


◄  Tuoksukäppyräsammalen Mannia fragrans kasvupaikka 
Lammin Halilankalliolla. MO
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Mannia fragrans (Balb.) Frye & L.Clark 

tuoksukäppyräsammal, doftklotmossa
Erittäin uhanalainen EN §  •  B1+2cd

Heimo: Aytoniaceae Lahko: Marchantiales Luokka: Marchantiopsida

pesäkkeen perän tyvessä ja 
kärkiosassa on rypäs värittö-
miä suomuja. Tällaiset pesä-
kekannattimen latvan suomut 
puuttuvat muilta sekovartisilta 
maksasammalsuvuilta. Lajini-
mensä tuoksukäppyräsammal 
on saanut sisältämästään seet-
riöljyltä tuoksuvasta öljyisestä 
yhdisteestä, jonka voi haistaa, 
kun hieroo murskattua var-
renpalaa sormien välissä. Mik-
roskoopissa tarkasteltaessa 
huomio kiinnittyy sekovarren 
pinnan pienikokoisiin (15 x 20 
µm) ja hyvin paksuseinäisiin 
soluihin, joissa on trigonit. Itiöt 
ovat kooltaan n. 60 μm.

Tuoksukäppyräsammal muistuttaa kook-
kaampia sekovarrellisia maksasammalia kal-
liovelhonsammalta Asterella gracilis tai lastu-
sammalta Reboulia hemisphaerica, jotka voi tavata 
samoilta kasvupaikoilta. Kalliovelhon sammalen 
itiöpesäkkeen pitkäperäisen kannattimen ylä -
osassa ei ole suomuja, mutta lajilla on kyllä suo-
mumaisia liuskoja avautuvien itiö pesäkkeiden 
laidoissa. Sen lehtisolut ovat vaihtelevan ko-
koisia, pitempiä ja ohut seinäisempiä (n. 20–30 x 
40–60 µm). Lastusammal on selvästi leveämpi, 
lähes sentin levyinen, ja sen varren pintasoluk-
ko on trigonillinen, mutta muuten melko ohut-
seinäinen. Sukulaislaji karva käppyrä sammal 
M. pilosa on kooltaan pienempi ja tuoksuton, 
ja sen pintasolut ovat kookkaampia (20 x 24 
µm), ohutseinäisempiä ja vailla trigoneja. Usein 
karva käppyrä sammalen sekovarsi on vanhoista 
osistaan säännöllisen reikäinen pinnan solukon 
hajottua. 

Levinneisyys
Tuoksukäppyräsammalta kasvaa laajalti pohjoi-
sen pallonpuoliskon lauhkeilla ja viileillä alueil-
la Euroopassa, Aasiassa ja Pohjois-Amerikassa. 
Levinneisyys painottuu mantereisille seuduille, 
ja arktisia alueita laji kaihtaa. Euroopassa sam-
malta tavataan itäisinnä Ukrainassa, Krimillä 
sekä etenkin Keski- ja Etelä-Venäjällä, lännes-
sä Ranskassa ja etelässä Espanjassa ja Italiassa. 
Levinneisyyden painopiste alue on Balkanin 
pohjoisosissa ja Keski-Euroopassa. Laji puuttuu 
Atlantin suurilta saarilta Madeiraa lukuun otta-

Tunnistaminen
Tuoksukäppyräsammal on sentin tai parin pi-
tuinen, 3–4 mm levyinen ja runsaan milli metrin 
paksuinen sekovarrellinen maksa sammal. Sen 
haarovat versot muodostavat ruusukkeita, tii-
viitä kasvusto laikkuja tai matavat piilotellen 
toisten sammalten seassa. Kosteina versot ovat 
melko litteitä, kuivina ne käpertyvät kouruisiksi, 
jolloin alapuolen tumman punaruskea suomu-
pinta tulee näkyviin. Kuivien versotötteröiden 
kärjestä pistää esiin vaaleakärkisten suomujen 
muodostama karvatupsale. Itiöpesäkkeet ovat 
vajaan parisenttisen kannattimen päässä. Itiö-
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matta. Sammalta ei ole Länsi-Euroopan rannikon 
alavissa mereisissä maissa Hollannissa, Belgias-
sa eikä Tanskassa. Baltian maissa se kasvaa aino-
astaan Latviassa. Venäjällä Suomen lähi alueilla 
laji tunnetaan Karjalan tasavallasta Laatokan 
Karjalasta. Ruotsin kaakkoisosan alvarialueilla 
etenkin Gotlannissa tuoksukäppyräsammal on 
paikoin melko yleinen. Norjassa se tunnetaan 
vain yhdeltä paikalta. Suomessa esiintymiä on 
harvakseltaan Varsinais-Suomesta Koillismaalle. 
V, EH, PS, PK, Ks.  

Biologia
Tuoksukäppyräsammal on yksi- tai kaksikotinen 
laji. Itiöpesäkkeitä tavataan meikäläisissä esiin-
tymissä yleisesti. Itiöt kypsyvät alkukesällä, ja 
säilyttävät itävyytensä maassa pitkään. Melko 
suuret itiöt soveltuvat parhaiten paikalliseen 
levintään. Vaikka sekovarret voivat säilyä kas-
vullisesti useita vuosia, myös pieniä nuoria ruu-
sukkeita esiintyy kasvupaikoilla, mikäli maapal-
jastumia on tarjolla. 

Tuoksukäppyräsammal kasvaa paljaalla, kalk-
kipitoisella maalla paahteisilla pien ilmastoltaan 
etelävuorimaisilla paikoilla. Tavallisimmin lajin 
tapaa avoimien etelään tai länteen suuntautu-
neiden emäksisten  kallioiden raoista tai kalk-
kikallioketojen törmistä ja rinteiltä. Osa kas-
vupaikoista on järvien tai jokien rantakallioita, 
joiden paahteisuutta vedestä heijastuva valo 
lisää. Tyypillistä kasvu paikoille on ravinteisten 
maapaljastumien muodostuminen ja säilyminen 
kausittaisen kuivumisen, kulumisen tai laidun-
nuksen vuoksi. Laji ei kestä pitkään kookkaam-
pien kasvien kilpailua, ja se on mahdollisesti 
hyötynyt maastopaloista.  

Seuralaislajit
Tyypillisiä seuralaisia ovat ekologialtaan saman-
tapaiset kalliovelhonsammal ja lastusammal. 
Kuusamossa samalta kasvupaikalta voi löytää 
karva käppyrä sammalen. Varsinkin etelämpänä 
seuralaisena on usein ruusuke hankasammal 
Riccia sorocarpa. Tavallisista kalkki sammalista 
tyypillisin seuralainen lienee kalkkikarvasam-
mal Ditrichum flexicaule, osalla paikoista seurassa 
kasvavat myös haprakiertosammal Tortella fragi-
lis ja limisiimasammal Myurella julacea. 

Kannan kehitys ja uhanalaisuus
Tuoksukäppyräsammalta on löydetty Suomesta 
yhdeksältä paikalta. Osalla näistä lajin tiedetään 
kasvaneen jo pitkään. Lajille sopivat elinympäris-
töt ovat meillä luontaisesti harvinaisia ja tunne-
tut esiintymät pienialaisia. Varsinais-Suomessa 
sitä esiintyy vanhojen kalkkilouhosten laiteissa 
ja kedoilla Paraisten Simonbyssä (1988), Perniön 
Lupajan Alhonmäessä (1991), Velkuan Mustaluo-

don (1962, 1989) avoimella kalkki kallio kedolla, 
Lohjalla Hermalan Kalkkimäellä vanhan lou-
hoksen liepeillä (1890–2000), sekä Karjalohjal-
la Mailan Ämmänuunin kalliolla (1932–1987). 
Etelä-Hämeessä Lammin Halilankalliolla (1936–
2005) laji kasvaa kallion eduspuuston latvojen 
yläpuolella avoimella penkereellä. Pohjois-Sa-
von kasvupaikka on aurinkoinen järvenrannan 
kalkkikallio Pieksänmaan Syvänsin rannan 
Kukkovuorella (2000). Pohjois-Karjalassa laji 
kasvaa Tohmajärven Kanalanvaaran (1985) län-
sisuuntaisilla ravinteisilla kalliotörmillä. Kuu-
samon (Ks) esiintymä sijaitsee Taivalkönkäällä 
(1988) lounaissuuntaisella avoimella kalkkikal-
liorinteellä Oulankajoen läheisyydessä.

Tuoksukäppyräsammal on kärsinyt kasvu-
paikkojen umpeenkasvusta ja etenkin puuston 
varjostuksen lisääntymisestä. Myös rakentami-
nen on sammalelle sekä uhanalaisuuden syy 
että nykyisiä esiintymiä uhkaava tekijä suo-
jelualueiden ulkopuolella. Luultavasti myös 
lisääntynyt typpilaskeuma on lajin kannalta 
haitallinen lisäämällä muiden lajien kilpailua. 

Uhanalaisuus Euroopassa 
EUR: LC, EST: -, NOR: CR, SWE: LC 
Tuoksukäppyräsammal ei ole uhanalainen Eu-
roopassa. Se on kuitenkin luokiteltu äärimmäi-
sen uhanalaiseksi Norjassa, erittäin uhanalai-
seksi Saksassa, Puolassa ja Italiassa, vaarantu-
neeksi Itävallassa ja harvinaiseksi Espanjassa.

Suojelu
Lammin Halilankallion kasvupaikka on yksi-
tyisellä luonnonsuojelualueella ja Kuusamon 
Taivalkönkään esiintymä Oulangan kansal-
lispuistossa. Paraisten, Lohjan, Karjalohjan ja 
Perniön kasvupaikat ovat Natura 2000 -alueil-
la. Suojelematta ovat Velkuan, Pieksänmaan ja 
Tohmajärven esiintymät.

Velkuan Mustaluodon, Pieksänmaan Kukko-
vuoren ja Tohmajärven Kanalanvaaran pienia-
laiset lajistoltaan monimuotoiset kalkkikalliot 
tulee suojella. Esiintymien tilaa tulee seurata, 
ja kasvupaikkoja pitää tarvittaessa hoitaa mm. 
varjostusta poistamalla. Monet esiintymät tar-
vitsevat kasvu ympäristön ajoittaista raivausta 
umpeen kasvun estämiseksi.

Synonyymit
Grimaldia fragrans (Balb.) Corda

Kirjallisuus
Pettersson 1946

Viittaus
Syrjänen, K. 2009: Mannia fragrans – erittäin 
uhanalainen.
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Marsupella funckii (F.Weber & D.Mohr) Dumort.   

polkupussisammal,  stigrostmossa
Hävinnyt RE §

Heimo: Gymnomitriaceae Lahko: Jungermanniales Luokka: Jungermanniopsida

neena alueen etelä- ja keskiosis-
sa alueilla, jotka ovat alle 700 m 
merenpinnasta. Suomesta lajia 
on löydetty maamme etelä- ja 
länsiosista. A, V, EH, EP.

Biologia
Polkupussisammal on kaksi-
kotinen, ja se tuottaa verraten 
harvoin itiöpesäkkeitä. Pienten 
itiöiden kaukolevintä lienee 
mahdollista. Paikallista leviä-
mistä voi tapahtua rihmamais-
ten ituversojen avulla.

Polkupussisammal kasvaa 
metsäpolkujen varsilla paljaalla 
savi- ja hiekkamaalla, harvem-
min muunlaisilla paljaan maan kasvupaikoilla, 
kuten kalliohalkeamissa tai nummikentillä.

Seuralaislajit
Seuralaisina voi kasvaa esimerkiksi nukkasam-
malia Dicranella spp., varstasammalia Pohlia 
spp., saksipihtisammalta Cephalozia bicuspidata, 
ojakorvasammalta Jungermannia caespiticia, sa-
vikkokorvasammalta J. gracillima, kalvaskor-
vasammalta J. hyalina, lovisammalia Lophozia 
spp., savikkosiiransammalta Nardia geoscyphus, 
ojasiiransammalta N. scalaris ja kinnassammalia 
Scapania spp.

Kannan kehitys ja uhanalaisuus
Polkupussisammalella on viisi vanhaa kasvu-
paikkaa maassamme. Ahvenanmaan Saltvikista 
on näytteitä Berdtbystä ja Sonrödasta 1800-luvun 
lopulta. Paraisten (V) Mutaisista ja Asikkalan 
(EH) Hakovuorelta on myös näytteet 1800-lu-
vun lopulta. Alavuden (EP) Erkkilästä laji on 
löydetty 1932. Koska polkupussisammalta ei 
ole etsinnöistä huolimatta löydetty vanhoilta 
kasvupaikoiltaan, on se katsottu maastamme 
hävinneeksi. 

Polkupussisammalen häviämisen syitä ei 
tunneta, mutta syiksi on arvioitu metsätalou-
den muutokset, ojitukset, umpeenkasvu ja 
vesirakentaminen. Elinympäristöiksi sopivat 
metsämaiden vanhakantaiset kärrytiet, karja- 
ja jalankulkupolut ovat vähentyneet. Nykyiset 
metsäautotiet pientareineen ja ojineen eivät il-
meisesti liian laajoina ja avoimina sovellu lajin 
kasvupaikoiksi.

Tunnistaminen
Polkupussisammal on pienikokoinen, noin yh-
den senttimetrin mittainen, kasvupaikalleen ma-
talia peitteitä muodostava maksasammal. Pussi-
sammalet muistuttavat suuresti toisiaan; ne ovat 
ruskeanvihreitä tai miltei mustia, pienehköjä ja 
yleensä pystyjä, lehdet kaksiliuskaisia ja siirot-
tavia. Itujyväsiä ei ole havaittu. Polkupussisam-
mal kuuluu suvussaan lajiryhmään, jolla ei ole 
varressaan hyalodermiä, ts. läpikuultavaa, löy-
hää pintasolukkoa, ja se eroaa siten mm. kallio-
pussisammalesta M. emarginata, vuoripussisam-
malesta → M. sparsifolia ja pohjanpussisamma-
lesta → M. sphacelata. Lisäksi polkupussisammal 
on niitä pienempi, ja lehtien lovi on syvempi ja 
teräväkulmaisempi, liuskat suippoja, solut pie-
nehköjä (10–17 μm) ja trigonit selviä. Perianttien 
kärkiliuskat ovat sisäänkaartuneita ja suojusten 
aluslehdet varsilehtiä isompia. Itiöt ovat pieniä 
(7–10 μm). Koirasversot eivät sanottavasti eroa 
suvuttomista versoista. Polkupussisammalella 
esiintyy yleisesti rihmamaisia sivuhaaroja, jotka 
muistuttavat pihtisammalten Cephalozia spp. tai 
rahtusammalten Cephaloziella spp. versoja.

Levinneisyys
Polkupussisammal on molemmin puolin Atlant-
tia tavattava laji, joka on levinnyt Pohjois-Ame-
rikan itäosiin ja lähes koko Eurooppaan. Lisäksi 
se tunnetaan Aasian puolelta Turkista, Etelä-Si-
periasta ja Japanista. Baltian maista sitä tavataan 
Liettuassa. Se mainitaan myös Länsi-Venäjältä, 
sekä Islannista ja Färsaarilta. Skandinaviassa sitä 
on harvinaisena ja lievästi mereisesti painottu-
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Uhanalaisuus Euroopassa 
EUR: LC, EST: -, NOR: LC, SWE: LC
Polkupussisammal ei ole uhanalainen Euroo-
passa. Se on hävinnyt Suomen lisäksi Alanko-
maista. Saksassa se on luokiteltu vaarantuneeksi 
ja Bulgariassa harvinaiseksi.

Suojelu 
Vanhoista esiintymäpaikoista Asikkalan Ha-
kovuori kuuluu Natura 2000 -alueeseen. Muut 
paikat eivät ole suojelualueilla. Polkupussi-

sammalta kannattaa edelleen etsiä sille sopivilta 
kasvupaikoilta.

Synonyymit
-

Kirjallisuus
Bomansson 1900

Viittaus
Parnela, A. 2009: Marsupella funckii – hävin-
nyt.

Marsupella sparsifolia (Lindb.) Dumort.

vuoripussisammal, gles rostmossa
Vaarantunut VU vastuulaji  •  A1c+2c, D2

Heimo: Gymnomitriaceae Lahko: Jungermanniales Luokka: Jungermanniopsida

Tunnistaminen
Vuoripussisammal on pienehkö, 1–3 cm mit-
tainen, pystyversoinen ja useimmiten haara-
ton maksasammal. Kasvustot ovat tavallisesti 
laikkumaisia peitteitä tai pieniä mättäitä, mutta 
joskus sammal kasvaa myös yksittäin muiden 
sammalten joukossa. Väri vaihtelee vihertävän 
tai punertavan ruskeasta lähes mustaan. Vartta 
peittää ohutseinäisten solujen kerros, joskin se 
on vaillinaisesti kehittynyt. Lehdet ovat terävä-

liuskaisia, yläviistoon siirottavia 
’pikku sorkkia’. Periantti on mu-
namainen ja jää suojuslehtiensä 
peittoon. Itiöt ovat pieniä, 10–12 
μm.

Vuoripussisammal muistuttaa 
suuresti pohjanpussisammalta → 
M. sphacelata, joka on kuitenkin 
lehdiltään pyöreäliuskaisempi 
ja lisäksi kaksikotinen, kun taas 
vuoripussisammal on yksikoti-
nen. Sekaannusta voivat aiheut-
taa myös polkupussisammal → 
M. funckii ja pikkupussisammal → 
M. sprucei, mutta vuoripussisam-
mal on näitä kookkaampi ja sen 
lehtisolut isompia, noin 20 µm.

Levinneisyys
Vuoripussisammal on levinnyt laajalle. Sitä kas-
vaa sekä pohjoisen että eteläisen pallonpuolis-
kon viileillä alueilla. Euroopassa sitä on tavattu 
Brittein saarilta ja Ranskasta Pohjois-Venäjälle 
ulottuvalla alueella, Pohjois-Amerikassa Kallio-
vuorten ja Appalakkien alueelta sekä Grönlan-
nista. Eteläisen pallonpuoliskon esiintymät ovat 
Etelä-Afrikassa ja Uudessa-Seelannissa. Yleisin 
laji on vuoristoissa ja puuttuu alavilta tasanko-
mailta mm. Tanskasta ja Baltian maista. Se on 
löydetty myös Färsaarilta ja Islannista. Skandi-
naviassa se on melko yleinen Skandeilla, etenkin 
Norjan puolella, ja se tunnetaan myös Venäjältä 
Karjalan tasavallasta ja Murmanskin alueelta. 
Suomessa esiintymiä on pohjoisinta Lappia ja 
Pohjanmaan rannikkoa lukuun ottamatta ym-
päri maata. A–ES, PH–Ks, SoL.
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Biologia
Yksikotisena vuoripussisammal tuottaa yleisesti 
itiöpesäkkeitä ja itiöitä. Pienet itiöt ovat kauko-
leviämiseen kykeneviä. Itujyväsiä sammal ei 
muodosta.

Vuoripussisammal kasvaa silikaattikallioiden 
pystyillä tai jyrkästi viistoilla seinämillä, jotka 
ainakin ajoittain ovat valuvetisiä. Sitä on tavattu 
myös rantasorakoilta, purokiviltä ja tuntureiden 
lumenviipymäpaikoilta.

Seuralaislajit
Vuoripussisammalen seuralaislajisto on pääasi-
assa hyvin tavanomaista kuten kalliokarstasam-
mal Andreaea rupestris, kyhmytorasammal Cyno-
dontium strumiferum, kivikynsisammal Dicranum 
scoparium, kallioahmansammal Kiaeria blyttii, 
kimpputierasammal Racomitrium fasciculare, 
pikkuraippasammal Anastrophyllum minutum, 
kalliokielisammal Diplophyllum taxifolium, poh-
janlovisammal Lophozia sudetica, kantolovisam-
mal L. ventricosa, kalliopussisammal Marsupella 
emarginata, kielikinnassammal Scapania lingula-
ta, kalliokinnassammal S. scandica ja purokivillä 
myös purokinnassammal S. undulata.

Kannan kehitys ja uhanalaisuus
Maastamme tunnetaan noin 80 vuoripussisam-
malen esiintymää, joista noin 70:stä on havain-
toja vuodesta 1990 lähtien. Ahvenanmaalta on 
vanha tieto Saltvikista (1890). Varsinais-Suo-
mesta, Uudeltamaalta ja Etelä-Karjalasta lajia 
on löydetty yhteensä kuudelta paikalta, joista 
nykyhavaintoja ovat Lohjan, Espoon ja Artjär-
ven esiintymät. Satakunnasta lajia on löydetty 
2000-luvulla kymmenestä paikasta, etenkin 
Viljakkalasta. Erityisen paljon uusia havainto-
ja (noin 30) on tehty Etelä-Hämeestä, varsinkin 
Ruovedeltä ja Kurusta. Myös Pohjois-Hämeestä 
on kymmenkunta uutta havaintoa erityisesti Vir-
roilta. Etelä- ja Pohjois-Savosta tunnetaan neljä 
vanhaa ja kolme uutta esiintymää, ja Pohjois-
Karjalasta tunnetaan kaksi vanhaa esiintymää 
(Lieksa 1900 ja Juankoski 1915). Keski-Pohjan-
maalta laji tunnetaan Haapajärven Vuortenvuo-
rilta (1997). Kainuusta on tiedossa viisi nykyistä 
ja kaksi vanhaa esiintymää. Oulun Pohjanmaalla 
vuoripussisammalella on kaksi vanhaa esiinty-
mää Pudasjärvellä ja Perä-Pohjanmaalla kaksi 
uutta esiintymää Keminmaalla ja Pellossa. Koil-
lismaalta laji on löydetty 1997 Taivalkoskelta. 
Lajin pohjoisin esiintymä Sompion Lapin Pel-
kosenniemellä on löydetty 1994.

