveitsissä silmälläpidettävä.

Suojelu
Itukivisammalen ainoa esiintymä on yksityis-
maalla; omistajat ovat tietoisia sen arvosta 
ja varovat kasvupaikan kulumista. Uhkana 
saattavat olla Saimaaseen kuuluvan Maave-
den vedenpinnan korkeusvaihteluista johtuva 
liiallinen kuivuminen tai veden alle jääminen 
tai jäiden aiheuttama kuluminen, mistä aina-
kin esiintymän suurin kasvusto näytti kesällä 
2005 kovasti kärsineen. Syksyllä 2006 se näytti 
jo jonkin verran toipuneen, mutta oli vielä kovin 
aukkoinen. Itukivisammalen esiintymä on alttii-
na luonnonvoimista ja Saimaan säännöstelystä 
aiheutuville muutoksille, joten sen suoranainen 
hoito tai suojelu ei juuri ole mahdollista.

Synonyymit
Grimmia hartmanii Schimp. subsp. anomala 
(Schimp.) Loeske 
G. hartmanii var. anomala (Schimp.) Mönk.
G. phyllantha Broth.

Kirjallisuus
Greven 1995, 2003, Vitikainen 1969

Viittaus
Vitikainen, O. 2009: Grimmia anomala – erittäin 
uhanalainen.

Grimmia arenaria Hampe  

tupsukivisammal, tandgrimmia
Erittäin uhanalainen EN §  •  D2

Heimo: Grimmiaceae Lahko: Grimmiales Luokka: Bryopsida

Tunnistaminen
Tupsukivisammal on n. 1 cm korkuisina tii-
viinä harmaanvihreinä tuppaina tai kasvusto-
laikkuina kallioilla kasvava kärkipesäkkeinen 
lehtisammal. Hyvä tuntomerkki on lehtilapaa 
pidempi karvakärki, joka on etenkin kärjestä 

terävähampainen. Lehdet ovat 
jokseenkin samaan suuntaan 
suuntautuneita, joten karva-
kärjet eivät sojota joka puolelle. 
Lyhyt, n. 2 mm pituinen pesäk-
keenperä on kosteana kaartunut 
ja kellanruskea. Soikeat ja sileät 
itiöpesäkkeet ovat osin piilossa 
tuppaan karvojen suojassa. Itiöt 
ovat pieniä, n. 8–10 µm.

Tupsukivisammalen lä-
hisukulainen on harmokivi-
sammal → G. donniana, jonka 
muunnoksena sitä on aiemmin 
pidetty. Tupsukivisammal on 
kuitenkin helppo tuntea ulko-
asustaan jo ensi silmäyksellä. 
Harmo kivisammal muodostaa 
säännöllisiä pieniä pyöreitä 
tuppaita, tupsukivisammalen 
kasvustot ovat epä säännöllisiä. 
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Harmokivi sammalen karva kärki on lyhyempi ja 
heikommin hampainen tai sileä, itiöpesäke on 
tavallisesti selvästi esillä ja perä kosteana suora. 
Harmo kivi  sammalen kasvu paikat ovat hyvin 
avoimia ja laji esiintyy tuntureilla, tupsukivi-
sammalen suojaisempia ja laji esiintyy Etelä-
Suomessa. 

Levinneisyys
Tupsukivisammal on Euroopalle kotoperäinen 
laji. Se esiintyy paikoitellen Etelä-Euroopan vuo-
ristoista Fennoskandiaan, missä laji tunnetaan 
Suomesta ja Norjasta. Ruotsista sitä ei ole löydet-
ty, kuten ei Venäjältä tai Baltiasta. Suomesta on 
yksittäisiä havaintoja maan eteläosista. V, ES.  

Biologia
Tupsukivisammal on yksikotinen, ja se tuottaa 
säännöllisesti itiöpesäkkeitä. Pienikokoiset itiöt 
soveltuvat hyvin kaukolevintään. 

Tupsukivisammalen kasvupaikat ovat usein 
rannan tuntumassa kallioilla hieman suojaisissa 
kohdissa. Sammal kasvaa herkästi rapautuvilla 
karuhkoilla silikaattikallioilla, joilla on tyypilli-
sesti paikoin rautasulfidihapettumia. Sammal-
tuppaisiin kertyy usein kallioista rapautuvaa 
hienojakoista hiekkaista maa-ainesta. Suomes-

sa kasvupaikat ovat etelään suuntautuneita 
kallioita ja vedestä heijastuva valo tekee niistä 
lämpötaloudellisesti edullisia etenkin syksyisin 
ja keväisin, mikä saattaa edistää kivialustan ra-
pautumista. Tupsukivisammal on ilmeisesti kas-
vuolosuhteiden suhteen hyvin vaatelias. Lajin 
esiintymät niin meillä kuin muuallakin Euroo-
passa ovat yleensä hyvin suppeita. 

Seuralaislajit
Tupsukivisammalen seurasta tavataan muita 
kuivan niukkaravinteisen kasvualustan sam-
mallajeja kuten vuorikivisammal G. montana ja 
kierrekivisammal G. torquata. 

Kannan kehitys ja uhanalaisuus
Tupsukivisammalella on viisi tunnettua kas-
vupaikkaa, joista neljä on nykyesiintymiä. 
Varsinais-Suomessa on neljä esiintymää. Turus-
sa laji on kasvanut jo pitkään Vepsän saarella 
Airistolla (1904, 1989) merenläheisen ylikaltevan 
kallion tyviosassa. Samoin Karjalohjan Karkalin-
niemeltä laji on tunnettu pitkään (1878, 2001) 
rannan läheiseltä lehtokalliolta. Viimeisin löytö 
on Lohjan Sikamäeltä (2004), missä laji kasvaa 
kalliojyrkänteellä metsän keskellä. Myös Num-
mi-Pusulan Källöönmäellä (1992) laji kasvaa 
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metsäisellä kalliojyrkänteellä. Esiintymä Etelä-
Savossa Hirvensalmella (1962) Puulaveden 
saaressa on lajin pohjoisin kasvupaikka maas-
samme. Hirvensalmen esiintymän nykytilaa ei 
tunneta. Kaikki esiintymät ovat hyvin pienialai-
sia: tupsukivisammal esiintyy kasvupaikoillaan 
enintään muutaman neliö metrin alalla. Toisaalta 
molemmissa vanhimmissa tunnetuissa esiinty-
missä tupsukivisammal on menestynyt samoilla 
kasvukohdilla yli sata vuotta.

Kasvu paikkojen edustan sulkeutuminen ve-
sakoitumisen ja nuorten istutusmetsien kasva-
misen vuoksi on tupsukivisammalen uhkana 
kasvupaikoilla. Vaikka laji on kansainvälises-
tikin harvinainen, keräily tuskin nykyisellään 
muodostaa uhkaa. Pienialaisia yksittäisiä esiin-
tymiä voivat uhata myös erilaiset satunnaiste-
kijät.

Uhanalaisuus Euroopassa 
EUR: K, EST: -, NOR: DD, SWE: - 
Tupsukivisammal ei ole uhanalainen Euroopas-
sa, mutta on paikoittainen ja luokiteltu puutteel-
lisesti tunnetuksi. Suomen lisäksi se on luokitel-
tu uhanalaiseksi Hollannissa. Norjassa laji on 
puutteellisesti tunnettu.

Suojelu
Tupsukivisammalen esiintymä Karjalohjalla 
sijaitsee Karkalin luonnonpuistossa. Puulave-
den esiintymä sijaitsee Natura 2000 -alueella, ja 
on rantojensuojeluohjelman kohde. Tupsu kivi-
sammalen pienialaiset esiintymät tulee turvata 
pieni alaisia suojelualueita perustamalla. Puus-
ton varovainen raivaus kallioiden edustalta on 
tarpeen ainakin Lohjan kasvupaikalla. Esiinty-
mien tilaa tulee seurata. Lajia on myös syytä 
edelleen etsiä rapautuvilta rantakallioilta.

Synonyymit
Grimmia curvula Bruch
G. donniana subsp. curvula Spruce 
G. donniana var. arenaria (Hampe) Loeske
G. donniana subsp. arenaria (Hampe) Dixon
Orthogrimmia arenaria (Sm.) Ochyra & 
Żarnowiec 

Kirjallisuus
-

Viittaus
Syrjänen, K. 2009: Grimmia arenaria – erittäin 
uhanalainen.

Grimmia donniana Sm.

harmokivisammal, fjällgrimmia
Vaarantunut VU D2

Heimo: Grimmiaceae Lahko: Grimmiales Luokka: Bryopsida

Tunnistaminen
Harmokivisammal on pieninä 0,5–2 cm kor-
kuisina pyöreähköinä, harmahtavina tuppaina 
kasvava kärkipesäkkeinen lehtisammal. Lehdet 
ovat tumman vihreitä, kapeanpuikeita ja mel-
ko tiheässä. Kuivana lehdet ovat pystyhköjä ja 
kosteana viiston siirottavia. Ylemmissä lehdissä 
ja pesäkelehdissä on pitkä, läpikuultava, pikku-
hampainen kärkikarva. Lehden kärki on terävän 
kölimäinen. Lehden laita on vain kärkiosassa 
taakäänteinen, 2–3-solukerroksinen, ja lehden 
kärkeen ulottuva keskisuoni on vahva. Lehti-
solut ovat n. 9 μm, neliömäisiä ja hieman mut-
kaseinäisiä. Keltainen pesäkkeen perä on pysty 
ja lyhyehkö. Selvästi esiin tuleva vaalea pesäke 
on soikea, sileä ja kannen nipukka hyvin lyhyt. 
Itiöt ovat pieniä, vain n. 8 µm.

Monet kivisammalet muistuttavat harmo-
kivisammalta. Tupsukivisammal → G. arenaria 
on rakenteeltaan hyvin samanlainen, ja se on 
joskus katsottu harmokivisammalen muunnok-
seksi (var. arenaria). Sillä lehden kärkikarva on 

vieläkin pitempi ja piikkireunai-
nen, pesäkkeen perä on sivulle 
kaartuva ja pesäke on nuokku-
va. Levinneisyydeltään tupsuki-
visammal on Suomessa eteläi-
nen, kun harmokivisammal on 
pohjoinen. Tuntureilla kasvavan 
kerokivisammalen G. reflexidens 
lehden muodoltaan vaihtelevat 
pitkänomaiset tyvisolut ovat 
10–15 μm leveitä ja jokseenkin 
paksuseinäisiä, kun harmokivi-
sammalella säännöllisen pitkän-
omaiset tyvisolut ovat n. 10 μm 
leveitä ja ohutseinäisiä. Yleisen 
pohjankivisammalen G. lon-
girostris lehden kärkiosa ei ole 
niin selvästi kölimäinen, pesäk-
keen perä on pitempi ja lehtila-
van solujen seinä on paksumpi 
ja selvemmin mutkainen.
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kasvupaikalla kallioperä on erikoista emäksisiin 
kiviin kuuluvaa ijoliittia, jossa on runsaasti apa-
tiittia ja karbonaatteja. 470 m korkean Iivaaran 
avoin tai harvamäntyinen laki on parisataa met-
riä ympäristöä korkeammalla, ja se on paljastu-
nut varsin pian jääkauden päättymisen jälkeen, 
joten sammal on saattanut kasvaa täällä jo hy-
vin kauan. Suurtuntureiden paljakalla esiinty-
mät ovat karujen kivien alueella. Talvella se ei 
kasvupaikoillaan useinkaan saane lumisuojaa. 
Sammal sietää ilmeisesti hyvin ankaria oloja. 

Seuralaislajit
Harmokivisammal kasvaa erillisinä yksittäisinä 
tuppaina useimmiten ilman muitten sammali-
en seuraa. Ympäristössä on tavallisia avoimen 
karun kivialustan sammalia, kuten kalliokars-
tasammalta Andreaea rupestris, kalliotierasam-
malta Racomitrium lanuginosum ja pohjankivi-
sammalta. 

Kannan kehitys ja uhanalaisuus
Suomessa harmokivisammalen kanta on vähäi-
nen, eikä sen esiintymispaikkojen nykytilaa tun-

Levinneisyys 
Harmokivisammalella on hyvin laaja levinnei-
syysalue pohjoisella pallonpuoliskolla. Euroo-
passa sitä on vuoristoissa ja Kanarialla, Aasiassa 
levinneisyysalue ulottuu Himalajalle, Japaniin 
ja Kamtšatkalle. Lisäksi sitä kasvaa läntisessä 
Pohjois-Amerikassa ja Meksikossa. Se tunnetaan 
myös eteläisestä Etelä-Amerikasta ja Antarktik-
selta. Sammalta ei ole Tanskassa eikä Baltian 
maissa. Pohjoismaissa harmokivisammalta on 
laajalti Ruotsin ja Norjan vuoristoalueilla sekä 
Islannissa ja Huippuvuorilla. Sitä on myös Ve-
näjällä Karjalan tasavallassa ja Murmanskin alu-
eella. Suomessa sammalella on esiintymiä maan 
pohjoisosissa. Ks, EnL, InL.  

Biologia
Harmokivisammal on yksikotinen. Itiöpesäk-
keet ovat yleisiä ja itiöt pieniä ja soveltuvat siten 
hyvin kaukolevintään.

