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Jamesoniella autumnalis (DC.) Steph.

kalliokaulussammal, höstöronmossa
Vaarantunut VU Alc

Heimo: Jungermanniaceae Lahko: Jungermanniales Luokka: Jungermanniopsida

Levinneisyys
Kalliokaulussammalta kasvaa 
sirkumpolaarisesti pohjoisella 
pallonpuoliskolla: Euroopas-
sa, Aasiassa ja Pohjois-Ame-
rikassa. Sitä tavataan Suomen 
lähialueilla Baltiassa ja Länsi- 
ja Pohjois-Venäjällä, mm. Le-
ningradin alueella ja Karjalan 
tasavallassa. Ruotsin ja Norjan 
eteläosissa se on jokseenkin 
yleinen, mutta Tanskassa harvi-
nainen. Suomessa laji on eteläi-
nen ja yleisimmillään Varsinais-
Suomessa. A-U, EH, ES, EP. 

Biologia
Kalliokaulussammal on kaksikotinen. Itiöpesäk-
keet ovat lajilla harvinaisia ja itiöt pieniä. Suvut-
toman lisääntymisen keinoja lajilla ei ole.

Kalliokaulussammal kasvaa matalina peit-
teinä tai yksittäin muiden sammalten joukossa 
kosteilla silikaattikallioseinämillä sekä joskus 
lahopuulla ja kannoilla. Laji on riippuvainen 
kosteasta pienilmastosta metsissä, lahopuusta 
sekä kallioiden valuvetisyydestä. 

Seuralaislajit
Kalliokaulussammalen seuralaisina esiintyy 
turkkikynsisammalta Dicranum fuscescens, 
isokarvesammalta Frullania tamarisci, isoriip-
pusammalta Neckera crispa, luutasammalta 
Thamnobryum alopecurum ja hiirenhäntäsammal-
ta Isothecium myosuroides.

Kannan kehitys ja uhanalaisuus
Suomesta kalliokaulussammalta on löydetty 30 
paikalta maan eteläosista. Suurin osa havain-
noista on vanhoja, 1800-luvun lopusta ja 1900-lu-
vun alkupuolelta, ja vuodesta 1990 lähtien lajia 
on löydetty vain kuudelta paikalta. Kaikista Ah-
venanmaan kuudesta tunnetusta esiintymästä 
laji on havaittu viimeksi yli sata vuotta sitten. 
Varsinais-Suomesta kalliokaulussammalta on 
löydetty 11 paikalta, joista viisi Lohjalla, mutta 
nykyesiintymiä on vain kolme: Turun Ruissalo 
(yhdeltä lahorungolta 1996), Laitilan Lylyvuori 
(kallion tyven rapaumakolosta 1992) ja Lohjan 
Koski (kalliolta 1996). Uudeltamaalta laji löy-
dettiin viimeksi Espoon Saukonnorosta kalliol-
ta 1994, vanhat havainnot ovat Helsingistä ja 

Tunnistaminen
Kalliokaulussammal on kaksikotinen, kellan- tai 
tummanvihreä punertavan sävyinen, 1–3(–4) cm 
pitkä ja yleensä 1,7–2,4 mm leveä maksasammal. 
Sen varret ovat kärjestään kohenevia, haaratto-
mia tai harvahaaraisia. Mehevällä varrella on 
paljon värittömiä ritsoideja. Lehdet ovat vinoit-
tain ja pitkälti varteen kiinnittyneitä, lähekkäin, 
pyöreän soikeita tai neliömäisiä. Lehtien kärki 
on pyöristynyt. Lehden keskisolut ovat kooltaan 
25–35 x 32–38 µm, solujen seinät ovat ohuita, 
trigonit pieniä tai pullistuneita ja kutikula lähes 
sileä. Vatsalehdet ovat rihmamaisia ja niitä on 
vain nuorissa verson osissa. Itujyväset puuttu-
vat. Periketiaalilehdet ovat tavallisia varsilehtiä 
suurempia, pitkulaisia tai pyöreän pitkulaisia. 
Periketiaalilehtien kärjet ovat pyöreitä tai lant-
topäisiä, ja ne ovat tyveltä liuskoittuneita. Sisin 
periketiaalilehti on joskus pienempi ja liuskoit-
tunut. Vatsaperiketiaalilehti on iso ja liuskainen. 
Periantti on liereä, jokseenkin avosuinen, 4–5-
poimuinen kärjestään, ja sen suussa on 5–13 -so-
luisia hampaita. Itiöt ovat pieniä, 11–15 μm.

Kalliokaulussammal saattaa muistuttaa itu-
pyörösammalta Odontoschisma denudatum tai 
siiransammalia Nardia spp. Kalliokaulussamma-
len lehtisoluissa on paljon pieniä öljykappaleita, 
kun itupyörösammalella on vain 1–5 ja siiran-
sammalilla 1–3 isoa öljykappaletta soluissaan. 
Itupyörösammalella on lisäksi aina iturihmoja, 
jotka kalliokaulussammalelta puuttuvat. Siiran-
sammalten versoilla on vatsalehtiä koko pituu-
deltaan, kun kalliokaulussammalella niitä on 
ainoastaan aivan verson kärjessä. 
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Tammisaaresta. Etelä-Hämeestä on yksittäinen 
havainto 1800-luvun lopulta, mutta vuonna 
2001 laji löytyi Lopen Mahlosuolta lahopuulta 
ja Asikkalan Perättömänlammelta vuonna 2005. 
Etelä-Savosta tunnetaan neljä vanhaa kasvu-
paikkaa (Kangasniemi, Lappeenranta, Savitai-
pale), myös Alavudelta (EP) on vanha havainto 
(1932).

Kalliokaulussammalen taantumisen tär-
keimpänä syynä on tehokas metsätalous Etelä-
Suomessa, etenkin kallioita suojaavan puuston 
hakkuut. Myös lahopuun niukkuus sekä kor-
pien ojitus metsissämme ovat aiheuttaneet kal-
liokaulussammalen taantumisen. Kalliokasvu-
paikkoja voi metsätalouden lisäksi uhata myös 
louhostoiminta.

Uhanalaisuus Euroopassa
EUR: LC, EST: LC, NOR: LC, SWE: LC
Kalliokaulussammal ei ole Euroopassa uhan-
alainen. Se on kuitenkin vaarantunut Suomen 
lisäksi Tšekissä. Se on luokiteltu harvinaiseksi 
Latviassa, Espanjassa ja Italiassa sekä silmällä-
pidettäväksi Luxemburgissa. Venäjällä Karjalan 
tasavallassa lajin tilanne on puutteellisesti tun-
nettu.

Suojelu 
Kalliokaulussammalen nykyesiintymistä suojelu-
alueilla sijaitsevat Turun Ruissalon ja Espoon Sau-
konnoron (Nuuksion kansallispuisto) esiintymät. 
Halikon Vaisakon esiintymä (1989) on luonnonsuo-
jelualueella. Asikkalan Perättömänlampi kuuluu 
Natura 2000 -alueeseen. Lisäksi vanha esiintymis-
paikka Lohjan Ivarsissa lienee nykyisin luonnon-
suojelualuetta, mutta todennäköisesti kasvupaikalla 
on tehty hakkuita ennen rauhoitusta. Metsälailla voi 
olla suotuisa vaikutus muiden esiintymien säilymi-
selle, jos kallionedustat jätetään hakkaamatta.

Tunnettujen esiintymien tilaa tulee seurata. Suo-
jelemattomien esiintymien säilyminen tulee varmis-
taa. Kalliokaulussammalta kannattaa edelleen etsiä 
sopivilta kasvupaikoilta sen levinneisyysalueella.

Synonyymit
Crossogyna autumnalis (DC.) Schljakov
Jungermannia autumnalis DC.

Kirjallisuus
-

Viittaus
Piippo, S. 2009: Jamesoniella autumnalis – vaaran-
tunut. 

Jamesoniella undulifolia (Nees) Müll. Frib.

etelänkaulussammal, kärröronmossa
Äärimmäisen uhanalainen CR D2

Heimo: Jungermanniaceae Lahko: Jungermanniales Luokka: Jungermanniopsida

Tunnistaminen
Etelänkaulussammal on pienikokoinen 1–2 
(–5) cm pitkä ja 1–1,5 mm leveä vaalean vihreä, 
yleensä punertava maksasammal. Se on kasvu-
tavaltaan alustanmyötäinen tai pysty. Varsi on 
haaraton tai haarova, ja siinä on paljon värittö-
miä ritsoideja. Lehdet ovat vinoittain, yleensä 
hieman verson selkäpuolelle kääntyneitä, lä-
hekkäin ja lähes pyöreitä, yleensä pituuttaan 
leveämpiä, ja selkäreuna on johteinen. Lehden 
keskisolut ovat kooltaan 22–25 x 25–33 µm, ohut-

seinäisiä, trigonit ovat pieniä tai 
joskus pullistuneita ja kutikula 
on epäselvästi papillikas. Ete-
länkaulussammalella on yleensä 
rihmamaisia vatsalehtiä. Itujyvä-
set puuttuvat. Periketiaalilehdet 
ovat lehtiä isompia, pitkulaisia tai 
neliömäisen pitkulaisia ja poimu-
reunaisia, ja tyvireunoissa saattaa 
olla 1–3 pientä hammasta. Vatsa-
periketiaalilehti on keihäsmäinen 
tai pitkulaisen soikea. Periantti on 
pitkulaisen munanmuotoinen, 
kärjestä poimuinen ja suusta su-
pistunut. Periantin suu on nyhäi-
nen tai sen hampaat 1–2 -soluisia. 
Itiöt ovat pieniä, n. 14 μm.

Etelänkaulussammal saattaa olla sekoitetta-
vissa ekologialtaan samantapaiseen rahkanäi-
vesammaleen Mylia anomala tai kallionäivesam-
maleen M. taylorii, joilla kuitenkin on paksusei-



133Ympäristöopas 2009:  Suomen uhanalaiset sammalet

squarrosa ja paakkurahkasammal Sphagnum com-
pactum. 

Kannan kehitys ja uhanalaisuus
Etelänkaulussammal on havaittu Suomesta 
vain kerran: siitä on näyte vuodelta 1925 Ah-
venanmaalta Vårdön Hemskäriltä. Laji on mah-
dollisesti hävinnyt Suomesta. Ruotsissa etelän-
kaulussammalen häviämisen syinä pidetään 
kosteikkojen ojituksia ja raivaamista, joskus 
taas kasvupaikkojen umpeenkasvua sekä hap-
pamoitumista. 

Uhanalaisuus Euroopassa 
EUR: CR, EST: -, NOR: CR, SWE: RE 
Maailman uhanalaisten lajien listalla etelänkau-
lussammal on luokiteltu vaarantuneeksi. Laji on 
äärimmäisen uhanalainen Euroopassa. Se on ää-
rimmäisen uhanalainen Suomen lisäksi Norjas-
sa ja Itävallassa, erittäin uhanalainen Puolassa, 
Brittein saarilla ja Saksassa sekä harvinainen 
Sveitsissä. Sen on todettu hävinneen Tšekistä ja 
Ruotsista. Elinvoimaiseksi lajin kanta on arvioi-
tu ainoastaan Tanskassa ja Ranskassa.

Suojelu 
Ainoa tunnettu esiintymä Vårdön Hemskäril-
lä ei sijaitse suojelualueella eikä sen nykytila 
ole tiedossa. Etelänkaulussammalta tulee etsiä 
Hemskärin saarelta sekä sille soveliaan tuntui-
silta kasvupaikoilta muualtakin Ahvenanmaalta 
ja Varsinais-Suomesta.

Synonyymit
Crossogyna undulifolia (Nees) Schljak.
Jungermannia schraderi auct.

Kirjallisuus
Hallingbäck 1998g, European Committee for 
Conservation of Bryophytes 1995

Viittaus
Piippo, S. 2009: Jamesoniella undulifolia – ää-
rimmäisen uhanalainen. 

näiset, trigonilliset lehtisolut ja tavallisesti koko 
varren pituudella suuria vatsalehtiä. Lähilajista 
kalliokaulussammalesta → J. autumnalis etelän-
kaulussammal eroaa suuremman kokonsa ja 
aaltopoimuisten, selkäpuolelta johteisten lehti-
ensä perusteella. Ne myös kasvavat erilaisilla 
kasvupaikoilla, kalliokaulussammal varjoisilla 
kallioilla ja lahopuulla ja etelänkaulussammal 
soilla.