Vaikka lajille soveliaat elinympäristöt ovat 
vähentyneet, on uusia havaintoja enemmän kuin 
vanhoja. Yhteisenä piirteenä uusille havainnoille 
on, että niitä on tehty erityisesti sammaltuntijoil-

ta aiemmin huomiotta jääneillä karukkoalueilla. 
Havaintojen määrän kasvun ei siis merkitse sitä, 
että laji olisi viime vuosina runsastunut ja al-
kanut levitä uusiin paikkoihin. Topografialtaan 
vaihtelevilla kallioseuduilla uusia kasvupaikko-
ja tulee todennäköisesti edelleen löytymään.

Suurimpana uhkana vuoripussisammalen 
esiintymien säilymiselle ovat avohakkuut kal-
liokasvupaikkojen edustoilla. Ranta- ja puro-
kasvupaikkoja voi uhata rakentaminen. Useim-
milla kasvupaikoilla lajin populaatiokoko on 
pieni. Karulla kasvualustalla viihtyvänä vuo-
ripussisammalelle on kallioseuduilla kuitenkin 
tarjolla paljonkin soveliaita ennen tuntematto-
mia kasvupaikkoja.

Uhanalaisuus Euroopassa 
EUR: LC, EST: -, NOR: LC, SWE: LC
Vuoripussisammal ei ole uhanalainen Euroo-
passa, mutta se on luokiteltu erittäin uhanalai-
seksi Tšekissä, vaarantuneeksi Brittein saarilla ja 
harvinaiseksi Espanjassa, Saksassa, Slovakiassa, 
Bulgariassa sekä Venäjällä Karjalan tasavallassa 
ja Murmanskin alueella. Italiasta sen katsotaan 
hävinneen.

Suojelu
Vain 18 vuoripussisammalen nykyesiintymää 
on kansallispuistoissa (Nuuksion, Helvetinjär-
ven ja Hiidenportin kansallispuistot), luonnon-
suojelualueilla, soidensuojelu- tai Natura 2000 
-alueilla. Suurin osa suojelluista esiintymistä on 
Pohjois-Suomessa, etenkin Kainuussa. Eteläisin 
suojeltu kasvupaikka on Nuuksion kansallis-
puistossa Espoossa. Ruoveden Helvetinjärven 
kansallispuistossa laji kasvaa kolmella paikalla, 
mutta muutoin lajin suojelu esiintymien ydin-
alueella Etelä- ja Pohjois-Hämeessä näyttää 
heikolta. 

Koska vuoripussisammal on Suomen vastuu-
laji, tulee sille etenkin Etelä- ja Pohjois-Hämees-
sä valita sopivia paikkoja uusiksi suojelukoh-
teiksi. Luonnonsuojelualueiden ulkopuolisten 
esiintymien säilymistä tulee seurata, ja vuori-
pussisammalen kannan todellisen tilanteen sel-
vittämiseksi sitä on syytä etsiä lajille soveliailta 
kallioalueilta eri puolilta Etelä-Suomea.

Synonyymit
Sarcoscyphus sparsifolius Lindb.

Kirjallisuus
Muñoz ym. 2004

Viittaus
Parnela, A. 2009: Marsupella sparsifolia – vaa-
rantunut. 



TH

160  Ympäristöopas 2009:  Suomen uhanalaiset sammalet

Marsupella sphacelata (Gieseke ex Lindenb.) Dumort.   

pohjanpussisammal, trubbrostmossa
Vaarantunut VU A1c+2c

Heimo: Gymnomitriaceae, Lahko: Jungermanniales. Luokka: Jungermanniopsida

Levinneisyys
Pohjanpussisammal on hieman 
mereinen vuoristolaji, jonka 
kokonaislevinneisyys on laaja 
käsittäen pohjoisen pallonpuo-
liskon boreaaliset ja subarktiset 
alueet sekä lauhkean vyöhyk-
keen vuoristot Välimeren maissa, 
Japanissa ja Pohjois-Amerikassa. 
Baltian maista laji puuttuu, mut-
ta levinneisyys ulottuu Luoteis- ja 
Pohjois-Venäjälle, ja sitä tavataan 
Suomen lähialueilla Karjalan ta-
savallassa sekä Leningradin ja 
Murmanskin alueilla. Skandina-
viassa laji on jokseenkin yleinen, 
mutta harvinaistuu etelää kohden 
ja puuttuu Tanskasta. Suomessa pohjanpussi-
sammalta on tavattu harvakseltaan koko maas-
ta. A–ES, EP–PS, Kn–PeP, KiL, EnL, InL.

Biologia
Kaksikotisena lajina pohjanpussisammal tuottaa 
itiöpesäkkeitä harvoin. Itiöt ovat pieniä. Suvut-
tomia leviäimiä ei ole.

Pohjanpussisammal kasvaa vuoripussi-
sammalen tavoin metsäseuduilla valuvetisillä 
silikaattikallioiden seinämillä laikkumaisina 
peitteinä, mutta useimmiten kuitenkin jokien ja 
purojen koskipaikkojen kivillä ja kalliopinnoilla, 
joskus myös kivennäismaalla rantatörmissä. 

Seuralaislajit
Pohjanpussisammalen tavanomaista seura-
laislajistoa ovat kalliokarstasammal Andreaea 
rupestris, kallioahmansammal Kiaeria blyttii, 
kimpputierasammal Racomitrium fasciculare, 
nevaruoppasammal Gymnocolea inflata, pohjan-
lovisammal Lophozia sudetica, kalliopussisam-
mal, kielikinnassammal Scapania lingulata sekä 
harvemmin etelänhopeasammal Gymnomitrion 
obtusum ja lehtokinnassammal Scapania nemorea. 
Vesikasvupaikoilla seurassa voi olla myös kos-
kikoukkusammal Dichelyma falcatum, näkinsam-
malia Fontinalis spp., paasisammalia Schistidium 
spp., pohjankinnassammal Scapania subalpina ja 
purokinnassammal S. undulata. 

Kannan kehitys ja uhanalaisuus
Pohjanpussisammalta on löydetty maastamme 
noin 70 paikalta, joista noin 40:stä on havaintoja 

Tunnistaminen
Maksasammaliin kuuluvan pohjanpussisam-
malen ulkonäkö ja koko vaihtelevat paljolti 
kasvupaikan mukaan: vedessä ja märillä pai-
koilla kasvaessaan se on pehmeärakenteinen ja 
himmeänvihreä ja voi kasvaa 5–7 cm pitkäksi, 
kun taas kuivan paikan yksilöt ovat jäykkiä 
ja mustanruskeita ja jäävät 1–2 cm mittaisik-
si. Varsilla on runsaasti ritsoideja, jotka voivat 
olla tyvestään viininpunaisia. Lehdet ovat yli 
puoliväliin lehteä kaksiliuskaisia, ja liuskojen 
kärjet usein pyöristyneitä. Maamuodoilla lehdet 
ovat jäykän pystyjä, mutta vesimuodoilla vel-
tompia. Lehden laita ei kuitenkaan ole koskaan 
taakäänteinen. Lehtisolut ovat lehden laidassa 
11–18 µm ja keskiosassa suurempia, ja niissä on 
selvät trigonit. Kutikula voi olla hieman karhea. 
Sekä siittiö- että munapesäkkeiden suojuslehdet 
ovat varsilehtiä matalampaan liuskaisia. Muna-
pesäkkeet sijaitsevat varsien latvoissa turpean 
suojuksen sisällä. Myös periantti jää suojusleh-
tien sisään.

Kuivan paikan muoto muistuttaa suuresti 
vuoripussisammalta → M. sparsifolia, vesimuoto 
taas kalliopussisammalta M. emarginata. Kallio-
pussisammalesta pohjanpussisammal eroaa sy-
vään uurtuneiden, ahdaslovisten ja tavallisesti 
pyöreäliuskaisten lehtiensä perusteella. Lisäksi 
lehden reuna on kalliopussisammalella ainakin 
osaksi taakäänteinen. Vuoripussisammalella 
puolestaan lehdet ovat suippoliuskaisia ja har-
vemmassa kuin pohjanpussisammalella. Varma 
erottava tuntomerkki on myös pohjanpussi-
sammalen kaksikotisuus; vuoripussisammal 
on yksikotinen.
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vuodesta 1990 lähtien. Ahvenanmaalta on seitse-
män löytöpaikkaa, mutta kaikki havainnot ovat 
vanhoja. Varsinais-Suomesta, Uudeltamaalta ja 
Etelä-Karjalasta lajia on löydetty yhteensä kym-
meneltä paikalta. Nykyhavaintoja on Lohjalta, 
Espoosta, Haminasta ja Virolahdelta. Satakun-
nan kahdeksasta paikasta viisi on nykyisiä kas-
vupaikkoja, joista Lavian Velhovuorenkallioilla 
laji on tunnettu vuodesta 1928 lähtien. Etelä-
Häme on lajin tunnetun esiintymisen ydinalu-
etta, ja sieltä tunnetaan yli kymmenen nykye-
siintymää. Etelä-Savosta sammal tunnetaan vain 
Puumalasta (1999). Etelä-Pohjanmaalta on kaksi 
vanhaa havaintoa ja yksi uusi Töysässä vuodelta 
2001. Pohjois-Hämeessä lajin kasvupaikat ovat 
Saarijärvellä ja Pylkönmäellä. Pohjois-Savosta 
on kaksi vanhaa havaintoa Kuopiosta ja Leppä-
virralta. Kainuusta on tuoreita havaintoja Kuh-
mosta ja Sotkamosta. Oulun Pohjanmaalta on 
tiedossa yksi nykyesiintymä Pudasjärveltä. Pe-
rä-Pohjanmaalta laji tunnetaan Ranuan vanhan 
havaintopaikan lisäksi Rovaniemeltä. Kittilän 
Lapista on vuodelta 1867 pohjanpussisammal-
näyte Pallas-Ounastunturin kansallispuiston 
alueelta ja tuore tieto Muoniosta. Enontekiön 
Lapista on kahden vanhan havainnon lisäksi ha-
vainto Jehkas-tunturilta vuodelta 2002 ja Mallan 
Kitsiputoukselta vuodelta 2005. Inarin Lapista 
Kevojoen kanjonista lajista on havainto vuodel-
ta 1956. Havaintoja on tehty sekä puronvarsilta 
että kallioilta ja muilta kuivemmilta paikoilta 
lähes yhtä paljon.

Pohjanpussisammalelle suotuisat elinympä-
ristöt ovat vähentyneet metsänhakkuiden sekä 
vesi- ja rantarakentamisen vuoksi, ja kanta on 
tämän vuoksi pirstoutunut. Tämä lieneekin suu-
rin uhka lajin säilymiselle, mutta myös kaivos-
toiminnan on arvioitu uhkaavan lajia. 

Uhanalaisuus Euroopassa 
EUR:LC, EST: -, NOR: LC, SWE: LC
Pohjanpussisammal ei ole uhanalainen Euroo-

passa. Se on luokiteltu vaarantuneeksi Suomen 
lisäksi myös Saksassa, Belgiassa, Espanjassa ja 
Italiassa. Venäjällä Leningradin alueella se on 
harvinainen ja Karjalan tasavallassa taantunut. 
Slovakiassa se on puutteellisesti tunnettu.

Suojelu 
Pohjanpussisammalen nykyesiintymistä on 
suojelualueilla vain 13. Eteläisimmät suojellut 
esiintymät ovat Lohjan Kihilänkorven luon-
nonsuojelualueella ja Espoossa Nuuksion 
kansallispuistossa. Lajin kasvupaikat Nokian 
Haukkavuoressa ja Saarijärven Julmilla Lam-
milla kuuluvat luonnonsuojelualueeseen. Kai-
nuussa Sotkamon Oravipuron löytöpaikka on 
Hiidenportin kansallispuistossa. Natura 2000 -
ohjelmaan kuuluvilla alueilla sijaitsevat Lavian 
Velhonvuorten, Jämsän Rotkovuoren, Virtojen 
Vähä-Takavuoren, Rovaniemen Hepokallion, 
Muonion Pahtarinteen ja Enontekiön Korkea-
Jehkasin esiintymät.

Pohjanpussisammalen esiintymiä tulee saa-
da useampia suojeluun eri puolilla maatamme. 
Kannan tilan tarkempi selvittäminen on myös 
tarpeen. Etenkin suojelualueiden ulkopuolis-
ten esiintymien säilymistä tulee seurata. Mo-
net lajin kasvupaikat kuten kalliojyrkänteet ja 
purot edustavat metsälain mukaisia arvokkaita 
elinympäristöjä. Laji säilyy näillä paikoilla, jos 
metsänhoitotoimenpiteet toteutetaan metsälain 
mukaisesti kohteiden ominaispiirteet säästäen.

Synonyymit
Jungermannia sphacelata Gieseke ex Lindenb.
Marsupella joergensenii Schiffn.

Kirjallisuus
-

Viittaus
Parnela, A. 2009: Marsupella sphacelata – vaa-
rantunut. 

Marsupella sprucei (Limpr.) Bernet  

pikkupussisammal, dvärgrostmossa
Vaarantunut VU Alc

Heimo: Gymnomitriaceae Lahko: Jungermanniales Luokka: Jungermanniopsida

Tunnistaminen
Pikkupussisammal on maksasammaliin kuulu-
vista uhanalaisista pussisammalista pienin, noin 
5 mm mittainen, usein ei sitäkään. Yksittäisten 
versojen väri vaihtelee kellanvihreästä ruskeaan 
tai melkein mustaan. Lehdet ovat soikeahkoja 
ja suippoliuskaisia, ja varresta puuttuu ohutsei-

näisten solujen muodostama kerros. Helpoim-
min pikkupussisammal on tunnistettavissa 
suvullisena: periantteja ympäröivät muita leh-
tiä paljon isommat suojuslehdet. Itse periantit 
jäävät niiden peittoon. Itiöt ovat pieniä, 7–13 
μm.



Pikkupussisammal Marsupella sprucei tunnetaan Kuusamon 
Rukalta. TU
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Pikkupussisammalen pieni 
koko yleensä riittää erottamaan 
sen muista pussisammalista. 
Sekaannusta voi ehkä tapah-
tua polkupussisammalen → 
M. funckii tai vuoripussisam-
malen → M. sparsifolia kanssa. 
Edellinen on kaksikotinen, kun 
pikkupussisammal on yksiko-
tinen. Vuoripussisammal on 
sekin yksikotinen, mutta sen 
vartta ympäröi ohutseinäisten 
solujen muodostama kerros, 
ja kooltaan se on yleensä pik-
kupussisammalta isompi. Pik-
kupussisammal saattaa muis-

tuttaa myös rahtusammalia Cephaloziella spp. 
Heikosti kehittyneet ja rihmamaisiksi jääneet 
suvuttomat versot ovat hyvin rahtusammalten 
kaltaisia, mutta väri, lehtisolujen muoto (pussi-
sammalilla solut ovat soikean pyöreitä, kun taas 
rahtusammalilla paksuseinäisiä ja neliömäisiä) 
ja koko riittävät erottamaan ne toisistaan. 

Levinneisyys
Pikkupussisammal tunnetaan sekä pohjoiselta 
että eteläiseltä pallonpuoliskolta. Sitä tavataan 
laajalti Pohjois-Amerikassa Alaskaa, Kanadan 
arktisia saaria ja Grönlantia myöten. Euroo-
passa se tunnetaan Färsaarilta, Islannista ja 
Brittein saarilta Uralille, Pohjois-Venäjän (mm. 
Murmanskin alue) kautta Siperiaan ulottuvalta 
alueelta sekä eteläisellä pallonpuoliskolla Tu-
limaasta ja Uudesta-Seelannista. Tanskasta ja 
Baltian maista sitä ei ole löydetty. Skandinavi-
assa ja Suomessa sitä on tavattu harvinaisena 
paikka-paikoin lähes koko maassa. EH, PH, PK, 
Kn, Ks, KiL.

Biologia
Yksikotisena pikkupussisammalella itiöpesäk-
keet ovat tavallisia. Pienten itiöiden kaukole-
viämiskyky lienee hyvä. Itujyväsiä lajilla ei 
esiinny.

Pikkupussisammal kasvaa laikkumaisina 
tiiviinä peitteinä etupäässä happamalla kivi-
alustalla kosteilla kallioseinämillä, isoilla loh-
kareilla ja purokivillä. Sitä on löydetty joskus 
myös paljaalta maapinnalta, kuten metsäteiden 
ojanpenkoista, puropengermistä ja lumenviipy-
mäpaikoilta.

Seuralaislajit
Pikkupussisammalen seuralaislajit ovat pal-
jolti samoja kuin vuoripussisammalella, mutta 
yleensä pienikokoisempia: kalliokarstasammal 
Andreaea rupestris, kivisammalia Grimmia spp., 
kallioahmansammal Kiaeria blyttii, metsärah-
tusammal Cephaloziella divaricata, nevaruop-
pasammal Gymnocolea inflata, hopeasammalia 
Gymnomitrion spp., pohjanlovisammal Lophozia 
sudetica, muita pussisammalia ja kinnassamma-
lia Scapania spp. Ilomantsin esiintymissä sen 
seuralaisina on havaittu myös kalkkikorvasam-
mal → Jungermannia confertissima ja loukkosii-
ransammal Nardia insecta. 

Kannan kehitys ja uhanalaisuus
Pikkupussisammalta on löydetty Suomesta vain 
seitsemästä paikasta, joista kolme on nykyesiin-
tymiä. Etelä-Hämeestä Janakkalasta on vanha 
näyte vuodelta 1878. Pohjois-Hämeestä on tie-
to Saarijärven Julmilta Lammilta 1980-luvulta. 
Pohjois-Karjalasta Ilomantsista venäläiset sam-
maltutkijat ovat löytäneet pikkupussisamma-
len Mekrijärven tutkimusaseman ympäristöstä 
sekä Pieneltä Kotavaaralta Syväjärven läheltä 
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vuonna 2001. Kainuun esiintymätieto perustuu 
vanhaan museonäytteeseen Kajaanin Akonvaa-
rasta (1873). Kuusamon Rukatunturilla laji on 
havaittu 1976, mutta puutteellisen paikkatiedon 
takia esiintymän tilaa ei ole voitu tarkistaa. Muo-
nion (KiL) Kätkäsuvannosta on Suomen vanhin 
havainto jo vuodelta 1867.

Pikkupussisammalen esiintymät ovat maas-
samme hajallaan, ja kanta on sen vuoksi pirs-
toutunut. Laji saattaa kuitenkin olla todettua 
yleisempi, sillä pienikokoisena ja huomiota he-
rättämättömänä se jää helposti havaitsematta. 
Kuten vuoripussisammalella pikkupussisam-
malen suurimpana uhkana ovat kallioedusto-
jen metsänhakkuut; kaivostoiminnalla lienee 
vähäisempi merkitys uhanalaisuuden syynä ja 
uhkatekijänä nykyisin.

Uhanalaisuus Euroopassa 
EUR:LC, EST: -, NOR: LC, SWE: LC
Pikkupussisammal ei ole Euroopassa uhanalai-
nen. Se on Ruotsissa harvinaisehko, muttei uha-
nalainen. Se on luokiteltu erittäin uhanalaiseksi 
Saksassa ja Tšekissä, harvinaiseksi Belgiassa ja 

Portugalissa ja puutteellisesti tunnetuksi Slova-
kiassa. 

Suojelu 
Pikkupussisammalen esiintymistä Saarijärven 
Julmat Lammit on luonnonsuojelualueella. Ilo-
mantsin esiintymistä Pieni Kotavaara sijaitsee 
suurimmaksi osaksi Natura 2000 -alueella. Muut 
esiintymät eivät ole suojelualueilla.

Ilomantsin esiintymien tarkka sijainti tulee 
selvittää ja niiden tila tarkistaa. Samoin Julmi-
en Lampien esiintymän nykytila tulee selvittää. 
Pikkupussisammalta tulee edelleen etsiä sille so-
veltuvista elinympäristöistä.

Synonyymit
Marsupella ustulata Spruce
Sarcoscyphus sprucei Limpr.

Kirjallisuus
Muñoz ym. 2004, Potemkin 2004, Rikkinen 1992

Viittaus
Parnela, A. 2009: Marsupella sprucei – vaaran-
tunut.

Meesia hexasticha (Funck) Bruch.

pohjannuijasammal, alpsvanmossa
Erittäin uhanalainen EN §  •  vastuulaji  •  B1+2c, D2

Heimo: Meesiaceae Lahko: Splachnales Luokka: Bryopsida

Tunnistaminen
Pohjannuijasammal on noin 3–5 cm korkuisina 
tiiviinä tuppaina kostealla maalla kasvava kärki-
pesäkkeinen lehtisammal. Versot ovat alaosasta 
juurtumahapsi en peitossa, ja tuppaat ovat tyvio-
sista etenkin tulvanalaisissa ympäristöissä mus-
tanpuhuvia. Kapean kolmiomaiset tai puikeat 
lehdet sijaitsevat versossa kolmessa rivissä ja 
kapenevat melko tasaisesti tylpähköön kärkeen. 
Lehden reunus on taa käänteinen ja jokseenkin 
ehyt. Nuija maisten itiöpesäkkeiden perä on n. 3–5 
cm pituinen. Pesäkkeet ovat kellan- tai punarus-
keita ja vahvasti kaartuneita. Itiöt ovat kookkaita 
n. 40–50 µm. 

