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◄  Huurresammallähteikkö Luoteis-Enontekiöllä. Lähtei-
kössä kasvavat sirppihuurresammal Palustriella falcata ja 
pohjanhuurresammal P. decipiens. KS 195Ympäristöopas 2009:  Suomen uhanalaiset sammalet

Palustriella commutata (Hedw.) Ochyra     

isohuurresammal, kamtuffmossa
Vaarantunut VU A1c, D2

Heimo: Amblystegiaceae Lahko: Hypnales Luokka: Bryopsida

Levinneisyys
Isohuurresammal on laajalti 
levinnyt Euraasian lauhkeas-
sa ja viileässä vyöhykkeessä, 
etenkin vuoristoissa Madeiral-
le saakka. Pohjois-Amerikasta 
laji puuttuu. Levinneisyyden 
yksityiskohdat ovat kuitenkin 
epäselviä, koska sammalta ei 
ole aina erotettu lähilajeista. 
Baltiassa isohuurresammalta 
kasvaa kaikissa maissa: sopivia 
kalkinpitoisia ympäristöjä on 
siellä runsaasti tarjolla. Venäjäl-
lä sitä on Karjalan tasavallassa 
Äänisen Karjalassa ja Paanajärvellä sekä Mur-
manskin alueella Sallan Kutsassa. Laji kasvaa 
kaikissa Skandinavian maissa ja sitä on lisäksi 
Färsaarilla ja Islannissa. Suomessa sammalen 
esiintymät keskittyvät maan pohjoisosan kalk-
kialueille. PeP–KiL, EnL, InL.

Biologia
Isohuurresammal on kaksikotinen, ja itiöpe-
säkkeet ovat harvinaisia, joten kaukolevintää 
pienten itiöiden avulla tapahtunee vain harvoin. 
Sammal levinnee etenkin versonkappaleista, jot-
ka kulkeutuvat eläinten jaloissa ja purokasvu-
paikoilla myös veden kuljettamina.

Isohuurresammal on pitkäikäinen kalkinvaa-
tijasammal. Se kasvaa kalkkipitoisten tai muuten 
ravinteisten alueiden lähteissä usein silmäkkeen 
peittävänä kasvustona sekä lähdepurojen varsil-
la ja toisinaan myös lähdepuroissa upoksissa. 
Suomessa lähteiden kalkinpitoisuus ei ole niin 
korkea kuin kerroskalkkialueilla, missä isohuur-
resammal on usein huurretta muistuttavan kalk-
kisaostuman peitossa.

Seuralaislajit
Isohuurresammalen seuralaisina kasvaa kalk-
kilähteiden sammalia kuten pohjanhuurre-
sammalta ja sirohuurresammalta, sekä laajalti 
muutakin lähteiköissä kasvavaa lajistoa mukaan 
luettuina rassisammal Paludella squarrosa, kalk-
kilähdesammal → Philonotis calcarea, puroläh-
desammal P. fontana, lettohiirensammal Bryum 
pseudotriquetrum, purosuikerosammal Brachyt-
hecium rivulare, lähdehammassammal Leiocolea 
bantriensis ja keuhkosammal Marchantia poly-
morpha. Putkilokasvilajistoon kuuluvat mm. 

Tunnistaminen
Isohuurresammal on isohko, 5–12 cm mittainen 
tavallisesti tiheään kaksipuolisesti haarainen, 
pysty- tai laakaversoinen haarapesäkkeinen 
lehtisammal. Se muodostaa laajoja vihertäviä 
tai kellanruskehtavia kasvustoja. Varressa on 
runsaasti suikeita parafyllejä. Varsilehdet ovat 
leveätyvisiä ja vähitellen pitkään käyrään kär-
keen suippenevia. Lehden lapa on vahvasti pit-
kittäispoimuinen ja laita etenkin tyvestä terävä-
hampainen. Keskisuoni on hyvin vahva ja leh-
den kärkeen ulottuva. Tyvinurkkasoluryhmä on 
hyvin suuri ja lehden reunaa kohti voimakkaasti 
levenevä. Haaralehdet ovat tavallisesti varsileh-
tiä selvästi pienempiä ja kapeampia. Lehtilavan 
solut ovat hyvin pitkiä ja paksuseinäisiä, ja solun 
kärki on usein nystynä lavasta esiin pistävä. Pe-
säke on pitkäperäinen ja sivulle kaartuva. Itiöt 
ovat melko pieniä, n. 20 μm.

Isohuurresammal on erilaisilla kasvupai-
koillaan suuresti muunteleva, ja se saattaa olla 
vaikea erottaa etenkin purokasvupaikoilla sirp-
pihuurresammalesta P. falcata. Tämä on kuiten-
kin useimmiten isokokoisempi, vähähaarainen 
ja kellanruskea. Lehdet ovat kapeampia ja ty-
vinurkkasoluryhmä vähemmän reunaa kohti 
levenevä. Haaralehdet ovat varsilehtien kaltai-
sia mutta pienempiä. Pohjanhuurresammal P. 
decipiens on pienikokoisempi, sen lehdet ovat 
hyvin leveätyvisiä ja tyvinurkkasoluryhmä on 
voimakkaasti levenevä. Lavan solut ovat lyhy-
ehköjä ja niiden keskellä on useimmiten papil-
li. Sirohuurresammalen Cratoneuron filicinum 
lehdet ovat poimuttomia ja lavan lyhyet solut 
papillittomia.
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uhanalaiset hetehorsma Epilobium alsinifolium 
ja lettorikko Saxifraga hirculus.

Kannan kehitys ja uhanalaisuus
Isohuurresammalen levinneisyyskuva on tun-
nettu huonosti. Usein iso- ja sirppihuurresam-
malta ei ole erotettu toisistaan. Isohuurresam-
malesiintymiä tunnetaan Perä-Pohjanmaan ja 
Inarin Lapin väliseltä alueelta yhteensä 27, näis-
tä yhdeksän on nykyesiintymiä. Tervolan (PeP) 
Konttikivalosta isohuurresammal löydettiin 
vuonna 2000. Sammalen eteläisin esiintymä on 
Koillismaalla Kuusamon Iivaaralla (1964–2006). 
Oulangan kansallispuistosta sammal on tunnet-
tu pitkään, ja havaintoja on useista paikoista: sitä 
on löydetty Korvasvaaran etelärinteen lähteistä 
ja lähdepuroista, etenkin Sirkkapuron (Uopa-
janpuron) vesikiviltä (1936–2006) ja Purkupu-
taansuolta (1967–2006), sekä Oulankajoen etelä-
puolelta Ansapurolta (2006). Sallan puolelta se 
on kerätty Savinajoen itärannan kalliolta (1937). 
Tuore uusi löytö isohuurresammalesta on Sal-
lan Aatsingin Koutoivasta 2003. Kittilästä (KiL) 
sammal tunnetaan kolmelta lähekkäiseltä pai-
kalta (Loukisen tammi 1963, 2001, Tarpomapää 
1991, 2001 ja Maitokaltionoja 2006). Enontekiöltä 
(EnL) isohuurresammalesta on vanhoja näytteitä 
Mallan ja Saanan seudulta. Inarista (InL) sammal 
on kerätty lähdepurosta Lemmenjoen kansallis-
puiston Pojuskaidilta (2001). Utsjoelta tunnetaan 
Kevojoen latvoilta kaksi lähde-esiintymää (1984) 
sekä kaksi vanhaa näytettä 1800–1900 -lukujen 
vaihteesta kunnan pohjoisosista (Koadniljohka 
ja Naamisjoki).

Monen muun lähdesammalen tapaan iso-
huurresammal on todennäköisesti menettänyt 
kasvupaikkojaan kalkkiseuduilla lähteiden oji-
tusten ja purojen perkausten takia. Mahdollisesti 
umpeenkasvukin on ollut joillakin paikoilla sille 
tuhoisa. Ojitukset ja vesirakentaminen ovat lajin 
nykyesiintymiä uhkaavia tekijöitä.