Levinneisyys
Etelänkaulussammal on yleislevinneisyydeltään 
lievästi mereinen. Se tunnetaan harvinaisena 
molemmin puolin Atlanttia. Euroopassa sitä ta-
vataan harvinaisena mantereen etelä-, keski- ja 
pohjoisosissa, ja se tunnetaan myös Siperiasta, 
Kiinasta ja Grönlannista. Etelä-Ruotsissa, Nor-
jassa ja Tanskassa sammalella on ollut muutamia 
esiintymiä. Baltian maista ja Venäjältä se puut-
tuu. Suomesta sitä on löydetty ainoastaan kerran 
Ahvenanmaalta. A.

Biologia
Etelänkaulussammal on kaksikotinen. Sukusolu-
pesäkkeitä ja periantteja on havaittu etelänkau-
lussammalnäyteissä usein, mutta itiöpesäkkeet 
ovat harvinaisia. Suomesta kerätyssä näytteessä 
on myös itiöpesäkkeitä. Huolimatta pienten iti-
öiden mahdollisuudesta levitä pitkiä matkoja 
ilmavirtausten mukana, lajin kaukolevintäkyky 
lienee rajoittunut.

Etelänkaulussammal kasvaa lettoisilla soilla, 
luhtaisilla nevoilla ja kosteilla rahkaisilla niityil-
lä ja soilla. Se kasvaa kostealla maalla tai turpeel-
la muiden sammalten, etenkin rahkasammalten 
Sphagnum spp., seassa matalina mattoina.

Seuralaislajit
Etelänkaulussammalen seuralaisina suomalai-
sella kasvupaikalla olivat ainakin kangaskar-
hunsammal Polytrichum juniperinum ja suoni-
huopasammal Aulacomnium palustre. Ruotsissa 
seuralaisina on havaittu rassisammal Paludella 

Jungermannia atrovirens Dumort.

pohjankorvasammal, bäckslevmossa
Vaarantunut VU Alc

Heimo: Jungermanniaceae Lahko: Jungermanniales Luokka: Jungermanniopsida

Tunnistaminen
Pohjankorvasammal on tumman ruskeanvih-
reinä tai kellanharmahtavina mattomaisina 
peitteinä purokivillä kasvava maksasammal. 
Noin 2 cm pituiset versot ovat alustanmyötäi-

siä tai kohenevia. Lehdet ovat harvassa, lähes 
johteettomia, pyöreäkärkisiä ja ehytlaitaisia. 
Lehtisolut ovat ohutseinäisiä tai joskus paksu-
seinäisiä. Niiden trigonit ovat aivan pieniä tai 
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ne puuttuvat. Soluissa on 2-6 öljykappaletta, 
mutta joskus öljykappaleet puuttuvat osasta 
lehtilavan soluja. Pohjankorvasammalen koi-
rasversot ovat siittiöpesäkkeiden suojuslehtien 
varrenmyötäisten tyvien vuoksi muita versoja 
liereämpiä. Naarasversojen latvassa sijaitsevat 
periantit on nipukattomia, jopa 4 mm pituisia ja 
poimuttuneita, ja niiden suu on hampainen tai 
sahalaitainen. Lisäksi periantin kärkiosan solut 
ovat pituutensa levyisiä. Itiöt ovat pienehköjä, 
halkaisijaltaan 10–19 µm, ja niiden pintaa peit-
tävät pienet papillit.

Hyvin muunteleva pohjankorvasammal 
muodostaa vaihettuvien ominaisuuksien jat-
kumon, eikä lajin taksonomiasta ja nimistöstä 
olla kaikilta osin yksimielisiä. Suomessa Kiskon 
Kärkelänkosken esiintymä edustaa kookkaam-
paa ja pohjoiset esiintymät pienikokoisempaa 
muunnosta.

Pohjankorvasammal muistuttaa muita sa-
mankaltaisten kasvupaikkojen korvasammalia, 
mutta on erotettavissa lähilajeistaan nipukatto-
man perianttinsa ja punaisen värityksen puuttu-
misen perusteella. Lisäksi pohjankorvasamma-
len erottaa savikkokorvasammalesta J. gracillima 
reunuksettomien lehtiensä sekä kalvaskorva-
sammalesta J. hyalina ja koskikorvasammalesta 
→ J. obovata värittömien ritsoidiensa perusteella. 
Pikkukorvasammalen J. pumila ja pohjankorva-
sammalen steriilien versojen erottaminen voi ol-
la lähes mahdotonta, mutta suvullisina niiden 
erottaminen ei tuota ongelmia. Pikkukorvasam-
mal on yksikotinen, ja sen periantit ovat suippo-
kärkisiä ja vain hiukan poimuttuneita. 

Levinneisyys
Pohjankorvasammalen kokonaislevinneisyys on 
taksonomisten ongelmien vuoksi epäselvä. Le-
vinneisyydeltään pohjankorvansammal lienee 
keskittynyt pohjoisen pallonpuoliskon boreaa-

liselle vyöhykkeelle ja vuoristojen 
alaosiin. Se tunnetaan Pohjois- ja 
Keski-Euroopasta, Färsaarilta, Is-
lannista, Välimeren saarilta, At-
lantin saarilta ja Pohjois-Afrikassa 
Marokosta. Pohjankorvasammal 
tunnetaan myös Pohjois-Ame-
rikasta ja Aasiassa Siperiasta ja 
Japanista. Pohjoismaissa pieniko-
koisempaa muunnosta tavataan 
laajalti Norjassa ja Ruotsissa, ja 
se tunnetaan myös Tanskasta ja 
Baltian maista. Suomessa pohjan-
korvasammal on harvinainen. V, 
PeP, Ks.  

Biologia
Kaksikotinen pohjankorvasammal tuottaa ylei-
sesti itiöpesäkkeitä kesäkuukausina. Itujyväsiä 
tai muita suvuttomia leviäimiä pohjankorvasam-
malella ei ole. Kasvupaikat sijaitsevat koskissa 
vedenalaisina, joten itiöt voivat levitä veden mu-
kana. Varmaa tietoa itiöiden leviämistavasta ei 
ole, mutta verson kappaleet voivat kulkeutua 
veden mukana.

Kivipinnoilla ohuen maakerroksen päällä 
kasvava pohjankorvasammal on kalkinsuosija. 
Kasvupaikat ovat usein koski- ja purokivillä, jot-
ka ovat ainakin ajoittain vedenalaisina, ja poh-
jankorvasammal sietää varsin voimakasta vir-
tausta. Se suosii kasvualustanaan kalkkikiveä, 
mutta tulee toimeen muillakin kasvualustoilla 
ravinteisissa vesissä. Pohjankorvasammal ei sie-
dä kuivumista, vaan se vaatii kasvupaikoillaan 
vähintään tihkuvettä.

Seuralaislajit
Muut kalkkipitoisilla koskikivillä kasvavat sam-
malet, mukaan luettuna pikkukorvasammal ja 
kalkkikorvasammal → J. confertissima, voivat 
esiintyä yhdessä pohjankorvasammalen kans-
sa. Seuralaisina on tavattu myös hetealvesam-
mal Chiloscyphus polyanthos, kinnassammalia 
Scapania spp. sekä isonäkinsammal Fontinalis 
antipyretica, säiläsammal Blindia acuta ja etelän-
purosammal Hygrohypnum luridum. 

Kannan kehitys ja uhanalaisuus
Pohjankorvasammal tunnetaan Suomessa nel-
jästä paikasta, joista pohjoiset esiintymät Tor-
nion (PeP) Kalkkikoskella, Kuusamossa (Ks) 
ja Posion Lakikorvenpurossa edustavat pie-
nikokoisempaa levinneisyydeltään pohjoista 
muunnosta, kun taas Kiskon Kärkelänkosken 
(V) esiintymä kookkaampaa eteläistä muunnos-
ta. Kuusamon Kiutakönkään (1997) esiintymä 
on löydetty äskettäin ja laji tunnetaan Posiolta 
vuodelta 1993. Sen sijaan Tornion Kalkkikosken 
esiintymän (1968) nykytilasta ei ole tietoa. Kis-
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kon Kärkelänkosken kasvupaikalla (2002) poh-
jankorvasammal on runsas ja elinvoimainen.

Pohjankorvasammalen uhanalaisuuden syy-
nä on vesirakentaminen ja kaivostoiminta. Esiin-
tymiä uhkaa ensisijaisesti kaivostoiminta. Myös 
vesirakentaminen, koskien virtausten säännös-
tely ja veden laadun muutokset esimerkiksi 
valuma-alueen yläjuoksulla tapahtuvien maan-
käytön muutosten kuten metsien hakkuiden 
seurauksena voivat uhata lajin kasvupaikkoja. 

Uhanalaisuus Euroopassa
EUR: LC, EST: EN, NOR: LC, SWE: LC
Taksonomisten epäselvyyksien vuoksi pohjan-
korvasammalen uhanalaisuuden arviointi on 
vaikeaa ja puutteellista. Laji on kuitenkin luo-
kiteltu erittäin uhanalaiseksi Virossa, vaarantu-
neeksi Tšekissä ja taantuneeksi Belgiassa. Lisäksi 
se on puutteellisesti tunnettu Liettuassa. 

Suojelu
Kiutakönkään esiintymä sijaitsee Oulangan kan-
sallispuiston alueella ja Posion Lakikorvenpuro 
kuuluu Livojärven rantojensuojeluohjelman ra-
jaukseen. Tornion Kalkkikosken ja Kiskon Kär-
kelänkosken esiintymäpaikkoja ei ole suojeltu. 
Kiskon esiintymän säilymistä saattaa edesauttaa 
ehdotettu Kärkelänkosken vanhan ruukkikylän 
suojeleminen kulttuuriarvojen perusteella.

Pohjankorvasammalen esiintymien suojele-
misessa on keskeistä virtaaman ja veden laadun 
muutosten estäminen. Esimerkiksi Kärkelänkos-
ken yläjuoksun patoaminen alentaisi virtaamaa 
pohjankorvasammalen esiintymän kohdalla ja 
saattaisi aiheuttaa kasvustojen kuivumisen, mi-
kä puolestaan on sammalelle kohtalokasta.

Synonyymit
Aplozia riparia (Taylor) Dumort.
A. riparia var. rivularis Bernet 
A. atrovirens (Dumort.) Dumort.
Jungermannia lanceolata L. emend. Grolle var. 
lanceolata 
J. lanceolata var. atrovirens (Dumort.) Damsh.
J. riparia Taylor
J. tristis Nees
Solenostoma atrovirens (Dumort.) Müll.Frib.
S. triste (Nees) Müll.Frib.
S. sphaerocarpoideum (De Not.) Paton & 
E.F.Warb.

Kirjallisuus
Arnell 1956, Damsholt 2002, Huttunen ym. 2003, 
Paton 1999, Ulvinen ym. 2002

Viittaus
Laaka-Lindberg, S. 2009: Jungermannia atrovi-
rens – vaarantunut.

Jungermannia confertissima Nees

kalkkikorvasammal, njurslevmossa
Äärimmäisen uhanalainen CR §  •  vastuulaji  •  D2

Heimo: Jungermanniaceae Lahko: Jungermanniales Luokka: Jungermanniopsida

Tunnistaminen
Kalkkikorvasammal on kellan tai ruskehtavan 
vihreitä, joskus melkein mustia laikkuja muo-
dostava maksasammal. Sen lähes haarattomat 
varret ovat 0,5–4 cm pitkiä ja 1–2 mm leveitä. 
Versoilla on usein etenkin avoimilla kasvupai-
koilla purppuranpunaista sävyä. Varren alapin-
nalla ja usein myös lehtien ja periantinkin tyvillä 
on runsaasti pitkiä, värittömiä tai ruskehtavan-
punaisia ritsoideja, jotka muodostavat selvän 
nauhamaisen varren levyisen kimpun. Munu-
aismaiset ehytlaitaiset lehdet ovat kiinnittyneet 
vinosti varteen. Lehtisolujen seinät ovat ohuita, 
mutta trigonit usein pulleita. Lehtisolujen pinta 
on hienouurteinen. Vatsalehtiä ei ole. Siittiöpe-
säkkeiden suojuslehdet ovat varsilehtien kal-
taisia, ja ne sijaitsevat varren latvassa periantin 
alapuolella. Periantti on ylösalaisin käännetyn 
päärynän muotoinen, ja noin puolet siitä ulottuu 
suojuslehtien yläpuolelle. Periantin yläosassa on 
4–5 terävää poimua. Kärjestään periantti suip-

penee jyrkästi nipukaksi, jonka 
suu on matalahampainen. Itiöt 
ovat keskikokoisia, noin 15–22 
µm.