Pohjannuijasammal muistuttaa kookkaampaa 
isonuijasammalta → M. longiseta, jonka lehdet ei-
vät ole kolmessa rivissä ja jonka pesäkeperä on 
pidempi. Lajin on arveltu syntyneen tihku nuija-
sammalen M. uliginosa ja kaira sammalen M. tri-
quetra risteytymisen tuloksena. Nämä lähilajit on 
esitelty isonuijasammalen yhteydessä. Tunturei-
den kalkkialueilla esiintyy pienikokoista tihku-
nuijasammalta, jota voi ensi näkemältä erehtyä 
pitämään pohjannuijasammalena. 
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Levinneisyys
Pohjannuijasammal on vuoristojen ja arktisten 
alueiden laji, joka kasvaa Keski-, Itä- ja Pohjois-
Euroopan lisäksi Pohjois-Amerikassa ja Grön-
lannissa. Baltian maista se mainitaan Latviasta. 
Pohjoismaissa laji tunnetaan Norjasta, Ruotsista 
ja Suomesta. Ruotsissa sillä on kymmenkunta 
esiintymää maan pohjoisimmissa osissa. Nor-
jassa ja Suomessa pohjannuijasammal on harvi-
nainen. KiL, EnL, InL. 

Biologia
Pohjannuijasammal on yksikotinen ja tuottaa 
yleisesti itiöpesäkkeitä. Kookkaat itiöt soveltu-
vat paikalliseen levittäytymiseen. Kaukolevintä 
lienee tehotonta. 

Pohjannuijasammal kasvaa järvien ja jokien 
rannoilla maalla rantapalteissa, sekä laakeilla 
humuksensekaisen hiekan peittämillä ranta-
kivillä tulvanalaisilla ja lähteisillä paikoilla. Se 
ei ole toisten nuijasammalten tapaan puhdas 
lettolaji, vaikka elinympäristöt ovatkin kosteita 
ja ravinteisia. Kasvupaikat sijaitsevat Metsä-
Lapissa ja koivuvyöhykkeessä. Paljakalta lajia 
ei ole meillä kerätty. 

Seuralaislajit
Seuralaisena voivat kasvaa lettomarrassammal 
Tayloria lingulata, pikkuvesikonsammal Dicho-
dontium pellucidum, pikkutihkusammal Oncopho-
rus wahlenbergii, sirppiluhtasammal Calliergonella 
lindbergii ja hiirensammalia Bryum spp. Samoin 
muita nuijasammalia voi tavata pohjannuija-
sammalen seurasta. 

Kannan kehitys ja uhanalaisuus
Suomesta tiedetään kuusi pohjannuijasammalen 
kasvupaikkaa. Uusin havainto on Kittilän (KiL) 
Tepastosta (1997), missä Ounasjoen rannassa on 
pienialainen esiintymä. Vanhin tieto pohjannui-

jasammalesta on Kilpisjärven (EnL) Peerakoskelta 
(1867). Utsjoella (InL) lajilla on neljä esiintymää 
(1956–1969), näistä kolme Kevolla. 

Lajin uhanalaisuuden syynä on vesirakentami-
nen ja rehevöityminen, jotka uhkaavat myös lajin 
nykyesiintymää. Myös kevättulvat voivat hävittää 
ainoan tiedossa olevan pienen nykyesiintymän. 
Pohjannuijasammal on opittu tuntemaan meillä 
vasta 1990-luvulla. Se on maassamme harvinainen, 
mutta kaikki kasvupaikat eivät liene tiedossa.

Uhanalaisuus Euroopassa 
EUR: EN, EST: -, NOR: DD, SWE: VU
Pohjannuijasammal on erittäin uhanalainen Eu-
roopassa. Laji on uhanalainen Puolassa, Roma-
niassa ja Valkovenäjällä. Ruotsissa laji on vaaran-
tunut ja Norjassa se on luokiteltu puutteellisesti 
tunnetuksi. Saksasta ja Slovakiasta sen on todettu 
hävinneen. 

Suojelu 
Utsjoen Kevon esiintymät sijaitsevat luonnonpuis-
tossa ja laji luultavasti kasvaa seudulla edelleen. 
Ainoaa varmasti tiedossa olevaa nykyesiintymää 
Kittilän Lapissa ei ole suojeltu.

Kevon esiintymien laajuus ja nykytila tulee sel-
vittää. Lajia pitää etsiä sopivilta kasvu paikoilta 
kannan kokonaistilanteen selvittämiseksi. Kittilän 
kasvupaikan säilyminen tulee turvata ja esiinty-
män laajuus selvittää.

Synonyymit
Meesia albertinii Bruch & Schimp. 

Kirjallisuus
Hedenäs 1994d

Viittaus
Syrjänen, K. 2009: Meesia hexasticha – erittäin 
uhanalainen.

Meesia longiseta Hedw. 

isonuijasammal, longskaftad svanmossa
Erittäin uhanalainen EN  §   •  DII  •  vastuulaji  •  A1c, B1+2cd

Heimo: Meesiaceae Lahko: Splachnales Luokka: Bryopsida

Tunnistaminen
Tiiviinä, noin 5–10 cm korkeina tuppaina kasva-
va kärkipesäkkeinen lehtisammal. Lehdet ovat 
melko pystyjä, kapean kolmiomaisia, tasaisesti 
terävähköksi kärjeksi kapenevia, ehytreunaisia 
ja reunasta kapealti taakäänteisiä. Ne eivät si-
jaitse selvinä riveinä. Nuijamaiset itiöpesäkkeet 
ovat pitkäperäisiä, n. 10 cm ja niitä esiintyy ylei-
sesti. Itiöt ovat suuria, n. 40 μm. Itiöpesäkkeet-
tömänä lajia on vaikea havaita.

Samaan sukuun kuuluvan 
kaira sammalen M. triquetra leh-
det ovat kolmessa rivissä, alas-
päin taipuvia, reunoilta tasaisia 
ja kauttaaltaan terävähampaisia. 
Tihkunuija sammalen M. uliginosa 
pystyt lehdet ovat hyvin kapean 
kielimäisiä, vankkasuonisia ja 
kärjestä pyöristyneitä. Lehtireu-
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na on hampaaton ja voimakkaammin taakään-
tynyt kuin isonuijasammalella. Isonuijasammal 
voi muistuttaa myös pienikokoisempaa ja ly-
hytpesäkkeistä pohjannuija sammalta → M. he-
xasticha, jonka reunoilta taakääntyneet lehdet 
ovat kolmena rivinä. Lisäksi sen itiöpesäke on 
lyhytperäisempi (3–5 cm).

Levinneisyys
Isonuijasammalta tavataan pohjoisen pallon-
puoliskon lehti- ja varsinkin havumetsävyöhyk-
keessä Euraasiassa ja Pohjois-Amerikassa. Ete-
läisinnä se kasvaa Keski-Amerikassa ja Andeilla. 
Lajia tavataan monin paikoin Keski-Euroopassa 
ja Alpeilla. Se tunnetaan kaikista Baltian maista 
sekä Venäjältä mm. Leningradin alueelta, Karja-
lan tasavallasta ja Murmanskin alueelta. Skan-
dinaviassa laji tunnetaan paikoitellen Tanskasta, 
Ruotsista, Islannista ja Norjasta. Suomessa lajia 
on tavattu laajalti, mutta harvinaisena lähinnä 
lettoseuduilla. A, V, EH–LK, PH–InL.

Biologia
Isonuijasammal on mätästävä, jokseenkin pit-
käikäinen lehtisammal. Se on yksikotinen ja 
tuottaa yleisesti itiöpesäkkeitä. Itiöt ovat melko 
kookkaita, ja niiden kaukolevintäkyky on ilmei-
sen tehoton.

Isonuijasammal kasvaa yleensä pieninä tup-
paina keski- ja runsasravinteisilla letoilla ja 
nevoilla, etenkin lähteisissä ja tulvaisissa reu-
naosissa väli- ja rimpipinnoilla, usein paljastu-
neella turpeella. Elinympäristöt ovat tavallisesti 
ohutturpeisia ja avoimia sukkession alkuvai-
heen lettokasvupaikkoja. Ne ulottuvat lettorä-
meiden väliköistä ja koivulettojen mesotrofisis-
ta jännesivuista kalkkivaikutteisille eutrofisille 
lähdeletoille. Joskus laji kasvaa myös soistuvilla 
lettoisilla rannoilla. Isonuijasammal tukahtuu 
helposti leton umpeenkasvun seurauksena. Se 
tarvitsee kilpailusta vapaita valoisia lettopintoja 
uudistuakseen ja on ilmeisesti hyötynyt lettojen 
laidunnuksesta ja niitosta. Monilla nykykasvu-
paikoilla lähteisyys on tärkeä avointa suokasvil-
lisuutta ylläpitävä tekijä. 

Seuralaislajit
Isonuijasammalen seurassa viihtyy koko jouk-
ko vaateliaita lettosammalia, kuten lettokilpi-
sammal Cinclidium stygium, kiiltosirppisam-
mal → Hamatocaulis vernicosus, kairasammal, 
tihku nuijasammal, lettokuirisammal Calliergon 
richardsonii ja lettohammassammal Leiocolea ru-
theana. Putkilokasveista mm. uhanalaiset letto-Putkilokasveista mm. uhanalaiset letto-
rikko Saxifraga hirculus ja lettosara Carex heleo-
nastes viihtyvät samoilla kasvupaikoilla. 

Kannan kehitys ja uhanalaisuus 
Suomessa isonuijasammal on kasvanut pai-

koitellen Ahvenanmaalta Inarin Lappiin asti. 
Yhteensä kasvupaikkoja on tiedossa 101, näistä 
kolmannes (35) on nykyisiä. Vain kymmenen 
nykyesiintymää sijaitsee napapiirin eteläpuo-
lella. Monet nykyesiintymät ovat suppeita ja 
paikalla on vain yksi tai muutama pienialainen 
tupas tai yksittäisiä versoja muiden sammalten 
seassa. Ahvenanmaalta sekä Varsinais-Suomesta 
laji on hävinnyt kokonaan. 

Suurin osa vanhimmista ja eteläisimmistä 
kasvupaikoista (1870–1900, 35 esiintymää) on 
hävinnyt ilmeisesti elinympäristöjen muutos-
ten vuoksi. Taantumista on tapahtunut pelloksi 
raivausten, ojitusten, umpeen kasvun ja raken-
tamisen takia varsinkin maan etelä puoliskossa. 
Tiettyjä säilyneitä esiintymiä uhkaavat ojitukset, 
nykyään etenkin kunnostusojitukset. 

Uhanalaisuus Euroopassa
EUR: VU, EST: DD, NOR: VU, SWE: VU
Isonuijasammal on taantunut etenkin Keski-Eu-
roopassa pahoin, ja se on luokiteltu Euroopassa 
vaarantuneeksi. Ruotsista on tiedossa puolen 
sataa esiintymää, joista vain yhdeksästä laji 
on havaittu 1970-luvun jälkeen ja laji on siellä 
luokiteltu vaarantuneeksi. Laji on vaarantunut 
myös Norjassa. Saksasta ja Tanskasta isonuija-
sammal on hävinnyt. Virossa se on luokiteltu 
puutteellisesti tunnetuksi. Venäjällä sammal on 
taantunut Leningradin alueella ja harvinainen 
Murmanskin alueella. 
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Suojelu 
Isonuijasammalen esiintymistä 20 sijaitsee erilai-
silla suojelualueilla. Näistä neljä on luonnonsuo-
jelualueilla, kolme kansallispuistoissa, kolme 
Käsivarren erämaa-alueella ja 10 soidensuoje-
lualueilla. Esiintymistä 37 sijaitsee Natura 2000 
-alueilla. Näistä elinvoimaisilta vaikuttavat niin 
kasvustojen koon kuin elinympäristön tilankin 
perusteella Konne veden Ylä-Tankosen (PH), Kit-
tilän Silmäsvuoman (KiL) ja Kolarin Sieppijän-
kän sekä Enontekiön (EnL) Toskaljärven esiinty-
mät. Useimmat suojelluista ja Natura 2000 -alu-
eilla sijaitsevista esiintymistä ovat pieniä (mm. 
EH: Janakkalan Suurisuo, Kalvolan Peurasuo ja 
Lopen Kyläntaustanjärvi, PH: Pihtiputaan Vir-
kamäki, KP: Siikajoen Muuraiskangas, OP: Pu-
dasjärven Hirvisuo, KiL: Kolarin Juustovuoma 
ja EnL: Enontekiön Vuobmekasvarri), ja niissä 
on niukasti lajille sopivaa elin ympäristöä tarjol-
la. Tervolan (PeP) Hosiolammella, Kittilän (KiL) 
Loukisten latvasoilla ja Enontekiöllä Pallas-Ou-
nastunturin kansallispuistossa isonuijasammal 
on nähty viimeksi 1960- tai 1970 -luvulla, mutta 

elinympäristöjen arvellaan säilyneen näillä suo-
jelualueilla lajille soveliaina. 

Vanhat kasvupaikat tulee tarkistaa ja nyky-
esiintymien laajuus selvittää. Lajia tulee etsiä 
erityisesti soidensuojelu ohjelman kohteista. Var-
sinkin Metsä-Lapista, Lapin Kolmion alueelta 
ja Kuusamosta voi vielä olla esiintymiä löydet-
tävissä. Löydettäessä elinvoimaiset esiintymät 
on tarpeen suojella luonnonsuojelualueina. Itä-
Lapin runsaimmat esiintymät Sodankylän Mos-
kuvaarassa on ojitettu 1990-luvulla ja niissä lajin 
elinympäristö tulee ennallistaa ojat tukkimalla.

Synonyymit
-

Kirjallisuus 
Afonina 2000c, Hallingbäck 1998v, Syrjänen 
2001f

Viittaus
Syrjänen, K. 2009: Meesia longiseta – erittäin 
uhanalainen.

Microbryum davallianum (Sm.) R.H.Zander var. conicum  
(Schleich. ex Schwägr.) R.H.Zander    

alvaritoukosammal, alvar-pottia
Äärimmäisen uhanalainen CR §  •  D2

Heimo: Pottiaceae Lahko: Pottiales Luokka: Bryopsida

Tunnistaminen
Alvaritoukosammal on n. 0,5 cm  
korkuinen kärkipesäkkeinen leh-
tisammal, jonka punaruskeat tai 
vihreät lehdet ovat tiiviinä sil-
mumaisena kimppuna lyhyen 
varren päässä. Lehdet ovat pit-
kulaisen soikeita, jokseenkin ly-
hyelti terävä kärkisiä ja reunoilta 
taa käänteisiä. Keskisuoni on vah-
va ja sileä. Lehden solut ovat pa-
pillikkaita, mutta läpi kuultavia. 
Lehden yläpuoliskossa solut 
ovat leveydeltään n. 10–12 µm. 
Munan muotoinen itiöpesäke on 
kiiltävän punaruskea ja suuosasta 
tyhjänä hieman kuroutunut. Sen 
suussa on havaittavissa jäänteitä 
vaaleasta kalvomaisesta surkastuneesta suuva-
ruksesta. Itiöt ovat 25–32 µm, pinnaltaan mata-
lasti pyöreäpapillisia. 

Läheinen rikkatoukosammal → M. daval-
lianum var. davallianum eroaa mm. tyhjänä le-
veäsuisen suuvaruksettoman itiö pesäkkeen ja 
hyvin pitkä papillisten itiöidensä perusteella 
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alvari touko sammalesta. Samankaltainen on 
myös harvinainen Microbryum starckeanum, jo-
ta ei Suomesta tunneta. Joidenkin tutkijoiden 
mukaan alvaritoukosammal on M. starckeanum 
-lajin alalaji. Hill ym. (2006) lukevat alvaritouko-
sammalen osaksi rikkatoukosammalta. Toisaalta 
Hallingbäck ym. (2006) pitävät sitä hyvänä vari-
aatiotasoisena taksonina. Alvaritoukosammalen 
taksonomian selvittäminen on vielä kesken (ks. 
myös rikkatoukosammal). 

Levinneisyys
Alvaritoukosammal esiintyy Euroopan keski- ja 
eteläosissa sekä laajalti Välimeren ympäristössä. 
Pohjoismaissa se tunnetaan Suomen lisäksi vain 
Ruotsista, missä alvaritoukosammal kasvaa Up-
lannissa, Skoonessa, Öölannissa ja Gotlannissa. 
Ruotsissa laji on tavallinen ainoastaan Öölannin 
alvareilla, muualla harvinainen. Virossa alvari-
toukosammal esiintyy hyvin harvinaisena kol-
mella paikalla Saarenmaalla. Taksonin levinnei-
syys Itämeren piirissä muistuttaa monia muita 
mantereisia lämpöä vaativia kalkkiympäristöjen 
kasveja. Suomessa on tiedossa vain yksi kasvu-
paikka. V. 

Biologia
Yksikotinen alvaritoukosammal tuottaa itiöpe-
säkkeitä yleisesti. Jokseenkin kookkaat itiöt so-
veltuvat hyvin lyhyen matkan levintään. Ajoit-
tainen kaukolevintä esimerkiksi lintujen muka-
na on myös mahdollista. Alvaritouko sammal on 
lyhyt ikäinen laji ja vaatii avointa kilpailutonta 
kasvutilaa.

 Alvaritoukosammal suosii nimensä mukai-
sesti matalakasvuisia kuivia kalkkiketoja, joilla 
laidunnus tai muu kulutus pitää maanpintaa 
avoimena. Lajille soveltuvia elinympäristöjä on 
Suomessa hyvin niukasti vain Ahvenanmaalla ja 
Varsinais-Suomen lounaisessa saaristossa. 

Seuralaislajit
Suomalaisella kasvupaikalla alvaritoukosam-
malen seuralaisina kasvavat mm. kalkkikarva-
sammal Ditrichum flexicaule, kalkkikiertosammal 
Tortella tortuosa, haprakiertosammal T. fragilis, 
etelänkellosammal Encalypta vulgaris, kielikel-
losammal E. streptocarpa ja peikonsammal Atha-
lamia hyalina. Jäkälistä paikalla kasvavat harvi-
naiset jalotorvijäkälä Cladonia foliacea ja alvari-
röyhelö Vulpicida tubulosa. Paikalla kasvaa myös 
kuivan kedon putkilokasveja kuten ketominttu 
Satureja acinos, harmaakynsimö Draba incana, 

keltamatara Galium verum ja kissankäpälä An-
tennaria dioica, sekä kalkkia suosivat kiiltokur-
jenpolvi Geranium lucidum ja mäkirikko Saxifraga 
tridactylites. 

Kannan kehitys ja uhanalaisuus
Alvaritoukosammal on löydetty Suomesta vasta 
vuonna 1992 Varsinais-Suomesta Nauvon ulko-
saaristosta Trunsön Långörenistä. Laji on ilmei-
sesti kasvanut paikalla jo pitkään. Kasvupaik-
kana on pienialainen simpukkamaalla sijaitseva 
lampaannataa Festuca ovina kasvava avoin kalk-
kiketo. Keto on vähitellen lammas  laidunnuksen 
loputtua kasvamassa umpeen katajikkoa. Esiin-
tymä on hyvin niukka ja suppea.

Uhanalaisuus Euroopassa 
EUR: LC, EST: R, NOR: -, SWE: LC 
Alvaritoukosammal ei ole uhanalainen Euroo-
passa. Se on usein yhdistetty → rikkatoukosam-
maleen, jota pidetään harvinaisena ja silmälläpi-
dettävänä useassa esiintymismaassaan. Virossa 
alvaritoukosammal on harvinainen. 

Suojelu 
Alvaritoukosammalen kasvupaikkaa ei ole suo-
jeltu, mutta välitöntä uhkaa hidasta umpeen-
kasvua lukuun ottamatta paikalla ei ole. Esiin-
tymä sijaitsee Saaristomeren kansallis puiston 
yhteistoiminta-alueella, mutta se tulee suojella 
luonnonsuojelualueena vaikka suoraa rakenta-
misesta aiheutuvaa uhkaa tällä ulkosaariston 
puuttomalla luodolla tuskin on. Kasvupaikka 
kaipaa ajoittaista raivausta ja niittoa, maanpin-
nan paljastamista laikuttamalla tai laiduntamis-
ta. 

Synonyymit
Pottia conica (Schleich. ex Schwägr.) Fürnr. ex 
Paris 
P. davalliana var. conica (Schleich. ex Schwägr.) 
Podb. 
P. mutica Vent. 
P. starckeana subsp. conica (Schleich. ex Schwägr.) 
D.F.Chamb. 

Kirjallisuus
Hallingbäck ym. 2006, Hill ym. 2006, Ingerpuu 
ym. 1994, Syrjänen 1997 

Viittaus
Syrjänen, K. 2009: Microbryum davallianum var. 
conicum – äärimmäisen uhanalainen. 
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Microbryum davallianum (Sm.) R.H.Zander var. davallianum 
rikkatoukosammal, kalkpottia
Hävinnyt RE

Heimo: Pottiaceae Lahko: Pottiales Luokka: Bryopsida

lapiosammal, suippusilmusammal 
Phascum cuspidatum, saviäimäsam-
mal Pleuridium subulatum ja törmä-
sykerösammal Weissia brachycarpa. 

Kannan kehitys ja uhanalaisuus
Rikkatoukosammal on kasvanut 
Suomessa yhteensä viidessä pai-
kassa Ahvenanmaalla Saltvikin 
ja Jomalan pitäjissä 1866–1877. 
Ruotsissa tämän lajin ja muiden 
pienten peltosammalten uhkateki-
jöinä pidetään mm. laidunnuksen 
loppumista sekä peltotalouden 
muutoksia, kuten keinolannoitus-
ta, salaojitusta, tehokkaita maanmuokkausme-
netelmiä, torjunta-aineiden käyttöä ja lisäksi 
ilmansaasteita. Samankaltaiset maatalouden 
muutokset ovat todennäköisesti aiheuttaneet 
rikkatoukosammalen häviämisen maastamme. 

Uhanalaisuus Euroopassa
EUR: LC, EST: R, NOR: VU, SWE: LC
Rikkatoukosammal ei ole uhanalainen Euroo-
passa, vaikka se lienee taantunut varsin laajalti. 
Norjassa rikkatoukosammal on luokiteltu vaa-
rantuneeksi ja Virossa sitä pidetään harvinai-
sena. Tšekissä se on luokiteltu puutteellisesti 
tunnetuksi. 