Useimpien kivisammalten tapaan harmokivi-
sammal kasvaa kivipinnalla avoimilla kallioilla 
ja lohkareilla sekä pystyseinämillä että vaaka-
suorilla tasapinnoilla ja rakosissa. Kivilaji on jok-
seenkin karua silikaattia tai liusketta. Iivaaran 
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neta kovin tarkkaan. Sammal on löydetty vain 
Kuusamon Iivaaralta kahdesta kohdasta (1867, 
1989), seitsemästä paikasta Enontekiön (EnL) 
suurtuntureilla (Kahperusvaara 1990, Kieddit-
sohka 1968, 2003, Halti 1958, Toskalharji 2006, 
Urtasvaara 2007, Saana kaksi esiintymää 1867, 
1935), Inarin (InL) Kirakkatunturilta (1883) ja 
Utsjoen Jesnalvaaralta (1958). Useimmat van-
hatkin löytöpaikat ovat seuduilta, missä ihmisen 
vaikutus on vähäinen, joten on syytä olettaa sam-
malen yhä elävän näillä paikoilla. Mahdollisesti 
sammalella on tunturialueella vielä tuntemat-
tomia kasvupaikkoja, sillä karujen tuntureiden 
sammallajistoa ei ole selvitetty kovin hyvin.

Harmokivisammalen esiintymien nykytila 
tunnetaan sen verran huonosti, että uhanalai-
suuden syiden ja uhkatekijöiden arvioiminen 
on hyvin vaikeaa. Pienialaisia esiintymiä uhkaa-
vat lähinnä satunnaistekijät ja joillakin paikoilla 
mahdollisesti kuluminen. Myös ilmastonmuu-
tos saattaa olla sammalen esiintymille uhka 
tunturialueella. 

Uhanalaisuus Euroopassa
EUR: LC, EST: -, NOR: LC, SWE: LC
Harmokivisammal ei ole uhanalainen Euroo-
passa eikä Suomea lukuun ottamatta muissa 
Pohjoismaissa. Saksassa se on vaarantunut ja 

Venäjällä Karjalan tasavallassa luokiteltu har-
vinaiseksi.

Suojelu
Kuusamon Iivaara on Natura 2000 -aluetta. 
Enontekiön kasvupaikoista Saanan etelärinteen 
esiintymä on luonnonsuojelualueella ja muut 
ovat Käsivarren erämaa-alueella. Jesnalvaara 
kuuluu Kevon luonnonpuistoon. Inarin Kirak-
katunturi ei ole suojelualuetta.

Iivaaralla osa esiintymälaikuista on lähellä la-
elle vievää polkua ja siten kulutukselle alttiina. 
Vaeltajat tulee siellä ohjata pysymään poluilla. 
Enontekiön, Inarin ja Utsjoen vanhat harmo-
kivisammalen esiintymät tulee paikallistaa ja 
ottaa huomioon seutujen käyttösuunnitelmia 
tehtäessä.

Synonyymit
Orthogrimmia donniana (Sm.) Ochyra & 
Żarnowiec 

Kirjallisuus
Mårtensson 1956

Viittaus
Ulvinen, T. 2009: Grimmia donniana – vaaran-
tunut.

Grimmia fuscolutea Hook. 

paljakkakivisammal, alpgrimmia
Vaarantunut VU D2

Heimo: Grimmiaceae Lahko: Grimmiales Luokka: Bryopsida

Tunnistaminen
Paljakkakivisammal on tiheinä 
ja matalina, 1–2 cm korkeina 
yläosastaan kellan vihreinä tup-
paina tunturi kallioilla kasvava 
kärkipesäkkeinen lehti sammal. 
Sisältä sammaltuppaat ovat 
mustanruskeita. Lehdet ovat 
melko lyhyitä, 1,5–2 mm, ja niis-
sä on lyhyt, hieman saha laitainen 
karvakärki. Lehtien  reunat ovat 
taakäänteisiä. Muodoltaan leh-
det ovat kolmio maisia tai pui-
keita, melko äkisti tai tasaisesti 
terävään kärkeen kapenevia. 
Itiö pesäkkeen perä on lyhyt, 
n. 2 mm ja kaareva. Pesäke on 
pyöreähkön munan muotoinen, 
ja itiöt ovat pieniä, 10–12 μm.  
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Paljakkakivisammal muistuttaa pohjan kivi-
sammalta G. longirostris, jonka lehdet ovat pi-
dempiä, 2–3 mm ja pesäkeperä suora. Tunturi-
kivisammal G. elongata on myös samantapainen, 
mutta väriltään tummempi ja kaksikotisena vain 
harvoin itiö pesäkkeellinen. Ulkoasultaan sekä 
karvakärjen pituudelta vaihteleva kairakivisam-
mal G. funalis voi kasvaa samoilla paikoilla, ja 
sen pienikokoiset pesäkkeelliset yksilöt voivat 
muistuttaa paljakkakivisammalta itiöpesäkkeen 
ja sen perän samantapaisuuden vuoksi. Kairaki-
visammalen tunnistaa kuitenkin kuivana varren 
ympärille spiraalimaisesti kiertyneistä lehdistä, 
ja se on tavallisesti kookkaampi, jopa 5 cm.  

Levinneisyys
Paljakkakivisammal kasvaa vuoristoalueilla Eu-
raasiassa ja Etelä-Afrikassa. Euroopassa sitä ta-
vataan Skandeilla, Alpeilla ja Tatra-vuoristossa. 
Fennoskandiassa laji on harvinainen ja se tun-
netaan Norjasta, Ruotsista ja Suomesta. Ruotsin 
Lapista siitä on tiedossa vain pari havaintoa ja 
laji on maassa hyvin harvinainen. Norjassa se 
on niin ikään harvinainen, mutta havaintoja 
on useista maakunnista, pohjoisinna Ruijasta. 
Suomessa paljakkakivisammalta kasvaa vain 
Luoteis-Enontekiöllä. EnL.  

Biologia
Paljakkakivisammal on yksikotinen, ja itiöpe-
säkkeet ovat yleisiä. Itiöt ovat melko pieniä, ja 
siten mahdollisesti ilmavirtojen mukana helpos-
ti leviäviä.

Paljakkakivisammal kasvaa karulla kivi-
alustalla ajoittain kosteilla avoimilla seinämillä 
ja lohkareilla etenkin paljakkavyöhykkeessä. 
Laji on pitkäikäinen ja säilyy kasvupaikallaan 
mikäli ympäristöolosuhteet eivät muutu.  

Seuralaislajit
Paljakkakivisammalen seurasta voi tavata muita 
tuntureiden karujen kallioiden kivisammallajeja 
kuten pohjan- tai kairakivisammalen. 

Kannan kehitys ja uhanalaisuus
Paljakkakivisammal tunnetaan meillä Enonteki-
ön Lapista Meekonjärveltä (1935) ja Kilpisjärven 
Saanalta (1935). Uudempia havaintoja lajista ei ole, 
eikä esiintymien nykytilasta ole tietoa. Pienten 
erillisesiintymien uhanalaisuuden syynä ja uhka-
tekijänä ovat pienestä populaatiokoosta johtuvat 
satunnaistekijät. Myös ilmaston lämpeneminen 
voi uhata lajin esiintymiä.  

Uhanalaisuus Euroopassa 
EUR: LC, EST: -, NOR: LC, SWE: NT 
Paljakkakivisammal ei ole uhanalainen Euroopas-
sa. Suomen lisäksi se on uhanalainen Itävallassa ja 
silmälläpidettävä Ruotsissa. 

Suojelu
Meekonjärven esiintymä sijaitsee Käsivarren erä-
maa-alueella ja Saanan etelä rinteen havainto on 
todennäköisesti luonnon suojelualueelta. Paljak-
kakivisammalen esiintymiä tulee etsiä vanhojen 
kasvupaikkojen tuntumasta ja muualtakin sopivil-
ta kasvupaikoilta. Esiintymien tilaa tulee seurata 
ilmaston lämpenemisen aiheuttaman uhan takia. 

Synonyymit
Grimmia apiculata Hornsch. 
G. holleri Molendo

Kirjallisuus: 
Greven 1995, Eriksson 1998b

Viittaus
Syrjänen, K. 2009: Grimmia fuscolutea – vaaran-
tunut.

Grimmia mollis Bruch & Schimp.

kurkkiosammal, vattengrimmia
Vaarantunut VU B1+2c, D2

Heimo: Grimmiaceae Lahko: Grimmiales Luokka: Bryopsida

Tunnistaminen
Kurkkiosammal on kärkipesäkkeinen lehti-
sammal, joka muodostaa noin 2–8 cm korkeita, 
tummanvihreitä, pehmeitä tuppaita. Koverien ja 
tylppäkärkisten 2–3 mm pitkien lehtien vuoksi 
laji on sangen helppo erottaa muista kivisam-
malista, joiden lehdet ovat kapeansuippoja ja 
karvakärkisiä. Lavan yläosan solut ovat ne-
liömäisiä tai lyhyen suorakaiteen muotoisia, 

ohutseinäisiä. Pesäkkeen perä on tukeva ja itiöt 
pieniä, 10–13 µm. 

Samanlaisilla paikoilla kasvaa joitakin paa-
sisammallajeja Schistidium spp., mutta ne ovat 
yksikotisina useimmiten itiöpesäkkeellisiä, ja 
pesäkkeet hyvin lyhytperäisiä. Paasisammalten 
lehtien kärjet ovat terävämpiä. 
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Levinneisyys
Kurkkiosammal on sirkumpo-
laarinen, maapallon pohjoisilla 
alueilla ja Keski-Euroopan, Aasi-
an sekä Pohjois-Amerikan vuo-
ristoissa laajalle levinnyt, mutta 
missään se ei ole yleinen. Kurk-
kiosammalta on myös Grönlan-
nissa ja Kaukasuksella. Venäjältä 
se tunnetaan Murmanskin alu-
eelta. Pohjoismaissa sammalta 
tavataan Ruotsin ja Norjan vuo-
ristoalueilla. Suomessa kurkki-
osammalta on vain Lapissa. KiL, 
EnL.

Biologia
Kurkkiosammal on kaksikotinen, ja itiöpesäk-
keet ovat melko harvinaisia. Itiöt ovat kuitenkin 
pieniä, mikä mahdollistaa kaukolevinnän. Eri-
koistuneita suvuttoman lisääntymisen keinoja 
ei sammalella ole.

Kurkkiosammal kasvaa tunturialueilla kos-
teilla pahdoilla sekä valuvesikallioilla ja kivillä, 
erityisesti lumenviipymien sulavesipurojen var-
silla purokivillä, toisinaan upoksissa. 

Seuralaislajit
Seuralaisina kasvaa mm. lumikarstasammal-
ta Andreaea nivalis, tunturisuikerosammalta 
Sciuro-hypnum glaciale ja paasisammalia Schis-
tidium spp., tunturitierasammalta Racomitrium 
sudeticum ja tunturipuroissa viihtyvä kimppu-
tierasammalen Racomitrium fasciculare kookas 
ja niukkahaarainen tyyppi. Ruotsista kurkki-
osammalen seuralaisina mainitaan myös kimp-
putierasammal, metsäkamppisammal Sanionia 

uncinata ja koukkupurosammal Hygrohypnum 
ochraceum.

Kannan kehitys ja uhanalaisuus
Tuoreimmat havainnot kurkkiosammalesta 
ovat Enontekiön Lapista Haltin Ridnitsohkkal-
ta (2006), Urtaspahdalta (2007) ja Urtasvaaralta 
(2007) sekä Kittilän Lapista Kolarin Yllästun-
turilta (1997). Ridnitsohkkan itärinteen sula-
vesipuron terassilla on muutaman neliömetrin 
kokoinen yhtenäinen kasvusto. Yllästunturin 
Varkaankurun latvoilla on elinvoimainen usean 
neliömetrin laajuinen kasvusto kalliolla, jonka 
yli sulamisvedet valuvat. Kolarin kasvupaik-
ka on selvästi erillään päälevinneisyysalueelta 
Skandien tuntureilta. Sammalta on löydetty 
lisäksi kuudelta paikalta Enontekiöltä Käsivar-
ren suurtuntureiden alueelta vuosina 1920–1989: 
Kitsipahta, Perfevanghi, Tuolljehuhput, Guon-
jarvanghi, Kahperusvaarojen itäosa ja Kieddit-
sohkka. Guonjarvanghilta on keräys vuodelta 
1989, muiden esiintymien tilasta ei ole tietoa.

Kurkkiosammalen uhanalaisuuden syynä 
on sen pieni populaatiokoko. Sammalen Ylläk-
sen esiintymää uhkaa laskettelurakentaminen. 
Muuten pienten hajanaisten esiintymien uhkana 
ovat erilaiset satunnaistekijät sekä mahdollisesti 
ilmaston lämpeneminen.