Kalkkikorvasammal muis-
tuttaa muita korvasammalia, 
erityisesti rantakorvasammalta 
J. sphaerocarpa ja kääpiökorva-
sammalta J. jenseniana. Rit-
soidien muodostama nauha 
varren alapinnalla erottaa sen 
molemmista lajeista, vaikka 
rantakorvasammalellakin saat-
taa joskus olla ritsoideja lehtien 
tyvillä. Kummallakaan lähila-
jilla ei ole purppuranpunaista 
väriä versoissaan, vaikka ne voivatkin valoisalla 
paikalla värjäytyä ruskehtavanpunaisiksi. Myös 
kasvupaikat ovat erilaisia: rantakorvasammal 
kasvaa myös happamilla kasvualustoilla puro-
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jen varsilla, ja kääpiökorvasammal on avoimen 
savimaan ja ojanpenkkojen pioneerisammal. 
Kääpiökorvasammal on lisäksi huomattavasti 
pienikokoisempi, alle 1 cm mittainen. 

Levinneisyys
Kalkkikorvasammal on yleislevinneisyydeltään 
arktisten alueiden ja vuoristojen sammal, jota 
tavataan Länsi-, Keski- ja Itä-Euroopan vuo-
ristoissa, Venäjällä ja Balkanilla. Aasiassa Kau-
kasuksella, Siperiassa, Japanissa ja Himalajalla. 
Pohjois-Amerikan mantereen pohjoisosissa sam-
malta on harvakseltaan Brittiläisessä Kolumbi-
assa lännessä, Michiganissa ja Quebecissä idässä 
sekä Kanadan arktisilla saarilla. Se tunnetaan 
myös Grönlannista, Islannista ja Huippuvuoril-
ta. Pohjois-Venäjällä sitä on mm. Murmanskin 
alueella ja Karjalan tasavallassa Paanajärvellä. 
Pohjoismaissa sen levinneisyys on keskittynyt 
Norjan ja Ruotsin tuntureille, ja sitä on vain 
harvoin tavattu alankoalueilta. Tanskasta sitä ei 
tunneta, mutta Baltiasta lajista on havaintoja Vi-
rosta. Suomessa kalkkikorvasammal tunnetaan 
maan itä- ja pohjoisosista. PK, Ks, InL.

Biologia
Yksikotisen kalkkikorvasammalen siittiöpe-
säkkeet ja munapesäkkeistöt sijaitsevat samalla 
versolla, ja periantteja tavataan melko usein. 
Itiöpesäkkeetkään eivät ole harvinaisia. Itiöiden 
leviämiskyvystä ei ole tietoa, mutta todennäköi-
sesti kaukolevintää voi tapahtua. Suvuttomia 
leviäimiä kalkkikorvasammalella ei ole.

Nimensä mukaisesti kalkkikorvasammal kas-
vaa kalkkipitoisilla kivillä ja maalla. Se muo-
dostaa tyypillisesti puhtaita laikkuja kiville 
ja kallioseinämille kosteisiin kalkkikallioiden 
halkeamiin ja rotkoihin, ja kasvaa vain harvoin 
muiden sammalten seassa. Se kasvaa myös kalk-
kituntureilla kostealla maalla lumenviipymäpai-
koilla. Suomen esiintymät ovat kalkkipitoiselta 

rantakalliolta ja virtapaikan kiveltä. Muista kas-
vupaikoista poikkeavasti on Ilomantsin esiinty-
mässä kasvualustana paljas maa kuusimetsän ja 
rahkasuon välillä. Paanajärven alueella Venäjäl-
lä se on tavattu myös tien varsilta.

Seuralaislajit
Suomen esiintymissä kalkkikorvasammalen 
seuralaisina kasvavat pohjankorvasammal → 
J. atrovirens, rantapyörösammal Odontoschis-
ma elongatum ja seittisammal Blepharostoma 
trichophyllum. Skandinavian tunturialueilla kalk-
kikorvasammalen seuralaisina on kivialustalla 
tavattu mm. hiidensammal Preissia quadrata, tul-
vahammassammal Leiocolea gillmanii ja lettonau-
hasammal Aneura pinguis. Lumenviipymillä sen 
seurassa on kasvanut myös lapinkorvasammal 
J. polaris, paljakkakuurasammal Anthelia juratz-
kana, purokaltiosammal Harpanthus flotovianus ja 
pikkukämmensammal Tritomaria scitula. 

Kannan kehitys ja uhanalaisuus
Kalkkikorvasammal tunnetaan Suomesta neljäs-
tä paikasta. Laji löydettiin meillä vasta vuonna 
1980 Utsjoelta (InL). Sittemmin se on löydetty 
Kuusamosta (Ks) Kiutakönkäältä (1997) ja Sallan 
Kiekeröjoelta (2003) sekä Ilomantsin (PK) Pikku 
Kotavaaralta (2001). Viimeksi mainittu havainto 
on kuitenkin näytteen pienuuden vuoksi epä-
varma.

Kalkkikorvasammalen uhanalaisuuden 
syynä on ennen muuta vesirakentaminen. Kal-
kinvaatijasammalta voi uhata kalkkikallioiden 
louhinta. Oulangan kansallispuistossa sijaitse-
va esiintymä saattaa kärsiä turistien aiheutta-
masta kulumisesta. Arktista vuoristosammalta 
saattaa uhata myös ilmaston lämpeneminen ja 
sen mukanaan tuomat muutokset paikallisissa 
lämpö- ja kosteusolosuhteissa sekä umpeenkas-
vaminen. 

Uhanalaisuus Euroopassa
EUR: LC, EST: DD, NOR: LC, SWE: LC
Kalkkikorvasammalen kanta lienee vakaa 
useimmissa Keski-Euroopan maissa. Se on 
kuitenkin luokiteltu vaarantuneeksi Huippu-
vuorilla, Tšekissä ja Espanjassa, ja sen tilanne 
on tulkittu puutteellisesti tunnetuksi Virossa ja 
Slovakiassa.

Suojelu
Ilomantsin esiintymä on Koitajoen Natura 2000-
alueella. Kiutaköngäs on Oulangan kansallis-
puistossa. Sallan Kiekeröjoen esiintymä ei ole 
suojellulla alueella, vaikkakin joen vastaranta 
kuuluu Oulangan kansallispuistoon. Utsjoen 
esiintymä kuuluu Kaldoaivin erämaa-aluee-
seen.  
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Kalkkikorvasammalen esiintymien, etenkin 
Utsjoen esiintymän, tila ja tarkka sijainti tulee 
selvittää. Suojelemattomilla alueilla sijaitsevat 
esiintymät tulee suojella luonnonsuojelualuei-
na. Oulangan kansallispuiston esiintymä tulee 
suojata turistien aiheuttamalta kulumiselta esi-
merkiksi ohjaamalla kulkureitit siten, etteivät 
ne kulje kalkkikorvasammalen kasvupaikan 
läheltä. Laji on suhteellisen uusi lisä maksa-
sammallajistoomme, joten sitä tulee vielä et-
siä soveltuvilta kasvupaikoilta Pohjois- ja Itä-
Suomessa. 

Synonyymit
Jungermannia scalariformis Nees
Nardia levieri Steph.
Solenostoma confertissimum (Nees) Schljakov
S. levieri (Steph.) Steph.

Kirjallisuus
Damsholt ym. 1980, Potemkin 2004

Viittaus
Laaka-Lindberg, S. 2009: Jungermannia confer-
tissima – äärimmäisen uhanalainen.

Tunnistaminen
Tuoreena porkkanantuoksuinen koskikorva-
sammal on maksasammal, joka kasvaa tumman-
vihreinä tai punertavan ruskeina, joskus purp-
puransävyisinä laikkuina tai yksitellen muiden 
sammalten seassa. Sen harvahaaraiset tai haa-
rattomat versot ovat suikertavia tai kohenevia 
ja noin 0,5–5 cm pitkiä. Varsien vatsapuolella 
on usein ituversoja ja runsaasti tyvistään purp-
puran- tai ruskeanpunaisia ritsoideja. Varsinkin 
varren tyvipuolella harvassa olevat lehdet ovat 
soikeita tai pyöreitä ja leveimmillään keskeltä. 
Lehtisoluissa on mustat tai purppuranväriset 
seinät, ja trigonit ovat pieniä tai puuttuvat ko-
konaan. Lehtisolujen pinta on selvästi uurteinen. 
Siittiöpesäkkeiden suojuslehdet ovat 2– 4 parina 
perianttien takana, joskus muutaman kasvul-
lisen lehtiparin erottamina periantista. Muo-
doltaan ne ovat kasvulehtien kaltaisia, mutta 
hieman suurempia ja tyvestään pullistuneita. 
Munapesäkkeiden suojuslehdet ovat kasvaneet 
tyvistään noin puoleen väliin asti yhteen perian-
tin kanssa. Periantti on noin 2 mm pituinen ja 
syvään 4–6 -taitteinen.

Usein periantillisina laik-
kuina kasvavan koskikorva-
sammalen voi sekoittaa mui-
hin korvasammaliin, ennen 
kaikkea kalvaskorvasamma-
leen J. hyalina, jolla myös on 
ruskeanpunertavia ritsoideja. 
Kalvaskorvasammalen lehdet 
ovat leveimmillään tyveltä, kun 
taas koskikorvasammalen leh-
det kapenevat tyveä kohti. Kal-
vaskorvasammalen lehtisolujen 
trigonit ovat suuria ja pullistu-
neita, ja solujen pinta on sileä. 
Lisäksi kalvaskorvasammal on 
kaksikotinen, kun koskikorva-
sammal on yksikotinen. 

Levinneisyys
Pohjoisen havumetsävyöhykkeen vuoristoissa 
tavattavan koskikorvasammalen levinneisyys 
ulottuu Euroopassa Länsi-, Keski- ja Itä-Euroo-
pan vuoristoihin ja Balkanille, sekä Pohjois- ja 
Keski-Venäjälle. Aasiassa sitä tavataan Turkista 
Kaukasukselle ja Kaukoitään ulottuvalla vyö-
hykkeellä ja Pohjois-Amerikassa sekä länsi- että 
itäosien vuoristoissa. Sitä on myös Grönlannissa, 
Färsaarilla, Islannissa ja Huippuvuorilla. Se on ko-
ko levinneisyysalueellaan harvinainen. Sammal 
kasvaa Venäjällä Suomen lähialueilla Karjalan ta-
savallassa Paanajärvellä sekä Murmanskin alueel-
la. Lajia ei tunneta Baltian maista eikä Tanskasta. 
Pohjoismaissa levinneisyys on painottunut alueen 
pohjoisosiin, mutta lajia tavataan harvinaisena 
Etelä-Ruotsissa ja -Norjassa aina 1400 m korke-
uteen saakka. Suomessa se on harvinainen maan 
itä- ja pohjoisosissa. EH, PK, Kn–KiL, EnL, InL. 

Jungermannia obovata Nees

koskikorvasammal, äggslevmossa
Vaarantunut VU Alc

Heimo: Jungermanniaceae Lahko: Jungermanniales Luokka: Jungermanniopsida
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Biologia
Koskikorvasammal on yksikotinen, ja siittiö- ja 
munapesäkkeistöt sijaitsevat samalla versolla 
peräkkäin. Versot ovat usein sukusolupesäk-
keellisiä, ja itiöpesäkkeitäkin tavataan yleisesti. 
Itiöt ovat keskikokoisia, 16–21 µm. Ituversot, joi-
ta silloin tällöin kehittyy, toimivat suvuttomina 
leviäiminä.

Puroissa ja koskissa, purojen penkoissa ja joskus 
myös kivillä lähteissä kasvava koskikorvasam-
mal ei ole kasvualustan happamuuden suhteen 
vaatelias, vaan se voi esiintyä sekä kalkkipitoisilla 
ja emäksisillä että happamilla paikoilla. Suomen 
esiintymät eivät ole kalkkiseuduilla. Sammal voi 
muodostaa helposti tunnistettavia tummanvih-
reitä puhtaita kasvustoja, mutta esiintyy myös 
yksin versoin muiden sammalten seassa, jolloin 
sen havaitseminen voi olla vaikeaa.

Seuralaislajit
Koskikorvasammalen seuralaisina tavataan mui-
ta purojen ja koskien sekä lähteiköiden sammalia. 
Suomen esiintymissä sen seurassa ovat kasvaneet 
lehtisammalista mm. säiläsammal Blindia acuta, 
rantasuikerosammal Sciuro-hypnum plumosum, 
pikkuvesikonsammal Dichodontium pellucidum, 
pohjanpurosammal Hygrohypnum alpestre, roso-
purosammal H. duriusculum, koukkupurosammal 
H. ochraceum, koskipaasisammal Schistidium agas-
sizii ja lettomarrassammal Tayloria lingulata sekä 
maksasammalista kantokorvasammal J. leiantha, 
purokaltiosammal Harpanthus flotovianus, heteal-
vesammal Chiloscyphus polyanthos, pahtakinnas-
sammal → Scapania crassiretis ja purokinnassam-
mal S. undulata. Muualla seuralaisina mainitaan 
lisäksi ojakinnassammal S. curta, tunturikinnas-
sammal S. uliginosa, kuppilapasammal Pellia nee-
siana ja mäkäränsammal Hygrobiella laxifolia. 