Uhanalaisuus Euroopassa
EUR: LC, EST: LC, NOR: LC, SWE: LC
Isohuurresammal ei ole uhanalainen Euroo-
passa eikä Suomen lähialueilla. Uhanalaisuus-
tilanne monissa Euroopan maissa on epäsel-

vä, koska iso- ja sirppihuurresammalta ei ole 
erotettu toisistaan. Hollannissa laji on erittäin 
uhanalainen. 

Suojelu
Suurin osa isohuurresammalen kasvupaikois-
ta on suojelualueilla. Lähes kaikki Kuusamon 
kasvupaikat ovat Oulangan kansallispuistossa 
tai sitä laajemman Natura 2000 -rajauksen si-
sällä. Myös Iivaaran esiintymä kuuluu Natura 
2000 -alueeseen, samoin Sallan Aatsingin kas-
vupaikat. Kittilässä Loukisen tammi ja Maito-
kaltionoja ovat Natura 2000 -alueella, ja myös 
Tarpomapään esiintymä on Natura 2000 -raja-
uksen sisällä. Enontekiön esiintymät ovat Mal-
lan luonnonpuistossa ja todennäköisesti Saanan 
luonnonsuojelualueella. Inarissa sammalta on 
Lemmenjoen kansallispuistossa, ja Utsjoen kaksi 
eteläisempää havaintoa ovat Kevon luonnon-
puistossa.

Tervolan itäosassa Konttikivalon pohjoispuo-
lella löydetylle esiintymäpaikalle tulee perustaa 
luonnonsuojelualue. Sallan Aatsinginhaudassa 
olevien esiintymien tila ja suojelutarve on selvi-
tettävä. Utsjoen pohjoisemmat vanhat havainto-
paikat tulee yrittää paikallistaa ja mahdollisesti 
löytyvät esiintymät suojella. Myös Kuusamon 
ja Enontekiön suojeltujen vanhojen esiintymien 
tarkka sijainti ja tila on syytä selvittää. Mahdol-
lisesti jotkut kasvupaikat tarvitsevat ennallis-
tamista.

Synonyymit
Cratoneuron commutatum (Hedw.) G.Roth var. com-
mutatum
Palustriella commutata var. fluctuans (Schimp.) 
Ochyra
P. commutata var. sulcata (Lindb.) Ochyra

Kirjallisuus
Hedenäs 1993, 2003, Hedenäs & Kooijman 2004, 
Tuomikoski 1939

Viittaus
Ulvinen, T. 2009: Palustriella commutata – vaa-
rantunut.

Phaeoceros carolinianus (Michx.) Prosk.

puikkosammal, gul nålfruktmossa
Hävinnyt RE

Heimo: Anthocerotaceae Lahko: Anthocerotales Luokka: Anthocerotopsida

Tunnistaminen
Puikkosammal on tummanvihreinä, halkaisijal-
taan alle 2 cm ruusukkeina paljaalla multamaal-
la kasvava sarvisammal. Sen litteiden röyhelö-

mäisten sekovarsien liuskat ovat leveitä, hieman 
kärjistään kohenevia ja pinnalta sileitä. Seko-
varren laita on ehyt tai hieman risareunainen. 
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Keskiosistaan sekovarsi on 6–10 solukerroksen 
paksuinen, mutta laidoilla vain yksisolukerrok-
sinen. Hieman läpikuultavan sekovarren sisäl-
lä sijaitsevat Nostoc-sinilevää sisältävät ontelot 
erottuvat tummina pisteinä. Puikkosammalen 
itiöpesäke on sarvi- tai puikkomainen, 1–4 cm 
mittainen ja itiöiden kypsyessä kärkiosastaan 
keltainen. Pesäkkeen seinämässä on ilmarakoja 
tiheässä. Keltaiset itiöt ovat halkaisijaltaan 30–40 
µm ja pinnaltaan papillikkaita.

Puikkosammal muistuttaa samanlaisil-
la kasvupaikoilla esiintyvää sarvisammalta 
Anthoceros agrestis. Sarvisammalen vaalean-
vihreässä sekovarressa on limaonteloita, jotka 
puikkosammalelta puuttuvat. Sarvisammalen 
itiöpesäkkeet tummuvat kärjistään mustien, 
piikkisten itiöiden kypsyessä. Puikkosamma-
len sekovarsi saattaa muistuttaa myös maksa-
sammaliin kuuluvan yleisen röyhelösammalen 
Blasia pusilla ruusukemaisia sekovarsia, joissa 
myös on pisteinä erottuvia sinileväkolonioita. 
Röyhelösammalen itiöpesäkkeet ovat kuitenkin 
samanlaisia kuin muilla maksasammalilla; niis-
sä on läpikuultavan hennon perän päässä tum-
ma pyöreähkö neliliuskaisesti avautuva pesäke. 
Lisäksi röyhelö sammalen sekovarsilla esiintyy 
yleisesti kahdenlaisia itujyväsiä, ja niillä on jos-
kus pullomaisia itujyväsmaljoja. Myös vaalean 
kellanvihreä väri erottaa röyhelösammalen ruu-
sukkeet puikkosammalesta. 

Levinneisyys
Puikkosammal on levinnyt laa-
jalle lauhkealle ja subtrooppiselle 
vyöhykkeelle. Länsi-, Keski- ja 
Itä-Euroopassa puikkosammalta 
tavataan aina Pohjois-Venäjälle 
ja Balkanille ulottuvalla alueella. 
Aasiassa se tunnetaan Turkista ja 
Kaukasukselta Pohjois-Intiaan, ja 
edelleen Itä- ja Kaakkois-Aasiaan 
ulottuvalta alueelta. Tyynenme-
ren alueella ja Afrikassa puikko-
sammalta tavataan laajalti. Poh-
jois-Amerikassa puikkosammal 
tunnetaan sekä itä- että länsiran-
nikoilla, mutta se puuttuu Kallio-

vuorten alueelta. Lisäksi sitä tavataan Keski- ja 
Etelä-Amerikassa. Sammal tunnetaan kuumien 
lähteiden ympäristöstä Islannista ja Atlantin 
saarilta. Pohjoismaissa puikkosammal on harvi-
nainen alueen eteläosissa, ja se tunnetaan myös 
Baltian maista. Suomessa puikkosammalella on 
yksi tunnettu esiintymä. U.

Biologia
Suomessa tavattu puikkosammalen kanta on 
yksikotinen. Itiöpesäkkeet ovat tavallisia. Itiöt 
ovat melko suuria, joten niiden kaukolevintä-

kyky lienee rajallinen, vaikka lajin onkin todettu 
voivan levitä valtamerten saarille hyvinkin pitki-
en matkojen takaa.

Puikkosammal kasvaa paljastuneella kostealla 
hienojakoisella hiekka- tai multamaalla pelloilla 
ja ojanpenkoissa. Se karttaa kalkkipitoista maata. 
Sarvisammalen tapaan yksivuotisella puikkosam-
malella on maassa itiöpankki. Itiöpankin ansiosta 
puikkosammal voi mahdollisesti levitä rikkakas-
viluonteisesti siirrettävän mullan mukana.

Seuralaislajit
Seuralaissammalista suomalaisella löytöpaikalla 
ei ole tietoa. Muualla puikkosammalen seuralai-
sina mainitaan paljastuneen kostean peltomaan 
sammalia kuten sarvisammal ja röyhelösammal. 

Kannan kehitys ja uhanalaisuus
Puikkosammal on tavattu Suomessa Helsingin 
Kumpulassa 1876 ruispellossa. Vanha esiintymä 
on hävinnyt, eikä puikkosammalta ole tavattu 
sen jälkeen. Esiintymän alkuperästä ei ole tar-
kempaa tietoa, mutta se on tulkittu vakinaiseksi. 
Koska puikkosammalen itiöt voivat muodostaa 
itiöpankin ja ulkomailta tuodaan paljon puutar-
hakasvien taimia, on mahdollista että tilapäisiä 
esiintymiä syntyy maassamme etenkin ilmaston 
lämpenemisen myötä. Toisaalta puikkosammal 
on taantunut monissa Euroopan maissa rakenta-
misen, maankäytön ja viljelytapojen muutosten 
(mm. lannoitus ja torjunta-aineiden käyttö) ja um-
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peenkasvun seurauksena. Lajin häviämisen Suo-
mesta arvellaan aiheutuneen samoista syistä. 