Uhanalaisuus Euroopassa
EUR: LC, EST: -, NOR: LC, SWE: LC
Kurkkiosammal ei ole uhanalainen Euroopassa. 
Se on Norjassa ja Ruotsissa harvinainen, mutta 
ei uhanalaiseksi luokiteltu. Espanjassa laji on 
vaarantunut, ja se on luokiteltu uhanalaiseksi 
myös Venäjällä Murmanskin alueella.
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Suojelu
Kitsipahta on Mallan luonnonpuistossa, muut 
Käsivarren esiintymät ovat erämaa-alueella 
mukaan lukien Kahperusvaarojen itäpuolien ja 
Guonjarvanghin esiintymä. Ylläksen esiintymä 
on kansallispuiston rajauksen ulkopuolella.

Kurkkiosammalta tulee etsiä vanhoilta kas-
vupaikoilta ja muualtakin sopivista elinympä-
ristöistä. Nykyesiintymän tilaa Ylläksellä tulee 
seurata ja sen säilyminen tulee varmistaa suo-
jelutoimin.

Synonyymit
Hydrogrimmia mollis (Bruch & Schimp.) Loeske

Kirjallisuus
Enroth 1988, Greven 1995, 1999, Mårtensson 
1956

Viittaus
Enroth, J. 2009: Grimmia mollis – vaarantunut.

Gymnocolea borealis (Frisvoll & Moen) R.M.Schust.

lettoruoppasammal, nordlig päronsvepemossa
Vaarantunut VU A1c, D2

Heimo: Jungermanniaceae Lahko: Jungermanniales Luokka: Jungermanniopsida

Tunnistaminen
Lettoruoppasammal on kellanvihreä tai rus-
kehtava, yleensä 1–3 cm pitkä, 1,2–2,3 mm le-
veä maksasammal. Sen kohenevat varret ovat 
harvahaaraisia tai haarattomia. Lehdet ovat vi-
noittain ja etäällä toisistaan, litteitä tai koveria, 
muodoltaan lähes pyöreitä tai soikeita, yleensä 
2-liuskaisia ¼–⅓ lehden pituudesta. Lehtien 
molemmat reunat ovat käänteisiä. Lehtiliuskat 
ovat leveän kolmiomaisia tai soikeita, terävä- tai 
yleensä tylppäkärkisiä. Lovi on kapea, tyveltään 
hieman kaartunut. Lehden keskiosassa solut 
ovat kooltaan 22–28 x 24–30 µm. Lehtisolujen 
seinät ovat paksuuntuneita, niiden trigonit pie-
niä ja kutikula selvästi juovikkaan papillikas. 
Vatsalehdet ovat keihäsmäisiä tai 1-solurivisiä. 
Siittiöpesäkkeiden tukilehdet ovat varsilehtiä 
pystympiä, vartta vasten painuneita ja tyves-
tään pullistuneita. Ne sijaitsevat tähkämäisinä 
3–4 lehtiparin ryhminä varsilla. Naaraskasveil-
la lehdet ovat lähekkäin. Lähes neliömäiset, 
2–4-liuskaiset periketiaalilehdet ovat poimui-
sia tai hampaisia. Pidentyneen nuijamainen tai 
vastamunamainen periantti on lähellä suuta 3–4 

-poimuinen ja lähes umpinainen, 
ja suu on liuskoittunut.

Lettoruoppasammal muistut-
taa ennen kaikkea nevaruoppa-
sammalta G. inflata, mutta lajien 
kasvupaikat ovat varsin erilaiset. 
Lettoruoppasammal kasvaa ni-
mensä mukaisesti ravinteikkailla 
soilla, kun taas nevaruoppasam-
mal kasvaa karuilla kallioilla ja 
hiekkamaalla olevissa kosteissa 
painanteissa ja lammikoissa tai 
karuilla soilla ruopissa. Lisäksi 
nevaruoppasammalen lehtisolut 
eivät ole juovikkaan papillikkai-
ta, ja sillä on yleisesti irtoilevia, 
munamaisia periantteja. Samoin karuilla soilla 
kasvava silmäkerihmasammal Cladopodiella flui-
tans voi muistuttaa lettoruoppasammalta, mutta 
kasvupaikkaerojen ohella sileät lehtisolut, hyvin 
pienet vatsalehdet ja lusikkamaisen pyöreälo-
viset lehdet ovat helposti havaittavat erot laji-
en välillä. Lettoruoppasammal voi muistuttaa 
myös letoilla kasvavia hammassammalia Leioco-
lea spp., mutta niiden vatsalehdet ovat yleensä 
suurempia ja liuskaisia tai ne puuttuvat.

Levinneisyys
Koko alueellaan harvinaisen lettoruoppasam-
malen yleislevinneisyys on subarktinen ja bore-
aalinen. Sammal on kuvattu melko äsken (1980), 
joten täyttä kuvaa sen levinneisyydestä ei kui-
tenkaan vielä tunneta. Se on löydetty ainoastaan 
Pohjoismaista Norjasta, Ruotsista ja Suomesta 
sekä Grönlannista, missä se esiintyy arktisella 
vyöhykkeellä. Kasvi on harvinainen Suomessa 
ja se tunnetaan vain neljästä esiintymästä Poh-
jois-Suomessa. Kn, OP, Ks.
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Biologia
Kaksikotisen lettoruoppasammalen kasvustois-
sa tavataan usein sekä koiras- että naarasversoja, 
ei kuitenkaan Suomesta tunnetuissa esiintymis-
sä. Suvullinen lisääntyminen lienee harvinais-
ta, sillä itiöpesäkkeitä ei tunneta. Suvuttomaan 
lisääntymiseen erikoistuneita rakenteita letto-
ruoppasammalella ei ole. Näin ollen sen lisään-
tymis- ja leviämiskyky lienee rajoittunut.

Lettoruoppasammal kasvaa yleensä muiden 
sammalten seurassa letoilla. Sen sanotaan viih-
tyvän erityisesti tiheän kasvillisuuden seassa. 

Seuralaislajit
Lettoruoppasammal viihtyy muiden lettosam-
malten kuten rimpisirppisammalen Scorpidium 
revolvens, lettoväkäsammalen Campylium stella-
tum ja matosammalen Pseudocalliergon trifarium 
seurassa.

Kannan kehitys ja uhanalaisuus
Suomessa laji tunnetaan yhteensä neljältä pai-
kalta. Sillä on yksi kasvupaikka Kainuussa 
Paltamossa (Hevossuo 1993) ja kaksi paikkaa 
Kuusamossa (Rytisuo 1983 ja Puukkosuo 1994) 
sekä yksi Oulun Pohjanmaalla Pudasjärvellä 
(Ala-Lintusuo 1994). Esiintymien tarkka sijainti 
ei ole tiedossa, sillä laji on löytynyt muiden sam-
malten mukana kerätyistä näytteistä, eikä sitä 
ole onnistuttu löytämään uudelleen esimerkiksi 
Rytisuolta. Lajille sopivista lettosoista suuri osa 
on raivattu pelloiksi tai ojitettu metsän kasva-
tusta varten, mikä on vähentänyt lajille sopivien 
elinympäristöjen määrää sen levinneisyysalu-

eella. Elinympäristön muuttuminen on uhka säi-
lymiselle, mutta pieniä esiintymiä voivat uhata 
myös erilaiset satunnaistekijät. 

Uhanalaisuus Euroopassa
EUR: K, EST: -, NOR: LC, SWE: LC
Lettoruoppasammal on Euroopassa puutteelli-
sesti tunnettu. Laji on harvinainen sekä Ruot-
sissa että Norjassa, mutta sitä ei ole arvioitu 
kummassakaan maassa uhanalaiseksi.

Suojelu
Paltamon Hevossuon ja Pudasjärven Ala-Lin-
tusuon esiintymät kuuluvat soidensuojeluoh-
jelmaan ja Natura 2000 -verkostoon. Kuusamon 
esiintymät ovat Oulangan kansallispuistossa. 
Tunnettujen esiintymien tilanne tulee selvittää 
ja lajia etsiä lettoalueilla sopivista kasvupaikois-
ta. Lajin levinneisyys tuskin tunnetaan riittävän 
hyvin muun muassa siksi, että sen voi sekoit-
taa nevaruoppasammaleen tai silmäkerihma-
sammaleen. Myös sammalen ohuiden varsien 
havaitseminen tiheän kasvillisuuden seasta voi 
olla vaikeaa.

Synonyymit
Lophozia borealis Frisvoll & Moen

Kirjallisuus
Frisvoll & Moen 1980, Söderström 1990 

Viittaus
Piippo, S. 2009: Gymnocolea borealis – vaaran-
tunut.

Gymnostomum calcareum Nees & Hornsch.  

kalkkipahkurasammal, liten kalkkuddmossa
Äärimmäisen uhanalainen CR §  •  B1+2c

Heimo: Pottiaceae Lahko: Pottiales Luokka: Bryopsida

Tunnistaminen
Kalkkipahkurasammal on 0,5–2(–10) cm kor-
keina tiiviinä kasvustoina tai tuppaina kasvava 
kirkkaan  vihreä kärkipesäkkeinen lehtisammal. 
Vanhat tuppaat saattavat olla 10 cm paksuisia, 
vaikka vihreät versot ovat vain millimetrin tai 
parin mittaisia. Lehdet ovat kapeita, kosteina 
hieman taakääntyneitä tai sojottavia, kuivina 
sisääntaipuneita ja hieman kiertyneitä ja reu-
noiltaan tasaisia. Lehden kärki on tylpähkö. 
Keski suoni ulottuu kärjen tuntumaan, lehden 
tyvessä se on 30–40 µm levyinen. Solut ovat leh-
den ylä osassa pyöreähköjä tai neliön muotoisia, 
leveydeltään 4–7 µm, hienopapillisia ja läpinä-
kymättömiä, tyveä kohti suorakaiteen muotoi-

sia ja sileitä. Varren juurtuma-
hapset ovat väriltään oransseja 
tai kellertäviä. Soikea ja suora 
suuvarukseton itiöpesäke on 
kellertävän perän päässä. Itiöt 
ovat pieniä, 8–10 µm.  

Lähisukuinen viherpahku-
rasammal G. aeruginosum on 
selvästi kookkaampi, ja sen 
keskisuoni on lehden tyvessä 
leveydeltään 45–70 µm. Sen 
juurtumahapset ovat tumman 
punaruskeita. Itärajan takaa 
Kuusamon Paanajärven Kul-
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makkapurolta ja Sallan Kutsasta on kerätty 
läheinen pahkurasammallaji G. boreale, jonka 
lehtisolut ovat kalkkipahkurasammalen soluja 
leveämpiä, n. 10 µm ja kookaspapilliset. Se on 
kuvattu tieteelle uutena 1986. Laji on kerätty 
2000-luvulla myös Ruijasta ja on mahdollisesti 
löydettävissä Suomesta.

Levinneisyys
Kalkkipahkurasammalen levinneisyysalue 
on hyvin laaja käsittäen pohjoisen ja eteläisen 
pallon puoliskon lauhkeat alueet ja Välimeren 
ilmasto alueiden kalkkiseudut. Euroopassa sam-
mal kasvaa etenkin etelä- ja keskiosissa. Poh-
jois-Euroopassa se on harvinainen ja eteläinen. 
Kalkkipahkurasammal tunnetaan Latviasta ja 
Virosta, missä se kasvaa jokseenkin harvinaisena 
Itämeren saarilla ja paikoin mantereella. Suomen 
lähialueilla se tunnetaan Venäjältä Karjalan ta-
savallasta Laatokan Karjalasta. Pohjois maista se 
tunnetaan Suomen lisäksi Etelä-Ruotsista, mut-
tei Tanskasta eikä Norjasta. Suomen esiintymät 
ovat Euroopan pohjoisimmat. V, PK, Kn. 

Biologia
Kalkkipahkurasammal on kaksikotinen ja se 
tuottaa päälevinneisyysalueellaankin vain har-
voin itiöpesäkkeitä. Suomalaisissa kasvustoissa 
itiöpesäkkeitä ei ole tavattu lainkaan eikä ole 
edes varmaa, onko niissä molempia sukupuolia. 
Itiöt ovat hyvin pieniä ja todennäköisesti suoma-
laiset esiintymät ovat tulosta aikoinaan tapahtu-
neesta kaukolevinnästä. Hyvään levintäkykyyn 
viittaa lajin poikkeuksellisen laaja levinneisyys 
maapallolla. 

Kalkkipahkurasammal kasvaa hienojakoisel-
la kalkkipitoisella maalla suojaisissa kohdissa. 
Sammal on hyvin pitkäikäinen, ja kookkaat 
tup paat lienevät useiden vuosikymmenten 
ikäisiä. Juankosken kasvupaikka on monimuo-
toisesta kasvilajistostaan tunnettu järvenrannan 
kalkkikallioniemi. Vedestä ylikalteville kalkki-
kalliopenkereille heijastuva valo luo lajille läm-
pötaloudellisesti suotuisat kasvuolosuhteet. 
Kalkkipahkurasammal kasvaa ylikaltevien 
pengerten suojaisissa tyvissä paksuina mättäi-
nä hienojakoisella kalkkimaalla. Paimiossa laji 
kasvaa lehtokallion ylikaltevan tyven raoissa, 
joista tihkuu kalkkipitoista vettä. Virossa kalk-
kipahkurasammalta kasvaa alvareilla ja kalkki-
kallioiden raoissa. Isossa Britanniassa, missä se 
tuottaa toisinaan itiöpesäkkeitäkin, sitä tavataan 
luonnonympäristöjen ohessa myös muurien ja 
seinien raoista rapautuvalta kalkilta. 