Suojelu 
Rikkatoukosammalen kasvupaikkoja ei ole suo-
jelualueilla. Lajia tulee edelleen etsiä Ahvenan-
maalta. Maakunnasta on kerätty useita kansain-
välisestikin harvinaisia, taantuneita peltosam-
malia, joiden kannan nykytila tulee ehdottomasti 
selvittää. 

Synonyymit
Pottia davalliana (Sm.) C.E.O.Jensen 
P. minutula (Schleich. ex Schwägr.) Fürnr.
P. starckeana (Hedw.) Müll.Hal. subsp. minutula 
(Schwägr. ex Hampe) D.F.Chamb.

Kirjallisuus
Bomansson 1900, Ingelök ym. 1992 

Viittaus
Syrjänen, K. 2009: Microbryum davallianum var. 
davallianum – hävinnyt. 

Tunnistaminen
Rikkatoukosammal on pienikokoinen selvästi 
alle 0,5 cm korkuinen kärkipesäkkeinen lehti-
sammal, jonka lehdet ovat tiiviinä ruusukkee-
na. Lehdet ovat pitkulaisen soikeita, lyhyelti 
terävä kärkisiä ja reunoilta taa kääntyneitä. Niis-
sä on vahva keskisuoni, joka pistää lehtikärjestä 
terävänä piikkinä. Lehden solut ovat heikosti 
papillikkaita, lehden ylä puoliskossa leveydel-
tään n. 14–18 µm, alempana leveämpiä. Munan-
muotoinen itiöpesäke on kiiltävä. Sen kanneton 
suuosa on leveä ja suuvarus puuttuu kokonaan. 
Itiöt ovat kooltaan 24–32 µm, pinnaltaan siili-
mäisen piikikkäästi pitkä papilliset. 

Läheinen alvaritoukosammal → M. davallia-
num var. conicum eroaa itiö pesäkkeen kuroutu-
neen suuosan, surkastuneen suuvarushampais-
ton ja matalapapillisten itiöiden sekä pienempien 
lehtisolujen perusteella. Etelä-Suomessa yleinen 
savikko lapiosammal Tortula truncata on varsin 
samannäköinen leveäsuisine itiö pesäkkeineen, 
mutta huomattavasti kookkaampi ja eroaa mm. 
matalapapillisten itiöidensä perusteella rikka-
toukosammalesta. M. davallianum -lajin muun-
nosten taksonominen asema on toistaiseksi va-
kiintumaton.

Levinneisyys
Rikkatoukosammalella on laaja levinneisyys 
Euroopan lauhkeassa vyöhykkeessä, Väli meren 
seudulla ja Lähi-Idässä. Se tunnetaan myös Poh-
jois-Amerikasta ja Australiasta. Pohjois  maissa 
laji esiintyy eteläpainotteisesti Ruotsissa, Nor-
jassa ja Tanskassa. Se tunnetaan myös Baltian 
maista. Suomessa se on levinneisyysalueensa 
koillisreunalla. A.

Biologia
Yksikotisella rikka toukosammalella esiintyy 
yleisesti itiöpesäkkeitä. Kookkaanpuoleiset 
itiöt soveltuvat levittäytymiseen kasvupaikan 
lähiympäristöön. Rikkatoukosammal on lyhyt-
ikäinen ja vaatii avointa kasvutilaa. 

Rikkatoukosammal kasvoi Suomessa kalkin-
sekaisella savimaalla pellonojissa, kesantopel-
loilla ja kaivannoissa. Kasvupaikat ovat ilmei-
sesti olleet kausikosteita. 

Seuralaislajit
Lajin kasvupaikoilta seuralaisina mainitaan 
mm. peltolapiosammal Tortula modica, savikko-
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Microbryum floerkeanum (F.Weber & D.Mohr) Schimp. 

hitutoukosammal, dvärgpottia
Hävinnyt RE

Heimo: Pottiaceae Lahko: Pottiales Luokka: Bryopsida

Hitutoukosammal on kasvanut 
meillä kalkki pitoisella maalla pello-
nojissa. Se viihtyy ajoittain kostealla 
maalla. Myös savenotto kuopat ja ke-
santopellot ovat lajille sopivia elin-
ympäristöjä. Hitutoukosammal on 
hyvin lyhytikäinen ns. syysyksivuo-
tinen laji. Se vaatii maapaljastumien 
jatkuvaa esiintymistä kasvupaikoil-
laan. 

Seuralaislajit
Lajin kasvupaikoilta voi löytää usei-
ta muita harvinaisia paljaan maan 
sammalia, kuten muita toukosam-
malia, lapiosammalia Tortula spp., 
sykerösammalia Weissia spp. sekä 
hankasammalia Riccia spp. 

Kannan kehitys ja uhanalaisuus
Hitutoukosammal on kasvanut Ahvenanmaalla 
Saltvikissa 1866–1877. Muiden pienten paljaan 
maan lajien tapaan häviämisen syyksi arvellaan 
peltotalouden muutoksia, salaojitusta, umpeenkas-
vua, väkilannoitteita ja torjunta-aineiden käyttöä. 

Uhanalaisuus Euroopassa 
EUR: K, EST: -, NOR: EN, SWE: VU 
Hitutoukosammal on luokiteltu puutteellisesti tun-
netuksi koko Euroopassa. Suomen, Norjan ja Ruot-
sin lisäksi se on uhanalaislistoilla mm. Belgiassa, 
Hollannissa, Itävallassa, Sveitsissä ja Italiassa. 

Suojelu 
Hitutoukosammalen vanhat kasvupaikat eivät si-
jaitse suojelualueilla. Lajia tulee edelleen etsiä Ah-
venanmaalta, missä sille sopivia kasvupaikkoja voi 
edelleen olla tarjolla. Laji hyötyy vanhakantaisesta 
maataloudesta, ja mahdollisesti löytyvien esiin-
tymien säilyminen edellyttää hoidon huolellista 
suunnittelua. 

Synonyymit
Phascum floerkeanum F.Weber & D.Mohr 

Kirjallisuus
-

Viittaus
Syrjänen, K. 2009: Microbryum floerkeanum – hä-
vinnyt.  

Tunnistaminen
Hitutoukosammal on pikkuriikkinen 0,5–1,5 mm 
korkuinen punaruskea kärkipesäkkeinen lehti-
sammal, joka kasvaa yksittäin tai hajanaisin verso-
ryhmin paljaalla maalla. Verso on kuivana silmu-
mainen, kosteana lehdet sojottavat ylä viistoon. 
Lehdet ovat puikeita, ylemmät kookkaampia 
ja kapeampia, teräväkärkisiä, niiden reunus on 
taakäänteinen, ehyt tai yläosasta papillikas. Kes-
kisuoni on punaruskea, tyvestä heikko, ylempää 
vahvempi ja lyhyenä piikkinä kärjestä esiinpis-
tävä. Solut ovat lehden ylä osassa selkäpuolelta 
papillikkaita, muodoltaan suorakaiteisia, vinone-
liömäisiä tai kuusi kulmaisia. Itiöpesäke on hyvin 
lyhytperäinen, tuskin versosta esiinpistävä ja 
avautumaton. Itiöt ovat kooltaan 15–25 µm.

Suippusilmusammal Phascum cuspidatum on 
ulko asultaan hieman samantapainen, mutta eroaa 
väriltään vihreänä ja kaikin puolin kookkaampa-
na, lisäksi sen pesäkeperä on pitempi. Laji viihtyy 
peltoreunuksissa ja kasvimailla eikä ole kalkin-
vaatija kuten hitutoukosammal.  

Levinneisyys
Hitutoukosammal kasvaa Keski- ja Länsi-Eu-
roopassa, Välimeren seudulla etenkin länsi-
puoliskossa ja harvinaisena Pohjois-Amerikassa. 
Pohjoisimmat esiintymät ovat Fennoskandiassa, 
missä laji on tunnettu harvinaisena Tanskasta, 
Ruotsista ja Norjasta. Baltiasta ja Venäjältä lajia 
ei tunneta. Suomesta sitä on löydetty vain Ahve-
nanmaalta. A. 

Biologia
Itiöpesäkkeitä esiintyy yksikotisella hitutouko-
sammalella säännöllisesti. Avautumaton, lähes 
perätön itiöpesäke lienee levintäsopeuma, mikä 
ei edistä kaukolevintää muuten kuin eläinten mu-
kana. Lajilla lienee maaperässä itiöpankki monen 
muun paljaan maan lajin tapaan. 
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Mielichhoferia elongata (Hoppe & Hornsch. ex Hook.) Hornsch. 

kiisusammal, nickkismossa
Äärimmäisen uhanalainen CR §  •  D2

Heimo: Mielichhoferiaceae Lahko: Bryales Luokka: Bryopsida

Levinneisyys
Kiisusammalta on laajalti, mut-
ta harvakseltaan Euroopassa, 
Aasian keskiosissa ja itäisessä 
Pohjois-Amerikassa. Se tunne-
taan myös Itä-Afrikasta. Tans-
kasta ja Baltian maista sekä 
Venäjältä Suomen lähialueilta 
kiisusammal puuttuu. Skandi-
naviassa sammalta on harvi-
naisena Skandeilla Ruotsissa ja 
Norjassa, etupäässä pohjoisosis-
sa. Sitä on myös Huippuvuoril-
la. Suomesta kiisusammal on 
löydetty vain yhdestä paikasta 
Enontekiöltä. EnL.

Biologia
Kiisusammal on kaksikotinen ja itiöpesäkkeet 
ovat harvinaisia. Koska itiöt ovat pieniä, on 
kaukolevintä ilmeisesti kuitenkin mahdollista, 
ja sammal kykenee saavuttamaan sille sopivat 
erityisympäristöt. Sammal muodostaa kasvupai-
koillaan laajoja monivuotisia kasvustolaikkuja.

Tunnistaminen
Kiisusammal on pieni, pysty, vähähaarainen, 
tiheitä, sinivihertäviä ja vanhemmiten keller-
täviä, 1–2 cm paksuisia tai paksumpiakin kas-
vustolaikkuja muodostava kärkipesäkkeinen 
lehti sammal. Lehdet ovat varrenmyötäisiä, li-
mittäin ja muodoltaan soikeita. Lehden kärki 
on leveähkö ja suippo. Keskisuoni on ohut, ja 
lehden laita on kärkiosassa pikkuhampainen. 
Lehtisolut ovat pitkänomaisia ja iso-onteloisia. 
Pesäkeperä on pitkä ja yläosasta kaartuva. Pesä-
ke on päärynämäinen, vaakasuora tai nuokku-
va. Itiöt ovat pieniä, n. 20 μm.

Suomesta vielä löytymättömän läheisen lajin 
M. mielichhoferiana lehdet ovat kapeammin kol-
miomaisia ja niiden keskisuoni on vahva. Sam-
malta esiintyy mm. melko lähellä maatamme 
Ruotsin tunturialueella. Samanlaisia kasvustoja 
saattavat muodostaa eräät varstasammalet Poh-
lia spp., mutta niiltä puuttuu kiisusammalen 
luonteenomainen väri ja niillä on usein itusil-
muja.



Rautasulfidipaljastumia Kilpisjärven Salmivaaran laen rinteessä kiisusammalen Mielichhoferia elongata kasvupaikalla. KS

Kiisusammal kasvaa kostealla, rikkikiisupi-
toisella paljaalla, happamalla maalla. Se sietää 
vahvaa happamuutta ja korkeaa sulfaatti-ionipi-
toisuutta. Paikalla on usein erityinen pienilmas-
to. Kilpisjärvellä paikat ovat avoimia, kosteita, 
ruosteisia mineraalimaalaikkuja loivasti viettä-
vällä rinteellä koivuvyöhykkeessä. Laikuissa ei 
kasva putkilokasveja, mutta ympäristössä on 
varpukangasta. Skandeilla sammal kasvaa myös 
liuskekallioiden ylikaltevissa paljastumissa. 
Useimmat esiintymät ovat koivuvyöhykkeessä, 
mutta se on löydetty myös paljakalta. Muualla 
maailmassa sammalta on myös alemmissa kas-
villisuusvyöhykkeissä. 

Seuralaislajit
Kilpisjärven kasvupaikalla runsaimpia seuralai-
sia ovat nevaruoppasammal Gymnocolea inflata, 
tummarahtusammal Cephaloziella varians ja tun-
turihopeasammal Gymnomitrion concinnatum. 
Muita ovat kalliokarstasammalen Andreaea ru-
pestris muunnos var. papillosa, lapinkarhunsam-
mal Polytrichum hyperboreum ja kalliotierasam-
mal Racomitrium lanuginosum. Kiisunapajäkälä 
Umbilicaria dendrophora, joka on kiisumalmipitoi-
selle alustalle erikoistunut jäkälä, kasvaa täällä 
ainoalla paikallaan Suomessa. Jäkälälajistossa 
on useita muitakin rautapitoiselle kasvualustal-
le luonteenomaisia jäkäliä.

Kannan kehitys ja uhanalaisuus   
Kilpisjärven Salmivaaran löytöpaikalla kiisu-
sammal kasvaa kolmessa erillisessä kohdassa. 
Salmivaaran esiintymillä ei ole kovin suurta uh-

kaa. Lähettyvillä on kuitenkin lisääntyvää loma-
rakennustoimintaa, josta saattaa koitua paikalle 
kulumishaittaa tai muita satunnaisia vaikutuk-
sia. Pitkän päälle ilmastonmuutos saattaa myös 
muuttaa paikan sammalelle sopimattomaksi. 
Muualla Euroopassa myös kaivostoiminta uhkaa 
lajin esiintymiä.

Uhanalaisuus Euroopassa
EUR: LC, EST: -, NOR: LC, SWE: VU
Kiisusammal ei ole uhanalainen Euroopassa. 
Suomen ja Ruotsin lisäksi se on uhanalaislistalla 
Belgiassa, Iso-Britanniassa, Italiassa, Espanjassa 
ja Itävallassa. Saksassa kiisusammal on sisälly-
tetty lajiin M. mielichhoferiana, joka on luokiteltu 
harvinaiseksi.

Suojelu
Kilpisjärven Salmivaaran esiintymä sijaitsee val-
tion maalla, mutta se ei kuulu suojelualueisiin. 
Salmivaaran ainutlaatuinen kasvupaikka tulee 
suojella luonnonsuojelualueena. Suojelutoimet 
ovatkin suunnitteilla.

Synonyymit
Mielichhoferia mielichhoferiana (Funck) Loeske var. 
elongata Hoppe et Hornsch. ex Hook.

Kirjallisuus
Hedenäs 1994e, Mårtensson 1956, Väre ym. 2003

Viittaus
Ulvinen, T. 2009: Mielichhoferia elongata – äärim-
mäisen uhanalainen.
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Moerckia hibernica (Hook.) Gottsche 

etelänkehräsammal, kärrmörkia
Vaarantunut VU Alc

Heimo: Pallaviciniaceae Lahko: Metzgeriales Luokka: Jungermanniopsida

melko tasapaksu. Siltä puuttuu 
selvä keskisuoni, eikä sekovar-
si ole läpikuultava. Nauha-
sammalen sukusolupesäkkeet 
sijaitsevat sekovarren reunalla 
lyhyissä haaroissa. Silmällä-
pidettävä lähisukulainen 
tunturi kehräsammal M. blyttii 
on lumen viipymien laji, jota ei 
tapaa samoilta kasvu paikoilta. 
Se eroaa etelänkehräsammales-
ta mm. värikkäiden juurtuma-
hapsiensa ja hampaattomien 
sekovarren suomujen perus-
teella. 

Levinneisyys
Etelänkehräsammalen levinneisyysalueeseen 
kuuluvat Euroopan lisäksi Kaukasia, Venäjän 
Kauko-Itä ja Itä-Aasia sekä laajalti Pohjois-
Amerikan pohjoisosat. Esiintyminen keskittyy 
havu metsä alueelle. Euroopassa lajia on run-
saimmin pohjoisosissa. Jo Keski-Euroopassa se 
on paikoittainen ja Etelä-Euroopasta sekä Väli-
meren seudulta se pääosin puuttuu. Virossa laji 
kasvaa jokseenkin harvinaisena läntisillä saaril-
la ja rannikkomaakunnissa. Se tunnetaan myös 
Latviasta ja Liettuasta sekä Luoteis-Venäjältä 
mm. Leningradin ja Murmanskin alueilta sekä 
Karjalan tasavallasta. Pohjoismaissa sammal 
kasvaa Tanskassa ja Norjassa paikoitellen Fär-
saaria myöten. Ruotsissa sillä on tasaisemmin 
esiintymiä Skoonesta Lappiin asti. Suomessa 
etelänkehräsammal on laajalle levinnyt kalkki-
seutujen sammal. A–U, EH, PS–KiL, EnL.

Biologia
Etelänkehräsammal on kaksikotinen laji, jolla on 
sukusolu pesäkkeitä yleisesti. Itiöpesäkkeet lie-
nevät tavallisia, mikäli kumpaakin sukupuolta 
olevia yksilöitä kasvaa paikalla. Itiöt ovat melko 
kookkaita, n. 30–55 µm. Luultavasti laji pystyy 
itiöiden avulla paikallisesti levittäytymään koh-
talaisen hyvin sille sopiviin elinympäristöihin.

Etelänkehräsammal on kalkkivaikutteisten, 
kosteiden elinympäristöjen laji. Sille tyypillisiä 
kasvupaikkoja ovat letot, luhtaletot, lettorämeet, 
lettokorvet, koivuletot, toisinaan myös sarane-
vat ja pajuluhdat. Sammalen tapaa myös järvien 
ohutturpeisilta lettomaisilta rannoilta ja vesistö-
jen varsilta, kalkkialueiden soistuneista painan-

Tunnistaminen
Etelänkehräsammal on kellan- tai vaaleanvih-
reä, läpikuultava ja kiiltävähkö seko varrellinen 
maksasammal. Sekovarsi on n. 1–3,5 cm pitkä ja 
3–7 mm leveä, koheneva. Haarattoman tai vale-
halkihaaraisen sekovarren reunat ovat lähes ta-
saisia tai kähäriä ja hampaattomia, mutta aivan 
lähellä kärkeä lehtireunassa voi olla törröttäviä 
limasoluja. Sekovarressa on selvästi havaittava 
1–2 mm levyinen keskisuoni, jonka alapinnalla 
on paljon värittömiä juurtumahapsia. Selkä-
puolen pintasolut ovat ohutseinäisiä, kuusikul-
maisia tai suorakaiteen muotoisia, n. 25–30 µm 
leveitä. Koiraskasvit ovat yleensä naaraskasveja 
kapeampia ja pienempiä. Niissä on keski suonen 
selkä puolella kaksi riviä liuskaisia ja hampaisia 
suomuja, jotka erottavat lajin helposti muista 
sekovarrellisista maksa sammalista. Naaras-
kasveissa keskisuonella on 1–2 muna pesäkettä. 
Munapesäke on soikion muotoinen, usein pu-
nertavan ruskea, ja sen tyvellä on hampaisia ja 
liuskoittuneita suomuja, jotka erottavat naaras-
kasvit toisista seko varrellisista lajeista. 

Etelänkehräsammal on voimakkaan aromaat-
tinen, mikä on hyvä tuntomerkki muihin lajeihin 
verrattaessa. Tunkkaisen perunakellarimainen 
haju säilyy vuosikausia vahvana kuivatuissa-
kin näytteissä. Myös sukusolu pesäkkeet suo-
juslehtineen ovat hyvin erinäköisiä kuin toisilla 
sekovarrellisilla lajeilla. Ulkoasultaan samanta-
paisia ovat lapasammalet Pellia spp. ja jossain 
määrin nauhasammal Aneura pinguis. Nauha-
sammal on tavallisesti kapeampi, pienempi ja 
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teista ja toisinaan myös vanhoista kosteista lou-
hoksista. Etelänkehräsammalen kasvualustana 
on märkä turve, ruoho- ja heinäkarike, märkä 
kivennäis maa tai koskien ja purojen sekä järvi-
en rantakivet. Toisinaan sammal suikertaa tois-
ten lettosammalten seassa. Usein kasvupaikat 
ovat melko valoisia ja avoimia. Eräät esiintymät 
ovat ojitetuilla letoilla paljastuneella turpeella. 
Tällaisilla kasvupaikoilla sammal on ilmeisesti 
lyhytikäinen.

Seuralaislajit
Letoilla tyypillisiä seuralaisia ovat nauha sammal, 
lettohammas sammal Leiocolea rutheana, hiiden-
sammal Preissia quadrata, luhtaliuska sammal 
Riccardia chamedryfolia, letto kuiri sammal Calli-
ergon richardsonii, lettokilpisammal Cinclidium 
stygium, lettosiipisammal Fissidens adianthoides, 
rantasiipisammal F. osmundoides, rassisammal 
Paludella squarrosa, matosammal Pseudocallie-
rgon trifarium, lettolehvä sammal Rhizomnium 
pseudopunctatum, lettolierosammal Scorpidium 
scorpioides, lettorahkasammal Sphagnum teres ja 
heterahkasammal S. warnstorfii. Pohjoisempana 
myös lapinpykäsammal Barbilophozia quadrilo-
ba, lähdehammassammal Leiocolea bantriensis, 
tulvahammassammal L. gillmanii, säiläsammal 
Blindia acuta, mustapääsammal Catoscopium 
nigritum sekä luhtakilpisammal Cinclidium sub-
rotundum voivat kasvaa etelänkehräsammalen 
seuralaisina. 