Kannan kehitys ja uhanalaisuus
Koskikorvasammal tunnetaan noin kolmelta-
kymmeneltä paikalta Itä- ja Pohjois-Suomesta. 
Vanhin tieto lajista on Inarin Lapista Inarista 
vuodelta 1870. Pohjoisimmat havainnot ovat Ina-
rin kolmen esiintymän (1870 Verkkojärvi, 1960 
Inarin Kirkonkylä, 2006 Sarmikuusikko) lisäksi 
Utsjoelta (2004) ja Enontekiön Lapista (1961, 1968, 
2002). Esiintymistä suurin osa, yhteensä 11 löy-
töpaikkaa, sijaitsee Kainuussa. Laji on löydetty 
myös Koillismaalta (Posio 1976, 2003, Taivalkos-
ki kolme esiintymää 2007). Perä-Pohjanmaalta 
laji tunnetaan Rovaniemeltä kahdesta paikasta 
(1935, 2003). Oulun Pohjanmaalta Pudasjärveltä 
neljästä paikasta (2006, 2007) ja Pohjois-Karjalasta 
Ilomantsista (2001). Eteläisin tunnettu esiintymä 
on Etelä-Hämeessä Korpilahdella (2005). Koski-
korvasammalesta on suhteellisen paljon uusia ha-

vaintotietoja 2000-luvulta osittain seurauksena 
siitä, että laji on alettu tuntea paremmin ja sitä on 
osattu etsiä soveltuvilta kasvupaikoilta.

Koskikorvasammalen uhanalaisuuden syynä 
on vesirakentaminen. Monet koskikorvasamma-
len kasvupaikoista ovat suhteellisen kaukana 
asutuilta alueilta, mutta esiintymiä voivat uhata 
muun muassa metsäautoteiden rakentaminen, 
metsän hakkuista aiheutuvat purojen ja lähtei-
köiden vesitalouden ja virtaaman muutokset se-
kä koskien ja purojen rakentaminen ja perkaus. 
Pohjoisen lajin elinympäristöt saattavat muut-
tua sopimattomiksi myös ilmastonmuutoksen 
seurauksena.

Uhanalaisuus Euroopassa
EUR: LC, EST: -, NOR: LC, SWE: LC
Koskikorvasammalen kanta on vakaa useim-
missa Euroopan maissa. Se on kuitenkin vaa-
rantunut Saksassa ja Italiassa. Belgiassa se on 
luokiteltu harvinaiseksi sekä Slovakiassa ja 
Venäjällä Karjalan tasavallassa puutteellisesti 
tunnetuksi.

Suojelu
Vain alle puolet koskikorvasammalen tunne-
tuista esiintymistä sijaitsee suojelualueilla mm., 
Paljakan luonnonpuistossa, Siikavaaran ja Eli-
myssalon luonnonsuojelualueilla, Pallas-Ylläs-
tunturin kansallispuistossa. Enontekiön esiinty-
mistä Skirhasjohka on mukana Käsivarren tun-
turijärvien rantojensuojeluohjelman rajauksessa 
ja Urttasvarri Käsivarren erämaa-alueella. Myös 
Inarin Verkkojärven ja Sarmikuusikon esiinty-
mät ovat erämaa-alueella. Posion Korouoman 
Saukko-ojan esiintymä kuuluu lehtojensuoje-
luohjelman rajaukseen. Muut esiintymät ovat 
suojelualueiden ulkopuolella.

Vanhojen esiintymäpaikkojen tilanne tulee 
selvittää. Koskikorvasammalta on edelleen syytä 
etsiä sopivilta kasvupaikoilta paitsi Pohjois-Suo-
mesta myös etelämpää, sillä lajia on vastikään 
löydetty Korpilahdelta ja Ilomantsista. 

Synonyymit
Jungermannia subelliptica (Lindb. ex Kaal.) Le-
vier 
Nardia obovata Lindb. var. minor Carrington
Plectocolea obovata (Nees) Mitt.
Solenostoma obovatum (Nees) C.Massal.

Kirjallisuus
-

Viittaus
Laaka-Lindberg, S. 2009: Jungermannia obovata 
– vaarantunut.

►  Koskikorvasammal Jungermannia obovata kasvaa Posion 
Korouomassa. TU







TH

141Ympäristöopas 2009:  Suomen uhanalaiset sammalet

Kiaeria falcata (Hedw.) I.Hagen 

sirppiahmansammal, kloborstmossa
Vaarantunut VU D2

Heimo: Rhabdoweisiaceae Lahko: Dicranales Luokka: Bryopsida

Levinneisyys
Sirppiahmansammalen le-
vinneisyys ulottuu Länsi- ja 
Keski-Euroopan (Alpit, Tatra ja 
Pyreneet) sekä Aasian ja Poh-
jois-Amerikan vuoristoihin ja 
arktisille alueille. Sitä on myös 
Islannissa, Färsaarilla, Huippu-
vuorilla ja Venäjällä Murmans-
kin alueella. Baltian maista 
sitä ei tunneta. Skandinaviassa 
sammalta tavataan Ruotsissa ja 
Norjassa. Suomesta laji tunne-
taan luoteisen Lapin tuntureilta. 
EnL.

Biologia
Sirppiahmansammal on yksikotinen, mutta 
itiöpesäkkeet ovat melko harvinaisia. Itiöt ovat 
pieniä, mistä lienee hyötyä kaukolevinnässä. 
Erityisiä suvuttoman lisääntymisen keinoja sil-
lä ei ole.

Sirppiahmansammal kasvaa tunturipalja-
koiden lumenviipymillä, tunturikankailla ja 
törmissä kostealla hiekalla, harvemmin kosteil-
la kallioilla. Se on kalkinkarttaja. Sitä esiintyy 
keskipaljakalle saakka. 

Seuralaislajit
Kuottuskaisin esiintymässä sirppiahmansam-
mal ei joudu kilpailemaan muiden lajien kanssa, 
mutta lähellä kasvavat tunturikarstasammal An-
dreaea blyttii ja tunturiahmansammal. Ruotsissa 
sen seuralaisina mainitaan mm. kirsisammal 
Pleurocladula albescens, vuorikarhunsammal Po-
lytrichastrum alpinum, tunturikarhunsammal P. 
sexangulare ja pohjanvarstasammal Pohlia drum-
mondii.

Kannan kehitys ja uhanalaisuus
Suomessa tunnetaan neljä sirppiahmansam-
malen esiintymää luoteisen Lapin tuntureilta 
(EnL). Laji on kerätty Iso-Mallan pohjoispuolelta 
(Raasa) sekä Kuonjarvarrilta vuonna 1935. Kuot-
tuskaisilta on myös samalta vuodelta näyte, ja 
samoilta seuduilta löydettiin elinvoimainen kas-
vusto uudelleen vuonna 2002 silikaattikallion 
penkereeltä. Haltin eteläpuolelta on näytetieto 
vuodelta 1958.

Sirppiahmansammalen taantumisen on ole-
tettu aiheutuneen pienen populaation sisäisistä 

Tunnistaminen
Sirppiahmansammal on tuppaina tai peitteinä 
tunturialueella kasvava kärkipesäkkeinen leh-
tisammal. Se kasvaa enintään 3 cm mittaiseksi ja 
on väriltään kellanvihreästä vihreään. Sirppiah-
mansammalen lehdet ovat nimensä mukaisesti 
säännöllisen sirppimäisesti yhteen suuntaan 
käyriä. Kuten muilla ahmansammalilla, lehden 
kärkiosat ovat kapean piiskamaisia ja hampaisia. 
Solut ovat lehden kärkiosassa suorakaiteen tai 
neliön muotoisia, ja niissä on matalia papilleja. 
Tyvinurkkasolut ovat vain vähän erilaistuneita. 
Itiöpesäkkeet ovat pitkäperäisiä, lähes pystyjä. 
Itiöt ovat pieniä, 11–14 µm. 

Sirppiahmansammalen versot muistuttavat 
kasvutavaltaan kynsisammalia Dicranum spp. 
Yleisen kallioahmansammalen K. blyttii lehdet 
ovat taipuilevia tai kuivina hieman kiharoita, 
kun taas sirppiahmansammalen lehdet ovat 
säännöllisen sirppimäisesti yhteen suuntaan 
käyriä. Lehtien lisäksi sirppiahmansammalen 
erottaa kallioahmansammalesta itiöpesäkkeen 
suun rengassolukko, joka ei irtoa, kun taas kal-
lioahmansammalen rengassolukko irtoaa. Tun-
turiahmansammalen K. starkei solut ovat lähes 
sileitä, lavan tyviosan pitkissä soluissa on huo-
kosia ja tyvinurkkasoluryhmä on selvemmin eri-
laistunut. Pesäkkeettömänä saattaa joskus olla 
vaikeaa erottaa sirppiahmansammalta kallio- ja 
tunturiahmansammalesta.

◄  Enontekiön Haltin Ridnitsohkkan laen tunturipaljakkaa.  
Karua keskipaljakkaa luonnehtivat taajat maksasammal-
kasvustot ja tuppaina kasvavat ahmansammalet  
Kiaeria spp. KS
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tekijöistä. Pohjoisen lajin menestymiseen tule-
vaisuudessa saattaa vaikuttaa ilmaston lämpe-
neminen. Pieniä esiintymiä uhkaavat myös eri-
laiset satunnaistekijät sekä mahdollisesti myös 
maaperän kuluminen porojen ylilaidunnuksen 
vuoksi.

Uhanalaisuus Euroopassa
EUR: LC, EST: -, NOR: LC, SWE: LC 
Sirppiahmansammal ei ole Euroopassa uhanalai-
nen. Ruotsin tuntureilla sirppiahmansammal on 
harvinaisehko, mutta sitä ei ole luokiteltu uhan-
alaiseksi, kuten ei Norjassakaan. Espanjassa ja 
Portugalissa laji on luokiteltu harvinaiseksi. 

Suojelu
Iso-Mallan Raasan esiintymää lukuun ottamat-
ta esiintymät ovat Käsivarren erämaa-alueella. 
Kuottuskaisin esiintymän tilaa tulee seurata. La-
jia tulee etsiä edelleen vanhoilta kasvupaikoilta 
ja muualta sopivista elinympäristöistä.

Synonyymit
Arctoa falcata (Hedw.) Loeske

Kirjallisuus
Mårtensson 1956

Viittaus
Juslén, A. 2009: Kiaeria falcata – vaarantunut.

Leiocolea badensis (Gottsche) Jörg.   

kääpiöhammassammal, dvärgflikmossa
Vaarantunut VU A1c+2c, D2

Heimo: Jungermanniaceae Lahko: Jungermanniales Luokka: Jungermanniopsida

malta, mutta lehtisolut ovat kool-
taan 25x30 µm, trigonit pulleita ja 
kutikula viiruinen. Laji voi muis-
tuttaa hieman myös pikku limi-
sammalta Lophocolea minor, joka 
kääpiö hammas sammalesta poi-
keten on aina vatsa lehdellinen, 
ja sillä on runsaasti vihreitä itu-
jyväsiä. Itujyväsiltään puner-
tavat paljaalla maalla viihtyvät 
hiekkalovisammal Lophozia ex-
cisa ja kalkki lovisammal → L. 
perssonii on myös helppo erottaa 
kääpiöhammas sammalesta, joka 
ei tuota itujyväsiä lainkaan. 

Levinneisyys
Kääpiöhammassammal kasvaa monin paikoin 
pohjoisella pallonpuoliskolla lauhkean ja vii-
leän vyöhykkeen kalkkiseuduilla. Euroopassa 
laji on laajalle levinnyt, mutta Välimeren mais-
sa se esiintyy vain pohjois osissa. Levinneisyys 
ulottuu Aasiassa Turkista Itä-Siperiaan ja Poh-
jois-Amerikassa mantereen lauhkean vyöhyk-
keen poikki pohjoisessa tundravyöhykkeellä 
aina Grönlantiin asti. Sitä on myös Islannissa ja 
Huippuvuorilla. Lajia tavataan Virossa ja Liet-
tuassa sekä Luoteis- ja Pohjois-Venäjällä mm. 
Karjalan tasavallassa ja Murmanskin alueella. 
Pohjoismaissa lajia on monin paikoin alanko-
seuduilta tuntureille. Suomessa se on harvi-
nainen ja kalkkialueille keskittynyt. V, PK, Ks, 
KiL, EnL.