Seuralaislajit
Kalkkipahkurasammalen nykykasvupaikalla 
seuralaisia ovat mm. kalkkikahtaissammal Dis-
tichium capillaceum, sahahitusammal Seligeria 
donniana, pahtanurmikka Poa glauca ja tumma-
neidonvaippa Epipactis atrorubens. Lähistöllä 
kasvavat mm. kalliopahkurasammal Hyme-
nostylium recurvirostrum ja itutumpurasammal 
Didymodon rigidulus. 

Kannan kehitys ja uhanalaisuus
Kalkkipahkurasammal on Suomessa löydetty 
kolmelta paikalta. Tunnetuin löytöpaikka on 
Juankosken (PK) Huosiaisniemessä (1917), mis-
sä laji kasvaa edelleen (1998) kahdessa erillises-
sä esiintymässä. Sammalen kasvuympäristö on 
hieman umpeutunut, mutta pienialaisten esiin-
tymien tila lienee vakaa. Uusin havainto on Pai-
mion (V) Varkaankellarinmäeltä (2007). Hidas-
ta umpeenkasvua lukuun ottamatta välittömiä 
uhkatekijöitä ei ole näköpiirissä nykykasvupai-
koilla. Kainuusta sammal tunnetaan Pal tamon 
Melalahden Viilonkalliolta (1940), mistä sitä ei 
ole enää myöhemmin pystytty paikanta maan, 
ja esiintymä saattaa olla hävinnyt. 

Uhanalaisuus Euroopassa 
EUR: LC, EST: LC, NOR: -, SWE: EN 
Kalkkipahkurasammal on elinvoimainen Euroo-
passa. Ruotsissa sammal on erittäin uhanalai nen. 
Sieltä tunnetaan viisi kasvupaikkaa Got lannista 
ja kaksi mantereelta, mutta lajia ei ole havaittu 
1980-luvun jälkeen. Laji on luokiteltu vaarantu-
neeksi Saksassa.

Suojelu 
Kalkkipahkurasammalen nykyesiintymät Huo-
siaisniemessä ja Varkaankellarinmäellä sijaitse-
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vat suojelualueella. Esiintymät säilyvät todennä-
köisesti il man hoitoa, kunhan olosuhteet säilyvät 
ennallaan. Lähiympäristön varovainen raivaus 
umpeenkasvun estämiseksi voi olla hyödyksi 
kasvustoille. Viilonkallion vanha kasvupaikka 
on turvattu muun arvokkaan lajistonsa vuoksi 
ja kohdetta laidunnetaan valtakunnallisesti ar-
vokkaana perinnebiotooppina, mikä hyödyntää 
kalkkipahkurasammalta, mikäli tämä esiintyy 
alueella edelleen. Lajin esiintyminen alueella 
tulee selvittää. Kalkkipahkurasammal on hyvä 
pitää mielessä eteläisen Suomen kalkkikallioilla 
liikuttaessa. 

Synonyymit
Hymenostylium calcareum (Nees & Hornsch.) 
Mitt. 
Weissia calcarea (Nees & Hornsch.) Müll.Hal.

Kirjallisuus
Cronberg 1998h, Nyholm & Hedenäs 1986

Viittaus
Syrjänen, K. 2009: Gymnostomum calcareum 
– äärimmäisen uhanalainen.
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Hamatocaulis lapponicus (Norrl.) Hedenäs   

lapinsirppisammal, taigakrokmossa
Erittäin uhanalainen EN §  •  DII  •  vastuulaji  •  A1c, B1+2cd

Heimo: Calliergonaceae Lahko: Hypnales Luokka: Bryopsida

vallasta ja Murmanskin alueelta. 
Laji on harvinainen Ruotsissa. 
Tanskasta ja Norjasta sitä ei ole 
löydetty. Suomessa sammalta on 
laajalti, mutta esiintymisen pai-
nopiste on pohjoisessa. U, EH, 
ES, PH-EnL. 

Biologia
Lapinsirppisammal on kaksikoti-
nen ja harvoin itiöpesäkkeellinen. 
Itiöt ovat pieniä ja siten kaukole-
vintään sopivia. Paikallisesti sam-
mal levinnee pääasiassa verson-
kappaleiden avulla. Lapinsirppi-
sammal on pitkäikäinen, isoja 
kasvustoja muodostava tai niukkana, joskus 
vain yksittäisinä versoina muiden sammalien 
seassa kasvava. Laikut ovat kuitenkin enimmäk-
seen yksittäisiä laajalla suoalueella, joten sam-
malta voinee pitää heikkona kilpailijana.

Lapinsirppisammal kasvaa keskiravinteisilla 
rimpinevoilla ja -letoilla pysyvästi vetisillä pin-
noilla. Usein paikalla on lähteisyyttä tai luhtai-
suutta. Kasvillisuudessa on ruostelähteisten koi-
vulettojen piirteitä. Hapettomien suonalaisten 
pohjavesien tuoma lisä suon ravinteisuuteen on 
kasvupaikoilla usein merkittävä. Ravinteisuus 
on kuitenkin yleensä melko niukka, usein kiilto-
sirppisammalen kasvupaikkoja niukempi. Hap-
pamuuden on todettu vaihtelevan pH 5,8–6,2, 
joskus jopa alle 5:n. Sammal tuntuu suosivan 
pysyvästi märkinä säilyviä kasvupaikkoja. Eten-
kin eteläiset kasvupaikat ovatkin metsälampien 
kelluvan nevareunuksen rantapalteella tai au-
koissa vesirajassa tai kokonaan upoksissa. 

Seuralaislajit
Lapinsirppisammalen seurassa kasvaa muita 
samankaltaisten kasvupaikkojen sammalia, 
kuten rimpisirppisammal, lettolierosammal, 
hetekuirisammal Calliergon giganteum, kampa-
sammal Helodium blandowii, hetesirppisammal 
Warnstorfia exannulata, aapasirppisammal W. 
procera, heterahkasammal Sphagnum warnstorfii, 
keräpäärahkasammal S. subsecundum, lampare-
rahkasammal S. platyphyllum ja lettonauhasam-
mal Aneura pinguis. Lapinsirppisammalen kas-
vupaikoilla tavataan usein myös vehkaa Calla 
palustris, liereäsaraa Carex diandra ja myrkkykei-
soa Cicuta virosa.

Tunnistaminen
Lapinsirppisammal on isokokoinen, n. 10 cm 
pitkä (upoksissa kasvaessaan jopa 20 cm), ta-
vallisesti pystyversoinen, vähähaarainen, kel-
lanvihreä, ruskehtava tai punertava haarape-
säkkeinen lehtisammal. Verson kärki on yleensä 
sivulle kaartuva, mutta ei aina silmiinpistävän 
koukkuinen. Lehdet ovat tyveltä leveitä, varres-
ta ulospäin suuntautuneita, soikeita, kouruisia, 
käyriä, suippokärkisiä ja hieman pitkittäin poi-
muisia. Lehden kärkiosaan ulottuva keskisuoni 
on ohuehko. Lehtisolut ovat kapeita ja pitkiä. 
Tyvinurkkasolut puuttuvat. Pesäkeperä on pit-
kä ja pesäke sivulle kaartuva. Itiöt ovat pieniä, 
13–24 µm.

Kiiltosirppisammal → H. vernicosus on hyvin 
läheinen laji. Se on pienikokoisempi, tavallisesti 
runsaasti kaksipuolisesti haarainen, kellertävä 
tai ruskehtava. Verson kärki on kävelykeppimäi-
sesti sivulle kaartunut. Lehden tyvi on varren-
myötäinen ja lapa selvästi pitkittäispoimuinen. 
Vedessä kasvava lapinsirppisammal saattaa 
muistuttaa isoa rimpisirppisammalta Scorpidium 
revolvens, jolla on lehden tyvellä muutamia isoja 
ohutseinäisiä tyvinurkkasoluja. Samankokoisel-
la lettolierosammalella S. scorpioides ei ole leh-
dessä keskisuonta. Se on myös tavallisesti rus-
keampi. Näillä lajeilla on varressa keskijänne, 
joka puuttuu Hamatocaulis -suvun lajeilta.

Levinneisyys
Lapinsirppisammalta on pohjoisen pallonpuo-
liskon havumetsävyöhykkeen mantereisissa 
osissa. Sen levinneisyys tunnetaan kuitenkin 
huonosti. Euroopan lisäksi sitä on Aasian poh-
joisosassa ja läntisessä Pohjois-Amerikassa. Kes-
ki-Euroopasta on vanha tieto Saksasta. Sammal 
tunnetaan Latviasta ja Venäjältä Karjalan tasa-
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Kannan kehitys ja uhanalaisuus
Monen muun suosammalen tapaan lapinsirppi-
sammal on menettänyt soitten ojituksen ja lampi-
en kuivauksen tai veden laadun muutosten takia 
lukuisasti kasvupaikkojaan. Suomessa samma-
lella on ollut kaikkiaan n. 80 esiintymää, joista 
nykyisiä kasvupaikkoja on 23 sekä Etelä-Suomen 
lammenreunuksilla että Pohjois-Suomen soilla. 
Osa niistä on löydetty vasta viime vuosina. Lajilla 
saattaakin olla ennestään tuntemattomia kasvu-
paikkoja. Monet, varsinkin Lapin esiintymät, on 
ilmoitettu epätarkasti, joten niiden etsiminen on 
ollut vaikeaa. Ainakin noin neljänneksen tunne-
tuista esiintymäpaikoista on todettu hävinneen. 
Elinvoimaisimpia kannat ovat Pudasjärvellä ja 
Utajärvellä (OP) Olvassuon Natura-alueella (5 
esiintymää), Kolarin (KiL) Teuravuoman itä-
osassa (2 esiintymää) ja Pelkosenniemen (SoL) 
Luiron soilla (2 esiintymää). Jyväskylän (PH) 
Härkösuon ja Suomussalmen (Kn) Isopäänlam-
men esiintymät ovat niukempia, samoin Etelä-
Hämeessä Hollolan, Janakkalan, Kangasalan ja 
Rengon, Keski-Pohjanmaalla Siikajoen, Oulun 
Pohjanmaalla Ylikiimingin, Muhoksen, Tyrnä-
vän ja Hailuodon sekä Koillismaalla Oulangan 
kansallispuiston esiintymät.

Sammal lienee ollut aikaisemmin soilla ylei-
sempi. Siikajoella ja Hailuodossa sitä on löydetty 
turvekerroksista melko läheltä pintaa. Mahdol-
lisesti viime vuosisadan alkupuolella alkanut il-
maston lämpeneminen on ollut lapinsirppisam-
malelle haitallista. Tulevaisuuden uhkia ovat yhä 
ojitukset ja vesirakentaminen. Ilmaston muutos 
uhannee lajin säilymistä myös jatkossa. 

Uhanalaisuus Euroopassa 
EUR: VU, EST: -, NOR: -, SWE: EN
Lapinsirppisammal on Euroopassa vaarantunut. 

Ruotsissa se on luokiteltu erittäin uhanalaiseksi. 
Ruotsin kuudesta vanhasta esiintymästä vain 
yksi on jäljellä. Kolme uutta löytöpaikkaa si-
jaitsevat Norrbottenissa lähellä Suomen rajaa. 
Venäjällä sammal on uhanalaisten lajien listoil-
la Karjalan tasavallassa ja Murmanskin alueilla. 
Saksasta se on hävinnyt.

Suojelu 
Lapinsirppisammalen nykyesiintymistä useat 
ovat Natura 2000 -alueilla. Etelä-Suomen lam-
menrantaesiintymistä vain Kangasalan Särkijär-
vi kuuluu Natura 2000 -alueisiin, mutta muita-
kin ollaan liittämässä suojelun piiriin.

Vielä suojelemattomat nykyesiintymät erityi-
sesti Etelä-Suomessa (Hollolan Kotajärvi, Janak-
kalan Mäyrälammi, Kangasalan Hautalammi ja 
Rengon Likolammi) tulee suojella. Lapinsirppi-
sammalen vanhoja esiintymiä mm. Enontekiöllä 
on pyrittävä paikallistamaan ja uusien esiinty-
mien etsimistä on syytä jatkaa ja tehostaa. Tun-
nettujen esiintymien tilaa tulee seurata.

Synonyymit
Drepanocladus lapponicus (Norrl.) Smirn.
Scorpidium lapponicum (Norrl.) Tuom. & 
T.J.Kop.

Kirjallisuus
Hedenäs 1989, 1993, 1994b, Ruuhijärvi 1962, 
Sallantaus 2006, Sallantaus & Turunen 2005, 
Syrjänen 2001d, Tuomikoski & Koponen 1979, 
Westerberg & Johansson 2003

Viittaus
Ulvinen,T. & Sallantaus, T. 2009: Hamatocaulis 
lapponicus – erittäin uhanalainen.