Kannan kehitys ja uhanalaisuus
Suomesta tunnetaan n. 60 etelänkehräsammalen 
esiintymää, joista nykyisiä on 39. Ahvenanmaal-
ta on tiedossa seitsemän kasvupaikkaa, joista 
vain yhdestä on melko tuore havainto (Eckerö, 
Uddhagarna 1991). Varsinais-Suomesta lajia on 
löydetty kymmeneltä paikalta, joista yhdeksäs-
sä sammal on havaittu vuoden 1990 jälkeen. 
Uudeltamaalta tunnetaan vain yksi löytöpaik-
ka Hangossa (1997). Etelä-Hämeestä on kym-
menkunta nykyhavaintoa, jotka keskittyvät 
Hattulan seudulle. Pohjois-Savosta tunnetaan 
kaksi vanhaa esiintymää Kuopiosta ja Nilsiästä. 
Pohjois-Karjalan ainokainen havainto on Juuas-
ta (1972). Raahesta (KP) laji löydettiin äskettäin 
(2003) aivan Rytilammen luonnonsuojelualueen 
ulkopuolelta. Puolangalta (Kn) on yksi vanha 
tieto 1950-luvulta. Oulun Pohjanmaalta on kol-
me vanhaa havaintoa (Kiiminki, Ylikiiminki) 
sekä yksi tuore havainto Pudasjärveltä (2000). 
Perä-Pohjanmaan seitsemästä 2000-luvulla 
löydetystä esiintymästä kuusi on Tervolasta ja 
yksi Keminmaasta. Koillismaalla lajista on Po-
siolta kaksi tuoretta löytöä ja Kuusamossa neljä 
esiintymää, joista vain yhdestä on nykyhavainto 
(Tulipuro 1997). Kittilän Lapista on kaksi nyky-

havaintoa Kittilästä (1993) ja Kolarista (1997) 
sekä yksi vanha tieto Kittilästä. Enontekiön 
Lapissa on neljä esiintymää, joista tuoreimmat 
ovat Toskaljärveltä (2006) ja Kilpisjärven biolo-
gisen aseman läheltä (1990), muut havainnot 
ovat 1960-luvulta.

Vanhoja kasvupaikkoja on hävinnyt varsin-
kin Etelä-Suomesta ojitusten ja rakentamisen 
vuoksi. Etelänkehräsammalelle sopivia kasvu-
ympäristöjä on ojitettu jo kauan sitten. Nykyisin 
niiden monimuotoisuus arvot on tiedostettu, ja 
Lapin läänin eteläpuoliset letot on määritelty 
metsälain erityisen tärkeiksi elinympäristöiksi. 
Lain käytännön merkitystä etelänkehräsam-
malen esiintymien turvaamisessa ei tunneta, ja 
lettojen umpeenkasvu ja ojitusten pitkäaikais-
vaikutukset uhkaavat edelleen lajin kasvu-
ympäristöjä. Elinympäristöjen umpeenkasvua 
aiheuttavat vesien rehevöityminen, lettojen ja 
rantojen laidunnuksen loppuminen sekä typ-
pilaskeuma. 

Uhanalaisuus Euroopassa 
EUR: LC, EST: LC, NOR: LC, SWE: LC 
Etelänkehräsammalta ei pidetä Euroopassa 
uhanalaisena. Sammalella saattaa olla edelleen 
vahva kanta naapurimaissamme. Se on kui-
tenkin luokiteltu äärimmäisen uhanalaiseksi 
Hollannissa, erittäin uhanalaiseksi Italiassa, 
Saksassa, Puolassa, Tšekissä ja Latviassa ja 
vaarantuneeksi Liettuassa. Venäjällä Leningra-
din alueella laji on harvinainen ja Slovakiassa 
puutteellisesti tunnettu. Lajin on todettu hävin-
neen Itävallasta ja Unkarista. Luultavasti sen 
elinympäristöt ovat pahoin taantuneet varsin-
kin Keski-Euroopassa monen muun lettosam-
malen tapaan. 

Suojelu 
Etelänkehräsammalen nykyesiintymistä vain 
reilut toistakymmentä sijaitsee erilaisilla luon-
nonsuojelualueilla ja Natura 2000 -alueilla. 
Erityisen huonona suojelutilannetta voi pitää 
Varsinais-Suomessa, missä lajin nykykasvupai-
koista suurin osa on suojelematta. Pohjoiset kas-
vupaikat ovat melko kattavasti suojelualueilla. 
Lajin kanta saattaa olla vahvin Tervolan ja Kuu-
samon sekä Kolarin–Kittilän lettoalueilla, missä 
luultavasti on suojelualueilla vielä löytämättö-
miä esiintymiä. Toisaalta myös näillä alueilla 
letot ovat pirstoutuneet tai niiden edustavuus 
on paikoin heikentynyt maankäytön vuoksi.

Varsinkin monet eteläsuomalaiset esiintymät 
ovat hyvin suppeita, ja paikalta on löydetty vain 
yhtä sukupuolta olevia versoja. Näillä esiinty-
millä on suuri häviämisriski. Myös osa pohjoi-
sista kasvupaikoista sijaitsee ojitetuilla soilla, ja 
niiden tulevaisuus on epävarma.



Etelänkehräsammalen Moerckia hibernica etsintä on käynnissä Karkkilan Iilammin saraletolla. KS 

Kannan tilan selvittämiseksi lajia tulee etsiä 
letoilta ja muilta sille soveltuvilta kasvu paikoilta. 
Erityisesti Etelä-Suomen lettojen suojelutilannet-
ta on tarpeen parantaa. Etelänkehräsammalen 
suojelun ulkopuolella olevien kasvupaikkojen 
säilyminen tulee varmistaa ja nykyesiintymien 
tilaa tulee seurata.

Synonyymit
Jungermannia hibernica Hook. 
Moerckia flotoviana (Nees) Schiffn.

Kirjallisuus
-

Viittaus
Piippo, S. 2009: Moerckia hibernica – vaaran-
tunut.
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Neckera pennata Hedw.

haapariippusammal, aspfjädermossa
Vaarantunut VU Alc

Heimo: Neckeraceae Lahko: Hypnales Luokka: Bryopsida

alueella, Karjalan tasavallassa 
ja harvinaisena Murmanskin 
alueella. Tanskassa siitä on vain 
yksi kasvupaikkatieto. Skandi-
naviassa haapariippusammalen 
levinneisyys painottuu Ruotsin 
ja Norjan etelä- ja keskiosiin. 
Suomessa se kasvaa paikoittain 
maan etelä- ja keskiosissa Kai-
nuuta ja Oulun Pohjan maata 
myöten. A–ES, EP–OP.

Biologia
Yksikotinen haapariippusam-
mal tuottaa säännöllisesti itiö-
pesäkkeitä. Pesäkkeessä muo-
dostuu noin 89 000 itiötä. Ne 
vapautuvat myöhäissyksystä varhaiseen ke-
vääseen kuivan sään vallitessa. Haapariippu-
sammal tuottaa myös runsaasti kapeita rönsy-
mäisiä haaroja, jotka voivat toimia kasvullisina 
leviäiminä. Osa esiintymien yksilöistä keskittyy 
kasvulliseen lisääntymiseen. Ruotsalaisten tut-
kimusten mukaan kasvullisesti ja suvullisesti 
lisääntyvät yksilöt edustavat eri genotyyppejä.

Haapariippusammal on pitkäikäinen. Se kiin-
nittyy kaarnaan rönsy mäisellä haarovalla esi-
varrella, johon viuhka maiset riippuvat haarat 
kasvavat. Itiö pesäkkeitä alkaa muodostua noin 
20–30 -vuotiaisiin yksilöihin, joiden koko vaih-
telee 1–8 dm2. Pesäkkeet ovat hyvin yleisiä ja 
runsaita tavallisesti vasta yli 10 dm2 suuruisissa 
kasvustoissa, jotka ovat iältään yli 30-vuotiaita.

Haapariippusammal viihtyy etenkin pien-
ilmastoltaan kosteissa tuoreissa luonnon tilaisissa 
kuusivaltaisissa metsissä kookkaiden haapojen 
rungoilla. Samoin sen tapaa erilaisista lehdoista, 
myös jalojen lehtipuiden ja pihlajan rungoilla. 
Voimakkaasti kalkkipölyvaikutteisissa metsis-
sä laji voi kasvaa jopa koivujen ja tervaleppien 
rungoilla. Se vaatineekin menestyäkseen kaar-
nan korkeaa pH:ta. Haapariippusammal kasvaa 
harvoin ravinteisilla kallioilla tai lohkareilla, 
kivialustalta lajin tapaa etenkin pohjoisimmilla 
kasvupaikoilla.

Seuralaislajit
Seuralaisina kasvaa tavallisia epifyyttejä kuten 
metsäkamppisammal Sanionia uncinata ja haapa-
suomusammal Radula complanata sekä tikanhiip-
pasammal Orthotrichum speciosum. Myös monet 
vaateliaammat sammalet kuten aarnihiippasam-

Tunnistaminen
Haapariippusammal on 5–10 cm pituinen litteä-
versoisina viuhkamaisina kasvusto  laikkuina tai 
laajoina peitteinä lehti puiden rungoilla kasvava 
haarapesäkkeinen lehtisammal. Lehdet ovat kie-
limäisiä, 2–3 mm pituisia, säännöllisesti teräväksi 
kärjeksi kapenevia, selvästi poikittais aaltoisia ja 
hieman alas taipuneita. Lähellä kärkeä lehtireu-
nassa voi olla muutama hammas. Lajilla esiin-
tyy yleisesti perättömiä itiö pesäkkeitä versojen 
alapinnoilla, osin suojus lehtiensä kätköissä. Itiöt 
ovat kooltaan n. 24 µm.

Haapariippusammal muistuttaa kivialustalla 
kasvavia lehdiltään poikittaispoimuisia vuori- 
ri ippusammalta N. oligocarpa ja iso riippu-
sammalta N. crispa. Vuori riippu sammal on 
haapa riippu sammalta pieni kokoisempi (lehdet 
alle 2 mm pituisia), usein itiöpesäkkeellinen. 
Sillä pesäkkeet pilkistävät enemmän esiin suo-
juslehtien välistä, ja niiden pidemmän pesäke-
perän karvainen tyvituppi on pitkulainen ja 
soikea, haapariippu sammalella lyhyt ja kapea. 
Vuoririippusammalen lehti kapenee ylä osastaan 
äkimmin teräväksi kärjeksi. Kaksi kotinen iso-
riippu sammal taas on kumpaakin selvästi kook-
kaampi, ja sen pitkä peräiset itiö pesäkkeet ovat 
hyvin harvinaisia. Haapa riippu sammal voi jos-
kus kasvaa kivialustalla, mikä saattaa aiheuttaa 
määritys ongelmia. Haapariippusammal muis-
tuttaa myös lännenriippusammalta → N. pumila, 
jonka lehti on tyvestä taakäänteinen.

Levinneisyys
Haapariippusammalta tavataan laajalti Euraa-
siassa, Pohjois- ja Etelä-Amerikassa, Afrikassa 
sekä Australaasiassa etenkin lauhkeilla ja viileil-
lä alueilla. Sitä on kaikissa Baltian maissa. Venä-
jällä Suomen lähialueilla se kasvaa Leningradin 
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mal → O. gymnostomum ja epifyyttijäkälät kuten 
lännenmunuaisjäkälä Nephroma laevigatum ja 
raidankeuhkojäkälä Lobaria pulmonaria viihty-
vät haapariippusammalen seurassa. Laji on hy-
vä muun vaateliaan itiökasvilajiston ja metsän 
luonnontilaisuuden indikaattori.

Kannan kehitys ja uhanalaisuus
Haapariippusammalesta on Suomessa tiedossa 
runsas 170 kasvupaikkaa, joista yli kaksi kol-
masosaa on viime vuosikymmeniltä. Esiintymi-
sen pääpaino on hemi- ja eteläboreaalisen met-
säkasvillisuusvyöhykkeen haapaisissa metsissä. 
Pohjoisimmat kasvupaikat ovat Oulun Pohjan-
maalla Haukiputaalla, missä sammal kasvaa 
kivialustalla.

Monet suomalaiset esiintymät ovat hyvin 
pieniä: laji on havaittu niukkana vain yhdel-
tä tai muutamalta rungolta. Osa viimeaikoina 
löydetyistä esiintymistä on jo hävinnyt metsän-
käsittelyn vuoksi. Myös hapan laskeuma on ol-
lut lajille haitaksi. Kannan suotuisaa kehitystä 
saattavat edistää mm. metsänhoitosuositukset 
kuten kookkaiden haapojen kaatamatta jättämi-
nen säästöpuiksi metsänuudistuksen yhteydes-
sä, mutta tästä ei ole vielä näyttöä. Hakkuissa 
lajin tarvitsema kostea pienilmasto muuttuu 
ja kasvustot häviävät usein kuivahtamisen 
seurauksena vaikka isäntäpuu jäisi pystyyn. 
Tietyillä luonnon suojelualueilla ongelmana on 
kasvualustaksi kelpaavien haapojen heikko uu-
distuminen ylisuuren hirvikannan takia.

Uhanalaisuus Euroopassa
EUR: VU, EST: NT, NOR: LC, SWE: VU
Laji on luokiteltu vaarantuneeksi Euroopassa. Uhan-
alaislistoilla se on Suomen ja Ruotsin lisäksi ainakin 
Virossa, Iso-Britanniassa, Sveitsissä, Tšekissä, Serbi-
assa ja Monte negrossa sekä Italiassa. Haapariippu-
sammal on uhanalainen myös Venäjällä Karjalan 
tasavallassa. Euroopassa on ilmeisen elinvoimainen 
kanta vielä ainakin Norjassa, Latviassa ja paikoin 
Venäjällä.

Suojelu
Noin kolmannes haapariippusammalen tunnetuista 
esiintymistä sijaitsee suojelualueilla. Monet kasvus-
tot ovat kuitenkin hyvin niukkoja käsittäen vain 
pienen sammallaikun yhdellä kasvurungolla. Use-
an rungon hajanaisia esiintymiä on mm. Nuuksion 
ja Linnansaaren kansallispuistoissa sekä Lammilla 
Kotisten ja Sudenpesänkankaan luonnonsuojelu-
alueilla.

Lajin esiintymiä suojelualueilla tulee seurata. 
Säästöpuuhaapojen ja metsälakikohteiden merkitys 
lajin suojelun kannalta kaipaa selvittämistä.

Synonyymit
-

Kirjallisuus
Gustafsson & Hallingbäck 1998, Hagström 1998, 
Kuusinen & Penttinen 1999, Wiklund 2004

Viittaus
Syrjänen, K. 2009: Neckera pennata – vaarantunut.

Neckera pumila Hedw. 

lännenriippusammal, bokfjädermossa
Äärimmäisen uhanalainen CR* §  •  D2

Heimo: Neckeraceae Lahko: Hypnales Luokka: Bryopsida

Tunnistaminen
Vaalean-, tumman- tai puhtaanvihreä, hieman 
kiiltoinen lännenriippusammal on haarapesäk-
keinen lehtisammal. Se muistuttaa melko paljon 
haapariippusammalta → N. pennata, mutta on si-
tä pienempi. Varren sivuhaarat ovat 1–4 (–10) cm 
pituisia. Lehtisolut ovat kapeampia, 2–6 kertaa 
leveytensä pituisia, ja lehtien kärjet ovat suipom-
pia, verson latvassa jopa pitkäsuippuisia kuten 
palmikkosammalilla Hypnum spp. Lännenriip-
pusammal on lisäksi kaksikotinen ja tuottaa 
harvoin itiöpesäkkeitä, kun taas haapariippu-
sammal on yksikotinen ja usein pesäkkeellinen. 
Lännenriippusammalen pesäkkeenperä on pit-
kä, haapariippusammalen taas lyhyt ja suojus-
lehtien sisään jäävä. Muista riippusammalista, 
mm. siloriippusammalesta N. complanata ja vuo-

ririippusammalesta N. oligocarpa, 
joita lännenriippusammal myös 
paljon muistuttaa, sen erottaa ty-
veltään taakäänteisten lehtiensä 
perusteella. Muiden lajien lehti-
laita on tasainen.

Levinneisyys
Lännenriippusammal on lähes 
yksinomaan eurooppalainen 
sammal. Sen kokonaislevinnei-
syys ulottuu Skandinavian poh-
joisosista Välimerelle ja Afrikan 
Atlasvuoristoon. Koko levinnei-
syysalueellaan se on enemmän 
tai vähemmän mereinen itärajan 
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ulottuessa mantereella Puolan ja Bulgarian vuo-
ristoihin. Baltian maista laji puuttuu. Tanskassa 
sammal on yleinen. Norjassa ja Ruotsissa laji pai-
nottuu etelään ja länteen, mutta erillisesiintymiä 
on harvakseltaan aina Tornion Lappia myöten. 
Suomesta tunnetaan kaksi esiintymää. St, EH.

Biologia
Lännenriippusammal on kaksikotinen. Itiöpesäk-
keiden ja itiöiden muodostus on ainakin Pohjois-
maissa äärimmäisen harvinaista. Sammal lisään-
tyy ja leviää pääasiassa hiuksenohuiden ja helposti 
irtoavien pienilehtisten ituversojen avulla. Kauko-
levintäkyky ei näin ollen liene kovin hyvä.

Monien epifyyttisammalten tavoin lännenriip-
pusammal kasvaa joko puiden rungoilla tai kallio-
jyrkänteillä. Keski-Euroopassa ja Etelä-Ruotsissa se 
on erikoistunut pyökkiin – tästä ruotsalainen nimi 
”bokfjädermossa”. Harvemmin kasvualustana voi 
olla myös jokin muu lehtipuu. Levinneisyysalueen 
pohjoisosissa lajia on tavattu pelkästään kivialus-
talta. Tällöin kasvupaikat ovat olleet kallioiden 
pystyjen tai ylikaltevien seinämien raoissa ja ko-
loissa, näin myös Suomen kasvupaikoilla. Lievästi 
mereisenä lännenriippusammal vaatii suhteelli-
sen korkeaa ja tasaista ilmankosteutta. Suomen 
kasvupaikkojen sijainti suurten järvenselkien lä-
hellä (Rautavesi ja Pälkänevesi) täyttänee tämän 
vaateen. Kasvualustan silikaattinen kallioperä ei 
kuvasta kovin korkeaa pH:ta eikä ravinteisuutta, 
mutta seuralaislajisto on kuitenkin kohtalaisen 
vaateliasta. Voimakasta typpipitoisuuden lisään-
tymistä laji ei siedä.

Seuralaislajit
Pirunvuorella lännenriippusammalen seurassa 
kasvavat mm. viuhkasammal Homalia trichomanoi-
des, kalliopalmikkosammal Hypnum cupressiforme, 
siloriippusammal Neckera complanata, hohtovarsta-
sammal Pohlia cruda, kolokiiltosammal Pseudota-
xiphyllum elegans, kalliokärpänsammal Rhabdowei-
sia fugax sekä maksasammalista runkokarvesam-

mal Frullania dilatata ja suikalesammal Metzgeria 
furcata. Kapearannanvuorella seuralaislajisto on 
huomattavasti vähälukuisempi. Ruotsista seura-
laisina mainitaan myös ruostesammalet Anomo-
don spp., norkkusammal Antitrichia curtipendula, 
kivikutrisammal Homalothecium sericeum, tammi-
takkusammal Ulota crispa ja haapasuomusammal 
Radula complanata.

Kannan kehitys ja uhanalaisuus
Suomen sammalfloraan lännenriippusammalen 
todettiin kuuluvan vasta vuonna 2002. Se löytyi 
Vammalan (St) Pirunvuorelta kerätyistä sam-
malnäytteistä, eikä esiintymän laajuutta tiedetä. 
Vuonna 2005 löytyi toinen esiintymä Pälkäneen 
(EH) Kapearannanvuorelta, ja se rajautuu eräälle 
vuoren kaakkoispään vähäiselle jyrkänteelle. Tällä 
hetkellä suurimmat uhkatekijät lajin säilymiselle 
lienevät kummankin esiintymän avonaisuudesta 
johtuva kuivumisalttius sekä esiintymien niuk-
kuudesta aiheutuvat satunnaistekijät.

Uhanalaisuus Euroopassa
EUR: LC, EST: -, NOR: LC, SWE: NT
Lännenriippusammal ei ole uhanalainen Euroo-
passa, mutta se on luokiteltu äärimmäisen uhan-
alaiseksi Hollannissa, vaarantuneeksi Saksassa, 
silmälläpidettäväksi Ruotsissa ja puutteellisesti 
tunnetuksi Puolassa.

Suojelu
Vammalan Pirunvuorella on pieni luonnonsuoje-
lualue ja se on suurimmaksi osaksi rajattu Natura 
2000 -alueeksi. Lännenriippusammalen esiintymä 
on sen sisällä. Kapearannanvuoren esiintymä on 
talousmetsässä ja suojelematon.

Pirunvuoren esiintymän laajuus tulee selvittää 
ja kannan kehityksen seuranta on aloitettava. La-
jin molemmat tunnetut kasvupaikat tulee suojella. 
Koska lännenriippusammalta esiintyy Ruotsissa 
laajalti, myös Suomessa uusia mahdollisia esiin-
tymiä kannattaa etsiä sammalelle sopivilta kas-
vupaikoilta.

Synonyymit
Neckera fontinaloides Lindb.
N. fontinaloides var. philippeana (Schimp.) Guim.
N. philippeana Schimp.
N. pumila var. philippeana (Schimp.) Milde
N. pumila var. pilifera Jur.

Kirjallisuus
Hallingbäck 1989, 1998t, Nitare 2000, Parnela & 
Arkkio 2004

Viittaus
Parnela, A. 2009: Neckera pumila – äärimmäisen 
uhanalainen.
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Orthothecium lapponicum (Schimp.) C.Hartm. 

lapinpahtasammal, lappglansmossa
Erittäin uhanalainen EN §  •  DII  •  vastuulaji  •  D2

Heimo: Plagiotheciaceae Lahko: Hypnales Luokka: Bryopsida

tamia esiintymiä. Lisäksi sam-
mal tunnetaan Huippuvuorilta. 
Mahdollisesti se on löydettävis-
sä muiltakin arktisilta alueilta. 
Suomessa lapinpahtasammal 
kasvaa luoteisilla kalkkituntu-
reilla. EnL. 