Uhanalaisuus Euroopassa
EUR: LC, EST:R, NOR:VU, SWE: NT
Puikkosammal ei ole uhanalainen Euroopassa. 
Se on luokiteltu harvinaiseksi Virossa. Norjassa 
se on vaarantunut. Se on luokiteltu erittäin uhan-
alaiseksi Brittein saarilla, Puolassa, Sveitsissä ja 
Itävallassa, ja vaarantuneeksi Hollannissa, Lu-
xemburgissa, Saksassa ja Slovakiassa. Ruotsissa 
puikkosammal on käsitelty silmälläpidettäväksi 
luokitellun Phaeoceros laevis -lajin alalajina.

Suojelu
Puikkosammalta on syytä etsiä sopivilta kas-
vupaikoilta Etelä-Suomesta mukaan luettuina 

taimitarhat ja puutarhaviljelmät. Mikäli puik-
kosammal löydetään maastamme uudestaan, 
on sen tilanne tarpeen selvittää ja uhanalaisuus 
arvioida ottaen huomioon lajin yleinen taantu-
minen muualla Euroopassa. 

Synonyymit
Phaeoceros laevis (L.) Prosk. subsp. carolinianus 
(Mich.) Prosk.

Kirjallisuus
Bisang & Hallingbäck 1998, Muñoz ym. 2004, 
Rassi ym. 2001

Viittaus
Laaka-Lindberg, S. 2009: Phaeoceros carolinia-
nus – hävinnyt.

Philonotis calcarea (Bruch & Schimp.) Schimp.

kalkkilähdesammal, kalkkällmossa
Vaarantunut VU Alc

Heimo: Bartramiaceae Lahko: Bryales Luokka: Bryopsida

Tunnistaminen
Kalkkilähdesammal on suurikokoinen, niukasti 
ja epäsäännöllisesti haarainen, tiheinä, 5–10 (–20) 
cm korkeina mättäinä kalkkilähteissä tai letoilla 
kasvava kärkipesäkkeinen lehtisammal. Kasvi 
on roteva, kirkkaan- tai vaaleanvihreä. Varsileh-
det ovat 1,8–3,0 mm pitkiä, terävään kärkeen 
tasaisesti suippenevia ja tyvestä toisinaan pitkit-
täispoimuisia ja ainakin verson kärjessä yhteen 
suuntaan käyriä. Lehden tyvi erkanee varresta 
terävässä kulmassa. Lehden reuna on yleensä 
ainakin osittain taakäänteinen. Hampaat ovat 
kärkiosassa teräviä ja etuviistoja, lehden tyvi-
osassa on laitasolujen väliseinän kohdalla kak-
soismamillit. 

Keskisuoni on vahva, vaaleanruskea, tyves-
tä (80–)128–240 µm leveä, ja se yltää lehden 
kärkeen tai on ulospistävä. Solut ovat lehden 
leveimmällä kohdalla 48–88 µm, jopa 128 µm 
pitkiä ja 10–24 µm, jopa 32 µm leveitä, varsin 
säännöllisiä, jokseenkin suorakaiteenmuotoisia, 
ja ne ovat suurimmillaan lehden tyviosassa lä-
hellä keskisuonta. Mamilli on säännönmukai-
sesti kunkin solun tyviosassa, ja niitä on lehdissä 
lähes kauttaaltaan, mutta ne ovat heikosti nä-
kyviä, läpikuultavia. Ruskeita juurtumahapsia 
on varsilla runsaasti. Pesäkeperät ovat n. 4 cm 
pitkiä, itiöpesäkkeet pyöreähköjä tai munuais-
maisia, sivulle kaartuvia tai vaakasuoria, kuiva-
na uurteisia. Itiöt ovat karkean papillikkaita, n. 
21–25 µm, jopa 30 µm halkaisijaltaan. Siittiöpe-
säkkeistön suojuslehdet ovat teräväkärkisiä.

Philonotis-suvun sammalilla ul-
konäkö vaihtelee vesisammalten 
tapaan suuresti kasvuympäristön 
mukaan. Etenkin nuoret, varjoi-
silla kohdilla tai vedessä upoksis-
sa kasvaneet versot ovat vaikeasti 
määritettäviä. Määrittämisessä on 
syytä katsoa myös edellisvuotista 
kasvukauden lopussa muodos-
tunutta versonosaa. Todennäköi-
sesti kalkkilähdesammalella on 
myös geneettistä muuntelua, joka 
tunnetaan kuitenkin huonosti.

Tyypillisimmillään kalkkiläh-
desammal on helposti tunnistetta-
va. Se on selvästi suvun kookkain 
laji. Lehdet ovat tunnusomaisen käyriä, kärjestä 
kapean sirppimäisiä, ja keskisuoni on vankempi 
kuin suvun muilla lajeilla. Varren ja keskisuonen 
väritys on vähemmän punainen kuin useimmil-
la lähdesammalilla. Särmälähdesammalella P. 
seriata on niin ikään vahvahko keskisuoni, mutta 
se on selvästi punainen ja selkäpuolelta karhe-
an mamillikas ja kaartuu tyveltä vahvasti ulos. 
Juurtumahapsia särmälähdesammalella on niu-
kasti, ja lehtien kierteinen viisirivisyys on hyvin 
selvää, toisin kuin kalkkilähdesammalella. Sär-
mälähdesammal on lisäksi karujen lähteiden laji. 
Purolähdesammalen P. fontana lehden tyvi on 
puikea ja lehti on nopeasti kapeneva, toisinaan 
kuitenkin pitkäkärkinen. Siittiöpesäkkeistön 
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suojuslehdet ovat tylppäkärkisiä. Solujen pituus 
lehden leveimmällä kohdalla lähellä keskisuonta 
on tärkeä lajit erottava tuntomerkki: kalkkiläh-
desammalella ainakin osa lavan soluista on yli 
60 µm pitkiä, pidempiä kuin muilla lähdesam-
malilla.

Levinneisyys
Kalkkilähdesammal on laajalti levinnyt vanhalla 
mantereella lauhkealla ja boreaalisella vyöhyk-
keellä. Se tunnetaan lähes koko Euroopasta, ja 
se on yleisempi alankoalueilla kuin vuoristoissa, 
joissa sitä tavataan subalpiiniseen vyöhykkeeseen 
saakka. Lajia on löydetty myös Pohjois-Afrikasta, 
Lähi-Idästä Afganistania myöten, Himalajalta ja 
Tiibetistä. Amerikan puolelta laji tunnetaan vain 
eteläisestä Grönlannista. Sammalta on myös Fär-
saarilla. Sitä on kaikissa Baltian maissa. Venäjältä 
se tunnetaan Karjalan tasavallasta, mm. Laatokan 
Karjalasta ja Paanajärveltä, sekä Murmanskin alu-
eelta Kutsasta. Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa 
lajia kasvaa useimmissa maakunnissa. Suomes-
sa kanta on vahvin toisaalta Ahvenanmaalla, 
toisaalta Kainuun ja Koillismaan vaara-alueilla; 
lisäksi vain Pohjois-Savosta ja Pohjois-Karjalasta 
on hajahavaintoja. A, PS, PK, Kn, Ks.

Biologia
Kalkkilähdesammal on kaksikotinen, ja itiöpe-
säkkeet ovat melko harvinaisia. Sammalen leviä-
miskyky on ilmeisen huono, sillä se ei ole levin-
nyt Vaara-Suomesta geologisesti nuorille maille 
Ahvenanmaata lukuun ottamatta, minne sammal 
lienee saapunut Ruotsista tai Baltiasta. 