Hamatocaulis vernicosus (Mitt.) Hedenäs    

kiiltosirppisammal, käppkrokmossa
Vaarantunut VU DII  •  vastuulaji  •  A1c

Heimo: Calliergonaceae Lahko: Hypnales Luokka: Bryopsida

Tunnistaminen
Pystyversoinen, 5–10 cm pitkä, joskus pitem-
pikin, tavallisesti runsaasti kaksipuolisesti 
haarainen kiiltosirppisammal on kellertävä tai 
ruskehtava haarapesäkkeinen lehtisammal. 
Verson kärki on kävelykeppimäisesti sivulle 
koukistunut. Lehdet ovat kapeatyvisiä, tyveltä 
varrenmyötäisiä, ja lapa on pitkittäin poimui-
nen, kouruinen, käyrä ja suippokärkinen, kärjes-
sä on usein kapea nipukka. Keskisuoni ulottuu 
lehden kärkiosaan. Lehden lavan tyvi on usein 

tummanruskea. Lavan solut ovat 
pitkiä ja kapeita, tyvinurkkasolut 
puuttuvat. Pesäkeperä on pitkä, ja 
pesäke on käyrä. Itiöt ovat pieniä, 
11–22 µm.

Kiiltosirppisammalta muistut-
taa suuresti lettosirppisammal 
Scorpidium cossonii. Sillä lehdet 
ovat poimuttomia ja tasaisemmin 
käyriä, ja lehden tyvinurkissa on 
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muutamia pulleita ohutseinäisiä soluja. Varren 
pinnalla on ohutseinäisten solujen kerros ja var-
ressa keskusjänne, jotka kiiltosirppisammalelta 
puuttuvat. Sammalen väri on kellanruskea tai 
punaruskea. Lapinsirppisammal → H. lapponi-
cus on suurikokoisempi ja vähähaarainen. Sen 
lehden tyvi on ulospäin suuntautunut ja leve-
nevä. Sammalessa voi olla punaista väriä. Luh-
tasirppisammal Drepanocladus aduncus on kiilto-
sirppisammalta hennompi ja väriltään vaalean 
vihreä. Lisäksi sen lehtien tyvinurkkasoluryhmä 
on hyvin iso. 

Levinneisyys
Kiiltosirppisammalta kasvaa laajalti Pohjoisella 
pallonpuoliskolla Euraasiassa ja Pohjois-Ame-
rikassa lauhkeassa ja etenkin viileässä vyöhyk-
keessä. Se mainitaan löydetyksi myös Keski-
Amerikasta, Etelä-Amerikan pohjoisosista ja 
Afrikasta. Tanskassa sekä Baltian maissa kiil-
tosirppisammal on harvinainen. Sammal tun-
netaan Färsaarilta ja Huippuvuorilta. Venäjällä 
sammalta on mm. Karjalan tasavallassa ja Mur-
manskin alueella. Skandinaviassa sitä on laajalti 
Ruotsin keski- ja pohjoisosissa, Norjassa se on 
harvinainen. Suomessa sammalta on löydetty 
koko maasta Ahvenanmaalta Inarin Lappiin, 
yleisin se on ollut Pohjois-Suomen lettoalueilla. 
A–ES, EP–InL.

Biologia
Itiöpesäkkeet ovat kaksikotisella kiiltosirppi-
sammalella harvinaisia. Itiöt ovat pieniä, mistä 
on etua kaukolevinnässä. Sopivissa rimmissä 
sammal saattaa muodostaa jopa kymmenien 
neliömetrien yhtenäisiä pitkäikäisiä kasvustoja, 
toisissa paikoissa sitä on vain yksittäisiä versoja 
muiden sammalten seassa. 

Kiiltosirppisammal kasvaa ravinteisilla, läh-
teisillä soilla ja luhtaisilla rantasoilla. Luonteen-
omainen se on ruostevetisten koivulettojen väli- 
ja rimpipinnoilla. Karuissa nevarimmissä se ei 

viihdy, ei myöskään runsaskalkkisten lettojen 
alueella tai huurresammallähteiden äärellä. Se 
lienee heikko kilpailija, joka on hyötynyt karjan 
laiduntamisesta, ehkä soitten niitostakin. Myös 
porojen ja hirvien tallaaminen lähdesoilla on 
sille eduksi.

Seuralaislajit
Tavallisempien lettosammalten ohella luon-
teenomaisia seuralaisia ovat: lettokuirisammal 
Calliergon richardsonii, kampasammal Helodium 
blandowii, lettokilpisammal Cinclidium stygium 
ja rassisammal Paludella squarrosa, harvinaisena 
myös pohjanväkäsammal → Campylium laxifo-
lium. Putkilokasveista ympäristössä kasvavat 
usein lettorikko Saxifraga hirculus, lettotähtimö 
Stellaria crassifolia ja lettosara Carex heleonastes.

Kannan kehitys ja uhanalaisuus
Kiiltosirppisammal on taantunut voimakkaasti 
etenkin levinneisyysalueensa eteläosissa. Suo-
messa esiintymiä tunnetaan koko maasta yli 400. 
Maan eteläosissa Ahvenanmaalta Keski-Pohjan-
maalle sammalella on ollut n. 100 esiintymäpaik-
kaa. Niistä on enää parikymmentä jäljellä. Ah-
venanmaalta sammalen katsotaan hävinneen. 
Pohjoisessa Kainuusta Inarin Lappiin sammalta 
on etenkin rehevämmillä seuduilla, mutta tääl-
läkin soiden ojitus, pelloksi raivaus, laidunta-
misen loppuminen, veden laadun muutokset 
luhtarannoilla ja erilaiset rakentamistoimet 
ovat tuhonneet lukuisia kiiltosirppisammalen 
kasvupaikkoja. Pohjois-Suomesta tunnetaan yli 
300 esiintymää, joista viime vuosien tehostetun 
etsinnän seurauksena ⅔ on uusia löytöpaikkoja. 
Vanhoista, ennen vuotta 1990 löydetyistä poh-
joisista esiintymistä kuitenkin joka seitsemäs 
on hävinnyt. Kiiltosirppisammalen esiintymiä 
uhkaavat yhä ojitukset, mukaan luettuina kun-
nostusojitukset sekä rakentaminen.

Uhanalaisuus Euroopassa
EUR: VU, EST: NT, NOR: VU, SWE: NT
Kiiltosirppisammal on Euroopassa vaarantu-
nut. Se on uhanalainen monissa maissa, mm. 
erittäin uhanalainen Saksassa ja äärimmäisen 
uhanalainen Hollannissa, vaarantunut Espan-
jassa ja Norjassa ja harvinainen Iso-Britanniassa. 
Luxemburgista sen on todettu hävinneen. Ruot-
sissa se on silmälläpidettävä, osa esiintymistä 
on tuhoutunut, näin on käynyt etenkin maan 
eteläosan kasvupaikoille. 

Suojelu
Kiiltosirppisammalen kanta on elinvoimaisin 
Keski-Lapissa, missä sammalta on useilla Na-
tura 2000 -alueilla etenkin Itä-Kittilässä sekä 
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Pelkosenniemen ja Sodankylän parhailla soilla. 
Myös Koillismaalla, Lapin kolmion alueella ja 
Kainuussa sammalella on vankkoja esiintymiä 
suojelualueilla. Etelämpänä 14 nykyesiintymää 
on Natura 2000  -alueilla, näistä elinvoimaisim-
pia ovat Etelä-Hämeessä Kalvolan Peurasuon 
ja Janakkalan Suursuon sekä Jäppilän (PS) Ma-
jootsuon esiintymät. Eteläisin suojeltu esiinty-
mä on Karkkilan (V) Haavistossa ja lounaisin 
Oripään (St) Myllylähteellä. Monet esiintymistä 
ovat pieniä ja sammalen häviäminen alueilta on 
mahdollista.

Monet nykyiset kiiltosirppisammalesiintymät 
ovat vielä suojaa vailla. Ne tuleekin rajata luon-
nonsuojelualueiksi. Vaikka sammalta on viime 
aikoina etsittykin vanhoilta esiintymäpaikoilta, 

monen nykytila on vielä selvittämättä. Myöskään 
hoitotoimien tai soiden ennallistamisen vaikutuk-
sia sammalen esiintymäpaikoilla ei ole selvitetty.

Synonyymit
Drepanocladus vernicosus (Mitt.) Warnst. 
Limprichtia vernicosa (Mitt.) Loeske
Scorpidium vernicosum (Mitt.) Tuom.

Kirjallisuus 
Hedenäs 1989, 1993, 1994e, Heikkilä 1992, Syr-
jänen 2001e, Tuomikoski 1973, Ulvinen 2001a

Viittaus
Ulvinen, T. 2009: Hamatocaulis vernicosus – vaa-
rantunut.

Haplomitrium hookeri (Sm.) Nees

teilisammal, kurragömmamossa
Hävinnyt RE

Heimo: Haplomitriaceae Lahko: Haplomitriales Luokka: Jungermanniopsida

Tunnistaminen
Teilisammal on maksasammal, jonka haarat-
tomat varret nousevat juurakkomaisesta ver-
sonosasta pystykasvuisina, noin senttimetrin 
mittaisina. Vaihtelevan soikeat, vaaleanvihreät 
lehdet ovat hyvin tiheässä ja varren latvassa 
lähes silmumaisesti. Kylki- ja vatsalehdet ovat 
keskenään samanlaisia, ehytreunaisia tai lähes 
ehyitä. Teilisammalelle on tyypillistä hyvin ke-
hittynyt maanalaisten varsien verkosto, jollais-
ta ei ole muilla maksasammalilla. Kehittyvien 
munapesäkkeiden suojaksi muodostuu varren 
solukosta rakenne, varsikalyptra. Itiöt ovat kool-
taan 25–30 μm.

Teilisammal ei muistuta läheisesti muita Suo-
messa kasvavia maksasammalia.

Levinneisyys
Teilisammalta esiintyy pohjoisella pallonpuo-
liskolla lauhkeilla ja viileillä alueilla. Sitä on 
harvinaisena Pohjois- ja Keski-Euroopassa vuo-
ristoissa. Aasiasta sitä on löydetty Intiasta ja Ja-
panista sekä Pohjois-Amerikassa Alaskasta New 
Englandiin. Teilisammalta on myös Färsaarilla, 
Islannissa ja Huippuvuorilla sekä Grönlannissa. 
Baltian maista sitä ei tunneta. Luoteis-Venäjällä 
se tunnetaan Karjalan tasavallasta sekä Lenin-
gradin ja Murmanskin alueilta. Skandinaviassa 
teilisammal esiintyy harvakseltaan Tanskassa, 
Ruotsissa ja Norjassa Ruijaa myöten. Suomes-
ta teilisammalta on löydetty Ahvenanmaalta ja 
Helsingistä. A, U.

Biologia
Teilisammal on kaksikotinen 
laji, jonka naaras- ja koirasver-
sot esiintyvät usein yhdessä. 
Myöhään kesällä tai syksyllä 
kehittyvä itiöpesäke on lyhyt-
ikäinen, minkä takia niitä on 
nähty vain harvoin. Itujyväsiä 
sammal ei muodosta.

Teilisammal vaatii kasvu-
paikaltaan paljasta maata, ja se 
kasvaa usein kostealla hiekalla, 
tulvan avoimina pitämillä ran-
noilla ja poluilla. Laji kykenee 
leviämään vain kilpailuttomille 
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kasvupaikoille eikä kestä sammalkerroksen sul-
keutumista. Teilisammalen maanpäälliset versot 
tuhoutuvat usein talvella, ja se kasvattaa uuden 
varren maanpinnan alapuolisista osistaan. 

Seuralaislajit
Suomesta kerätyissä teilisammalnäytteissä seu-
ralaisina on mm. varstasammalta Pohlia sp. ja 
hitusammalta Cephaloziella sp. Ruotsista teili-
sammalen seuralaislajeina mainitaan tuppinuk-
kasammal Dicranella crispa, rusohiirensammal 
Bryum pallens, resusammalia Fossombronia spp. ja 
muita pioneerilajeja. Norjan tunturiesiintymistä 
mainitaan tavallisimpina seuralaisina rusohii-
rensammalen lisäksi röyhelösammal Blasia pu-
silla ja hiekkalovisammal Lophozia excisa.

Kannan kehitys ja uhanalaisuus
Teilisammalta on löydetty Ahvenanmaalta ker-
ran Eckerön Storbystä rannalta ja Uudeltamaalta 
kahdelta paikalta Helsingistä (Pasila ja Alppila). 
Kaikki keräykset ovat 1800-luvulta. Kasvupaikat 
Helsingissä ovat tuhoutuneet viimeistään raken-
tamisen myötä. Lajin häviämiseen ovat voineet 
vaikuttaa myös vesien säännöstely ja rantojen 
umpeenkasvaminen laidunnuksen loputtua.

Uhanalaisuus Euroopassa 
EUR: R, EST: -, NOR: NT, SWE: VU 

Teilisammal on luokiteltu harvinaiseksi Euroo-
passa. Pääosa Pohjois-Euroopan löydöistä on 
1800-luvulta. Ruotsissa lajia pidetään vaaran-
tuneena ja Norjassa se on luokiteltu silmälläpi-
dettäväksi. Se on erittäin uhanalainen Saksassa 
ja Espanjassa, ja luokiteltu harvinaiseksi Hollan-
nissa, Puolassa, Sveitsissä ja Itävallassa. Myös 
Venäjällä Murmanskin alueella se on harvinai-
nen. Slovakiassa se on puutteellisesti tunnettu ja 
Tšekistä sen katsotaan hävinneen. 