Biologia
Lapinpahtasammal on kaksiko-
tinen, eikä sitä ole koskaan löy-
detty itiöpesäkkeellisenä. Sillä 
ei ole myöskään mitään erityi-
siä suvuttomia leviäimiä, vaan 
se levinnee irronneitten lehtien 
tai versonkappaleiden avulla. 
Sammalen kaukolevintäkyky 
ei tällä perusteella liene kovin hyvä.

Lapinpahtasammal kasvaa alapaljakalla kalk-
kipitoisilla kosteilla kallioseinämillä ja niiden 
vettä tihkuvissa rakosissa. Sen kasvupaikat ovat 
usein märempiä kuin muitten pahtasammalten. 
Ruotsissa osa kasvupaikoista on koivuvyöhyk-
keessä. Lapinpahtasammallaikut ovat pienehkö-
jä mutta ilmeisen pitkäikäisiä.

Seuralaislajit
Seuralaisina on tavattu muita kalkkituntureiden 
sammalia kuten kultapahtasammal, rusopah-
tasammal → O. rufescens ja kurulehväsammal 
Cyrtomnium hymenophylloides, sekä laajalti levin-
neitä kalkkikallioiden sammalia kuten kalkki-
karvasammal Ditrichum flexicaule ja lukinsam-
mal Platydictya jungermannioides. Tavallisista 
kalliosammalista lapinpahtasammalen seuras-
sa on tavattu pikkukiiltosammal Isopterygiopsis 
pulchella ja hohtovarstasammal Pohlia cruda sekä 
letoilla kasvava mustapääsammal Catoscopium 
nigritum.

Kannan kehitys ja uhanalaisuus
Lapinpahtasammal on löydetty Enontekiön La-
pista Kilpisjärven alueelta Saanan lounaisrin-
teen pahdalta vuosina 1920 ja 1968 sekä Mallan 
luonnonpuistosta Pikku-Mallan koillisrinteen 
pahdalta 1992. Lapinpahtasammalen kanta 
Suomessa on pieni, eikä esiintymien tilaa tun-
neta kovin hyvin. Uhkatekijät liittyvät niukkojen 
esiintymien häviämisriskiin satunnaistekijöiden 
vaikutuksesta. Aikaa myöten myös ilmaston-
muutoksesta saattaa olla lajille haittaa. 

Tunnistaminen
Lapinpahtasammal on pienehkö, 2–3 cm mittai-
nen, kiiltävä, vähähaarainen tiheinä laikkuina 
kasvava lehtisammal. Väriltään se on kullan-
kellertävä tai varjoisilla kasvupaikoilla vihreä. 
Vanhojen versojen varsi on punaruskea. Li-
mittäin kasvavat lehdet ovat soikeita, kuperia 
ja poimuttomia. Lehden lyhyt suippo kärki on 
taaksekaartuva. Keskisuoni on lyhyt ja tavalli-
sesti kaksihaarainen. Lehtilaita on kapealti taa-
käänteinen. Lavan solut ovat pitkiä, limittäisiä ja 
huokosellisia. Tyvisolut ovat usein punertavia, 
tyvinurkkasoluja ei ole. 

Muista pahtasammalista kultapahtasammal 
O. chryseon on suurikokoisempi, ja sen lehdet 
ovat kolmiomaisia ja pitkittäin poimuisia. Silo-
pahtasammal O. strictum on puolestaan pieni-
kokoisempi, sen lähes kolmiomaiset lehdet ovat 
sileitä, vähemmän kuperia ja suorakärkisiä.

Levinneisyys
Lapinpahtasammalta on toistaiseksi löydetty 
vain Pohjois-Euroopasta, joten sitä voidaan pitää 
tälle alueelle kotoperäisenä lajina. Ruotsissa sillä 
on tunturialueen pohjoisosassa kymmenkunta 
kasvupaikkaa. Pohjois-Norjasta tunnetaan muu-



TH

180  Ympäristöopas 2009:  Suomen uhanalaiset sammalet

Uhanalaisuus Euroopassa
EUR: VU, EST: -, NOR: EN, SWE: VU
Lapinpahtasammal on Euroopassa vaarantunut. 
Se on Suomen ohella erittäin uhanalainen Nor-
jassa ja vaarantunut Ruotsissa.

Suojelu
Lapinpahtasammalen kasvupaikat Saanalla ovat 
Saanan luonnonsuojelualueella. Pikku-Malla 
puolestaan kuuluu Mallan luonnonpuistoon. 
Täten lajin kaikki tunnetut esiintymät Suomes-
sa ovat suojelluilla alueilla. Sammalen kasvu-

paikan tarkka sijainti Saanalla tulee selvittää ja 
esiintymien tilaa tulee seurata. 

Synonyymit
-

Kirjallisuus
Hedenäs 1988, 1994f, Ilmonen ym. 2001, Ulvinen 
2002b 

Viittaus
Ulvinen, T. 2009: Orthothecium lapponicum – 
erittäin uhanalainen.

Orthothecium rufescens (Dicks. ex Brid.) Schimp. 

rusopahtasammal, röd glansmossa
Vaarantunut VU D2

Heimo: Plagiotheciaceae Lahko: Hypnales Luokka: Bryopsida

Tunnistaminen
Rusopahtasammal on pienehkö tai keskiko-
koinen, 2–10 cm mittainen, vähähaarainen ja 
punavartinen haarapesäkkeinen lehtisammal. 
Se muodostaa alustanmyötäisiä tai pystyhkö-
jä, kiiltävän punaruskeita pienehköjä tuppaita. 
Lehdet ovat kapean kolmiomaisia, pitkä- ja suip-
pokärkisiä, syvälle pitkittäin poimuisia. Lehden 
laita on taakäänteinen ja keskisuoni hyvin lyhyt. 
Lavan solut ovat pitkiä, paksuhkoseinäisiä ja 
huokosellisia. Tyvinurkkasoluja ei ole. Pesäk-

keen perä on pitkä, pesäke liereä, 
pysty ja suora tai hieman käyrä. 
Itiöt ovat pieniä, n. 16 µm.

Muista pahtasammalista kulta-
pahtasammal O. chryseon on suu-
rikokoisempi, tavallisesti kullan-
keltainen ja sen poimuiset lehdet 
kapenevat lyhyempään kärkeen. 
Silopahtasammalen O. strictum 
kellertävät lehdet ovat pienempiä 
ja poimuttomia. Pikkupahtasam-
malen O. intricatum pienet lehdet 
ovat hieman käyriä eikä lehtilaita 
ole taakäänteinen.

Levinneisyys
Rusopahtasammalta kasvaa laajalti Euraasiassa 
ja Pohjois-Amerikassa arktisilla alueilla ja vuo-
ristoissa kalkkialueilla. Skandinavian maissa 
sitä on Skandeilla Norjassa ja Ruotsissa sekä 
Etelä-Ruotsin kalkkialueilla ja Gotlannissa. Sitä 
on myös Islannissa. Tanskasta ja Baltian maista 
sitä ei tunneta. Sammalta on Venäjällä Karjalan 
tasavallassa Paanajärven alueella. Suomessa 
rusopahtasammal kasvaa harvinaisena Kuusa-
mossa ja luoteisilla kalkkituntureilla. Ks, EnL. 

Biologia
Rusopahtasammal on kaksikotinen. Se on hyvin 
harvoin itiöpesäkkeellinen. Itiöt ovat pieniä ja 
sopisivat hyvin kaukolevintään. Mitään erityisiä 
suvuttomia leviäimiä sillä ei ole, joten kaukole-
vinnän keinot ovat vähäisiä. Rusopahtasammal 
on kasvupaikoillaan ilmeisesti pitkäikäinen.

Rusopahtasammal on kalkinvaatija. Se kas-
vaa ohuella mineraalimaalla varjoisilla, kosteilla 
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kallionseinämillä, terasseilla ja rakosissa, joskus 
myös kalkkiletoilla. Kuusamossa sen esiintymät 
ovat metsävyöhykkeessä, Enontekiöllä tunturi-
koivuvyöhykkeessä ja alapaljakalla. 

Seuralaislajit
Kalkkikallioilla rusopahtasammalen seura-
laisina kasvavat tavallisten kalkkisammalten 
ohella mm. kurulehväsammal Cyrtomnium 
hymenophylloides, pohjanharasammal Campy-
lophyllum halleri, viherpahkurasammal Gymnos-
tomum aeruginosum ja limisiimasammal Myurella 
julacea. Lettokasvupaikoilla sen seuralaisina on 
tavattu mm. tihkunuijasammal Meesia uliginosa, 
mustapääsammal Catoscopium nigritum, tulva-
hammassammal Leiocolea gillmanii, lähdeham-
massammal L. bantriensis ja pussikämmensam-
mal Tritomaria polita. Tuntureilla samanlaisten 
kasvupaikkojen lajeista rusopahtasammalen 
seuralaisina kasvavat tunturilehväsammal → 
Cyrtomnium hymenophyllum, kultapahtasammal 
ja pikkupahtasammal. 

Kannan kehitys ja uhanalaisuus
Rusopahtasammalen kanta Suomessa on pieni 
ja pirstoutunut. Koillismaalla sitä on kerätty 
neljästä paikasta Kuusamosta: Juumasta Hau-
taniitynvuomasta (1938, 1989), Oulankajoen 
Taivalkönkäältä (1938, 1955) ja Kiutakönkäältä 
(1937, 1987, 1999) sekä Korvasvaaralta Sirkka-
puron yläjuoksun varrelta letolta (1937). Koska 
Taivalkönkäältä ei ole tuoretta havaintoa, sam-
mal on saattanut hävitä sieltä kulumisen takia. 
Lisäksi rusopahtasammal mainitaan Kuusamon 
Vuotungin Hämeenvaaralta, mutta sieltä ei ole 
näytettä, joten tieto jää epävarmaksi (paikalla 
kasvaa kulta- ja silopahtasammalta). Enonteki-
ön Lapista sammal on löydetty Kilpisjärveltä 
Saanan kaakkoisrinteeltä 1935 ja Pikku-Mallan 
koillispahdalta 1992.

Turistien aiheuttaman kulumisen lisäksi pien-
tä kantaa voivat uhata satunnaistekijät. Myös 
ilmastonmuutos voi aiheuttaa tunturikasvu-
paikkojen olosuhteiden muuttumisen lajille 
epäedullisiksi. 

Uhanalaisuus Euroopassa
EUR: LC, EST: -, NOR: LC, SWE: LC
Rusopahtasammal ei ole uhanalainen Euroo-
passa. Se on vaarantunut Saksassa, harvinainen 
Venäjällä Karjalan tasavallassa ja puutteellisesti 
tunnettu Islannissa. Tšekistä sen on todettu hä-
vinneen.

Suojelu
Rusopahtasammalen kaikki tunnetut esiintymät 
ovat suojelualueilla. Kuusamon esiintymät ovat 
Oulangan kansallispuistossa. Kilpisjärven esiin-
tymistä toinen on Mallan luonnonpuistossa, toi-
nen Käsivarren erämaa-alueella. 

Taivalkönkäältä rusopahtasammalta täytyy 
vielä etsiä. Myös Sirkkapuron kasvupaikka on 
pyrittävä jäljittämään. Syksyllä 2006 sitä ei alu-
eelta löydetty. Niin ikään Saanan esiintymän 
tarkka paikka tulee selvittää. Esiintymien tilaa 
on seurattava, ja ne tulee ottaa huomioon suo-
jelualueiden hoitosuunnitelmissa esimerkiksi 
suuntaamalla vaelluspolut sammalen esiinty-
mät kiertäen.

Synonyymit
-

Kirjallisuus
Tuomikoski 1939

Viittaus
Ulvinen, T. 2009: Orthothecium rufescens – vaa-
rantunut. 

Orthotrichum cupulatum Hoffm. ex Brid.  

etelänhiippasammal, kalkhättemossa
Vaarantunut VU A1c, B1+2c

Heimo: Orthotrichaceae Lahko: Orthotrichales Luokka: Bryopsida

Tunnistaminen
Etelänhiippasammal on n. 1–3 cm korkeina 
tuppaina kalkkikallioilla tai lohkareilla kasva-
va kärkipesäkkeinen lehtisammal. Lehdet ovat 
melko terävä kärkisiä ja reunoilta taakäänteisiä. 
Itiö pesäkkeet ovat tavallisia, jokseenkin lyhyt-
peräisiä, soikeita, kuivina uurteisia ja pesäkkeen 
suun alapuolelta kuroutuneita. Itiöpesäkettä 
peittää hiippamainen huntu. Itiökoko vaihtelee 
hieman ollen keskimäärin n. 15 µm.

Etelänhiippasammal muistuttaa ulkonäöltään 
tavallista kalliohiippasammalta O. rupestre, joka 
ei viihdy kalkkialustalla. Etelänhiippa sammalen 
itiö pesäkkeet ovat kuivina kapeaksi kuroutu-
neita, mutta kalliohiippa sammalella itiöpesäk-
keet säilyvät jokseenkin tasa paksuina. Mikro-
skoopissa tarkasteltuna etelän hiippa sammalen 
suuvaruksen hampaat ovat erillisiä, kun taas 
kalliohiippasammalella ne ovat yhtyneet pareit-
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tain. Itiöpesäkkeen ilmaraot ovat etelän hiippa-
sammalella piilossa toisten solujen alla, mutta 
kalliohiippasammalella paljaana esillä. Kalkki-
kallioilla ja laastialustalla viihtyvä kalkkihiippa-
sammal O. anomalum eroaa kummastakin edellä 
mainitusta lajista pitkäperäisten, tavallisesti pu-
naruskeiden itiöpesäkkeiden perusteella. 

Levinneisyys
Etelänhiippasammal kasvaa laajalti lauhkean 
vyöhykkeen kalkkikallioilla kaihtaen kylmiä 
alueita ja vuoristoja. Skandinaviassa se esiintyy 
monin paikoin Ruotsissa ja Norjassa, runsaim-
min maiden eteläosissa. Sitä on myös Tanskassa, 
Färsaarilla ja Islannissa. Baltiassa etelänhiippa-
sammal esiintyy harvinaisena Länsi-Virossa 
sekä Latviassa. Venäjällä levinneisyys ulottuu 
katkonaisesti Karjalan tasavallasta Laatokan 
ja Äänisen Karjalasta Valko-Venäjälle ja Kau-
kasukselle sekä edelleen Siperian eteläosiin ja 
Kauko-Itään. Suomessa sammal kasvaa lähinnä 
hemi boreaalisella alueella. A,V, PK. 

Biologia
Yksikotinen etelänhiippasammal tuottaa ylei-
sesti itiöpesäkkeitä. Laji on melko pitkäikäinen. 
Itujyväsiä sillä ei ole. 

Etelänhiippasammal kasvaa avoimilla ja va-
loisilla kallioilla ja lohkareilla. Sammal viihtyy 
erityisesti paisteisilla kalkkikivipinnoilla. Kas-
vupaikat ovat tavallisesti luonnon tilaisten kalk-
kikallioiden lakiosien tai rantakallioiden avoi-
mia kivipintoja, usein etelä- ja länsi suuntaisia 
jyrkänne törmiä tai lohkaresivuja, mutta myös 
vanhojen kalkkilouhosten valoisat seinämät so-
veltuvat kasvupaikaksi. 

Seuralaislajit
Seuralaislajisto on yleensä moni lajinen käsittäen 
muitakin kalkkia vaativia sammalia. Tyypilli-

siä seuralaisia ovat kalkkihiippa-
sammal, kalkkikarvasammal 
Ditrichum flexicaule, kalkkikier-
tosammal Tortella tortuosa, hap-
rakiertosammal T. fragilis, silk-
kikutrisammal Homalothecium 
lutescens, kivikutrisammal H. 
sericeum, kalkkisuikerosammal 
Brachythecium glareosum, nysty-
paasisammal Schistidium papil-
losum ja ketopartasammal Synt-
richia ruralis. Samoilla kallioilla 
viihtyviä putkilokasveja ovat 
mm. seinäraunioinen Asplenium 
ruta-muraria, mäkiminttu Satureja 
acinos ja mäkirikko Saxifraga tri-
dactylites.

Kannan kehitys ja uhanalaisuus
Suomessa etelänhiippasammalen esiintymät 
keskittyvät maan lounaisosiin. Lajilla on kalk-
kiseuduilla 32 tunnettua esiintymää, joista 12 on 
nykyisiä. Noin puolet vanhoista, yli 50 vuotta sit-
ten havaituista esiintymistä on todennäköisesti 
hävinnyt kalkinlouhinnan ja rakennus toiminnan 
vuoksi. Lajin kanta on vahvin Ahvenanmaan ja 
Varsinais-Suomen saaristossa kalkkisaarilla. Pa-
raisilla sammalella on useita pieniä esiintymiä ja 
se on paikallisesti hyötynyt teollisuuden tuot-
tamasta kalkkipölystä. Sammalella on lisäksi 
sisämaaesiintymiä Paimiossa, Sauvossa ja Loh-
jan seudulla sekä Nummi-Pusulassa. Selvästi 
päälevinneisyys alueelta erillisiä ovat esiintymät 
Pohjois-Karjalassa Juankoskella. Monet suoma-
laisista esiintymistä ovat niukkoja.  

Etelänhiippasammal on taantunut mm. kal-
kinlouhinnan ja kasvu paikkojen umpeutumisen 
vuoksi. Kaivostoimet tai rakentaminen uhkaa-
vat yhä osaa sammalen esiintymistä, vaikka 
monet nykyisistä kasvu paikoista ovat jo suojel-
tuja. Lisäksi joillakin paikoilla uhkatekijänä on 
varjostavan puuston kasvu. 

Uhanalaisuus Euroopassa
EUR: LC, EST: LC, NOR: LC, SWE: LC
Euroopassa etelänhiippasammal on elinvoimai-
nen. Ruotsissa ja Virossa laji on melko harvinai-
nen, mutta sitä ei ole luokiteltu uhanalaiseksi. Se 
on luokiteltu harvinaiseksi Portugalin, Saksan ja 
Venäjällä Karjalan tasavallan uhanalaislistoilla. 
Lisäksi se on silmälläpidettävä Luxemburgissa. 

Suojelu
Kaikkiaan kahdeksan etelänhiippasammalen 
nykyesiintymää Varsinais-Suomen Saaristome-
rellä, Paraisilla, Särkisalossa ja Lohjalla (Kalkki-
saari) ovat luonnonsuojelualueilla. Lisäksi Loh-
jan Kalkkimäki kuuluu Natura 2000 -alueeseen. 
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Suojelualueilla oleviin esiintymiin kuuluu myös 
Suomen pohjoisin esiintymä Juankosken Huo-
siaisniemessä, mutta läheinen Likosaaren esiin-
tymä ei ole suojeltu. Myöskään Ahvenanmaan 
kasvupaikkoja ei ole suojeltu. Näistä Kökarin 
Bässkärin ja Brändön Norra Härholmenin hienot 
kalkkikalliot tulee suojella vaateliaan lajistonsa 
vuoksi. 

Osa kasvupaikoista on sulkeutuneita ja niissä 
olevaa varjostavaa puustoa, vesaikkoa ja kata-
jikkoa tulee raivata. Elinympäristön hoitoa on 
toistaiseksi tehty mm. Lohjansaaren Kalkkimä-
essä ja Juankosken Huosiaisniemessä. Kaikkien 

esiintymien tilaa tulee seurata ja kasvupaikkoja 
hoitaa, mikäli niiden kasvillisuus sulkeutuu lii-
aksi.

Synonyymit
-

Kirjallisuus 
Hinneri 1976 

Viittaus
Syrjänen, K. 2009: Orthotrichum cupulatum – 
vaarantunut. 

Orthotrichum gymnostomum Bruch ex Brid. 

aarnihiippasammal, asphättemossa
Vaarantunut VU A1c, B1+2c

Heimo: Orthotrichaceae Lahko: Orthotrichales Luokka: Bryopsida

Tunnistaminen
Aarnihiippasammal on n. 0,5–2 cm korkei-
na pikkutuppaina tai laajempina yhtenäisinä 
kasvusto laikkuina lehtipuiden rungoilla kasva-
va kärkipesäkkeinen lehtisammal. Lehdet ovat 
tylppäkärkisiä ja reunoilta sisäänkääntyneitä, 
mikä tekee lehden ulkoasusta tohvelimaisen. 
Aarnihiippasammalen lehdissä on pitkänomai-
sia itujyväsiä lehden molemmilla pinnoilla. Pe-
säkkeen perä on hyvin lyhyt ja itiöpesäkkeet jää-
vät osin suojuslehtien sisään. Pesäkkeitä esiintyy 
harvoin. Itiöt ovat kooltaan 18–21 µm.

Aarnihiippasammal muistuttaa tavallista 
haapahiippasammalta O. obtusifolium, jonka leh-
den reuna on tasainen, mikä on helppo havaita 
lupillakin. Mikroskoopissa katsottaessa aarni-
hiippasammalen lehtisoluissa on kaksi tai kolme 
papillia ja haapahiippasammalella vain yksi. 

Levinneisyys
Aarnihiippasammal kasvaa 
lehtimetsäalueella ja havumet-
sävyöhykkeen eteläosassa Eu-
roopassa ja koillisessa Pohjois-
Amerikassa. Laji on jokseenkin 
harvinainen tai paikoittainen 
koko levinneisyysalueellaan. 
Baltian maista laji tunnetaan 
Virosta ja Latviasta. Venäjällä 
sitä on Leningradin alueella ja 
Karjalan tasavallassa. Skandina-
viassa aarnihiippasammalta ta-
vataan harvinaisena Tanskassa, 
Norjassa ja Ruotsissa. Suomes-
sa laji kasvaa paikoitellen maan 
eteläosissa. A–U, St, EH, PH.