Tunnistaminen
Pieninä vaalean vihreinä tai kellanruskeanvih-
reinä kasvustolaikkuina tai hajaversoin muiden 
sammalten seassa kasvava kääpiöhammas-
sammal on lovilehtinen 0,3–1 cm pitkä mak-
sasammal. Varsi on muista meikäläisistä ham-
mas- ja lovisammalista Lophozia spp. poiketen 
läpikuultava ja sen kuorisolut ohutseinäisiä. 
Kaksiliuskaiset matalaloviset kylkilehdet ovat 
tylppä- (naaraat) tai teräväkärkisiä (koiraat). 
Vatsalehdet tavallisesti puuttuvat tai ovat pie-
niä ja kapeita, vain 2–3 solun mittaisia. Solut 
ovat lehden keskiosassa melko kookkaita (35 x 
35–45 µm), niiden trigonit ovat pieniä ja solujen 
kutikula sileä. Periantit ovat tavallisia, sileitä ja 
muodoltaan sylinterimäisiä tai nuijamaisia. Itiöt 
ovat pieniä, 12–15 μm.

Pienikokoiset kolo hammas sammalen L. colla-
ris versot voivat muistuttaa kääpiöhammassam-
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Biologia
Kääpiöhammassammal on kaksikotinen laji, 
jonka koiraat ovat selvästi naaraita pienempiä. 
Itiö pesäkkeitä esiintyy yleisesti, mutta itujyväsiä 
laji ei tuota. Pienet itiöt voivat mahdollisesti levi-
tä pitkiä matkoja ilmavirtojen mukana.

Kääpiöhammassammal kasvaa tavallisesti 
paljaalla kalkkimaalla, kalkkikallioiden raoissa 
ja törmissä sekä tuntureiden kalkkipahtojen hyl-
lyillä ja rinteillä. Elinympäristöt ovat tavallisesti 
jokseenkin varjoisia ja suojaisia. Lajin voi tavata 
kalkkialustalta myös purojen ja jokien partaalta, 
ajoittain upoksistakin. Kääpiöhammassammal 
levittäytyy tehokkaasti kasvupaikkojensa maa-
paljastumille. Sitä ei kuitenkaan ole meillä tavat-
tu kalkkialueiden ojista tai tienpientareilta. 

Seuralaislajit
Etelä-Suomessa lajin tyypillisenä seuralaise-
na kasvaa liuskalapasammal Pellia endiviifolia. 
Pohjoisempana seuralaisiin kuuluvat mm. ko-
lohammassammal, hiidensammal Preissia qua-
drata ja loukko kinnassammal Scapania gymnos-
tomophila, sekä Kuusamossa myös harvinainen 
kalkki lovi sammal. Käsivarren Lapin tuntureilta 
kääpiöhammas sammalen seuralaisina maini-
taan niinikään kalkki pitoisesta maasta pitävät 
pulkkasammal Sauteria alpina ja karvakäppyrä-
sammal Mannia pilosa sekä ekologialtaan laaja-
alaisen seittisammalen Blepharostoma trichophyl-
lum muunnos var. brevirete. 

Kannan kehitys ja uhanalaisuus
Kääpiöhammassammal tunnetaan maastam-
me 14 paikalta, joista ainoastaan neljästä on 
havaintoja vuodesta 1990 lähtien. Esiintymät 
keskittyvät maan laajimpien kalkkikiviesiin-
tymien tuntumaan. Etelä-Suomessa se tunne-
taan Varsinais-Suomesta Lohjalta (2004) ja Pa-
raisilta. Paraisilta laji on ensi kerran kerätty jo 
1800-luvun puolivälissä ja se esiintyy edelleen 
Simonbyn-Parsbyn alueella. Kääpiöhammas-
sammalen kasvupaikat ovat Paraisilla vanhois-
sa louhoskuopissa tai niiden lähituntumassa, 
ja osa vanhoista kasvustoista on hävinnyt ra-
kentamisen vuoksi. Pohjois-Karjalassa laji on 
löydetty Juankoskella Huosiaisniemen rannan 
kalkkikallioiden raoista (1934). Koillismaalla sil-
lä on Oulangan kansallispuiston alueella yksi 
esiintymä Sallassa (Kyökkäkallio 1938, 2001) ja 
kolme paikkaa Kuusamossa (Taivalköngäs 1938, 
2002, Halosenkuru 1936, Korvasjärvi 1938) sekä 
yksi vanha havainto Yli-Kitkan seudulta (Haa-

taja 1883), jota ei ole myöhemmin paikallistettu 
tarkemmin. Kolarin (KiL) Huukin Mannajoen 
rannan kalkkilohkareelta 1877 havaittu esiinty-
mä saattaa olla hävinnyt, mutta sen tilannetta ei 
ole huolellisesti selvitetty. Enontekiön Lapissa 
lajia on löydetty Kilpisjärven Pikku-Mallalta, 
Kuonjarvarrin Kalkkinokalta, Toskalharjilta ja 
Bumbovarrilta, mutta kaikki havainnot ovat 
1930- ja 1960-luvuilta. 

Kalkkikivialueiden kaivostoiminta on hä-
vittänyt kääpiöhammassammalelle soveltuvia 
elinympäristöjä ja osan vanhoista esiintymistä. 
Lajille sopivat elinympäristöt ovat meillä luon-
taisesti harvinaisia ja kanta pirstaleinen.

Uhanalaisuus Euroopassa 
EUR: LC, EST: LC, NOR: LC, SWE: LC
Kääpiöhammassammal ei ole uhanalainen Eu-
roopassa. Suomen lisäksi se on uhanalaislistoil-
la Norjan Huippuvuorilla, Latviassa, Venäjällä 
Karjalan tasavallassa ja Murmanskin alueella, 
Hollannissa, Belgiassa, Puolassa, Tšekissä ja Es-
panjassa.  

Suojelu 
Kääpiöhammassammalen kolme nykyistä esiin-
tymää ovat luonnonsuojelualueilla, mutta Loh-
jan Virkkalan entisen sementtitehtaan läheistä 
esiintymää ei ole suojeltu. Ilmeisesti lajin kanta 
Oulangan kansallis puistossa on suppea, mutta 
elin voimainen. Enon tekiön Lapin vanhat esiin-
tymät sijoittuvat Mallan luonnonpuistoon ja 
Käsivarren erämaa-alueelle. 

 Vanhojen kasvupaikkojen tarkka sijainti 
ja esiintymien laajuus tulee selvittää. Laji voi 
jossain määrin kärsiä elinympäristöjensä um-
peenkasvusta ja varovainen vesakon raivaus 
sekä heinikon tai varvikon perkaus lajin kasvu-
paikoilla voivat mahdollisesti edistää sen elin-
mahdollisuuksia. Uusi havainto Lohjalta entisen 
sementtitehtaan lähistöltä saattaa viitata lajin 
kykyyn vallata joskus uusiakin kasvupaikkoja 
kun sopivia vapaita maalaikkuja paljastuu. 

Synonyymit
Lophozia badensis (Gottsche) Schiffn.

Kirjallisuus
-

Viittaus
Syrjänen, K. 2009: Leiocolea badensis – vaaran-
tunut. 
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Tunnistaminen
Otalimisammal on kalpean kellanvihreinä peit-
teinä tai muiden sammalten seassa suikerrellen 
kasvava lähdepurojen ja lähdevaikutteisten met-
sien voimakkaasti maanhajuinen maksasammal. 
Litteästi alustan myötäiset haaraiset varret ovat 
noin 1–3 cm pitkiä ja 3 mm leveitä. Ritsoideja 
on niukasti varren alapinnalla kimppuina vat-
salehtien tyvillä. Yläpeitteiset kylkilehdet ovat 
tiheästi vuorottaisia, epäsymmetrisiä ja kärjes-
tä kaksiliuskaisia. Kärkiliuskat ovat pitkiä, ja 
ne päättyvät 3–7 solun pituiseen solujonoon. 
Ohutseinäiset lehtisolut, joissa on 3–7 pientä öl-
jykappaletta, ovat kooltaan noin 35 x 35–45 µm 
ja lähes trigonittomia. Syvään kaksiliuskaisten 
vatsalehtien sivuissa on pitkät hampaat.

Otalimisammalen voi sekoittaa lajin toiseen 
muunnokseen isolimisammaleen → L. bidentata 
var. rivularis, josta sen erottaa varmuudella ai-
noastaan suvullisuutensa perusteella. Otalimi-
sammalen sanotaan olevan yksikotinen, kun taas 
isolimisammal on kaksikotinen. Isolimisamma-
len kasvulliset versot ovat hieman suurempia, 
niukkahaaraisia, lehtisolut hieman pienempiä 
ja öljykappaleita on soluissa vähemmän, mut-
ta nämä tuntomerkit vaihtelevat molemmissa 
muunnoksissa. Otalimisammalen tärkeimpänä 
erottavana tuntomerkkinä läheiseen isolimisam-
maleen pidetäänkin yksikotisuutta, jonka seu-
rauksena otalimisammalkasvustot ovat usein 
pesäkkeellisiä. Kuitenkin yleisesti yksikotisena 
pidetyn otalimisammalen Kankaanpään Kunin-
kaanlähteen esiintymässä vain noin 8 % versois-
ta oli yksikotisia suurimman osan suvullisista 
versoista ollessa vain joko muna- tai siittiöpe-
säkkeellisiä. Näiden kahden muunnoksen tak-
sonomia onkin jatkuvien muutosten alla. Pienet 
otalimisammalen versot saattaa sekoittaa myös 
laholimisammalen L. heterophylla nuoriin versoi-
hin, joissa kylkilehdet ovat terävä- ja syvälius-
kaisia. Laholimisammalen lehtimuoto kuitenkin 
vaihtelee samassakin versossa teräväliuskaisesta 
lähes liuskattomaan, liuskojen kärjistä puuttuu 
yksisolurivinen kärki, ja versot ovat pienempiä 
ja kuultavan kirkkaanvihreitä.

Levinneisyys
Kokonaislevinneisyydeltään lähes kosmopo-
liittia otalimisammalta tavataan lauhkealla 
vyöhykkeellä sekä eteläisellä että pohjoisella 
pallonpuoliskolla. Sitä tavataan Länsi-, Keski- 

ja Etelä-Euroopan alankoalueilla. 
Aasiassa se tunnetaan Intiasta, 
Kiinasta, Taiwanilta ja Japanista. 
Pohjois-Amerikassa se on levin-
nyt laajalle mantereen länsiosissa 
ulottuen Alaskasta Kaliforniaan, 
ja se tunnetaan myös Keski-
Amerikasta. Afrikassa sen levin-
neisyys ulottuu Pohjois-, Itä- ja 
Etelä-Afrikkaan sekä Afrikan 
saarille. Sammal tunnetaan myös 
Australiasta ja Uudesta Seelan-
nista sekä Tyynenmeren saarilta. 
Baltian maista se tunnetaan vain 
Liettuasta. Pohjoismaissa se on 
yleinen alueen eteläosien alankoalueilla ulot-
tuen pohjoisessa Norjan rannikkoa pitkin aina 
Lofooteille saakka. Sitä on myös Färsaarilla ja Is-
lannissa. Suomessa sammal on harvinainen maan 
lounaisosissa. A, V, St. 

Biologia
Yksikotisena pidetyn otalimisammalen kas-
vustoissa on yleisesti suvullisia naaras- ja/tai 
koiraspesäkkeellisiä versoja, ja toisinaan myös 
itiöpesäkkeitä on runsaasti. Otalimisammalen 
pesäkkeessä voi olla yli 100 000 pientä halkaisi-
jaltaan noin 15 µm itiötä. Itiöiden itävyyden on 
todettu olevan korkea. Itävyys kuitenkin laski 
kokeissa hyvin nopeasti ajan kuluessa pesäkkei-
den keräämisestä, mikä viittaa itiöiden heikkoon 
säilyvyyteen. Runsashaarainen otalimi sammal 
voi mahdollisesti lisääntyä ja levittäytyä myös 
kasvullisesti, vaikka kasvatuskokeissa ei todettu-
kaan uudistumista versonkappaleista. Erikoistu-
neita suvuttoman leviämisen keinoja sillä ei ole.

Otalimisammal kasvaa rehevissä lähteiköissä 
ja lähdepuroissa sekä kosteissa rehevissä lehti- ja 
sekametsissä lahopuulla ja turpeisella tai karik-
keisella maalla. Ekologialtaan ja kasvupaikkavaa-
timuksiltaan se on monimuotoinen ja isolimisam-
malta laaja-alaisempi.