Suojelu
Teilisammalen löytöpaikat Suomessa eivät kuu-
lu suojelualueisiin. Avointa kasvualustaa vaa-
tivana teilisammalen esiintymät ovat todennä-
köisesti olleet lyhytikäisiä. Lajia kannattaa yhä 
etsiä soveltuvilta kasvupaikoilta, sillä satunnai-
silla ja lyhytaikaisilla kasvupaikoilla on tämä 
pienikokoinen sammal voinut helposti jäädä 
huomaamatta.

Synonyymit
-

Kirjallisuus
Cronberg 1998a

Viittaus
Juslén, A. 2009: Haplomitrium hookeri – hävin-
nyt.

Harpanthus scutatus (F.Weber & D. Mohr) Spruce

korpikaltiosammal, liten måntandsmossa
Vaarantunut VU Alc

Heimo: Geocalycaceae Lahko: Jungermanniales Luokka: Jungermanniopsida

Tunnistaminen
Pieninä kellanvihertävinä kohenevina laikkui-
na tai yksin versoin muiden sammalten seassa 
kasvava korpikaltiosammal on rehevien kor-
pien maksasammal. Valoisemmilla kasvupai-
koilla korpikaltiosammalen versot ja kasvustot 
saattavat joskus kuivuessaan värjäytyä hieman 
punertaviksi. Niukkahaaraiset versot ovat noin 
1 cm pitkiä. Lovikärkiset kylkilehdet ovat vi-
nosti varrensuuntaisesti kiinnittyneitä ja varren 
selkäpuolelta johteisia. Lehtiliuskat ovat leveän 
kolmiomaisia, usein keskenään hieman eriko-
koisia. Lehden lovi on syvyydeltään noin ¼ leh-
den pituudesta ja sen pohja puolikuumainen. 
Vatsalehdet ovat suuria, pitkän kolmiomaisia, 
ja joskus laidassa voi olla muutama hammas. 
Varren vanhemmissa osissa vatsalehdet ovat toi-
sesta laidastaan kylkilehdissä kiinni. Pitkiä val-
koisia ritsoideja on runsaasti varren alapinnal-

la. Sukuelimet sijaitsevat lyhyillä 
varren vatsapuolelta lähtevillä 
haaroilla. 3–4 lehtiparin ryhmi-
nä sijaitsevat siittiöpesäkkeiden 
suojuslehdet ovat kylkilehtiä 
selvästi pienempiä, samoin kuin 
silmumaisen naaraspesäkkeis-
tönkin suojuslehdet. Periantti si-
jaitsee hedelmöittymisen jälkeen 
kehittyvän maan alle työntyvän 
varren (marsupium) kärjessä. Se 
on muodoltaan tylpän kolmikul-
mainen, ja sen matalahampainen 
suu on kapea. 

Korpikaltiosammal voi muis-
tuttaa lovisammalia Lophozia spp., 
joilta kuitenkin vatsalehdet puut-
tuvat tai ovat ainakin kylkilehdis-
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tä erillisiä. Erityisesti nuoret korpikaltiosam-
malen versot voivat muistuttaa pihtisammalia 
Cephalozia spp., mutta myös näiltä puuttuvat 
vatsalehdet. Myös pienet lähisukuisen purokal-
tiosammalen H. flotovianus versot voi sekoittaa 
korpikaltiosammaleen. Purokaltiosammal on 
kuitenkin suurempi, usein tyypillisen likaisen 
ruskehtava ja vatsalehdet ovat pieniä ja kylki-
lehdistä irrallisia.

Levinneisyys
Korpikaltiosammal on levinnyt pohjoisen pal-
lonpuoliskon napavyöhykettä kiertävälle alu-
eelle epäyhtenäisesti ja hieman mereisille alu-
eille painottuen. Se on koko esiintymisalueel-
laan paikoittainen ja harvinainen. Euroopassa 
korpikaltiosammalta tavataan Brittein saarilta 
Pohjois- ja Keski-Venäjälle sekä Kaukasukselle 
ja Balkanin niemimaalle ulottuvalla alueella etu-
päässä alle 1000 m korkeudella, mutta Sveitsissä 
sitä on tavattu aina 2000 m korkeudella saakka. 
Aasiassa korpikaltiosammalta on tavattu Japa-
nissa, ja Pohjois-Amerikassa se esiintyy Labra-
dorin niemimaalta Virginiaan. Baltian maista se 
tunnetaan Virosta ja Latviasta. Venäjällä Suomen 
lähialueilla sitä on myös Karjalan tasavallassa. 
Pohjoismaissa sitä tavataan Skandinavian etelä-
osissa ja Islannissa sekä Huippuvuorilla, mutta 
Tanskasta sammal puuttuu. Suomessa korpikal-
tiosammal on harvinainen ja paikoittainen. V, U, 
EH, ES, PH, PK, PeP.

Biologia
Kaksikotinen korpikaltiosammal tuottaa ajoit-
tain itiöpesäkkeitä. Itiöt ovat pieniä, 9–10 μm 
halkaisijaltaan, ja ne voivat todennäköisesti 
levitä hyvin ilmavirtausten mukana. Itiöpesäk-
keiden tuottamista kuitenkin vaikeuttaa se, että 
kaksikotisen sammalen koiras- ja naarasyksi-
löiden tulee olla riittävän lähellä toisiaan, jotta 
lisääntyminen onnistuisi. Joskus etenkin koi-
rashaarojen kärjissä muodostuu pieniä, soikei-
ta, hieman punertavia itujyväsiä, joiden avulla 
korpikaltiosammal voi levitä paikallisesti.

Sammal vaatii kasvupaikoillaan pysyvästi 
kosteaa pienilmastoa. Se kasvaa kostealla hiek-
kamaalla ja lahopuulla, joskus myös kostealla 
turvemaalla varjoisissa korvissa ja puro- tai 
kalliokuruissa. Suomessa korpikaltiosammal 
kasvaa etupäässä kostealla lahopuulla pienil-
mastoltaan kosteissa ja varjoisissa rehevänpuo-
leisissa korpimetsissä, usein lähteiden tai puro-
jen vaikutuspiirissä. 

Seuralaislajit
Korpikaltiosammal kasvaa samankaltaisten 
kasvupaikkojen sammalten seurassa, joskus 
jopa muiden sammalten päällä. Seuralaisla-

jeina esiintyvät usein mm. pohjanlovisammal 
Lophozia sudetica, metsälovisammal L. longiflora, 
saksipihtisammal Cephalozia bicuspidata, kalvas-
korvasammal Jungermannia hyalina sekä polku-
kinnassammal Scapania umbrosa.

Kannan kehitys ja uhanalaisuus
Korpikaltiosammal tunnetaan 17 paikasta Ete-
lä- ja Keski-Suomessa ja lisäksi erillisestä esiin-
tymästä Rovaniemeltä Pisavaaran luonnon-
puistosta Perä-Pohjanmaalta. Varhaisimmat 
näytteet ovat Turun (V) Hirvensalosta (1874) ja 
Etelä-Savosta Kangasniemeltä (1874). Varsinais-
Suomen ja Uudenmaan rajalla Nuuksion kansal-
lispuistossa lajilla on ilmeisen vahva kanta, joka 
koostuu ainakin neljästä tunnetusta erillisestä 
esiintymästä. Suurin osa korpikaltiosammalen 
esiintymistä on löydetty 1980-luvulta lähtien 
etenkin Etelä-Hämeestä, mikä selittyy ainakin 
osaksi tuolloin alkaneilla vanhojen metsien laho-
puulla kasvavan lajiston inventoinneilla. Kanta 
on kuitenkin Suomessa niukka ja pirstaleinen. 

Uhanalaisuuden syinä ovat metsien hakkuut, 
korpien ojitukset ja vesirakentaminen. Lajin 
esiintymiä voivat edelleen uhata kosteiden kor-
pimetsien ojitukset ja hakkuut, purojen ja lähtei-
den perkaukset ja rakentaminen sekä lahopuun 
väheneminen. Ilomantsin (PK) Pompalon esiin-
tymää uhkaa kaivostoiminta. 

Uhanalaisuus Euroopassa
EUR: LC, EST: DD, NOR: LC, SWE: VU
Korpikaltiosammal ei ole uhanalainen koko Eu-
roopassa, mutta se on Suomen ja Ruotsin ohella 
luokiteltu uhanalaiseksi Sveitsissä, Itävallas-
sa, Tšekissä, Slovakiassa ja Espanjassa. Viron 
tapaan sen tilanne on puutteellisesti tunnettu 
Belgiassa. Italiasta korpikaltiosammalen on to-
dettu hävinneen.
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Suojelu
Useimmat korpikaltiosammalen esiintymistä 
sijaitsevat suojelualueilla mm. Nuuksion kan-
sallispuistossa ja Pisavaaran luonnonpuistossa, 
Hyvä-Valkeen luonnonsuojelualueella Janakka-
lassa (EH) ja Julmien lampien suojelualueella 
Saarijärvellä (PH). Espoon Kringelkärrin esiin-
tymä sijaitsee aivan suojelualueen välittömässä 
läheisyydessä. 

Suojelualueiden ulkopuolella sijaitsevien 
esiintymien tila tulee selvittää ja esiintymät tar-
vittaessa suojella tai, kuten Kringelkärrin esiin-
tymä, liittää läheiseen suojelualueeseen. Myös 

suojelualueilla on esiintymien tilaa seurattava 
ja tarvittaessa lisättävä lahopuuta esiintymän 
turvaamiseksi.

Synonyymit
-

Kirjallisuus
Hallingbäck 1998f, Järvinen 1975, 1976

Viittaus
Laaka-Lindberg, S. 2009: Harpanthus scutatus 
– vaarantunut.

Herzogiella turfacea (Lindb.) Z.Iwats. 

korpihohtosammal, platt spretmossa
Vaarantunut VU DII  •  vastuulaji  •  A1c

Heimo: Plagiotheciaceae Lahko: Hypnales Luokka: Bryopsida

Tunnistaminen
Korpihohtosammal on kiiltävä, pienehkö, epä-
säännöllisesti haarainen, vaalean- tai ruskehta-
vanvihreä haarapesäkkeinen lehtisammal. Ver-
sot näyttävät kaksipuolisesti siirottavien lehtien 
vuoksi laakasammalten Plagiothecium spp. ta-
paan litteiltä. Lehdet ovat kapean kolmiomaisia, 
hyvin pitkäsuippuisia ja laidoiltaan hampaisia. 
Lehtisuoni on aivan lyhyt ja heikosti erottuva. 
Itiöpesäkkeet ovat pitkäperäisiä, viistoasentoi-
sia, lyhyehköjä ja hieman käyriä, kuivina pit-
kittäisuurteisia. Itiöt (n. 14 µm) ovat hienosti 
papillikkaita.

Korpihohtosammal muistuttaa suuresti lähi-
lajejaan kantohohtosammalta H. seligeri ja louk-
kohohtosammalta H. striatella. Ensin mainittu 
on kuitenkin suurikokoisempi, sen lehdet ovat 
vielä pitempikärkisiä ja isohampaisempia, ja 

itiöpesäkkeet ovat pitempiä, käy-
rempiä ja kuivina sileitä. Jälkim-
mäisellä taas lehdet ovat leveäm-
piä ja johteisia ja itiöpesäkkeet 
miltei symmetrisiä ja pystyhköjä. 
Pesäkkeetön korpihohtosammal 
muistuttaa paljon myös kolokiil-
tosammalta Pseudotaxiphyllum ele-
gans, jonka lehdissä on kuitenkin 
vain muutama kärkihammas ja 
lehtinurkista puuttuvat pulleat 
tyvisolut. Lisäksi kolokiiltosam-
malella on yleisesti ituversoja, joi-
ta hohtosammalilla ei esiinny.

Levinneisyys
Korpihohtosammal on mantereinen laji, ja sen 
levinneisyysalue käsittää Euraasian ja Pohjois-
Amerikan havumetsävyöhykkeen. Euroopassa 
sen esiintymät rajoittuvat Pohjoismaihin ja Ve-
näjälle. Baltian maissa sammalta ei tavata, ku-
ten ei myöskään Tanskassa. Venäjällä lajia on 
Karjalan tasavallassa ja Murmanskin alueella. 
Norjassa sammalella on muutamia esiintymiä 
Ruijaa myöten. Eniten lajin esiintymiä tunnetaan 
Suomesta, Ruotsistakin jo puolta vähemmän. 
Suomen esiintymät painottuvat maan etelä- ja 
keskiosiin, mutta pohjoisimmat havainnot ovat 
Metsä-Lapista. A–PeP, InL.

Biologia
Korpihohtosammal on yksikotinen ja tuottaa 
melko yleisesti itiöpesäkkeitä. Itiöt ovat pieniä 
ja leviävät todennäköisesti helposti.