Biologia
Kaksikotinen aarnihiippasammal tuottaa mel-
ko harvoin itiöpesäkkeitä. Itiöpesäkkeitä löytyy 
runsaimmin mm. kaatuneilta rungoilta ja kas-
vuston kunnon heiketessä esim. lähiympäristön 
puustoittumisen vuoksi. Itujyväsiä esiintyy ta-
vallisesti runsaasti. Sammal on melko pitkäikäi-
nen.

Aarnihiippasammal kasvaa lehdoissa ja leh-
tomaisilla kankailla kaarnaltaan emäksisten 
lehtipuiden rungoilla. Meillä se viihtyy eten-
kin kookkaiden vanhojen haapojen rungoilla. 
Usein kasvupaikat ovat pien ilmastoltaan suo-
jaisia kookashaapaisia metsiä, mutta sammal 
voi kasvaa myös valoisilla paikoilla esimerkik-
si vanhoilla kujannepuilla. Suotuisilla paikoilla 
kasvustot voivat olla yhtenäisiä usean metrin 
matkalla runkoa. 
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Seuralaislajit
Tyypillisiä seuralaisia ovat tikanhiippasammal 
O. speciosum, haapahiippasammal, kujasammal 
Pylaisia polyantha, kalliopalmikkosammal Hyp-
num cupressiforme, metsäkamppisammal Sanionia 
uncinata, haapasuomusammal Radula complanata, 
raidankeuhkojäkälä Lobaria pulmonaria, sametti-
kesijäkälä Leptogium saturninum, hyytelöjäkälät 
Collema spp. ja munuaisjäkälät Nephroma spp. 
Myös vaarantunut haapariippusammal → Necke-
ra pennata viihtyy samoilla kasvupaikoilla. 

Kannan kehitys ja uhanalaisuus
Aarnihiippasammal tunnetaan noin 60 paikal-
ta maan etelä- ja lounaisosista. Pohjoisimmat ja 
itäisimmät esiintymäpaikat sijaitsevat Pohjois-
Hämeessä Virroilla ja Toivakassa. Kulttuurivai-
kutteisia kasvupaikkoja on ollut jonkin verran, 
mm. Helsingin kaupungin alueelta lajia on 
löydetty ainakin neljältä paikalta 1800–1900 
-lukujen vaihteessa. Nykyhavainnot, joita on 16 
paikalta, keskittyvät Varsinais-Suomeen ja Etelä-
Hämeeseen. Monilla kasvupaikoillaan sammal 
on varsin niukka. Runsaimmat esiintymät ovat 
tavallisesti pitkään rauhassa varttuneita kookas-
haapaisia metsiä.

Luultavasti suurin syy aarnihiippasammalen 
taantumiselle on kookashaapaisten iäkkäiden 
metsien väheneminen. Vanhoja kaupunkialu-
eiden esiintymiä on hävinnyt todennäköisesti 
myös ilmansaasteiden vuoksi. Vanhojen haa-
pojen kaataminen ja liiallinen kuusettuminen 
ovat lajia uhkaavia tekijöitä. Typpilaskeuma voi 
haitata sammalen uudistumista toisten lajien li-
sääntyneen kilpailun vuoksi. 

Uhanalaisuus Euroopassa 
EUR: RT, EST: LC, NOR: LC, SWE: LC
Aarnihiippasammal on Euroopassa alueellisesti 
uhanalainen. Sillä on ilmeisen vahva kanta naa-
purimaissa. Se on Saksassa erittäin uhanalainen. 
Puolassa se on luokiteltu puutteellisesti tunne-
tuksi ja Iso-Britanniasta sen katsotaan hävin-
neen. 

Suojelu 
Aarnihiippasammalen nykykasvupaikoista 
kymmenkunta on suojeltu. Esimerkiksi esiinty-
mät Saaristomeren kansallispuistossa ja lähei-
sillä Natura 2000 -alueilla, Tammisaaren Fram-
näsissä, Hangon Tvärminnessä, Nurmijärven 
Sääksjärvellä, Lammin Kotisilla ja Luhangan 
Onkisalossa ovat suojelluilla alueilla. Vanhoista 
havaintopaikoista vain muutama on suojelualu-
eilla. Luultavasti liito-oravan elinympäristöjen 
suojelu tulee osittain parantamaan myös aarni-
hiippasammalen suojelutilannetta. Lisäksi lajilla 
saattaa olla joitakin ennestään tuntemattomia 
kasvupaikkoja metsälain perusteella suojeluis-
sa lehtolaikuissa lounaisessa Suomessa. Pitkällä 
aikavälillä metsänhoitosuositusten perusteella 
säästöpuiksi jätettävien kookkaiden haapojen 
säilyminen voi edistää lajin suojelua talousmet-
sissä. 

Esiintymien tila tulee selvittää ja niitä tulee 
seurata jatkossa. Aarnihiippasammal kärsii leh-
tojen voimakkaasta kuusettumisesta, mutta lii-
allinen raivaus voi muuttaa elinympäristön sille 
liian paahteiseksi. Kookkaiden haapojen jättämi-
nen kaatamatta metsänhakkuiden yhteydessä 
on todennäköisesti sammalen kantaan edullises-
ti vaikuttava toimenpide. Elinvoimaisissa esiin-
tymissä tulee hoitotoimia tehtäessä kasvupaikan 
välitön ympäristö jättää pääsääntöisesti rauhaan 
ja huolehtia kasvualustaksi soveltuvien puiden 
säilymisestä esiintymän tuntumassa. Joskus voi 
olla tarpeen poistaa kasvu runkoihin kiinni kas-
vavia nuoria kuusia.

Synonyymit
Stroemia gymnostoma (Bruch) I.Hag.

Kirjallisuus 
Hinneri 1976

Viittaus
Syrjänen, K. 2009: Orthotrichum gymnostomum 
– vaarantunut. 

Orthotrichum lyellii Hook. & Taylor 

isohiippasammal, stor hättemossa
Äärimmäisen uhanalainen CR B1+2c, D2

Heimo: Orthotrichaceae Lahko: Orthotrichales Luokka: Bryopsida

Tunnistaminen
Isohiippasammal on hiippasammaleksi kook-
kaanpuoleinen, n. 3–5 cm korkeina tuppaina 
lehtipuiden rungoilla kasvava kärkipesäkkeinen 
lehtisammal. Lehdet ovat melko teräväkärkisiä 

ja reunoilta lähes tasaisia toisin kuin useimmil-
la muilla suvun lajeilla. Lehtien pinnoilla on 
runsaasti pitkulaisia kookkaita itujyväsiä, jotka 
voi nähdä lupilla katsottaessa. Itiöt ovat mel-
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ko kookkaita (25–40 
µm).

Isohiippasammal 
muistuttaa lähinnä 
yleistä tikanhiippa-
sammalta O. speci-
osum, joka on pieniko-
koisempi, lähes aina 
itiöpesäkkeellinen ja 
siltä puuttuvat itujy-
väset. 

Levinneisyys
Isohiippasammalta 
tavataan pohjoisen 
pallonpuoliskon leh-
timetsävyöhykkeessä 
levinneisyyden pai-
nottuessa mereisille alueille Keski- ja Länsi-Eu-
rooppaan sekä läntiseen Pohjois-Amerikkaan. 
Baltiassa se tunnetaan Latviasta ja Liettuasta. 
Tanskan, Ruotsin ja Norjan eteläosissa laji esiin-
tyy paikoitellen. Suomessa laji on levinneisyys-
alueensa reunalla ja se tunnetaan vain Ahvenan-
maalta. A.

Biologia
Isohiippasammal on melko pitkäikäinen laji. Se 
on kaksikotinen ja tuottaa itiöpesäkkeitä sään-
nöllisesti vain mereisillä seuduilla. Niitä ei ole 
havaittu lainkaan suomalaisissa esiintymissä. 
Itujyväset ovat yleisiä ja niitä on runsaasti. Le-
vintä itujyvästen avulla on ilmeisesti tehokasta 
paikallisesti, mikäli sopivia kookkaita kasvu-
runkoja on tarjolla. 

Isohiippasammalen kasvupaikat ovat puoli-
varjoisia ja pienilmastoiltaan jokseenkin kosteita 
lehtoja ja umpeenkasvaneita entisiä lehdesniit-
tyjä. Se kasvaa kaarnaltaan emäksisten lehtipui-
den rungoilla, Suomessa saarnella ja haavalla. 
Kasvualustana olevat rungot ovat kookkaita 
vallitsevan latvuskerroksen puita. Meikäläiset 
kasvupaikat ovat pienilmastoltaan melko kos-
teita ja suojaisia, mutta mereisimmillä seuduilla 
laji viihtyy muita hiippasammalia kuivemmilla-
kin kasvupaikoilla. 

Seuralaislajit
Seuralaisina kasvaa ravinteisten suojaisten 
lehtipuurunkojen vaateliaita epifyyttejä kuten 
aarnihiippasammal → O. gymnostomum, viiru-
hiippasammal → O. striatum, tammitakkusam-
mal Ulota crispa ja runkokarvesammal Frullania 
dilatata sekä tavallisemmista epifyyteistä tikan-
hiippasammal, haapahiippasammal O. obtusifo-
lium, puistohiippasammal O. pallens, kujasam-
mal Pylaisia polyantha ja kalliopalmikkosammal 
Hypnum cupressiforme. 

Kannan kehitys ja uhanalaisuus
Suomessa tunnetaan vain kaksi isohiippasam-
malen esiintymää Ahvenanmaalta. Eckerön Ska-
gin Örassa laji on kasvanut muutaman hehtaa-
rin alueella saarnikkoisessa lehtimetsässä noin 
kymmenellä saarnen ja haavan rungolla (1976, 
1993). Kasvupaikan metsää hakattiin 1990-lu-
vulla. Vuonna 2001 lajia ei havaittu paikalta ja 
esiintymä on saattanut hävitä. Kökarin Änghol-
missa isohiippasammal kasvoi niukkana yhdel-
lä kookkaalla haavalla vuonna 2003.

Suomessa levinneisyysalueensa koillisrajal-
la kasvavalle isohiippa sammalelle soveltuvat 
elinympäristöt ovat harvinaisia ja niitä uhkaa-
vat metsän käsittely ja kuusettuminen. Myös 
ilmansaasteet ja rakentaminen uhkaavat lajin 
esiintymiä.

Uhanalaisuus Euroopassa 
EUR: LC, EST: -, NOR: LC, SWE: LC
Isohiippasammal on Euroopassa elinvoimainen 
laji. Se on kuitenkin taantunut laajalti ilman-
saasteiden vuoksi ja on luokiteltu vaarantuneek-
si Saksassa. Hollannissa myös jalavantauti on 
hävittänyt lajin kasvualustaksi sopivia runkoja. 
Toisaalta mm. Sveitsissä sammal on paikoin 
levittäytymässä uudelleen taantuman jälkeen. 
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Puolassa se on luokiteltu puutteellisesti tunne-
tuksi.

Suojelu
Isohiippasammalen kasvupaikkoja ei ole suo-
jeltu. Eckerön Öran esiintymän tuntumassa on 
pienialainen suojelualue, mistä lajia ei kuiten-
kaan ole havaittu. Kasvurungot lähipuineen tu-
lee jättää rauhaan metsänkäsittelyn yhteydessä. 
Kasvustojen tilaa tulee seurata, ja esiintymät 
tulee suojella.

Synonyymit
-

Kirjallisuus 
Hinneri 1976, Störmer 1969

Viittaus
Syrjänen, K. 2009: Orthotrichum lyellii – äärim-
mäisen uhanalainen. 

Orthotrichum patens Bruch ex Brid. 

kertunhiippasammal, ägghättemossa
Äärimmäisen uhanalainen CR §  •  B1+2c, D1+2c

Heimo: Orthotrichaceae Lahko: Orthotrichales Luokka: Bryopsida

Tunnistaminen
Kertunhiippasammal on n. 1–2 cm korkeina tup-
paina lehtipuiden rungoilla kasvava kärkipesäk-
keinen lehtisammal. Lehdet ovat melko terävä-
kärkisiä ja reunoilta taakäänteisiä. Itiöpesäke ka-
penee pesäkeperäksi varsin nopeasti, mikä tekee 
pesäkkeestä etenkin kosteana munan muotoisen. 
Kuivana itiöpesäke on kapeampi ja uurteinen. 
Uurteisen ulkoasun saa aikaan kahdeksan pak-
suseinäisten solujen muodostamaa pitkittäistä 
soluriviä pesäkkeen kyljessä. Itiöpesäkkeen pe-
rän tyvessä on tyypillisesti tupsale kellertäviä 
karvoja. Samantapainen tuuhea karvatupsu on 
muista epifyyttinä kasvavista hiippasammalla-
jeista vain läheisellä hakahiippa sammalella → 
O. stramineum. Itiöt ovat melko pieniä, 16–18 
µm.

Kertunhiippasammal muistut-
taa ulkonäöltään läheistä pieniko-
koisempaa hakahiippa sammalta, 
jonka pesäkkeet ovat tasaisem-
min pesäke peräksi kapenevia, ja 
mikroskoopissa tarkasteltuna se-
kä itiöt (12–14 µm) että lehtisolut 
(9–10 µm) ovat selvästi pienem-
piä kuin kertunhiippa sammalella 
(16–18 µm ja 12–14 µm). Lisäksi 
hakahiippa sammalen itiöpesäk-
keessä on vain neljä paksuun-
tuneiden solujen muodostamaa 
pitkittäisjuovaa. Lajit on usein 
sekoitettu toisiinsa, mutta ovat jo 
maastossa tunnistettavissa pesä-
ketuntomerkkien perusteella.

Levinneisyys
Kertunhiippasammal kasvaa 
vain Euroopassa, lähinnä keski- ja länsiosien 
lehtimetsä vyöhykkeessä, ja se on harvinainen 
koko levinneisyysalueellaan. Baltian maissa sitä 
tavataan Latviassa. Skandinaviassa kertunhiip-
pasammalta kasvaa Ruotsissa (kymmenkunta 
nykyesiintymää) ja Norjassa, mutta ei Tanskas-
sa. Suomessa sammal on levinneisyys alueensa 
reunalla ja tunnetaan vain Ahvenanmaalta ja 
Varsinais-Suomesta. A, V.

Biologia
Yksikotinen kertunhiippasammal on melko pit-
käikäinen sammal. Se tuottaa yleisesti itiöpesäk-
keitä. Itujyväsiä sillä ei ole.  

Kertunhiippasammal kasvaa kaarnaltaan 
emäksisten lehtipuiden rungoilla, meillä se 
tunnetaan haavalta. Kasvualustana olevat run-
got ovat tavallisesti kookkaita varttuneita puita. 
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Suomalainen kasvupaikka on puolivarjoisa ja 
pienilmastoiltaan jokseenkin kostea ja suojainen 
pähkinäpensaslehdon haavikkoinen reunus. 

Seuralaislajit
Seuralaisina samalla kasvurungolla kertunhiip-
pasammalen ainoalla suomalaisella nykykasvu-
paikalla ovat tammitakkusammal Ulota crispa, 
viiruhiippasammal → O. striatum, tikanhiippa-
sammal O. speciosum, kujasammal Pylaisia po-
lyantha ja runkokarvesammal Frullania dilatata. 
Myös hakahiippasammal esiintyy samassa leh-
dossa usealla haavalla ja vaahteralla. 

Kannan kehitys ja uhanalaisuus
Laji on tavattu Suomesta ensi kerran Ahvenan-
maalta Saltvikin Libystä vuonna 1866, mutta 
tuoreet havainnot puuttuvat saarimaakunnas-
ta. Kertunhiippasammal tunnetaan Suomesta 
nykyisin vain Varsinais-Suomesta Korppoon 
Kulmista (1974–2005). Sammalta kasvaa yhden 
kookkaan haavan rungolla parikymmentä hyvä-
kuntoista tupasta. Osa kasvualustaksi soveltu-
vista kookkaista haavoista kaatui myrskyissä 
metsänkäsittelyn jälkeen 1980-luvun lopulla ja 
1990-luvun alussa. 

Kertunhiippasammalen elinympäristöt ovat 
taantuneet lehtipuiden vähenemisen, lehtojen 
kuusettumisen ja kasvupaikkojen sulkeutu-

misen vuoksi. Sammal on taantunut Ruotsissa 
myös ilman saasteiden vuoksi. 

Uhanalaisuus Euroopassa 
EUR: T, EST: -, NOR: VU, SWE: VU
Kertunhiippasammal on luultavasti uhanalai-
nen koko Euroopassa, mutta se on sekoitettu 
usein hakahiippasammaleen. Se on Ruotsissa 
ja Norjassa vaarantunut. Saksassa ja Luxem-
burgissa laji on luokiteltu erittäin uhanalaiseksi 
ja Espanjassa harvinaiseksi sekä Sveitsissä ja 
Hollannissa silmälläpidettäväksi. 

Suojelu 
Kertunhiippasammalen kasvupaikka on Natu-
ra 2000- ja lehtojensuojelualueella. Kasvurunko 
ja kaikki lajille soveltuvat puut kuten haavat ja 
vaahterat tulee jättää rauhaan lehdon hoidon 
yhteydessä. Esiintymän tilaa tulee seurata.

Synonyymit
Orthotrichum stramineum Hornsch. ex Brid. var. 
patens (Bruch ex Brid.) Venturi

Kirjallisuus 
Hinneri 1976, Hylander & Pettersson 1998 

Viittaus
Syrjänen, K. 2009: Orthotrichum patens – ää-
rimmäisen uhanalainen. 

Orthotrichum pellucidum Lindb. 

tunturihiippasammal, arktisk hättemossa
Erittäin uhanalainen EN §  •  vastuulaji  •  D2

Heimo: Orthotrichaceae Lahko: Orthotrichales Luokka: Bryopsida

Tunnistaminen
Tunturihiippasammal on matalina tiiviinä 0,5–2 
cm korkeina harmaanruskeina tuppaina tai kas-
vustolaikkuina tuntureiden avoimilla kalkkikal-
lioilla kasvava kärkipesäkkeinen lehtisammal. 
Lehdet ovat jokseenkin kielimäisiä ja tylpähkö-
kärkisiä. Itiöpesäkkeet pistävät osin esiin tup-
paista. Itiöt ovat pieniä, n. 15 µm.

Tunturihiippasammal voi muistuttaa tunturi-
alueella esiintyvää pahtahiippasammalta O. al-
pestre, josta se eroaa paitsi pienemmän kokon-
sa myös lehtien korkeiden papillien ja lehden 
muodon perusteella. Jo paljain silmin katsottuna 
papillit tekevät tunturihiippa sammalen lehdis-
tä harmaa hohteisia. Kalkkikallioilla viihtyvistä 
hiippasammalista kalkkihiippasammal O. ano-
malum ja etelänhiippasammal → O. cupulatum 
eivät ole harmaahohteisia, eivätkä ne esiinny 
tunturialueella. 



Tunturihiippasammalen Orthotrichum pellucidum kasvupaikka Enontekiön Toskalharjin-Pumbovarrin eteläsuuntaisen 
kalkkipahdan kulmauksessa. KS

Levinneisyys
Tunturihiippasammal esiin-
tyy pohjoisen pallonpuolis-
kon vuoristoalueilla etenkin 
arktisilla seuduilla paikoittain 
ja harvinaisena. Se on jossain 
määrin mereinen laji. Run-
saimmin sitä esiintyy Pohjois-
Amerikassa Kallio vuorten 
pohjoisosissa. Lajia ei ole ta-
vattu Venäjällä. Pohjoismaista 
se tunnetaan Ruotsista muu-
tamalta paikalta (Pältsan seu-
tu 1929, Padjelanta 2003) sekä 
hyvin harvinaisena Norjasta 
Huippuvuorilta. Suomessa si-
tä on tavattu vain Enontekiön 
suurtuntureilla. EnL. 

Biologia
Yksikotisella tunturihiippa sammalella on yleises-
ti itiöpesäkkeitä. Sen kasvustot voivat olla hyvin 
pitkäikäisiä.

Kasvupaikat ovat avoimia ja paisteisia tunturei-
den kalkkikallioita ja -pahtoja koivu vyöhykkeestä 
alapaljakalle. Tunturi hiippasammal muodostaa 

matalia tiiviitä kasvustoja kuiville kivipinnoille. 
Sammal on kalkinvaatija. 

Seuralaislajit
Tunturihiippasammalen seurasta voi tavata 
mm. kyttyräkivisammalen → Grimmia anodon 
ja avoimilla pahtakallioilla viihtyvän loistokel-
tajäkälän Xanthoria elegans. Lisäksi seuralaisina 
suomalaisilla kasvupaikoilla on tavattu kallio-
vaskisammal Pseudoleskeella tectorum, pahtahiip-
pasammal, tunturipalmikkosammal Hypnum 
revolutum, varjopaasisammal Schistidium um-
brosum ja viherpahkurasammal Gymnostomum 
aeruginosum. 

Kannan kehitys ja uhanalaisuus
Suomessa tunturihiippasammal tunnetaan nel-
jältä paikalta Luoteis-Enontekiön suurtuntu-
reilta: Kilpisjärven Mallalta (1920) ja Saanalta 
(1934, 2002), Porojärven Annjalonjin Jokaspak-
tilta (1935) sekä Toskalharjilta (2005). Mallan 
ja Jokaspaktin esiintymien tila ei ole tiedossa. 
Tunturihiippasammalen pieniä esiintymiä uh-
kaavat lähinnä pieniä populaatioita hävittävät 
satunnaistekijät sekä todennäköisesti ilmaston 
lämpeneminen.
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Uhanalaisuus Euroopassa 
EUR: R, EST: -, NOR: -, SWE: VU 
Tunturihiippasammal on harvinainen koko Eu-
roopassa. Ruotsissa se on vaarantunut. Norjassa 
laji tunnetaan vain Huippuvuorilta. 