Kalkkilähdesammal on kalkinvaatija, ja riittä-
vän kalkkipitoiset lähteiset suot ovat eteläisessä 
Suomessa harvassa Ahvenanmaata lukuunotta-
matta. Kainuun liuskealueella ja Kuusamossa on 
sammalelle sopivia kalkkilähteitä, lähdepurojen 
varsia ja ohutturpeisia tihkuvia letonreunoja, 
mutta sielläkin lajia on harvassa. Purokivillä 
sammal voi kasvaa ajoittain veden alla.

Seuralaislajit
Kalkkilähdesammalen seuralaislajeina esiinty-
vät meillä useimmat vaateliaat lähde- ja letto-
sammalet, esim. isohuurresammal → Palustriel-
la commutata, pohjanhuurresammal P. decipiens, 
sirppihuurresammal P. falcata, lettohiirensammal 
Bryum pseudotriquetrum, lettoväkäsammal Cam-
pylium stellatum, mustapääsammal Catoscopium 
nigritum, lettokilpisammal Cinclidium stygium, 
sirohuurresammal Cratoneuron filicinum, letto-
sirppisammal Scorpidium cossonii, lettonauha-
sammal Aneura pinguis, lähdehammassammal 
Leiocolea bantriensis ja lettohammassammal L. 
rutheana.

Kannan kehitys ja uhanalaisuus
Kannan tila on ollut huonosti tiedossa, eikä 
lajiin ole osattu meillä kiinnittää huomiota. 
Kalkkilähdesammalelle sopivia kasvupaikko-
ja on kuitenkin Suomessa niukasti, ja laji on 
harvinaisempi kuin on luultu. Kaikkiaan tun-
netaan kolmisenkymmentä esiintymää, näistä 
nykyhavaintioja on paristakymmenestä. To-
dennetusti hävinneitä esiintymiä on vain vä-
hän, koska monet kasvupaikat on suojeltu jo 
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varhain. Ahvenanmaalla lajin mainitaan olevan 
”ej särdeles sällsynt” viime vuosisadan alussa. 
Näytteitä on Eckeröstä, Finströmistä, Getasta, 
Hammarlandista, Jomalasta ja Saltvikista. Oji-
tus on ilmeisesti tuhonnut kasvupaikkoja. Silti 
viimeaikaisiakin löytöjä on useita. Kuopion (PS) 
Korsumäen suojeltua esiintymää uhkaa liialli-
nen varjostus. Juuan (PK) Polvelan esiintymä 
on ilmeisesti hävinnyt ojituksen seurauksena, 
sillä sammalta on paikalta turhaan haettu. Kai-
nuussa sammalta on Paltamossa, Puolangalla 
ja Suomussalmella, kaksi esiintymää kussakin 
kunnassa. Näistä Suomussalmen Toskansuon 
esiintymä on ojitetulla suolla ja Paltamon Sär-
kisen esiintymän hydrologinen tila on hieman 
häiriytynyt. Koillismaalla Kuusamossa on lajia 
runsaimmin Suomessa. Useimmat kasvupaikat 
ovat Oulangan kansallispuistossa ja lähialueilla 
Liikasenvaarassa. Erillisesiintymiä on Rukajär-
ven itäpuolella ja Kouvervaarassa.

Uhanalaisuus Euroopassa
EUR: LC, EST: LC, NOR: LC, SWE: LC
Kalkkilähdesammal ei ole uhanalainen Euroo-
passa. Se on Saksassa vaarantunut, Hollannissa 
silmälläpidettävä ja Portugalissa harvinainen. 
Venäjällä Karjalan tasavallassa ja Murmanskin 
alueella sitä pidetään taantuneena. 

Suojelu
Valtaosa Manner-Suomen esiintymistä on suo-
jelualueilla ja Natura 2000 -alueilla, pääosin 
Oulangan kansallispuiston alueella. Muutama 
kasvupaikka on suojelualueiden ulkopuolella. 
Esimerkiksi Kuusamon Putaanlampien ja Suo-
mussalmen Viinikanmeren esiintymät sijaitsevat 
juuri suojelualueen ulkopuolella; jälkimmäistä 
saattaa uhata vuolukiven louhinta. Suomus-
salmen Toskansuolla ja ehkä myös Paltamon 
Särkisellä lajin säilyminen edellyttäisi suojelun 
lisäksi aktiivisia ennallistamistoimia. Joiden-
kin esiintymien nykytila ei ole tiedossa. Laji on 
myös saattanut jäädä huomiotta, vaikka sopi-
vat elinympäristöt ovatkin suhteellisen hyvin 
tutkittuja. Sammalen tilanne Ahvenanmaalla on 
syytä selvittää ja ryhtyä toimiin kannan säilyt-
tämiseksi siellä.

Synonyymit
-

Kirjallisuus
Field 1963, Rancken 1914, Shaw 2006

Viittaus
Sallantaus, T. & Ulvinen, T. 2009: Philonotis cal-
carea – vaarantunut.

Physcomitrium sphaericum (C.F.Ludw. ex Schkuhr) Brid. 

pallosuppusammal, klothuvmossa 
Hävinnyt RE

Heimo: Funariaceae Lahko: Funariales Luokka: Bryopsida

Tunnistaminen
Pallosuppusammal on alle 5 mm 
korkea kärkipesäkkeinen leh-
tisammal. Lehdet ovat tiiviinä 
ruusukkeena, koveria, munan-
muotoisia tai puikeita, tylppiä tai 
teräväkärkisiä, reunoiltaan lähes 
ehyitä ja tasaisia. Keskisuoni on 
ennen kärkeä päättyvä. Lehden 
reunuksen solut ovat keskiosan 
soluja kapeampia. Itiöpesäkkeen 
 perä on hyvin lyhyt, alle 2 mm. Pe-
säke on tyhjänä puoli pallomainen, 
ja suuvarus puuttuu. Itiöt ovat 
melko kookkaita, 25–32 µm, ja 
niissä on papilleja. 

Sukulaislaji päärynäsuppusam-
mal P. pyriforme on jo maastossa erotettavissa 
pallosuppu sammalesta mm. reunoiltaan ham-
paisten lehtien ja pitkä peräisen päärynänmuo-
toisen itiöpesäkkeen perusteella. 
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Levinneisyys
Pallosuppusammal esiintyy laajalti Euraasian 
lauhkeilla ilmastoalueilla Intian keskiosia, Ja-
pania ja Koreaa myöten. Baltiasta lajia ei ole 
löydetty. Venäjällä siitä on vanhoja havaintoja 
Leningradin alueelta. Ruotsista se tunnetaan 
vain yhdeltä paikalta (1915–1917). Suomessa 
sitä on tavattu maan eteläosissa kahdelta pai-
kalta. EH, ES. 

Biologia
Itiöpesäkkeitä esiintyy säännöllisesti, ja itiöt 
kypsyvät yleensä syksyllä. Kookkaat papillik-
kaat itiöt leviävät todennäköisesti laiduntavien 
eläinten tai lintujen mukana. Monien muiden 
paljaan maan lajien tapaan pallosuppusamma-
lellakin saattaa olla itiöpankki maaperässä. 

Pallosuppusammal kasvaa ajoittain tulvan-
alaisissa ympäristöissä savi- tai mutamaalla. 
Sen voi tavata järven- ja joenrannoilta, ojista, 
savenottokuopista ja lampareista. Sammal on 
yksivuotinen ja se vaatii sopivaa tulvimisen ja 
kuivahtamisen rytmiä sekä paljasta ravinteista 
maata. Se on luultavasti hyötynyt rantaympäris-
töjen ja muiden kosteikkojen laidunnuksesta. 

Seuralaislajit
Seuralaisina voi kasvaa muita kausittain tul-
vanalaista ja ajoittain kuivahtavaa savimaata 
suosivia sammalia kuten nuppusammal Phys-
comitrella patens ja orvonsammal Pseudepheme-
rum nitidum sekä röyhelösammal Blasia pusilla ja 
ruusukehanka sammal Riccia sorocarpa. 