Korpihohtosammal suosii suojaisia, varjoi-
sia elinympäristöjä ja kärsii suorasta auringon 
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paahteesta. Tavallisia kasvupaikkoja ovat kevät-
kosteat, luhtaiset puronvarret ja järvenrantojen 
lehtomaiset tai korpimaiset tervalepikot ja seka-
puustoiset kuusikot. Kasvustot ovat tavallisesti 
maassa lahopuulla, kantojen ja mättäiden ku-
peissa taikka pelkällä karikkeisella humuksella 
tai turpeella. Kasvupaikalleen sammal muodos-
taa pienialaisia ohuita peitteitä. Joskus korpi-
hohtosammalen voi löytää myös kallioiden ja 
louhikoiden tyvikoloista.

Seuralaislajit
Korpihohtosammalen seuralaislajistoon kuuluu 
mm. lehtoritvasammal Amblystegium serpens, 
suikerosammalia Brachythecium spp., lehtohai-
vensammal Cirriphyllum piliferum, pikkunokka-
sammal Eurhynchiastrum pulchellum, pikkukiilto-
sammal Isopterygiopsis pulchella, metsälehväsam-
malia Plagiomnium spp., laakasammalia Plagiot-
hecium spp., lehtoruusukesammal Rhodobryum 
roseum, metsäkamppisammal Sanionia uncinata, 
pihtisammalia Cephalozia spp., laholimisammal 
Lophocolea heterophylla, lovisammalia Lophozia 
spp., isokastesammal Plagiochila asplenioides, 
pikkukastesammal P. porelloides, kinnassam-
malia Scapania spp. ja erityisesti kallionkoloissa 
myös hohtovarstasammal Pohlia cruda ja kolo-
kiiltosammal.

Kannan kehitys ja uhanalaisuus
Kaikkiaan korpihohtosammal tunnetaan vajaas-
ta 200 esiintymäpaikasta. Vajaa puolet niistä on 
nykyesiintymiä. Ahvenanmaalta sammalesta on 
havaintoja yli kymmeneltä paikalta 1800-luvun 
lopulta, mutta yhtään nykyesiintymää ei ole tie-
dossa. Varsinais-Suomesta lajia on löydetty 26 
paikalta, mutta nykyhavaintoja on vain seitse-
mältä paikalta. Uudeltamaalta on havaintoja 20 
paikalta keskittyen pääkaupunkiseudulle, mutta 
vain yksi havainto on vuoden 1990 jälkeiseltä 
ajalta Espoosta (Isosuo 2005). Etelä-Karjalasta 
tunnetaan viisi ja Satakunnasta neljä vanhaa 
kasvupaikkaa, mutta nykyhavaintoja samma-
lesta ei näistä maakunnista ole. Etelä-Hämeestä 
sammalta on löydetty noin 60 paikasta, joista 
nykyhavaintoja on noin 40 keskittyen Kanta-Hä-
meeseen. Uusien havaintojen runsaus Kanta- ja 
Päijät-Hämeessä on seurausta alueella tehdyistä 
selvityksistä, jotka liittyvät korpihohtosammalen 
asemaan direktiivilajina. Etelä-Savosta lajia on 
löydetty 12 paikasta, joista viidestä on nykyha-
vaintoja (Valkeala 2000, Puumala 2001, 2004 ja 
Juva 2000). Pohjois-Hämeestä lajia on tavattu 
yhdeksältä paikalta, joista on nykyhavaintoja 
viideltä paikalta (Rautalampi 1990, Viitasaari 
1991,Virrat 2004, Pihtipudas 2007). Pohjois-
Savosta tunnetaan yli 20 kasvupaikkaa pääosin 
1980-luvulta etenkin Kuopion seudulta, mutta 

nykyhavaintojakin on seitsemästä. Pohjois-
Karjalasta on vanhoja havaintoja Kolilta, mutta 
ainoa nykyhavainto on Ilomantsin Pampalosta 
(1996). Keski-Pohjanmaalla laji on kasvanut Les-
tijärvellä (1923) ja Kälviällä (1933). Kainuussa on 
viisi tunnettua kasvupaikkaa, joista kolmesta on 
nykyhavainnot (Kuhmo 1993, Hyrynsalmi 1990, 
2000). Oulun Pohjanmaan ainoa kasvupaikka on 
Muhoksen Isterinkoskella (1972–1985). Rova-
niemellä (PeP) on kolme tunnettua kasvupaik-
kaa, joista yhdestä on nykyhavainto (Ryytäkin-
mukka 1996). Pohjoisin kasvupaikka on ollut 
Inarin Virtaniemessä (InL, 1927).

Korpihohtosammal on ainakin eteläisimmässä 
Suomessa selvästi taantunut. Tämä on tapahtu-
nut vähitellen pellonraivauksen, ojitusten, puro-
jen perkausten ja hakkuiden seurauksena. Kas-
vupaikkoja muuttuu ja häviää edelleenkin, nyt 
hakkuiden lisäksi esimerkiksi kaupunki- ja ranta-
rakentamisen takia. Uhkatekijöinä ovatkin metsi-
en hakkuut ja ojitukset sekä rakentaminen. 

Uhanalaisuus Euroopassa
EUR: R, EST: -, NOR: VU, SWE: LC
Korpihohtosammal on Euroopassa harvinainen: 
sen levinneisyysalue on hajanainen ja elinym-
päristöt taantuneet. Norjassa se on luokiteltu 
vaarantuneeksi.

Suojelu
Korpihohtosammalen nykyesiintymistä vain 
23 on luonnonsuojelu- tai Natura 2000 -alueil-
la. Puronvarsikasvupaikkojen huomioiminen 
metsälain mukaisina arvokkaina luontotyyp-
peinä saattaa edesauttaa lajin tilannetta. Koska 
on ilmeistä, että pääosa korpihohtosammalen 
kannasta EU:n alueella kasvaa Suomessa ja 
Ruotsissa, on Suomella erityinen vastuu lajin 
säilymisestä, semminkin kun esiintymien koko 
on yleensä pieni. Sammalen nykylevinneisyys 
ja vanhojen kasvupaikkojen tila tulee selvittää 
ja lajia on vielä etsittävä sopivista elinympäris-
töistä eri puolilta maata. Lisäksi on selvitettävä 
mahdollisuuksia perustaa uusia suojelualueita 
etenkin niille kohteille, joilla on muutakin arvo-
kasta lajistoa. Tällaisia voisivat olla elinvoimai-
simmat ja laajimmat esiintymät kuten Tammelan 
Kassinmäen korpi Etelä-Hämeessä.

Synonyymit
Dolichotheca turfacea (Lindb.) Loeske

Kirjallisuus
Syrjänen 2001, Ulvinen ym. 2002, Weibull 1998

Viittaus
Parnela, A. 2009: Herzogiella turfacea – vaaran-
tunut. 
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Hygroamblystegium tenax (Hedw.) Jenn. 

suipputammukansammal, sipperkrypmossa 
Erittäin uhanalainen EN §  •  B1+2bcd

Heimo: Amblystegiaceae  Lahko: Hypnales Luokka: Bryopsida

netaan vain muutamia esiinty-
miä Lohjalta, Karjalohjalta ja 
Valkeakoskelta. V, EH.

Biologia
Suipputammukansammal on 
yksikotinen laji, jolla kuitenkin 
itiöpesäkkeitä esiintyy har-
voin. Sammal levinnee ennen 
kaikkea verson kappaleiden 
avulla.

Suipputammukansammal 
kasvaa järvien ja jokien rannoil-
la kalkkikallioilla ja kalkkipitoi-
silla kivillä, yleensä vesirajan 
molemmin puolin. Suomessa 
soveliaan elinympäristön ala on erittäin pieni. 
Suipputammukansammal esiintyy yleensä hy-
välaatuisissa vesissä. Keski-Euroopassa siitä 
on kuitenkin havaittu kehittyneen saastunutta 
vettä hyvin kestäviä ekotyyppejä.

Seuralaislajit
Suipputammukansammalen seuralaisena on 
Suomessa tavattu mm. etelänpurosammal Hyg-
rohypnum luridum. Muualta sen seuralaisina 
mainitaan myös saukonsammal Leptodictyum 
riparium ja ahdinsammal Platyhypnidium ripa-
rioides.

Kannan kehitys ja uhanalaisuus
Suipputammukansammal on vaikeasti tun-
nistettava laji, joten kannan tilanne ja kehitys 
tunnetaan heikosti. On varsin mahdollista, et-
tä sillä on löytämättömiä kasvupaikkoja. Var-
sinais-Suomessa Lohjanjärvellä lajin tunnetut 
nykyesiintymät ovat toisiaan lähellä saarissa: 
Karjalohjan Maila (kaksi paikkaa) ja Lohjan 
Seppälän Mus(ta)saari (muutamia lähekkäisiä 
kasvustoja). Vanha keruu (1878) Lohjan Asko-
lasta tarkoittanee Mustasaarta. Erillinen löytö 
on Valkeakosken (EH) Uittamosta (1969), mutta 
lajia ei löydetty tältä paikalta vuonna 2004. Van-
ha näytetieto Ahvenanmaalta Saltvikista (1888) 
on osoittautunut virheelliseksi. 

Suipputammukansammalen uhanalaisuuden 
syinä pidetään vesien säännöstelyä ja muuta ve-
sirakentamista, vesien rehevöitymistä, kalkki-
kallioiden louhintaa ja rakentamista. Lajin suu-
rin uhka on ilmeisesti kesähuvilarakentaminen, 
mutta myös rehevöityminen on mahdollinen 

Tunnistaminen
Suipputammukansammal on tummanvihreä, 
mustahko tai kellanvihreä, isohkoja tiiviitä 
kasvustoja muodostava haarapesäkkeinen lehti-
sammal. Versojen pituus on noin 1–5 cm ja le-
veys 0,3–1,5 mm. Lehdet ovat pitkäsuippuisia 
ja teräväkärkisiä. Lehtisolut ovat lyhyen pitkän-
omaisia, paksuhkoseinäisiä ja lehden tyviosassa 
keltaisia. Keskisuoni on hyvin vahva, kellan-
ruskehtava ja ulottuu lehden kärkeen. Lehden 
tyviosassa keskisuonen paksuus on 40–60 μm. 
Verson tyviosassa keskisuoni jää jäljelle lehti-
lavan hajottua. Sivulle kaartuva itiöpesäke on 
pitkäperäinen. Itiöt ovat 13–20 µm.

Suipputammukansammal on vaikea erottaa 
koskitammukansammalesta H. fluviatile, jolla 
lehden kärki on lyhytsuippuinen ja tylpähkö. 
Suipputammukansammalella lehden kärjen 
solut ovat yleensä yli kaksi kertaa leveytensä 
pituisia, kun taas koskitammukansammalella 
ne ovat yleensä alle kaksi kertaa leveytensä pi-
tuisia. Suipputammukansammal on jäykempi ja 
säännöllisemmin ja runsaammin haarova kuin 
koskitammukansammal. Kalkkitammukansam-
malen H. varium keskisuoni on ohuempi (< 40 
μm).

Levinneisyys
Suipputammukansammalta tavataan laajasti 
pohjoisen pallonpuoliskon lauhkealla vyöhyk-
keellä. Se tunnetaan Euroopasta, Madeiralta, 
Kaukasukselta, Siperiasta ja Kauko-Idästä sekä 
Pohjois-Amerikasta ja Etelä-Amerikan pohjois-
osista. Suipputammukansammal on harvinainen 
kaikissa Baltian maissa. Ruotsissa ja Tanskassa 
laji on melko harvinainen ja Norjassa hyvin har-
vinainen. Sitä on myös Islannissa. Suomesta tun-
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uhkatekijä. Kasvustoista suurin osa sijaitsee 
kesähuviloiden piharannoilla. Potentiaalisesti 
soveliaista paikoista myös yli puolet on kesä-
huviloiden pihakallioina. 

Uhanalaisuus Euroopassa
EUR: LC, EST: LC, NOR:EN, SWE: LC 
Suipputammukansammal ei ole uhanalainen 
Euroopassa. Norjassa laji on erittäin uhanalai-
nen, ja myös Liettuassa se on luokiteltu uhan-
alaiseksi. Portugalista se on hävinnyt.

Suojelu
Karjalohjan esiintymät ovat Natura 2000 -oh-
jelman kohteella, ja ne on tarkoitus rauhoittaa 
luonnonsuojelualueiksi. Muita esiintymiä ei ole 

suojeltu. Suipputammukansammalen levinnei-
syyttä Suomessa ei ole riittävästi selvitetty. Sitä 
tulee etsiä rantojen kalkkipitoisilta kallioilta. La-
jin kaikki esiintymät on tarpeen suojella. 

Synonyymit
Amblystegium tenax (Hedw.) C.E.O.Jensen
Hygroamblystegium irriguum (Hook. et Wilson) 
Loeske

Kirjallisuus
Vanderpoorten 1999, Vanderpoorten ym. 1999

Viittaus
Pykälä, J. 2009: Hygroamblystegium tenax – erit-
täin uhanalainen.