Suojelu 
Tunturihiippasammalen esiintymistä Toskal-
harji ja Jokaspakti sijaitsevat Käsivarren Lapin 
erämaa-alueella. Mallan esiintymä on luonnon-
puistossa. Saanan kasvupaikka on Saanan leh-
tojensuojelualueen ja etelärinteen suojelu alueen 
välissä, mutta kuuluu alueen laajempaan Na-

tura 2000 -rajaukseen. Mallan ja Jokaspaktin 
esiintymien nykytila tulee selvittää, ja kaikkien 
esiintymien tilaa tulee seurata.

Synonyymit
-

Kirjallisuus 
Hinneri 1976, Pettersson 1996 

Viittaus
Syrjänen, K. 2009: Orthotrichum pellucidum – 
erittäin uhanalainen. 

Orthotrichum stramineum Hornsch. ex Brid. 

hakahiippasammal, skogshättemossa
Vaarantunut VU Alc

Heimo: Orthotrichaceae  Lahko: Orthotrichales Luokka: Bryopsida

Tunnistaminen
Hakahiippasammal on n. 1–2 cm korkeina 
tuppaina lehtipuiden rungoilla kasvava kärki-
pesäkkeinen lehtisammal. Lehdet ovat melko 
teräväkärkisiä ja reunoilta taakäänteisiä. Itiöpe-
säkkeet ovat pitkäperäisiä ja kapeita, kuivina 
uurteisia ja suun alta kuroutuneita. Itiöt ovat 
pieniä, 12–14 µm.

Hakahiippasammalen erottaa pienikokoisista 
kalvashiippasammalesta O. pallens ja pikkuhiip-
pasammalesta O. pumilum mm. itiöpesäkkeen 
muodon ja pesäkeperän runsaskarvaisen tyvi-
tupen perusteella. Hakahiippasammaltupas voi 
tuoda mieleen myös pienikokoisen tammitakku-
sammalen Ulota crispa, jonka lehdet kuitenkin 
ovat kuivina hyvin kähäriä ja itiöpesäkkeet 
hyvin pitkäperäisiä. Hakahiippasammal muis-
tuttaa myös kertunhiippasammalta → O. patens, 
jonka kuvauksessa lajien erot on esitelty. 

Levinneisyys
Hakahiippasammal kasvaa monin paikoin poh-
joisen pallonpuoliskon lehtimetsäalueella Eu-
roopassa, Vähä-Aasiassa ja Pohjois-Amerikassa. 
Se tunnetaan myös Kiinasta. Sammalta tavataan 
Virossa, mutta ei muissa Baltian maissa. Skan-
dinaviassa se on jokseenkin tavallinen lehtimet-
sävyöhykkeessä. Se esiintyy myös Islannissa. 
Suomessa hakahiippasammal on levinneisyys-
alueensa reunalla ja tunnetaan maan lounais-
osista. A–U. 

Biologia
Hakahiippasammal on yksi kotinen ja tuottaa 
yleisesti itiöpesäkkeitä. Pienten itiöiden ansiosta 

sammalella on ilmeisesti hyvät 
edellytykset kaukolevintään. 
Itujyväsiä sillä ei ole. 

Hakahiippasammal kasvaa 
melko valoisissa lehdoissa, 
hakamailla ja lehdesniityillä 
kaarnaltaan emäksisten jalojen 
lehtipuiden tai haavan ja päh-
kinäpensaan rungoilla. Sen voi 
tavata myös pihlajilta tai van-
hoilta lehdestetyiltä koivuilta. 
Luonnon tilaisten lehtojen tai 
lehdesniittyjen lisäksi lajin voi 
löytää kirkkotarhojen jalopuilta 
ja kartanoiden puukujanteil-
ta. Osa kasvuympäristöistä on 
pienilmastoltaan suojaisia, osa 
melko avoimia. Runsaimmat 
elinvoimaiset esiintymät ovat 
pitkään rauhassa olleita jalo-
puustoisia ja haavikkoisia leh-
toja, jotka eivät ole kuusettuneet. 
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Seuralaislajit
Hakahiippasammalella voi olla runsaasti seu-
ralaisia, joihin kuuluvat mm. kalvashiippasam-
mal, pikku hiippasammal, tikanhiippasammal 
O. speciosum, puistohiippasammal O. affine, aar-
nihiippasammal → O. gymnostomum, haapahiip-
pasammal O. obtusifolium, tammitakku sammal, 
kujasammal Pylaisia polyantha, haapasuomu-
sammal Radula complanata ja runkokarvesam-
mal Frullania dilatata sekä jäkälistä mm. puisto-
ripsijäkälä Anaptychia ciliaris, ruskokuprujäkälä 
Bacidia fraxinea, punakuprujäkälä B. rubella sekä 
saarnen pistejäkälä Acrocordia gemmata. 

Kannan kehitys ja uhanalaisuus
Suomessa hakahiippasammal tunnetaan noin 60 
paikalta ja sen esiintymät keskittyvät etenkin 
Ahvenanmaalle ja lounaisen saariston lehtoihin 
sekä lehdes niityille. Sammalella on 21 nykyistä 
kasvupaikkaa, joista kuusi on Ahvenanmaalla 
ja loput Varsinais-Suomessa Saaristomeren alu-
eella (Houtskari, Korppoo, Nauvo). Esimerkiksi 
Nauvon Boskäriltä ja sen lähisaarilta sammalta 
on löydetty usealta paikalta. Lajin esiintymät kä-
sittävät usein vain yhden tai muutaman rungon, 
joilla tuppaita on yhdestä kymmeniin. Manner-
rannikolta lajia ei nykyisin enää tunneta vaikka 
vanhoja havaintoja on mm. kaupunkialueilta 
Turusta, sekä Uudeltamaalta Tammisaaresta ja 
Helsingistä.

Ilmeisesti hakahiippasammal on jossain 
määrin vähentynyt toisaalta perinteisen maan-
käyttötavan, lehdestyksen, loputtua, toisaalta 
lehtojen kuusettumisen ja hakkuiden vuoksi. 
Kaupunkiesiintymät ovat voineet hävitä ilman-
saasteiden ja rakentamisen takia. Uhkatekijöitä 
lajin nykyesiintymille ovat lehtojen umpeenkas-
vu ja ilmansaasteet.

Uhanalaisuus Euroopassa 
EUR: LC, EST: R, NOR: LC, SWE: LC 
Hakahiippasammal on Euroopassa elinvoimai-
nen laji. Ruotsin ja Norjan eteläosissa haka-
hiippasammalella on vahva kanta eikä sitä ole 
luokiteltu uhan alaiseksi. Uhanalaislistalla se on 
Suomen ja Viron lisäksi Islannissa, missä se on 
luokiteltu vaarantuneeksi.

Suojelu 
Ahvenanmaan nykyesiintymät eivät ole suoje-
lualueilla. Saaristomeren nykyesiintymistä lähes 
kaikki kuuluvat alueen Natura 2000 -alueisiin ja 
lisäksi monet ovat Saaristomeren kansallispuis-
ton alueella tai kuuluvat lehtojensuojeluohjel-
maan. Hakahiippasammalen vanhoista kasvu-
paikoista vain muutama on suojelualueilla.

Hakahiippasammal hyötyy lehtojen raivauk-
sesta, jos vanhat jalopuut ja haavat säilyvät kun-
nostuksen yhteydessä eikä pienilmasto kuivah-
da liikaa. Kasvualustaksi soveltuvien puiden, 
kuten saarnen, vaahteran ja haavan uudistumi-
nen pitää kasvupaikoilla turvata. Lajin nykye-
siintymien tilaa tulee seurata. Lajia tulee myös 
etsiä niin vanhoilta tunnetuilta kuin uusiltakin 
soveltuvilta kasvupaikoilta.

Synonyymit
Orthotrichum rogeri Brid. var. defluens (Venturi) 
Venturi

Kirjallisuus 
Hinneri 1976, Syrjänen 1997 

Viittaus
Syrjänen, K. 2009: Orthotrichum stramineum – 
vaarantunut. 

Orthotrichum striatum Hedw. 

viiruhiippasammal, slät hättemossa
Vaarantunut VU A1c, B1+2c

Heimo: Orthotrichaceae Lahko: Orthotrichales Luokka: Bryopsida

Tunnistaminen
Viiruhiippasammal on n. 2–3 cm korkeina tup-
paina lehtipuiden rungoilla kasvava kärkipesäk-
keinen lehtisammal. Lehdet ovat melko terävä-
kärkisiä ja reunoilta taakäänteisiä. Itiöpesäkkeet 
ovat tavallisia, lyhyehköperäisiä, kuivanakin si-
leitä ja tynnyrimäisiä. Itiöt ovat kookkaita suvun 
muihin lajeihin verrattuna, n. 24–28 µm.

Itiöpesäkkeen muoto erottaa viiruhiippasam-
malen samankokoisista tikanhiippasammalesta 

O. speciosum ja puistohiippa-
sammalesta O. affine jo paljain 
silmin tai lupilla katsottaessa. 
Puistohiippasammalen kapea 
itiöpesäke on lisäksi uurteinen. 
Viiruhiippasammalen pesäkkeet 
ovat lyhytperäisempiä, leveitä 
ja tavallisesti väriltään ruskeam-
pia kuin tikanhiippa sammalella. 
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Mikroskoopissa tarkasteltuna itiöpesäkkeen si-
leyden ohessa silmiinpistävä piirre on viirusam-
malen sisemmän suuvaruksen kookas soluiset 
epämuotoiset pystyt hampaat, joiden kaltaisia 
ei ole muilla hiippasammalilla. 

Levinneisyys
Viiruhiippasammal kasvaa paikoitellen pohjoi-
sen pallonpuoliskon lehtimetsävyöhykkeellä 
Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa. Baltiassa se 
on löydetty Latviasta ja Liettuasta. Skandinavi-
assa sammal on jokseenkin tavallinen lehtimet-
sävyöhykkeessä. Se tunnetaan myös Islannista. 
Suomessa se on levinneisyys alueensa reunalla ja 
tunnetaan paikoin maan lounaisosista. A, V. 

Biologia
Viiruhiippasammal on melko pitkäikäinen. Se 
on yksikotinen ja tuottaa yleisesti itiöpesäkkeitä. 
Itiöt ovat melko kookkaita, eikä itujyväsiä esiin-
ny, joten lajin kaukoleviämiskyky lienee jossain 
määrin rajoittunut. 

Viiruhiippasammal kasvaa suojaisissa puo-
livarjoisissa lehdoissa kaarnaltaan emäksisillä 
lehtipuiden rungoilla. Meillä sitä on löydetty 
etenkin kookkaiden vanhojen haapojen run-
goilta. Kasvupaikat ovat pienilmastoltaan melko 
suojaisia, pitkään rauhassa varttuneita lehtoja 
tai entisiä lehdesniittyjä. Laji on tavattu myös 
vanhalta muuratulta kirkkotarhan aidalta. 

Seuralaislajit
Seuralaisina kasvavat monet haavan ja jalopui-
den epifyytit kuten tikanhiippasammal, aarni-
hiippasammal → O. gymnostomum, haapahiip-
pasammal O. obtusifolium ja kalvashiippasam-
mal O. pallens, tammitakkusammal Ulota crispa, 
kujasammal Pylaisia polyantha, kalliopalmik-
kosammal Hypnum cupressiforme, haapasuomu-
sammal Radula complanata ja runkokarvesammal 
Frullania dilatata.

Kannan kehitys ja uhanalaisuus
Viiruhiippasammalta on löydetty yhteensä 16 
paikalta Ahvenanmaan ja Varsinais-Suomen 
lounaisen saariston (Dragsfjärd, Houtskari, 
Korppoo, Nauvo) lehdoista ja lehdesniityiltä. 
Ahvenanmaalta on kaksi vanhaa esiintymätietoa 
ja yksi uudempi Eckeröstä. Vanhat esiintymät 
ovat mahdollisesti hävinneet. Varsinais-Suomen 
havainnot ovat 1990-luvulta, jolloin Saaristome-
ren alueen lehtojen sammallajistoa on selvitetty 
aiempaa perusteellisemmin. Useimmat esiinty-
mistä ovat niukkoja käsittäen vain muutamia 
tuppaita yhdellä tai parilla rungolla.

Laji on saattanut paikoin hyötyä vanhojen 
lehdesniittyjen ja hakamaiden haavikoitumises-

ta, vaikka se toisaalta kärsii vesakoitumisesta ja 
umpeenkasvusta. Viiruhiippasammal on taan-
tunut mm. ilmansaasteiden ja lehtojen kuuset-
tumisen takia. Se suosii kookkaita runkoja ja voi 
hävitä lähiympäristön metsänkäsittelyn vuoksi 
mikäli pienilmasto kuivahtaa liikaa. 

Uhanalaisuus Euroopassa 
EUR: LC, EST: -, NOR: LC, SWE: LC 
Viiruhiippasammal on Euroopassa elin voimainen 
laji. Ruotsissa ja Norjassa viiruhiippasammalella 
on vahva kanta maiden eteläosissa eikä sitä ole 
luokiteltu uhan alaiseksi. Ruotsissa sitä pidetään 
luontoarvoja osoittavana vaateliaana lajina. Se 
on vaarantunut Saksassa ja Islannissa.

Suojelu
Suurin osa lounaissaariston esiintymistä on Saa-
ristomeren kansallispuiston alueella tai kuuluu 
Natura 2000- ja lehtojensuojeluohjelman aluei-
siin. Ahvenanmaan kasvupaikkoja ei ole suojel-
tu. 

Vaikka viiruhiippasammal kärsii lehtojen 
kuusettumisesta, se hyötyy puuston raivaukses-
ta vain jos sen kasvurunkoa ympäröivää puustoa 
ja pensastoa ei harvenneta liikaa ja siten muute-
ta kasvupaikkaa liian paahteiseksi. Lehtoja hoi-
dettaessa sammalen kasvurungot ja kaikki sille 
soveltuvat vanhat haavat tulee jättää rauhaan, 
ja muun puuston hakkuiden tulee olla riittävän 
varovaista.

Synonyymit
Orthotrichum leiocarpum Bruch & Schimp.

Kirjallisuus 
Hallingbäck 1992, Hinneri 1976

Viittaus
Syrjänen, K. 2009: Orthotrichum striatum – vaa-
rantunut. 
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Orthotrichum urnigerum Myrin 

paasihiippasammal, filthättemossa
Vaarantunut VU Alc

Heimo: Orthotrichaceae Lahko: Orthotrichales Luokka: Bryopsida

sa lajien itiö pesäkkeiden ilmaraot 
ovat täysin erilaisia: kalliohiip-
pasammalella ne ovat avoimesti 
esillä, paasihiippa sammalella 
piilossa toisten solujen alla. Kal-
liohiippasammalen kasvupaikat 
ovat tavallisesti valoisampia ja 
kuivempia kuin paasihiippasam-
maleella, mutta lajit voivat kasvaa 
lähekkäin samalla kalliolla. Myös 
kertunhiippasammalella → O. 
patens ja hakahiippasammalella 
→ O. stramineum on karvatupsu 

Tunnistaminen
Paasihiippasammal on n. 1–3 cm korkeina tup-
paina lehtokallioilla tai lohkareilla kasvava kär-
kipesäkkeinen lehti sammal. Lehdet ovat melko 
terävä kärkisiä ja reunoilta taakäänteisiä. Itiö-
pesäkkeet ovat tavallisia, jokseenkin lyhytperäi-
siä ja tynnyrimäisiä. Pesäkkeenperän tyvessä on 
tupsale kellertäviä karvoja, mikä on hyvä lupilla 
näkyvä maastotuntomerkki. Itiöt ovat pienehkö-
jä, n. 14–17 µm.

Paasihiippasammal muistuttaa ulkonäöltään 
tavallista kalliohiippasammalta O. rupestre, jolta 
kuitenkin puuttuu tuuhea karvatupsu pesäk-
keenperän tyvestä. Mikroskoopilla tarkasteltaes-
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itiöpesäkkeen tyvellä, mutta ne kasvavat vain 
lehtipuiden rungoilla.

Levinneisyys
Paasihiippasammal on harvinainen Euraasian 
lehtimetsä vyöhykkeen pohjoisreunan laji. Lajia 
ei tunneta Baltiasta. Venäjältä Karjalan tasaval-
lasta on vanha tieto Sortavalasta. Skandinaviassa 
se puuttuu Tanskasta. Ruotsissa ja Norjassa paa-
sihiippasammal kasvaa harvinaisena lehtimetsä-
vyöhykkeen pohjoisosissa ja havumetsäalueen 
eteläosissa. Suomessa paasihiippasammal kas-
vaa maan eteläosissa. A-U, EH. 

Biologia
Paasihiippasammal on melko pitkäikäinen. Se 
on yksikotinen ja tuottaa yleisesti itiöpesäkkeitä. 
Itujyväsiä ei esiinny. 

Paasihiippasammal kasvaa suojaisissa puoli-
varjoisissa lehdoissa ajoittain kosteilla kalliolla 
tai lohkareilla. Tavallisesti kasvu paikat ovat jalo-
puustoisia pähkinäpensas lehtoja, joissa sammal 
esiintyy varjoisilla paikoilla keskiravinteisilla 
kivi pinnoilla. Paasihiippasammal kasvaa ajoit-
tain valuvetisillä kohdilla, tavallisesti lehtipui-
den lehvästön ja karikkeen läpi valuvan veden 
vaikutuspiirissä. 

Seuralaislajit
Seuralaisina esiintyy puolivarjoisten ravinteisten 
kallioiden lajistoa kuten kivi kutrisammal Homa-
lothecium sericeum, jonka sekaan piiloutuneena 
laji toisinaan kasvaa. Muita seuralaisia ovat mm. 
ketoparta sammal Syntrichia ruralis, rauniopaasi-
sammal Schistidium apocarpum, viuhkasammal 
Homalia trichomanoides, rihmahiirensammal 
Bryum moravicum, lehtokivisammal Grimmia 
hartmanii, nuorasammal Pterigynandrum filifor-
me, kalliopalmikkosammal Hypnum cupressifor-
me, ruostesammalet Anomodon spp., kalliotakku-
sammal Ulota hutchinsiae, lehtosuikerosammal 
Brachythecium rutabulum, runkokarvesammal 
Frullania dilatata, ketju sammal Lejeunea cavifolia, 
kalliopunossammal → Porella cordaeana ja run-
kopunossammal P. platyphylla.  

Kannan kehitys ja uhanalaisuus
Suomessa paasihiippasammalta on löydetty 
maan lounais- ja eteläosista Etelä-Hämettä myö-
ten yhteensä 23 paikalta. Esiintymät keskittyvät 
maamme lounaisosiin. Kasvupaikat Uudella-
maalla Porvoossa ja Etelä-Hämeessä Asikka-
lassa ja Padasjoella ovat pääesiintymisalueesta 
erillisiä. Monilta vanhoilta kasvupaikoilta sam-
malta ei ole etsittäessä löydetty uudelleen ja lajil-

la onkin vain seitsemän nykyistä kasvupaikkaa. 
Nykyhavainnot ovat Ahvenanmaan Getasta ja 
Varsinais-Suomesta Nauvon saaristosta (Seili 
ja Pensarin Synnarstholm), Turun seudun ja-
lopuulehdoista (Ruissalo, Kakskerran Kulhon 
Linnavuori, Katariinanlaakso) sekä Karkalin 
luonnonpuistosta (2007). Esiintymät ovat niuk-
koja käsittäen pienialaisesti muutamia kymme-
niä tuppaita.

Paasihiippasammal kärsii yhtäältä lehtojen 
voimakkaasta kuusettumisesta, toisaalta kasvu-
kohtien paljastumisesta esim. metsänhakkuiden 
yhteydessä. Se on taantunut ilmeisesti myös il-
mansaasteiden vaikutuksesta. Kuusettuminen, 
hakkuut ja ilmansaasteet ovat myös esiintymien 
tärkeimmät uhkatekijät. Luultavasti typpilas-
keuma vaikuttaa epäedullisesti kilpailusuhtei-
siin lajin kasvupaikoilla. 

Uhanalaisuus Euroopassa
EUR: LC, EST: -, NOR: LC, SWE: NT 
Paasihiippasammal on Euroopassa paikoin elin-
voimainen laji. Saksasta ja Venäjällä Karjalan ta-
savallasta se on hävinnyt. Ruotsissa paasihiippa-
sammal on silmälläpidettävä ja Puolassa se on 
luokiteltu puutteellisesti tunnetuksi. Sveitsissä 
laji on äärimmäisen uhanalainen.

Suojelu
Paasihiippasammalen nykyisistä kasvupai-
koista suojelualueilla sijaitsevat Nauvon Sei-
lin, Turun Katariinanlaakson, Kulhon Linna-
vuoren, Ruissalon Marjaniemen sekä Karkalin 
esiintymät. Ahvenanmaan nykyinen tai vanhat 
esiintymät eivät ole suojelualueilla, kuten ei 
myöskään suurin osa vanhoista esiintymistä 
Manner-Suomessa. Vanhoista havaintopaikois-
ta vain Tammisaaren Framnäs (1944) on luon-
nonsuojelualuetta.

Paasihiippasammalen esiintymiä tulee tar-
vittaessa hoitaa siten, että kuusettuminen este-
tään, mutta suojaavaa pensaikkoa ja puustoa jää 
kasvupaikkojen lähituntumaan. Sammalta tulee 
etsiä sille sopivilta lehtokallioilta, ja nykyesiin-
tymien tilaa tulee seurata. 

Synonyymit
-

Kirjallisuus 
Hinneri 1976, Weibull 1997b 

Viittaus
Syrjänen, K. 2009: Orthotrichum urnigerum – 
vaarantunut. 
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