Kannan kehitys ja uhanalaisuus
Pallosuppusammal on tavattu Suomessa Asik-
kalassa (EH) vuonna 1865 ja Lappeenrannassa 
(ES) savisesta ojasta vuonna 1906. Lajille sovel-

tuvat elinympäristöt ovat vähentyneet mm. oji-
tusten, maatalous ympäristöjen ja maankäyttö-
muotojen muutosten kuten keinolannoituksen, 
salaojituksen sekä rantalaidunnuksen vähene-
misen vuoksi. Pallosuppusammal on herkkä elin-
ympäristön muutoksille kuten umpeen kasvulle, 
rehevöitymiselle ja kasvu ympäristöjen vesita-
louden muutoksille.

Uhanalaisuus Euroopassa 
EUR: LC, EST: -, NOR: -, SWE: RE 
Pallosuppusammalta ei ole luokiteltu Euroopas-
sa uhanalaiseksi, vaikka kanta on taantunut voi-
makkaasti. Se on luokiteltu hävinneeksi Ruot-
sissa, Puolassa, Hollannissa ja Italiassa. Se on 
lisäksi uhanalainen Belgiassa, Iso-Britanniassa, 
Itävallassa, Luxemburgissa, Saksassa, Tšekissä, 
Sveitsissä, Serbiassa ja Unkarissa. 

Suojelu 
Pallosuppusammalen vanhat kasvupaikat eivät 
sijaitse suojelualueilla. Pallosuppusammalta 
tulee edelleen etsiä sopivista elinympäristöistä. 
Mahdollisesti löydettävien esiintymien elinym-
päristöjen säilyminen tulee turvata hoitotoimin, 
kuten laiduntamalla tai maanpintaa laikutta-
malla. 

Synonyymit
-

Kirjallisuus
Cronberg 1998i, During 2001

Viittaus
Syrjänen, K. 2009: Physcomitrium sphaericum 
– hävinnyt. 

Plagiobryum demissum (Hook.) Lindb. 

pahtaseitasammal, röd puckelmossa
Äärimmäisen uhanalainen CR §  •  D2

Heimo: Bryaceae Lahko: Bryales Luokka: Bryopsida

Tunnistaminen
Pahtaseitasammal on parin millimetrin kor-
kuisia vihreän ruskeita tai punertavanruskeita 
kasvustoja muodostava kärkipesäkkeinen leh-
tisammal. Lehdet ovat pitkänomaisia, tasaisesti 
kärkeä kohden kapenevia ja niissä on vahvana 
erottuva, punertava keskisuoni, joka on ylem-
missä lehdissä ulospistävä. Pesäkeperä on seita-
sammalten suvulle tyypillinen lyhyt ja tanakka, 
pesäkkeen alapuolelta jyrkästi sivulle taittunut. 
Muodoltaan päärynämäinen pesäke on hiukan 

kallistunut muttei aivan vaakasuora. Siinä on 
kapea kaulaosa, joka on pituudeltaan yli puolet 
pesäkkeen kokonaispituudesta. Itiöt ovat kool-
taan n. 30–32 µm ja ne jäävät usein neljän itiön 
ryppäiksi (kooltaan n. 45–50 µm). Itiöpesäkkeel-
lisenä pahtaseitasammalen tunnistaa helposti 
erikoisen muotoisista pesäkkeistä ja taipuneesta 
pesäkeperästä. 

Pahtaseitasammalen itiöpesäkkeettömät ver-
sot voi helposti sekoittaa lähisukuisiin hiiren-
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sammaliin Bryum spp., sekä suvun toiseen lajiin, 
lapinseitasammaleen P. zieri. Maastossa pahta-
seitasammalen voi erottaa niistä kasvustojen 
punertavan värisävyn, itiöpesäkkeen muodon 
ja lehtien muodon perusteella. Pahtaseitasam-
malen itiöpesäkkeen pesäkeosa on päärynän 
muotoinen ja hiukan kallellaan kun taas lapin-
seitasammalella pesäke on pitkänomainen ja 
vaakasuorassa pesäkeperään nähden. Lapinsei-
tasammalen itiöpesäkkeettömät versot muistut-
tavat verson yläosan valkosävyisten lehtien an-
siosta hopeahiirensammalta, kun taas pahtasei-
tasammalella lehdistä valkoinen sävy puuttuu. 
Lehdet ovat lapinseitasammalella lajiparistaan 
poiketen hiukan koveria, vartta vasten painu-
neita ja pyöreän soikeita. Lapinseitasammalen 
kasvustot ovat noin 1–2 cm korkeita. Pieniko-
koisista hiirensammalista itiöpesäkkeettömät 
seitasammalet erottaa lehtien laidan reunukset-
tomuuden avulla.

Levinneisyys
Pahtaseitasammal esiintyy 
pohjoisen pallonpuoliskon 
vuoristoissa ja arktisilla alu-
eilla Euraasiassa ja Pohjois-
Amerikassa. Euroopassa lajia 
tavataan vuoristoissa Etelä-
Eurooppaa lukuunottamatta. 
Pohjoismaissa ja Venäjällä 
Murmanskin alueella pahta-
seitasammal on harvinainen 
ja paikoittainen. Sitä on myös 
Islannissa ja Huippuvuorilla. 
Sekä Ruotsissa että Norjassa 
levinneisyys rajoittuu Skan-

deille. Baltian maissa pahtaseitasammalta ei 
tavata. Suomessa kaikki esiintymät sijaitsevat 
Luoteis-Enontekiöllä. EnL

Biologia
Pahtaseitasammal on kaksikotinen, ja kasvus-
toissa esiintyy itiöpesäkkeitä. Viidestä Suomen 
pahtaseitasammalhavainnosta kuitenkin vain 
kolmessa kasvustossa on havaittu itiöpesäkkei-
tä, ja näistäkin yhdessä niitä oli vain viisi. Itiöt 
ja itiöryppäät ovat varsin suuria, mikä lyhen-
tänee levintäetäisyyksiä. Skandinavian alueella 
itiöt kypsyvät loppukesän tai syksyn aikana. 
Suvuttomaan levintään erikoistuneet rakenteet 
puuttuvat.

Sammal kasvaa tunturialueiden kalkkipitoi-
sen maan peittämillä kallioterasseilla, kalkki-
kallioiden koloissa ja paljaalla maalla. Suomen 
ainoat pahtaseitasammalesiintymät ovat alapal-
jakan tunturikankaan kalkkipitoisella humus- 
tai turvemaalla ja pahdan pärskevetisen hyllyn 
raossa ravinteisella ohuella humuksella. 

Seuralaislajit
Enontekiön Saana-tunturilla kerätyissä näyt-
teissä pahtaseitasammalen seuralaisina on 
kalkinsuosijasammalia kuten kurulehväsam-
mal Cyrtomnium hymenophylloides, haprakierto-
sammal Tortella fragilis ja pärskekinnassammal 
Scapania cuspiduligera. Ruotsissa seuralaisina on 
tavattu mm. kalkkikahtaissammal Distichium 
capillaceum, limisiimasammal Myurella julacea ja 
härmäsammal Saelania glaucescens. Annjalonjin 
pahta on Saanan tapaan tunnettu vaateliaasta 
sammal- ja putkilokasvilajistostaan. Siellä pah-
taseitasammal kasvaa yksinään kapean hyllyn 
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raossa. Lähistöllä kallioraoissa kasvavat mm. 
pahtahanhikki Potentilla nivea, sinirikko Saxif-
raga oppositifolia, mustasara Carex atrata, lapin-
maarianheinä Hierochloe odorata subsp. odorata, 
kesämaksaruoho Sedum annuum, karvamaksa-
ruoho S. villosum ja vaateliaista sammalista mm. 
lapinpaasisammal Schistidium tenerum. 