Hypnum holmenii Ando       

vuomapalmikkosammal, kuusamofläta
Äärimmäisen uhanalainen CR §  •  vastuulaji  •  D2

Heimo: Hypnaceae Lahko: Hypnales Luokka: Bryopsida

Tunnistaminen
Vuomapalmikkosammal on vajaan 3 cm mittai-
nen, tiheään kaksipuolisesti haarainen, kellan-
vihreä tai kellanruskea, tiheitä tuppaita muo-
dostava haarapesäkkeinen lehtisammal. Varren 
haarat ovat n. 1 cm pituisia. Varren pinnassa on 
suurien ohutseinäisten solujen kerros. Lehdet 
ovat käyriä ja leveästä, tyveltä pyöreästä tyvi-
osasta pitkään kouruiseen kärkeen kapenevia. 
Laita on litteä ja lehden kärjessä pikkuhampai-
nen. Keskisuoni on hyvin lyhyt ja kaksihaa-
rainen. Lehtilavan solut ovat pitkiä ja kapeita. 
Tyvinurkkasoluryhmä on selvä, sen solut ovat 
lähes neliömäisiä, vähitellen lehden tyveä kohti 
suurenevia, muutamat alimmat suurionteloisia, 
ohutseinäisiä ja värittömiä. Pesäkeperä on pitkä, 
ja sivulle kaartuva pesäke on käyrä.

Vuoripalmikkosammal H. callichroum on hy-
vin samanlainen. Se on tavallisesti suurikokoi-

sempi ja vaaleanvihreä. Lehden 
tyvi on soikeampi, eikä se ole 
tyveltä pyöreä, ja pulleiden ty-
vinurkkasolujen ryhmä on jyrk-
kärajainen. Näitä soluja ei ole 
kaikissa lehdissä. Pohjanpal-
mikkosammal H. hamulosum on 
samankokoinen ja usein myös 
kellanruskea. Silläkään lehden 
tyvi ei ole leveän pyöreä. Leh-
tilaita on tyviosassa taakään-
teinen ja iso-onteloiset tyvi-
nurkkasolut puuttuvat. Muilla 
pienillä palmikkosammalilla ei 
ole varressa ohutseinäisten so-
lujen kerrosta.

Levinneisyys
Vuomapalmikkosammalen päälevinneisyysalue 
on Pohjois-Amerikan luoteisosassa Alaskasta 
Brittiläiseen Kolumbiaan. Se on löydetty myös 
Grönlannista, Pohjois-Venäjältä Arkangelin 
alueelta ja Aasian itäosista. Suomessa lajilla on 
yksi esiintymä Kuusamossa, ja se on ainoa EU:n  
alueella. Ks.

Biologia
Kaksikotinen vuomapalmikkosammal muo-
dostaa pitkäikäisiä tuppaita. Itiöpesäkkeitä on 
harvoin; Jäkälävuomankaan näytteissä niitä ei 
ole. Jäkälävuomassa kasvaa monia muitakin 
pohjoisia reliktilajeja, esimerkiksi kururaippa-
sammal → Anastrophyllum sphenoloboides ja rus-
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kopalmikkosammal Hypnum bambergeri, jotka 
ovat todennäköisesti levinneet paikalle pian 
jääkauden päättymisen jälkeen. Siinä vaiheessa 
itiöpesäkkeet lienevät olleet pohjoisilla samma-
lilla tavallisempia.

Pääesiintymisalueellaan vuomapalmikko-
sammal kasvaa rapautuneilla kalkkikallioilla ja 
soistumissa, kuusimetsän märissä painanteissa 
ja Dryas-tundralla. Grönlannissa kasvupaikat 
ovat kosteilla nummilla. Jäkälävuomassa kas-
vupaikka on rotkolaakson paikallisilmastollises-
ti puoliarktisella pohjalla. Sammalnäytteet on 
kerätty pienen kalliopaljastuman kuusten var-
jostamalta pystyseinämältä. Jäkälävuoman kal-
lionseinämät ovat tunnetusti runsaskalkkisia. 

Seuralaislajit
Ainoa seuralainen Jäkälävuoman näytteissä on 
metsäkamppisammal Sanionia uncinata, mutta 
Jäkälävuoma on tunnettu rikkaasta kalkinsuo-
sijalajistostaan. Siellä kasvavat mm. sekä vuori- 
että pohjanpalmikkosammal.

Kannan kehitys ja uhanalaisuus
Vuomapalmikkosammal on havaittu Kuu-
samossa (Ks) Jäkälävuoman rotkolaaksossa 
ainoastaan löytövuotenaan 1975, eikä tarkka 
kasvupaikka ole tiedossa. Löytäjä keräsi pai-

kalta kaksi näytettä, joista ei tiedetä ovatko ne 
samasta paikasta vai kahdesta eri kohdasta. To-
dennäköisesti esiintymän uhkana ovat lähinnä 
satunnaistekijät, mutta myös ilmaston lämpene-
minen saattaa uhata lajia. Mahdollisesti sammal 
on löydettävissä Pohjois-Suomesta myös muilta 
kalkkikallioilta. 

Uhanalaisuus Euroopassa
EUR: NE, EST: -, NOR: -, SWE: -
Vuomapalmikkosammalen uhanalaisuutta Eu-
roopassa ei ole arvioitu. Suomen lisäksi sitä ei 
ole löydetty muualta EU:n alueelta.

Suojelu
Jäkälävuoma kuuluu Oulangan kansallispuis-
toon. Herkän luonnon kulumisen estämiseksi 
vuoman pohjalle ei ole suunnattu vaelluspol-
kua. Esiintymän tarkka sijainti tulee selvittää 
ja sammalkasvuston kuntoa seurata. Lisäksi 
vuomapalmikkosammalen levinneisyyden ko-
konaistilanteen selvittämiseksi on tarpeen tar-
kistaa myös lähilajien kokoelmanäytteet.

Synonyymit
Stereodon holmenii (Ando) Ignatov & Ignatova

Kirjallisuus
Ando 1994, Ignatov & Ignatova 2004 

Viittaus
Ulvinen, T. 2009: Hypnum holmenii – äärim-
mäisen uhanalainen.

Isopterygiopsis alpicola (Lindb. & Arnell) Hedenäs

pohjankiiltosammal, nordlig skimmermossa
Erittäin uhanalainen EN §  •  vastuulaji  •  D2

Heimo: Plagiotheciaceae Lahko: Hypnales Luokka: Bryopsida

Tunnistaminen
Pohjankiiltosammal on 1–2 cm 
pitkä, hyvin hento, epäsäännöl-
lisen haarainen, harmahtavan 
vihreä, pehmeinä pikkutuppai-
na kasvava haarapesäkkeinen 
lehtisammal. Hauraan varren 
pinnalla on iso-onteloisten 
vaaleiden solujen kerros. Leh-
det ovat melko tiheässä, kupe-
ria, puikeita ja suippoon kär-
keen kapenevia. Lehden laita 
on pikkuhampainen ja litteä. 
Keskisuoni on hyvin lyhyt tai 
se puuttuu kokonaan. Lehden 

◄  Vuomapalmikkosammal Hypnum holmenii kasvaa ainoalla 
kasvupaikallaan Euroopassa Kuusamon Jäkälävuomassa. 
AJ
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solut ovat kapeita, tyvellä lyhyitä, eikä lehdessä 
ole selviä tyvinurkkasoluja. Lehtien hangoissa 
on toisinaan kimppuina muutamasta solusta 
muodostuneita iturihmoja.

Pikkukiiltosammalella I. pulchella hennot ver-
sot voivat olla hyvin samankaltaisia kuin poh-
jankiiltosammalella. Sen lehdet ovat kuitenkin 
pitempiä ja vähemmän kuperia. Solut ovat myös 
pitempiä eikä varren pinnassa ole suurten ohut-
seinäisten solujen kerrosta.

Levinneisyys
Pohjankiiltosammalta on löydetty pohjoisen 
pallonpuoliskon pohjoisosista, etupäässä vuo-
ristoista, Pohjois-Euroopan lisäksi Aasian poh-
joisosista ja Alaskasta. Se on koko levinneisyys-
alueellaan harvinainen. Pohjois-Ruotsissa on 
nelisen esiintymää ja se tunnetaan myös Nor-
jasta. Sammal mainitaan Venäjältä Murmans-
kin alueelta. Suomesta pohjankiiltosammal on 
löydetty vain viidestä paikasta Tunturi-Lapista. 
EnL, InL. 

Biologia
Pohjankiiltosammal on kaksikotinen. Itiöpesäk-
keitä ei kuitenkaan tunneta, ja sen vuoksi sam-
malen sijoittaminen eri sukuihin on vaihdellut. 
Se leviää iturihmojen sekä mahdollisesti samma-
lesta irronneiden haarojen avulla.

Pohjankiiltosammal kasvaa varjoisten lius-
ke- tai kalkkikallioitten kuivissa koloissa ja 
seinämillä tai kosteilla kalliohyllyillä. Selvänä 
kalkinsuosijana sitä ei kuitenkaan voida pitää. 
Kasvupaikkoja on mäntyvyöhykkeestä alapal-
jakalle. Sammalen kasvupaikkavaatimuksia ei 
tunneta kovin tarkkaan. Vaikka pohjankiilto-
sammalen tuppaat ovat pieniä, ne ovat ilmei-
sesti pitkäikäisiä. Kilpisjärvellä laji kasvaa lius-
kekallion suojaisessa tyvikolossa valuvetisen 
kohdan kupeessa. 

Seuralaislajit
Pohjankiiltosammalen suomalaisissa museo-
näytteissä ei mainita seuralaislajeja. Muualla sen 
seurasta on havaittu tavallisia kalliosammalia, 
mm. hohtovarstasammalta Pohlia cruda ja nuo-
rasammalta Pterigynandrum filiforme.

Mainitut lajit esiintyvät myös Kilpisjärven 
kasvupaikalla. Muita seuralaisia ovat kielikin-
nassammal Scapania lingulata ja pikkukiilto-
sammal. Lähistöllä kasvavat ravinteisuudesta 
kertovat purolehväsammal Mnium lycopodioides 
ja tummauurnasammal Amphidium lapponicum. 

Kannan kehitys ja uhanalaisuus
Pohjankiiltosammalen kanta Suomessa on hyvin 
pieni. J.P. Norrlin keräsi sen 1867 Enontekiöltä 

(EnL) Karesuandoa vastapäätä ja Kilpisjärven 
seudulta Muotkavaaran–Laassavaaran alueelta 
(”tunturi Leutsuvaaran takana”). Tuorein ha-
vainto lajista on vuodelta 2006, jolloin se tuli 
vastaan muun sammalmateriaalin joukosta 
Kilpisjärven Goalloroaivilta. Inarin Lapista on 
kaksi näytettä: Inarista Kietsimäjoen Pystykurk-
kiolta 1965 ja Utsjoelta Kevojoen laaksosta Kot-
kapahdan pohjoispuolelta 1959. Koillismaalta 
Kuusamon Hämeenvaarasta ja Sallan Takka-
selkätunturista kerätyt pohjankiiltosammaleksi 
ilmoitetut näytteet ovat osoittautuneet pikku-
kiiltosammaleksi.

Kaikki sammalen tunnetut esiintymät ovat 
seuduilla, joissa ihmisiä liikkuu melko vähän. 
Vanhojen esiintymien nykytilaa ei tunneta, joten 
lajin uhkatekijöitä ei pysty arvioimaan. Mahdol-
linen ilmaston lämpeneminen saattaa muuttaa 
lajin kasvupaikkoja sopimattomiksi. Ainoa ny-
kyesiintymä on ilmeisesti hyvin niukka. 

Uhanalaisuus Euroopassa
EUR: R, EST: -, NOR: EN, SWE: DD 
Pohjankiiltosammal on Euroopassa harvinainen. 
Norjassa laji on luokiteltu erittäin uhanalaiseksi, 
ja Venäjällä se on harvinainen Murmanskin alu-
eella. Ruotsissa laji on puutteellisesti tunnettu.

Suojelu
Enontekiön Muotkavaaran–Laassavaaran alue 
kuuluu Tornionjoen-Muonionjoen vesistöalueen 
Natura 2000 -rajaukseen kuten Mallan luonnon-
puiston rajan tuntumassa sijaitseva Goalloroai-
vin kasvupaikkakin. Inarin Kietsimäjoen kas-
vupaikka on Lemmenjoen kansallispuistossa ja 
Utsjoen Kotkapahta on Kevon luonnonpuistos-
sa. Enontekiön Kaaresuvannon esiintymä tulee 
paikallistaa ja rajata erityisesti suojeltavan lajin 
kasvupaikkana sekä mahdollisesti suojella luon-
nonsuojelualueena. Myös muiden esiintymien 
tarkka paikka ja tilanne on selvitettävä, ja ne on 
huomioitava suojelualueiden käyttö- ja hoito-
suunnitelmissa.

Synonyymit
Amblystegiella alpicola (Lindb. & Arnell) Broth.
Isopterygium alpicola (Lindb. & Arnell) Nyholm

Kirjallisuus
Hedenäs 1998c, Tuomikoski 1939

Viittaus
Ulvinen, T. 2009: Isopterygiopsis alpicola – erit-
täin uhanalainen.
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