Seuralaislajit
Otalimisammal kasvaa muiden lähteikkösam-
malten seurassa. Tavallisia seuralaisia ovat mm. 
hetealvesammal Chiloscyphus polyanthos, lehvä-
sammalet Rhizomnium spp. ja Plagiomnium spp., 
rahkasammalet Sphagnum spp. ja laholimisammal 
Lophocolea heterophylla. Otalimisammalta ja läheis-

►  Otalimisammalen Lophocolea bidentata var. bidentata 
kasvupaikka Satakunnassa: Kankaanpään Kuninkaan-
lähteen lähdepuro. KS

Lophocolea bidentata (L.) Dumort. var. bidentata 
otalimisammal, blekmossa
Vaarantunut VU §  •  A1c, B1+2c, D2

Heimo: Geocalycaceae Lahko: Jungermanniales Luokka: Jungermanniopsida
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Otalimisammalta ei tiettävästi ole luokiteltu 
uhanalaiseksi muissa maissa.

Suojelu
Otalimisammalen kasvuympäristöt, laaja-alai-
set pohjavesipurkaumat ympäröivine rehevine 
metsineen kuuluvat enimmäkseen erilaisiin 
suojelualueisiin. Nauvon Ådön, Korppoon 
Kråkskär ja Houtskarin Jungfruskär kuuluvat 
Saaristomeren kansallispuistoon. Kankaanpään 
Kuninkaanlähteen ja Luvian Säpin esiintymät 
ovat Natura 2000 -alueilla. Ahvenanmaan Jo-
malan esiintymä ei ole suojelualueella eikä sen 
tilasta ole tietoa. 

Kuninkaanlähteen esiintymä kartoitettiin 
vuonna 2003, joten esiintymän seurannalle on 
hyvä pohja olemassa, ja seurantaa tuleekin jat-
kaa. Turismin mahdolliset haittavaikutukset 
kuten lähdepuron partaiden tallaus ja murtu-
minen tulee estää. Viime vuosina tarkistamat-
tomien esiintymien tila tulee selvittää ja alueet 
tarvittaessa suojella.

Synonyymit
Chiloscyphus cuspidatus (Nees) J.J.Engel & 
R.M.Schust.
C. coadunatus (Sw.) J.J.Engel & R.M.Schust.
Lophocolea bidentata (L.) Dumort. var. cuspidata 
Nees
L. cuspidata (Nees) Limpr.

Kirjallisuus
Damsholt 2002, Järvinen 1975, 1976, Muñoz ym. 
2004, Steel 1978, Söderström 2002, Tran Minh 
2004 

Viittaus
Tran Minh, M. & Laaka-Lindberg, S. 2009: Lopho-
colea bidentata var. bidentata – vaarantunut.

tä muunnosta isolimisammalta ei ole Suomessa 
varmuudella tavattu samoista paikoista.

Kannan kehitys ja uhanalaisuus
Otalimisammalen esiintymät Suomessa ovat la-
jin levinneisyysalueen äärirajalla ja suhteellisen 
kaukana lähimmistä yhtenäisen levinneisyyden 
alueista. Otalimisammal tunnetaan yhdestä pai-
kasta Ahvenanmaalla (Jomala, 1903) ja viidestä 
paikasta Lounais-Suomessa. Varsinais-Suomes-
sa sammal tunnetaan Houtskarista (1992), Korp-
poosta (1995) ja Nauvosta (1995). Satakunnassa 
sitä on Luvialla (1989) ja esiintymistä pohjoisin 
on sisämaassa sijaitseva Kankaanpään (St) Ku-
ninkaanlähde (useita havaintoja 1925–2003). 
Useimmat esiintymät on löydetty viimeisten 
15 vuoden aikana. Esiintymistä ainakin Kunin-
kaanlähteellä otalimisammal on ollut runsas ja 
siellä on ollut säännöllisesti runsaasti itiöpesäk-
keitä.  

Uhanalaisuuden syinä otalimisammalella 
ovat lähteiden ja kosteiden metsien ojittami-
nen, vedenotto lähteistä ja metsänkäsittelyn ai-
heuttama lahopuun väheneminen. Suurin uhka 
nykyesiintymille saattaa olla vedenotto, mutta 
pieniä erillisesiintymiä uhkaavat lisäksi esimer-
kiksi sääolosuhteista aiheutuvat satunnaisteki-
jät. Pohjavesien pinnan lasku kuivina vuosina 
saattaa aiheuttaa sammalen kasvuolosuhteita 
heikentäviä ympäristömuutoksia, etenkin kun 
pohjavesivaikutus on useimmissa esiintymissä 
keskeinen. Osassa kohteista kuten Kankaanpään 
Kuninkaanlähteen esiintymässä voi turismi ai-
heuttaa lähteen partaiden kulumista ja tallaan-
tumista, mikä saattaa haitata otalimisammalen 
menestymistä alueella.

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

Lophocolea bidentata (L.) Dumort. var. rivularis (Raddi) Schiffn.

isolimisammal, blekmossa
Vaarantunut VU §  •  A1c, B1+2c, D2

Heimo: Geocalycaceae Lahko: Jungermanniales Luokka: Jungermanniopsida

Tunnistaminen
Isolimisammal on keskikokoinen läpikuultavan 
vaalean kellanvihreä tai hieman ruskehtava voi-
makkaan maantuoksuinen maksasammal. Sen 
alustanmyötäiset tai kärjistä hieman kohenevat 
versot ovat 2–5 cm pitkiä ja noin 3 mm leveitä. 
Ritsoideja on niukasti. Kylkilehdet ovat vinosti 
varteen kiinnittyneitä ja epäsymmetrisiä siten, 
että varren yläpinnan puoleinen sivu on pitempi 
ja pitkäjohteinen. Lehtilapa on leveimmillään 

keskikohdaltaan. Terävän kak-
sikärkisten lehtien kärkiliuskat 
ovat tyvestä 2-solurivisiä ja nii-
den 1-soluriviset kärjet 2–4 solun 
pituisia. Lehtilavan solut ovat 
kooltaan 23–34 µm x 30–35 µm. 
Lehtisolujen seinät ovat ohuita ja 
trigonit pieniä. Vatsalehdet ovat 
noin puoleen väliin lehteä kak-
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siliuskaisia. Vatsalehtien reunoissa on lisäksi 
pari vaihtelevan kokoista hammasta. Koiras- ja 
naarassukuelimiä on hyvin harvoin samassa 
kasvustossa. Siittiöpesäkelehdet ovat joko ver-
sojen kärjissä tai lyhyillä sivuhaaroilla. Ne ovat 
varsilehtiä pienempiä ja varren selkäpuolelta 
pullistuneita. Lavan selkäpuoleisessa reunassa 
voi olla pieni liuska tai hammas. Munapesäk-
keiden suojuslehdet ovat kylkilehtiä suurempia 
ja kärjistä liuskaisia. Periantti on pitkänsoikea ja 
kolmitaitteinen, lisäksi sen suulla on risalaitaisia 
liuskoja.  

Isolimisammalen erottaminen läheisestä ota-
limisammalesta → L. bidentata var. bidentata on 
ilman sukusolupesäkkeitä melkeinpä mahdo-
tonta. Erona näiden taksonien välillä pidetään 
ensisijaisesti niiden kotisuutta: isolimisammal 
on kaksikotinen ja otalimisammal yksikotinen. 
Isolimisammal on ehkä niukkahaaraisempi ja 
hieman kookkaampi, ja sen lehtilavan solut ovat 
hieman pienempiä. Muunnosten välillä saattaa 
olla eroja myös kasvupaikoissa: isolimisammal 
on selkeämmin lähteikköjen laji, kun taas otali-
misammal kasvaa myös rehevissä lehdoissa kos-
tealla maalla ja karikkeella. Näiden taksonien 
asemasta ei olla yksimielisiä, eikä kotisuus ole 
ainakaan Suomen esiintymissä yksiselitteinen 
tuntomerkki. Yleisestä laholimisammalesta L. 
heterophylla isolimisammalen erottaa suurem-
man kokonsa ja samalla versolla säännöllisen 
kaksikärkisten lehtiensä avulla. 

Levinneisyys
Yleislevinneisyydeltään isolimisammal on hie-
man mereinen ja lauhkealle ilmastovyöhykkeel-
le rajoittuva laji. Sen levinneisyydestä ei takso-
nomisten epäselvyyksien vuoksi kuitenkaan ole 
tarkkaa kuvaa. Isolimisammalta on tavattu siellä 
täällä Länsi- ja Keski-Euroopassa, Balkanilla ja 
Länsi-Venäjällä. Aasiasta muunnos tunnetaan 
Turkista ja Himalajalta. Esiintymisestä Pohjois-
Amerikassa ei ole varmuutta, mutta sammal on 
ilmoitettu mantereen luoteis- ja itäosista. Lisäksi 
isolimisammal tunnetaan Pohjois-Afrikasta ja 
Azoreilta. Se tunnetaan myös Färsaarilta, Islan-
nista ja Baltian maista. Skandinaviassa samma-
len levinneisyys ulottuu Tanskasta hemibore-
aalisen vyöhykkeen pohjoisrajalle Ruotsissa, ja 
Pohjois-Norjassa aina Tromssaan saakka. Suo-
messa isolimisammalta kasvaa maan lounais-
osassa. A-U, EH.

Biologia
Isolimisammal on kaksikotinen. Naaras- ja koi-
rasversoja tavataan harvoin varsinkin samoissa 
kasvustoissa, joten itiöpesäkkeitäkin kehittyy 
hyvin harvoin. Suomen esiintymissä ei ole ta-
vattu pesäkkeitä. Erikoistuneita suvuttoman 

lisääntymisen keinoja ei isolimisammalella ole.
Isolimisammal kasvaa kostealla tai märällä 

humusmaalla lähteiköissä ja lähdepurojen var-
silla, usein tyypillisesti lähdehetteiköissä pieni-
nä puhtaina laikkuina tai yksin versoin putki-
lokasvien alla muiden sammalten seassa. Suo-
malaisissa esiintymissä isolimisammal kasvaa 
lähteikköjen tihkupinnoilla märissä kohdissa 
lähes veden ulottuvissa. Muualla isolimisam-
malen ilmoitetaan kasvavan myös suhteellisen 
kuivilla paikoilla metsien pohjakerroksessa.

Seuralaislajit
Suomen esiintymissä isolimisammalen seuralai-
sina kasvaa muita lähteikköjen ja lähdepurojen 
sammalia, kuten harsosammal → Trichocolea to-
mentella, keuhkosammal Marchantia polymorpha, 
kinnassammalia Scapania spp., kampasammal 
Helodium blandowii ja lähdelehväsammalia Rhi-
zomnium spp. Muualla seuralaislajeina ilmoi-
tetaan myös lettosammalia kuten rassisammal 
Paludella squarrosa.

Kannan kehitys ja uhanalaisuus
Isolimisammalesta tunnetaan kaikkiaan 15 
esiintymää, joista seitsemän on Ahvenanmaalla. 
Niistä suurin osa on vanhoja havaintoja 1800-lu-
vulta ja 1900-luvun alkupuolelta, mutta havain-
not Lemlandin Berggårdin (1980) ja Nygårdin 
(1980) esiintymistä ovat suhteellisen tuoreita. 
Mantereella sijaitsevista nykyesiintymistä koh-
talaisen runsaita ovat Varsinais-Suomen esiinty-
mät Kiikalan Lamminlähteellä (2003) ja toinen 
esiintymistä Perniön Kylmässuolla (2003). Kyl-
mässuon toista esiintymää ei onnistuttu vuoden 
2003 tarkistuksissa paikallistamaan. Korppoon 
Storlandetin esiintymää (1962) ei ole lähivuosina 
tarkistettu. Uudenmaan kolme esiintymää Hel-
singissä ja Vantaalla ovat sijainneet Vantaanjoen 
varsilla Vantaankoskelta Pukinmäkeen (1895–
1908, viimeisin havainto Vantaankoskelta 1934), 
mutta näitä esiintymiä ei ole onnistuttu löytä-
mään enää 1990–2000 -luvuilla. Etelä-Hämeessä 
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Someron Yrttikorvessa (1960–2003) sammal on 
toistaiseksi säilynyt.

Tärkeimmiksi uhanalaisuuden syiksi mai-
nitaan vedenotto, ojitukset ja rakentaminen. 
Isolimisammalen kasvupaikat ovat lähteikköjä, 
joissa pohjaveden pinnan lasku lähialueilla ta-
pahtuvan rakentamisen ja vedenoton vuoksi nä-
kyy ympäristön kuivumisena, jolloin olosuhteet 
muuttuvat lajille epäsuotuisiksi. Vantaanjoen 
varsien esiintymät ovat hävinneet todennäköi-
sesti joen virtaaman muutosten, kulutuksen ja 
alueen voimakkaan rakentamisen seuraukse-
na.

Uhanalaisuus Euroopassa
EUR: LC, EST: LC, NOR: LC, SWE: LC
Isolimisammalta ei ole luokiteltu uhanalaiseksi 
muissa Euroopan maissa.