Kannan kehitys ja uhanalaisuus
Pahtaseitasammalta on Suomesta löydetty vain 
kahdesta paikasta Enontekiön Lapista. Saanan 
luoteisrinteeltä on havaintoja hiukan eri koh-
dista neljältä vierailukerralta vuosina 1935, 
1975, 1990 ja 1999. Löydetyt kasvustot ovat ol-
leet niukkoja, vain muutaman neliösenttimetrin 
kokoisia ja itiöpesäkkeitä niissä on ollut muu-
tama tai ei ollenkaan. Niukkuudestaan huoli-
matta pahtaseitasammalen kanta Saanalla on 
siis säilynyt kymmeniä vuosia vakaana, mutta 
kasvustojen koko on huolestuttavan pieni. Laji 
löytyi Annjalonjin pahdalta vuonna 2006. Myös 
kyseinen esiintymä oli niukka, vajaan desimet-
rin laajuinen muutaman kymmenen itiöpesäk-
keen ryhmä. 

Pahtaseitasammalen suurin uhka lienee 
harvojen kasvustojen katoaminen sattuman-
varaisten tekijöiden takia. Tunturikankaalta 
paljastuneelta turvemaalta löydetyt kasvustot 
voivat helposti hävitä esimerkiksi roudan tai 
porojen aiheuttaman kasvualustan kulumisen 
takia. Toisaalta esimerkiksi porojen tallaamisen 
aiheuttama maanpinnan rikkoutuminen saat-
taa myös tarjota pahtaseitasammalelle uusia 
kasvupaikkoja ja edesauttaa lajin selviytymistä 

tunturikankaan kasvien joukossa. Ainakin yksi 
Saanan pahtaseitasammallöydöistä on sijainnut 
poronpolulla. Ilmaston lämpeneminen saattaa 
uhata sammalen pieniä esiintymiä.

Uhanalaisuus Euroopassa
EUR: LC, EST: -, NOR: LC, SWE: LC 
Pahtaseitasammal ei ole uhanalainen Euroopas-
sa. Ruotsissa ja Norjassa sen kannat on arvioitu 
elinvoimaisiksi, vaikka kummassakin maassa 
se on harvinainen ja esiintyy paikoittaisesti. 
Venäjällä Murmanskin alueella sammal on har-
vinainen. 

Suojelu
Pahtaseitasammalen tunnetut esiintymät Suo-
messa sijaitsevat Saanan luonnonsuojelualueel-
la ja Käsivarren erämaa-alueella – Annjalonjin 
luonnonsuojelualueella. Annjalonjin suurella 
pahdalla on useita lajille sopivia kasvukohtia 
ja esiintymän laajuus tulee selvittää. Lajia tulee 
etsiä edelleen myös muiden Käsivarren suur-
tuntureiden ravinteisilta pahdoilta. Tunnettujen 
esiintymien tilaa tulee seurata. 

Synonyymit
-

Kirjallisuus
Mårtensson 1956

Viittaus
Huttunen, S. & Virtanen, R. 2009: Plagiobryum 
demissum – äärimmäisen uhanalainen.
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Plagiothecium latebricola Schimp. 

lepikkolaakasammal, alsidenmossa
Vaarantunut VU Alc

Heimo: Plagiotheciaceae Lahko: Hypnales Luokka: Bryopsida

eteläpuoliskoon Euraasiassa ja 
Pohjois-Amerikassa. Sammalta 
tavataan Baltiassa Virossa ja Liet-
tuassa. Venäjällä sitä on Leningra-
din alueella ja Karjalan tasavallas-
sa. Pohjoismaissa sitä on alueen 
etelä- ja keskiosissa Tanskassa, 
Ruotsissa ja Norjassa. Suomessa 
sammal on eteläinen, lievästi me-
reinen ja jokseenkin harvinainen. 
A–PS, SoL.

Biologia
Lepikkolaakasammal on kaksiko-
tinen ja itiöpesäkkeet ovat melko 
harvinaisia. Itujyväsiä sen sijaan 
kehittyy säännöllisesti, joskus jopa erittäin run-
saasti. Sammalen leviämiskyky ainakin paikal-
lisesti vaikuttaa kohtalaiselta: vaikkei itiöiden 
tuotto kovin yleistä olekaan, itujyvästen runsaus 
korvaa puutteen. 

Sammal suosii puronvarsien ja järvenrantojen 
varjoisia lehto-, luhta- ja korpikosteikkoja, joissa 
vallitsee korkea ilmankosteus. Useimmiten se 
kasvaa pieninä tupsumaisina kasvustoina ter-
valeppien tyvillä, juurikonkeloilla ja -mättäillä 
taikka lahopuulla ja kannoilla. 

Seuralaislajit
Lepikkolaakasammalen seuralaisina on tavattu 
lehtisammalista mm. lehtoritvasammal Amb-
lystegium serpens, isomyyränsammal Atrichum 
undulatum, suikerosammalia Brachythecium spp., 
palmusammal Climacium dendroides, metsäleh-
väsammal Plagiomnium cuspidatum, kourulaa-
kasammal Plagiothecium cavifolium, harsulaa-
kasammal P. succulentum, kilpilehväsammal 
Rhizomnium punctatum, lahosammal Tetraphis 
pellucida, nuppihuopasammal Aulacomnium 
androgynum, kantohohtosammal Herzogiella 
seligeri, soukkalehväsammal Mnium hornum 
ja metsäkamppi sammal Sanionia uncinata. Sa-
moilla kasvupaikoilla on tavattu usein myös 
korpihohtosammal → Herzogiella turfacea ja toi-
sinaan notkoritvasammal Amblystegium radica-
le. Maksasammalista sen seurassa on kasvanut 
mm. saksipihtisammal Cephalozia bicuspidata, 
kantokorvasammal Jungermannia leiantha ja la-
holimisammal Lophocolea heterophylla sekä kin-
nassammalia Scapania spp.

Tunnistaminen
Lepikkolaakasammal on hento, vihreä haarape-
säkkeinen lehtisammal, joka on laakasamma-
listamme pienin (alle 1 cm). Se kasvaa pieninä 
tupsumaisina kasvustoina erilaisilla kosteilla 
alustoilla korpimetsissä. Versot ovat epäsäännöl-
lisesti pystyhaaraisia, lehdet tasaisesti suippene-
via, teräväkärkisiä ja pitkälti johteisia. Lehtisolut 
ovat kapeita, alle 8 μm levyisiä, pitkänomaisia 
ja hieman mutkaisia. Itiöpesäke on pystyhkö, 
likimain symmetrinen ja soikea.

Lepikkolaakasammal tuottaa lähes aina itujy-
väsiä. Niitä, samoin kuin ritsoideja, kehittyy eri-
tyisistä lehden kärjen muita soluja leveämmistä 
initiaalisoluista. Nämä ovatkin pienen koon 
ohella parhaat tuntomerkit, jotka erottavat lajin 
muista laakasammalista. Lepikkolaakasamma-
len voi ehkä sekoittaa myös pikkukiiltosamma-
leen Isopterygiopsis pulchella, mutta sen lehdet 
ovat johteettomia.

Levinneisyys
Lepikkolaakasammalen levinneisyys ulottuu 
pohjoisella pallonpuoliskolla lehtimetsävyö-
hykkeen pohjoisosista havumetsävyöhykkeen 
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Kannan kehitys ja uhanalaisuus 
Lepikkolaakasammalta on löydetty maastamme 
vähän yli 90 paikalta, joista nykyhavaintoja on 
noin 50 paikalta eri puolilta Etelä-Suomea. Laji 
on ilmeisesti ollut aikaisemmin paljon yleisem-
pi, mihin viitannee se, että lajista on erityisen 
runsaasti vanhoja näytteitä Helsingistä (esim. 
Töölöstä, Munkkiniemestä ja Laajasalosta), mut-
ta niukasti uusia havaintoja. Eniten kasvupaik-
koja tunnetaan Varsinais-Suomesta (noin 20), 
Uudeltamaalta (reilu kymmenkunta) ja Etelä-
Hämeestä (yli 20). Havaintoja sammalesta on ai-
na Pohjois-Savoa myöten. Yksi selvästi erillinen 
vanha kasvupaikka tunnetaan Pelkosenniemen 
(SoL) Pyhätunturilta (1951). 

Lepikkolaakasammal on uhanalaistunut met-
sien hakkuiden, pelloksi raivausten, ojitusten 
ja rakentamisen vuoksi. Lepikkolaakasamma-
len kasvustot ovat yleensä pienialaisia ja siten 
alttiita satunnaisille häiriöille. Suurimmat uhat 
ovat kuitenkin järvenrantojen ja puronvarsien 
hakkuut, rehevien korpien ojitus ja rantaraken-
taminen. 

Uhanalaisuus Euroopassa
EUR: LC, EST: R, NOR: NT, SWE: LC
Lepikkolaakasammal ei ole uhanalainen Euroo-
passa. Se on luokiteltu Luxemburgista hävin-
neeksi tai äärimmäisen uhanalaiseksi, Venäjäl-
lä Leningradin alueella erittäin uhanalaiseksi, 

Virossa harvinaiseksi sekä Norjassa ja Saksassa 
silmälläpidettäväksi. 

Suojelu
Lepikkolaakasammalen nykykasvupaikoista 25 
on erilaisilla suojelu- ja Natura 2000 -alueilla. Sen 
esiintymiä on mm. Saaristomeren, Nuuksion, 
Linnansaaren ja Pyhätunturin kansallispuistois-
sa. Osa suojelualueiden ulkopuolisista nykye-
siintymistä on sammalen vahvoilla esiintymis-
alueilla Varsinais-Suomessa ja Etelä-Hämeessä. 

Lepikkolaakasammalen kasvupaikkojen 
turvaamiseksi rannoilla ja puronvarsissa tulee 
noudattaa näiden elinympäristöjen metsänkä-
sittelystä annettuja suosituksia ja määräyksiä. 
Erityisesti sammalen suosimia tervaleppäkos-
teikkoja on säästettävä. Lajia kannattaa etsiä 
edelleen Etelä-Suomen tervaleppäluhdista ja 
-korvista. Runsaiden elinvoimaisten esiintymien 
säilyminen tulee turvata. 

Synonyymit
-

Kirjallisuus
Hallingbäck 1998x

Viittaus
Parnela, A. 2009: Plagiothecium latebricola – vaa-
rantunut.

Plagiothecium platyphyllum Mönk.

purolaakasammal, bäcksidenmossa
Vaarantunut VU §  •  vastuulaji  •  A1c, B1+2cd

Heimo: Plagiotheciaceae Lahko: Hypnales Luokka: Bryopsida 

Tunnistaminen
Purolaakasammal on 5–10 cm 
pituinen, pystyversoisina tup-
paina tai laikkuina lähteissä, 
lähdepuroissa ja valuvesikal-
lioilla kasvava kirkkaanvihreä 
haarapesäkkeinen lehtisammal. 
Kookkaimpia ovat sen lähteissä 
kelluvat tai upoksissa kasvavat 
muodot. Versot ovat vain vähän 
litteitä, lehdet ovat melko sym-
metrisiä, kuperia ja kärkeä koh-
ti vähitellen kapenevia. Lehti-
suoni on noin puolet lehden 
pituudesta ja yläosastaan haa-
rautuva. Varma tuntomerkki 
on mikroskoopilla lehden kär-
jessä aluksi kirkkaana erottuva 
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”ikkuna”, joka muodostuu lehtivihreättömistä 
ohutseinäisistä erilaistumattomista soluista. 
Hieman vanhemmissa lehdissä voi nähdä näistä 
soluista kehittyneitä ritsoideja, joskus myös itu-
jyväsiä. Tämän solukon kuluttua pois purolaa-
kasammalen lehden kärjet ovat vanhemmiten 
reikäisiä. Itiöt ovat pieniä, n. 12 µm.

Purolaakasammal muistuttaa muita kook-
kaita laakasammalia, kuten kivilaakasammalta 
P. denticulatum var. denticulatum ja lehtolaaka-
sammalta P.denticulatum var. undulatum, mutta 
se eroaa niistä kasvutapansa ja lehden kärjessä 
sijaitsevan ritsoideja tuottavan solukon perus-
teella. Kuivilla paikoilla voivat käyrät suupuo-
lelta kuroutuneet itiöpesäkkeet ja ulkoasu tuoda 
mieleen kivilaakasammalen, mutta helpoimmin 
lajin tunnistaa pitkistä kapeasoluisista johteista, 
jotka ulottuvat lähes seuraavaksi alemman leh-
den tyvelle. Myös purosuikerosammal Brachyt-
hecium rivulare saattaa joskus olla purolaakasam-
malen näköinen. Purosuikerosammalen lehtien 
keskisuoni on kuitenkin yli ⅔ lehden pituudesta 
ja haaraton. 

Levinneisyys
Purolaakasammal on levinnyt laajalle pohjoisella 
pallonpuoliskolla, mutta se ei ole missään ylei-
nen. Se esiintyy aukkoisesti osassa Eurooppaa, 
Keski-Aasian vuoristoseuduilla, Kamtšatkalla, 
Alaskassa ja Kanadassa. Euroopan lehtimet-
sävyöhykkeellä purolaakasammal keskittyy 
vuoristoihin, pohjoisempana se kasvaa lähinnä 
havumetsäalueella. Purolaakasammalta ei tun-
neta Tanskasta eikä Baltian maista. Venäjältä se 
mainitaan Karjalan tasavallasta Laatokan Kar-
jalasta. Ruotsissa purolaakasammal tunnetaan 
maan etelä- ja keskiosasta. Etelä-Norjassa lajin 
esiintymät sijoittuvat alapaljakalle. Suomessa la-
jia on löydetty Etelä-Hämeestä Metsä-Lappiin. 
EH, ES, PH-PK, Kn, PeP, Ks, SoL, EnL.

Biologia
Purolaakasammal on yksikotinen ja ainakin 
kuivilla paikoilla kasvavat muodot tuottavat 
toisinaan itiöpesäkkeitä. Huolimatta pienistä 
itiöistä lajin kaukolevintä lienee olematonta: 
purolaakasammal ei ole levittäytynyt lounai-
sen ja eteläisen Suomen alankoalueiden harju-
lähteiköille, jotka ovat nousseet merestä vasta 
sisämaan kasvupaikkoja myöhemmin.

Purolaakasammal viihtyy varjoisissa ja pysy-
västi kosteissa ympäristöissä, etenkin lähdepu-
roissa ja lähteiköissä, toisinaan myös pysyvästi 
valuvetisillä kallioilla varsinkin vesiputousten 
pärskeiden tuntumassa. Suomessa purolaaka-
sammalen kasvupaikat ovat yleensä lähteikköjä 
harjujen tyvillä tai jäätikköjokien deltojen tuntu-
massa, ja ne sijaitsevat tavallisesti korkeimman 

jäätiköitymisen jälkeisen rantaviivan yläpuolel-
la. Muiden laakasammalten tapaan laji karttaa 
kalkkipitoisia ympäristöjä. Sammal kasvaa ta-
vallisesti kiviin tai soraan kiinnittyneenä, toi-
sinaan myös kelluvana. Laajimmat esiintymät 
käsittävät hajallaan sijaitsevia tuppaita parin-
kymmenen metrin matkalla lähdepurojen var-
sissa. Suurimmat yhtenäiset kasvustot voivat 
olla neliömetrin laajuisia.

Seuralaislajit
Purolaakasammalen seuralaisena kasvaa muita 
lähteiden ja lähdepurojen sammalia, kuten pu-
rosuikerosammal, hetealvesammal Chiloscyphus 
polyanthos, pikkuvesikonsammal Dichodontium 
pellucidum, isovesikonsammal D. palustre, roso-
purosammal Hygrohypnum duriusculum, särmä-
lähdesammal Philonotis seriata, hetevarstasam-
mal Pohlia wahlenbergii ja lähdelehväsammal Rhi-
zomnium magnifolium. Pärskekallioilla seurassa 
voivat olla mm. kalliopussisammal Marsupella 
emarginata ja purokinnassammal Scapania undu-
lata. 