Suojelu
Isolimisammalen esiintymistä Ahvenanmaalla 
Lemlandin Nygård kuuluu Nåtön ja Jungfrus-
kärin luonnonsuojelualueeseen. Muut Ahve-
nanmaan esiintymistä eivät ole suojelualueilla. 
Kiikalan ja Someron lähteiköt kuuluvat Natura 
2000 -alueeseen. Lisäksi osa Someron Yrttikor-
pea on yksityismaan luonnonsuojelualue, mut-
ta alueella tehty ojitus on saattanut niukentaa 
esiintymää. Korppoon Storlandet kuuluu Saa-
ristomeren kansallispuistoon, mutta varmuutta 
siitä, sijaitseeko esiintymä suojellulla alueella, 
ei ole. Toinen Perniön Kylmässuon esiintymistä 

sijaitsee luonnonsuojelualueella.
Isolimisammalen Ahvenanmaan esiintymien 

tilanne tulee selvittää. Korppoon Storlandetin 
esiintymä on syytä paikallistaa ja tarkistaa. Läh-
teikköesiintymien tilannetta tulee seurata, jotta 
pohjaveden pinnan muutosten vaikutukset lähi-
alueilla havaittaisiin. Esimerkiksi vähäsateisena 
kesänä vuonna 2003 tehdyssä selvityksessä Per-
niön Kylmässuon lähdepuro oli huomattavasti 
kuivunut todennäköisesti lähellä sijaitsevan 
vedenottamon aiheuttaman pohjaveden pin-
nan laskun seurauksena. Siten pohjavesialueilla 
saattaa lajien säilymiselle aiheutua uhka suo-
jelualueen ulkopuolella tapahtuvien toimenpi-
teiden seurauksena. Mikäli pohjaveden pinnan 
laskua havaitaan, on luonnonsuojelualueiden 
lähistöllä olevilla vedenottamoilla tarpeen vä-
hentää vedenottoa.

Synonyymit
Chiloscyphus bidentatus (L.) Steph.
C. latifolius (Nees) J.J.Engel & R.M.Schust.
Lophocolea bidentata (L.) Dumort.
L. latifolia Nees

Kirjallisuus
Järvinen 1975, 1976, Steel 1978, Söderström, Tran 
Minh 2004, Urmi & Vàňa 2002

Viittaus
Tran Minh, M. & Laaka-Lindberg, S. 2009: Lopho-
colea bidentata var. rivularis – vaarantunut.

Lophozia capitata (Hook.) Macoun

rantalovisammal, strandflikmossa
Äärimmäisen uhanalainen CR* A1c, B2c

Heimo: Jungermanniaceae Lahko: Jungermanniales Luokka: Jungermanniopsida

Tunnistaminen
Rantalovisammal on pieninä kalpeanvihrei-
nä laikkuina tai yksittäisinä versoina muiden 
sammalten seassa suikerrellen kasvava maksa-
sammal. Sen versot ovat hentoja, 1-3 cm pitkiä, 
valkoisenvihreitä, usein purppuranpunaisen 
pigmentin värjäämiä. Varret ovat niukkahaa-
raisia, pehmeitä, kalpeanvihreitä, ja niissä on 
alapinnalla runsaasti värittömiä tai hieman 
ruskehtavia ritsoideja. Kylkilehdet ovat kiin-
nittyneet vinosti varteen. Ne ovat 2–4 -lius-
kaisia, röyhelöisiä ja ylimmät niistä hieman 
varren selkäpuolelle kääntyneitä. Lehtiliuskat 
ovat matalan kolmiomaisia ja ehyitä. Lehtisolut 
ovat ohutseinäisiä, lähes trigonittomia. Lehti-
soluissa on 16–30 (joskus ylikin) pientä pyöreää 
öljykappaletta. Vatsalehdet puuttuvat. Koiras-
versot ovat hentoja, usein purppuransävyisiä, 

ja siittiöpesäkkeiden suojuslehdet 
ovat 2-liuskaisia. Munapesäkkei-
den suojuslehdet ovat varsileh-
tiä suurempia, 3–5 -liuskaisia ja 
röyhelöisiä. Pitkä lieriömäinen 
suuta kohti kapeneva periantti 
on usein punasävyinen. Sen suu 
on liuskainen, ja liuskat ovat rip-
silaitaisia. Yksisoluisia kulmik-
kaan soikeita purppuranvärisiä 
itujyväsiä esiintyy usein versojen 
latvoissa. 

Rantalovisammal muistuttaa 
etenkin lähisukulaistaan rahkalo-
visammalta L. laxa, josta se eroaa 
elinympäristönsä, rakeisten öljy-
kappaleiden ja varren alapinnalta 
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puuttuvan punaisen värin takia. Myös karhun-
lovisammal →L. grandiretis ja hiekkalovisammal 
L. excisa muistuttavat rantalovisammalta. Ensin 
mainittu eroaa rantalovisammalesta matalalo-
visempien lehtien, suurempien lehtisolujen ja 
kulmikkaiden itujyvästen perusteella, hiekkalo-
visammal puolestaan suurten ja vähälukuisem-
pien öljykappaleiden ja 1–2 -soluisten voimak-
kaan viininpunaisten kulmikkaiden itujyvästen 
perusteella. 

Levinneisyys
Rantalovisammalta tavataan Länsi-Euroopassa 
ja Pohjois-Amerikan itäosissa lauhkealla vyö-
hykkeellä ja havumetsävyöhykkeen eteläosis-
sa. Se on levinneisyydeltään hieman mereinen. 
Baltian maista sammal tunnetaan vain Latvias-
ta. Pohjoismaissa se on paikoittainen keskittyen 
etenkin dyynialueille Tanskan ja Ruotsin etelä-
osiin sekä Norjassa Oslon ympäristöön. Etelä-
Suomesta on muutamia vanhoja havaintoja ja 
yksi uusi löytöpaikka. U, EH, ES, EP. 

Biologia
Kaksikotisen rantalovisammalen itiöt ovat pie-
niä, 13–16 µm, ja siksi todennäköisesti helposti 
ilmavirtojen mukana leviäviä, mutta sammal 
tuottaa itiöpesäkkeitä hyvin harvoin. Levintä-
kyky on siten todennäköisesti rajoittunut. Yk-
sisoluisia itujyväsiä sen sijaan esiintyy yleisesti 
ja runsaasti, joten paikallinen leviäminen on 
mahdollista.

Suomen ainoassa nykyesiintymässä ranta-
lovisammal kasvaa lähteisellä saravaltaisella 
letolla välipinnan painanteessa. Se kasvaa ylei-
simmin puhtaina laikkuina tai muiden sammal-
ten seassa märällä hiekkamaalla dyynialueilla 
ja nummilla, suosien kosteita ojia ja lähteiden 
reunoja. Suomen vanhat esiintymät ovat sijain-
neet tulvavaikutteisilla järvenrannoilla. Joskus 
sammal tavataan myös märällä turvemaalla 
soiden laiteilla.

Seuralaislajit
Rantalovisammal kasvaa nykyesiintymässään 
kuovinrahkasammalen Sphagnum obtusum seu-
rassa. Kostean hiekkamaan sammalista mm. 
savikkokorvasammal Jungermannia gracillima, 
kuppilapasammal Pellia neesiana, liuskasamma-
let Riccardia spp. ja purolähdesammal Philonotis 
fontana sekä turvemailla joskus myös kanto-
liuskasammal R. latifrons ja luhtarahkasammal 
Sphagnum inundatum ovat kasvaneet rantalovi-
sammalen seuralaisina.

Kannan kehitys ja uhanalaisuus
Rantalovisammal tunnetaan kolmelta vanhalta 
esiintymäpaikalta Etelä-Suomesta Uudeltamaal-

ta (Helsinki Pasila 1873, 1878), Etelä-Hämeestä 
(Iitti, Kymentaka 1911) ja Etelä-Savosta (Kangas-
niemi 1874). Aikaisemmin hävinneeksi luokitel-
tu rantalovisammal löytyi vuonna 2004 Etelä-
Pohjanmaalta Kristiinankaupungista, mikä on 
lajin ainoa nykyesiintymäpaikka. Sammal on 
Suomessa esiintymisalueensa pohjoisrajalla ja 
todennäköisesti jo siksikin harvinainen. Uhan-
alaisuuden syynä on kuitenkin ennen muuta 
vesien säännöstely, avointen hiekkarantojen 
umpeenkasvu ja rakentaminen.

Uhanalaisuus Euroopassa
EUR: LC, EST: -, NOR: CR, SWE: NT
Rantalovisammal ei ole uhanalainen Euroopas-
sa. Se on äärimmäisen uhanalainen Norjassa ja 
silmälläpidettävä Ruotsissa. Se on erittäin uhan-
alainen Saksassa ja Puolassa. Brittein saarilla laji 
on luokiteltu vaarantuneeksi ja Belgiassa harvi-
naiseksi. Tšekistä sen on todettu hävinneen.

Suojelu
Kristiinankaupungin esiintymä Santaheininrä-
mäkällä ei ole suojeltu, mutta sisältyy soidensuo-
jelualueen täydennysehdotukseen. Mikään ran-
talovisammalen vanhoista esiintymistä ei sijait-
se suojelualueella. Lajia on uuden löytöpaikan 
myötä syytä etsiä sopivilta kasvupaikoilta järvi-
en tulvavaikutteisilta hiekkarannoilta ja rannik-
koseuduilla ravinteisilta soilta Etelä-Suomessa. 
Mahdollisesti löytyvät uudet kasvupaikat tulee 
rajata, kasvustojen tila ja niiden uhat pitää selvit-
tää sekä suojella ne luonnonsuojelualueina.

Synonyymit
Massularia capitata (Hook.) Schljakov
Schistochilopsis capitata (Hook.) Konstantinova

Kirjallisuus
Buch 1936, Damsholt 2002

Viittaus
Laaka-Lindberg, S. 2009: Lophozia capitata – ää-
rimmäisen uhanalainen.
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Lophozia grandiretis (Lindb. ex Kaal.) Schiffn.

karhunlovisammal, purpurflikmossa
Vaarantunut VU vastuulaji  •  A1c

Heimo: Jungermanniaceae Lahko: Jungermanniales Luokka: Jungermanniopsida

Levinneisyys
Karhunlovisammal on levinnei-
syydeltään arktisten alueiden 
ja vuoristojen laji. Sitä tavataan 
Keski- ja Pohjois-Euroopan vuo-
ristoissa, Siperiassa, Pohjois-
Amerikassa ja Grönlannissa sekä 
Islannissa ja Huippuvuorilla. Sitä 
ei tunneta Baltian maista, mutta 
Pohjois-Venäjällä Karjalan tasa-
vallassa ja Murmanskin alueella 
sitä tavataan. Sammal on Poh-
joismaissa harvinainen esiintyen 
Ruotsin ja Norjan vuoristoalueilla, 
ja sitä on tavattu myös Tanskassa. 
Suomessa karhunlovisammalen 
nimimuunnosta var. grandiretis 
esiintyy Pohjois-Suomen kalkki-
alueilla, ja siitä poikkeavaa suurikokoista, le-
vinneisyydeltään eteläisempää muunnosta var. 
proteidea edustaa Varsinais-Suomen esiintymä 
Korppoon Jurmossa. V, Kn-KiL, EnL.

Biologia
Kaksikotisen karhunlovisammalen periantilli-
sia naarasversoja ja erityisesti itiöpesäkkeitä on 
tavattu hyvin harvoin. Muihin lovisammaliin 
verrattuna suuret, tähtimäiset itujyväset ovat 
yleisiä, ja niitä kehittyy runsaina massoina 
versojen latvaosissa. Itiöiden harvinaisuuden 
vuoksi kaukolevintäkyky saattaa olla rajoittu-
nut, mutta paikallinen leviäminen itujyvästen 
avulla on todennäköisesti toimivaa.

Karhunlovisammal kasvaa tyypillisesti tiivii-
nä ruusukemaisina tuppaina kostealla paljas-
tuneella turvemaalla letoilla, lettojen reunojen 
tihkupinnoilla ja kalkkikallioiden tyviturpeella. 
Se vaatii kalkkipitoista kasvualustaa. 

Seuralaislajit
Karhunlovisammalen seurassa kasvaa muita 
lettojen maksasammalia kuten lettonauhasam-
mal Aneura pinguis, luhtaliuskasammal Riccardia 
chamedryfolia, pussikämmensammal Tritomaria 
polita ja hammassammalia Leiocolea spp., sekä 
lehtisammalista lettoväkäsammal Campylium 
stellatum, mustapääsammal Catoscopium nigri-
tum, lettokilpisammal Cinclidium stygium, ras-
sisammal Paludella squarrosa, lettosirppisammal 
Scorpidium cossonii ja lettorahkasammal Sphag-
num teres.

Tunnistaminen
Tiiviinä paksuina laikkuina tai yksittäisinä ver-
soina muiden sammalten seassa kasvava kar-
hunlovisammal on kookas maksasammalsukun-
sa edustaja. Sen versot ovat tanakoita, 1–3(–5) 
cm pitkiä, puhtaan tummanvihertäviä, varren 
vatsapuolelta viininpunaisia. Varsilla on run-
saasti tyvestä viininpunaisia ritsoideja. Leveät 
kylkilehdet ovat vinosti varteen kiinnittyneitä. 
Ne ovat usein lähes suorakaiteen muotoisia, ma-
talaan 2–3 -liuskaisia ja aaltomaisia. Lehtiliuskat 
ovat leveän kolmiomaisia ja vaihtelevasti terä-
väkärkisiä. Lehtien lovet ovat matalia ja tasa- tai 
pyöreäpohjaisia. Lehtisolut ovat suuria, ohut-
seinäisiä, trigonittomia, ja soluissa on runsaasti 
tasarakenteisia öljykappaleita. Koirasversot 
ovat kasvullisten versojen kaltaisia. Vatsalehdet 
puuttuvat. Siittiöpesäkkeiden tukilehdet ovat 
samanlaisia kuin kasvulehdet, mutta poikittain 
varteen kiinnittyneitä. Periantit ovat matalia, 
ylösalaisen päärynän muotoisia, ja niiden suu 
on lähes ehyt. Kalpeanvihreät itujyväset ovat 
tähtimäisen särmikkäitä ja suuria. 

Karhunlovisammal muistuttaa etenkin lähi-
sukuisia lovisammalia kuten rantalovisammal-
ta →L. capitata, josta se eroaa versojen ja varren 
alapinnan värin, lehtisolujen koon, öljykappa-
leiden rakenteen ja itujyvästen muodon perus-
teella. Myös lajien elinympäristöt poikkeavat 
toisistaan. Rantalovisammal kasvaa tavallises-
ti märällä hiekkamaalla ja karhunlovisammal 
ravinteisilla soilla. Pörrölovisammal L. incisa 
eroaa karhunlovisammalesta vaalean sinivih-
reän värin, lehtiliuskojen hammaslaitaisuuden 
ja varren alapinnalta puuttuvan viininpunaisen 
värin perusteella.
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Kannan kehitys ja uhanalaisuus
Suomessa tiedetään 29 esiintymää, joista vain 
kymmenessä karhunlovisammal on havaittu 
viimeisten 15 vuoden aikana. Ensimmäinen 
havainto karhunlovisammalesta Suomessa on 
Simon (PeP) Montajasta vuodelta 1902. Koillis-
maalla on etenkin Oulangan kansallispuiston 
alueelta useita havaintoja 1930-luvulta lähtien, 
mutta laji on havaittu siellä ainoastaan kahdes-
ti vuoden 1990 jälkeen. Enontekiön Lapista on 
havaintoja kahdeksalta paikalta 1960-luvulta, 
mutta karhunlovisammalta ei ole niiltä joko 
etsitty tai löydetty uudelleen. 1990- ja 2000-lu-
vuilla karhunlovisammal on löydetty Palta-
mosta (Kn), Kiimingistä (OP), Pudasjärveltä, 
Rovaniemen (PeP) ja Tervolan lettoalueilta sekä 
Kittilästä (KiL). Karhunlovisammal on etenkin 
puhtaina kasvustoina kasvaessaan suhteellisen 
huomiota herättävä maksasammal, mutta monet 
esiintymistä ovat olleet pienialaisia. Se voi myös 
kasvaa yksin versoin muiden lettosammalten 
seassa, jolloin sen havaittavuus on heikompi. 

Karhunlovisammalen uhanalaisuuden syynä 
ovat ennen kaikkea lettosoiden ojitukset. Varsi-
nais-Suomessa suojelualueella sijainnut esiinty-
mä kärsi kasvupaikan ennallistamisesta. 

Uhanalaisuus Euroopassa
EUR: LC, EST: -, NOR: LC, SWE: LC
Karhunlovisammal ei ole uhanalainen Eu-
roopassa. Se on kuitenkin luokiteltu erittäin 
uhanalaiseksi Tšekissä ja Slovakiassa. Se ei ole 
uhanalainen Norjassa, mutta on vaarantunut 

Huippuvuorilla. Sveitsissä, Itävallassa ja Ve-
näjällä Karjalan tasavallassa se on luokiteltu 
harvinaiseksi ja taantuneeksi. Italiasta ja Hol-
lannista se on hävinnyt.

Suojelu
Monet karhunlovisammalen esiintymistä si-
jaitsevat suojelualueilla mm. Oulangan kan-
sallispuistossa, Mallan luonnonpuistossa, 
Saaristomeren kansallispuistossa, Käsivarren 
erämaa-alueella sekä Natura 2000 -alueilla ja 
soidensuojeluohjelmaan kuuluvilla alueilla. 
Kuitenkin noin kymmenen lajin esiintymistä 
on suojelualueiden ulkopuolella. Erityisesti 
näiden esiintymien tila ja laajuus tulee selvit-
tää, sekä mahdollisesti perustaa suojelualueita. 
Karhunlovisammalen esiintymien säilyttämi-
sessä on keskeistä kasvupaikkojen pitäminen 
luonnontilaisina. Ennallistamistoimia tulee 
toteuttaa lajin esiintymissä hyvin varovaisesti 
ja harkitusti. 

Synonyymit
Massularia grandiretis (Lindb. ex Kaal.) Schlja-Schlja-
kov

Kirjallisuus
Buch 1936, Damsholt 2002, Syrjänen 1997, Ul-
vinen ym. 2002

Viittaus
Laaka-Lindberg, S. 2009: Lophozia grandiretis 
– vaarantunut.

Lophozia perssonii H.Buch & S.W.Arnell

kalkkilovisammal, uddflikmossa
Erittäin uhanalainen EN  §  •  vastuulaji  •  D2

Heimo: Jungermanniaceae Lahko: Jungermanniales Luokka: Jungermanniopsida

Tunnistaminen
Kalkkilovisammal on maksasammal, jonka pie-
ninä kirkkaan vaaleanvihreinä laikkuina pal-
jastuneella kalkkimaalla kasvavat versot ovat 
kohenevia, noin 0,5 cm pitkiä. Varret ovat vaale-
anvihreitä, vatsapuolelta vanhemmiten hieman 
ruskehtavia, ja niissä on runsaasti värittömiä 
ritsoideja. Lehdet ovat lähes poikittain kiinnit-
tyneitä, leveän suikeita ja noin ¼ – ⅓ lehden pi-
tuudelta kaksiliuskaisia. Kolmiomaiset liuskat 
ovat tylppä- tai lyhytkärkisiä. Ohutseinäisten 
lehtisolujen trigonit ovat pieniä mutta selviä, ja 
soluissa on 3–8 soikeanpyöreää sileää öljykap-
paletta. Koirasversojen kärjissä on 3–6 paria siit-
tiöpesäkkeiden suojuslehtiä, joiden tyvet ovat 
hieman pulleita ja niiden selkäpuolella on parin 

solun pituinen hammas. Muna-
pesäkkeiden suojuslehdet ovat 
kasvulehtiä selvästi suurempia, 
harvakseltaan pienihampaisia. 
Munanmuotoisen periantin 
suussa on tiheässä 2–5 solun 
pituisia hampaita. Kellanrus-
keat 2-soluiset itujyväset ovat 
tylppäkulmaisen mehutetran 
muotoisia. Itujyvässoluissa on 
1–2 suurta pysyvää okrankel-
lertävää öljykappaletta. 

Levinneisyys
Kalkkilovisammal on levinnei-
syydeltään hieman mereinen. 



►  Kalkkilovisammaleen Lophozia perssonii kasvupaikka 
Kuusamossa Pikkukönkäänkurussa. RV

RV
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Sitä tavataan Brittein saarilta Keski-Eurooppaan, 
Pohjois-Venäjälle ja Skandinaviaan ulottuvalla 
alueella sekä Grönlannissa ja Huippuvuorilla. 
Kalkkilovisammalta ei tunneta Baltiasta, mut-
ta Tanskasta se on löydetty. Venäjällä Karjalan 
tasavallassa sitä tavataan Paanajärven alueella. 
Pohjoismaissa kalkkilovisammalta on Norjassa 
ja Ruotsissa harvakseltaan aina 500 m korkeu-
teen saakka. Suomessa se tunnetaan ainoastaan 
Kuusamosta. Ks. 

Biologia
Kaksikotinen kalkkilovisammal tuottaa itiö-
pesäkkeitä vain harvoin, mutta pienikokoiset 
itiöt (14–18 µm) ja lajin pioneeriluonne antavat 
olettaa, että kaukolevintäkyky olisi suhteellisen 
hyvä. Kalkkilovisammal tuottaa yleisesti ja run-
saasti versojen kärkilehtien laidoissa muodos-
tuvia itujyväsiä, jotka erottuvat punertavankel-
taisina massoina versojen kärjissä. Paikallinen 
leviäminen itujyvästen avulla lienee tehokasta 
ainakin suotuisilla kasvupaikoilla ja sopivissa 
ilmasto-oloissa.

Kalkkilovisammal kasvaa pieninä puhtaina 
kasvustoina vastapaljastuneella kalkkimaalla, 
Suomessa etenkin kalkkikallioiden pinnoilla 
ohuella mineraalimaalla. Norjassa kalkkilo-
visammalen tiedetään levittäytyneen joillakin 
alueilla rikkaluonteisesti paljastuneelle maalle 
esimerkiksi tierakentamisen yhteydessä. Sitä pi-
detään jossain määrin pioneerilajina, jota tava-
taan esimerkiksi kalkkikaivosten ympäristöissä 
paljastuneella maalla. Pienikokoisena avoimen 
maan lajina kalkkilovisammal todennäköisesti 
kärsii kasvupaikkojen umpeenkasvusta. 

Seuralaislajit
Suomen esiintymäpaikoilla kalkkilovisammalen 
seuralaisina kasvavat loukkokinnassammal Sca-

pania gymnostomophila, pikkukämmensammal 
Tritomaria scitula, turjansammal → Arnellia fen-
nica, kolohammassammal Leiocolea collaris sekä 
hitusammalista mm. kaarihitusammal → Selige-
ria campylopoda, idänhitusammal S. diversifolia ja 
sahahitusammal S. donniana. Muualla sen seura-
laisina on tavattu myös liuskalapasammal Pel-
lia endiviifolia, kääpiöhammassammal →Leiocolea 
badensis, kalkkikahtaissammal Distichium capilla-
ceum ja tumpurasammalia Didymodon spp.

Kannan kehitys ja uhanalaisuus
Kalkkilovisammalella on Suomessa ainoastaan 
neljä tunnettua esiintymää Koillismaalla Kuu-
samossa. Kasvustot ovat erittäin pieniä, vain 
muutaman neliösentin laajuisia tai muutamia 
yksilöitä muiden sammalten seassa, mutta ai-
nakin osassa esiintymistä on havaittu itiöpesäk-
keitä. Varhaisin havainto on Aventolammelta 
(1938), mistä laji on löydetty samalta paikalta 
myös 1993, jolloin se havaittiin myös toisessa 
paikassa lähistöllä. Putaanojan esiintymä löy-
dettiin vuonna 1976, ja laji löytyi samalta pai-
kalta myös vuonna 2003. Pikkukönkäänkurun 
esiintymä löytyi vuonna 1994.

Kalkkilovisammalen uhanalaisuuden syynä 
on kalkkikallioiden louhinta. Esiintymiä uhkaa-
vat pienten kalkkipitoisen maan paljastumien 
umpeenkasvu sekä erilaiset satunnaistekijät.

Uhanalaisuus Euroopassa
EUR: LC, EST: -, NOR: NT, SWE: NT
Kalkkilovisammal on luokiteltu vaarantuneeksi 
Venäjällä Karjalan tasavallassa ja silmälläpidet-
täväksi Ruotsissa ja Norjassa. Muualla Euroo-
passa se on luokiteltu harvinaiseksi Tšekissä ja 
Italiassa sekä silmälläpidettäväksi Hollannissa 
ja Itävallassa. Lajin kanta lienee vahva Brittein 
saarilla, Ranskassa, Saksassa, Belgiassa ja Tans-
kassa. 

Suojelu
Kaikki kalkkilovisammalesiintymät sijaitsevat 
joko Oulangan kansallispuistossa tai Oulangan 
Natura-alueella kansallispuiston ulkopuolella. 
Esiintymien tila ja laajuus tulee selvittää ja tar-
vittaessa estää kasvupaikkojen umpeenkasvu.

Synonyymit
-

Kirjallisuus
Hallingbäck 1998i

Viittaus
Laaka-Lindberg, S. 2009: Lophozia perssonii – 
erittäin uhanalainen.
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