Kannan kehitys ja uhanalaisuus
Purolaakasammalta on löydetty 29 paikasta, ja 
näistä 18 paikasta on havaintoja vuodesta 1990 
lähtien. Eteläisimmät havainnot ovat Etelä-Hä-
meestä Hollolasta ja Muuramesta sekä äskettäin 
(2004) löydetty Etelä-Savon kasvupaikka Hir-
vensalmella. Pohjois-Hämeestä laji tunnetaan 
Jyväskylästä ja Äänekoskelta. Pohjois-Savosta 
purolaakasammalta on löydetty etenkin Nilsiäs-
tä Kinahmin harjualueen lähteiköistä (9 paikalta 
1980-luvulla, näistä osa on tuhoutunut). Viere-
män vanhalla paikalla se yhä kasvaa (2003). 
Pohjois-Karjalassa laji kasvaa Rautavaaran Key-
ritynmäellä (1997). Kainuussa on Paltamossa yk-
si kasvupaikka, ja Puolangan ja Hyrynsalmen 
seudulta laji tunnetaan yhteensä seitsemältä 
paikalta, pääasiassa kuntien väliseltä rajaseu-
dulta Paljakan luonnonpuiston tuntumasta (ha-
vainnot 1990–2000-luvuilta). Tervolan (PeP) Pi-
savaaran luonnonpuistosta laji löydettiin 2004. 
Koillismaan havainto on Taivalkoskelta (1997). 
Pelkosenniemeltä (SoL) Pyhätunturin kansallis-
puistosta laji on löydetty ensi kerran jo vuonna 
1878. Esiintymä oli yhä olemassa vuonna 2002. 
Pohjoisin havainto on Enontekiön (EnL) Pah-
tajärveltä Pallas–Ounastunturin kansallispuis-
tosta (1988). 

Purolaakasammalen uhanalaisuuden syinä ja 
uhkatekijöinä ovat lähteikköjen hyödyntäminen, 
lähiympäristöjen ojitukset ja metsänhakkuut. 
Monet äskettäin löydetyistä kasvupaikoista ovat 
viime vuosikymmenellä muuttuneet perusteel-
lisesti ojitusten tai vedenoton vuoksi. Ainakin 
yksi sammalen suomalaisista kasvupaikoista 



TH

207Ympäristöopas 2009:  Suomen uhanalaiset sammalet

on jo hävinnyt ihmistoiminnan vaikutuksesta 
ja neljällä kasvupaikalla kasvustot ovat pahoin 
pienentyneet ja vaarassa hävitä. Useimmat esiin-
tymät ovat pienialaisia ja esiintymäpaikoillakin 
soveliasta kasvuympäristöä on tarjolla vain ra-
joitetusti.

Uhanalaisuus Euroopassa 
EUR: LC, EST: -, NOR: LC, SWE: NT 
Purolaakasammal ei ole uhanalainen Euroopas-
sa. Se on äärimmäisen uhanalainen Luxembur-
gissa ja harvinainen Espanjassa. Venäjällä se on 
luokiteltu taantuneeksi Karjalan tasavallassa. 
Ruotsissa purolaakasammal on luokiteltu sil-
mälläpidettäväksi lajiksi.

Suojelu 
Purolaakasammalen kasvupaikoista kymmen-
kunta sijaitsee erilaisilla suojelualueilla. Poh-
joisimmat esiintymät on suojeltu kattavasti. 
Esiintymistä Äänekosken Kylmähauta ja Viere-
män Mammonhauta ovat Natura 2000 -aluei-
siin kuuluvia suojelualueita. Nilsiän Kinahmin 
esiintymistä kaksi on suojelualueilla ja myös 
Puolangan–Hyrynsalmen esiintymistä kaksi 
osuu Paljakan kansallispuistoon. Eteläisimmät 

kasvupaikat ovat suojelematta lukuun ottamatta 
vanhaa sijainniltaan epätarkkaa havaintotietoa 
Hollolan Tiirismaalta, joka saattaa olla suojelu-
alueelta. Luonnontilaiset lähteet ovat kuitenkin 
vesilain mukaisia arvokkaita elinympäristöjä, ja 
metsälaki suojaa luontaisten lähdepurojen lähi-
ympäristöä hakkuilta.

Todennäköisesti osa purolaakasammalen kas-
vupaikoista on vielä löytämättä, koska kaikkia 
lajille soveltuvia lähdepuroja ei ole tarkistettu. 
Elinvoimaisimmat suojelemattomat esiintymät 
tulee suojella luonnonsuojelualueina. Joidenkin 
kasvupaikkojen tilaa voi parantaa lähteikköä en-
nallistamalla. 

Synonyymit
-  

Kirjallisuus
Fagerstén 1998, Hallingbäck 1998u, Laaka & En-
roth 1988, Saari 1994

Viittaus
Fagerstén, R. 2009: Plagiothecium platyphyllum 
– vaarantunut.

Porella cordaeana (Huebener) Moore

kalliopunossammal, stenporella
Vaarantunut VU Alc

Heimo: Porellaceae Lahko: Porellales Luokka: Jungermanniopsida

Tunnistaminen
Kalliopunossammal on likaisen kellanvihrei-
nä tai ruskehtavan vihreinä laikkuina kasvava 
maksasammal. Sen löyhästi alustanmyötäiset 
versot ovat litteähköjä, 3–8 cm pituisia ja 3–4 
mm leveitä. Varret ovat 1–2 kertaan epäsään-
nöllisen sulkahaaraisia. Kylkilehdet ovat kak-
siosaisia siten, että vatsaliuskat ovat varren 
alapinnalle vatsalehtien väleihin taitteen eli 
kölin kohdalta kääntyneitä. Köli on vain noin 

1⁄10 selkäliuskan pituudesta. Vat-
saliuskat ovat alle puolet vat-
salehtien leveydestä, kapean 
suikeita, johteisia, reunoistaan 
hieman taakäänteisiä ja usein 
aaltopoimuisia. Selkäliuskat 
ovat hieman koveria, leveän 
soikeita ja tyvipuolestaan usein 
matalahampaisia. Vatsalehdet 
ovat etäällä toisistaan, pyöre-
än neliömäisiä ja pitkä- mutta 
kapeajohteisia. Niiden laidat 
ovat usein aaltopoimuisia ja 
epäsäännöllisen hampaisia. 
Siittiöpesäkkeiden kasvulehtiä 
pienemmät suojuslehdet sijait-
sevat lyhyiden sivuhaarojen latvoissa. Niiden 
selkä- ja vatsaliuskat ovat lähes samankokoisia 
ja köli on pitkä, jopa yli puolet selkäliuskan 
pituudesta. Periantit sijaitsevat lyhyiden leh-
dettömien sivuhaarojen kärjissä. Suojuslehdet 
ovat kasvulehtiä pienempiä ja niiden selkä- ja 
vatsaliuskat lähes samankokoisia. Periantti on 



Kalliopunossammalen Porella cordaeana kanta on Suomes-
sa vahvin Lohjan seudun kosteilla ravinteisilla kallioilla. 
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tyvestään kolmiomainen ja kärjestään litteä. Pe-
riantin suu on kapea ja hieman kaksihuulisesti 
alaspäin kääntynyt, ”pusuhuulinen”.  

Kalliopunossammal on varsin muunteleva, 
kuten lähisukulaisensa runkopunossammal P. 
platyphylla. Joskus niiden erottaminen toisistaan 
voi olla vaikeaa, mutta yleensä kasvupaikat ovat 
erilaisia: kalliopunossammal kasvaa purojen 
varsilla kivillä tai puiden juurakoilla, kun runko-
punossammal taas ennen muuta kalkkivaikut-
teisilla kallioilla ja lehtokivillä sekä lehtipuiden 
rungoilla. Runkopunossammalen kylkilehtien 
vatsaliuskat ovat johteettomia ja leveydeltään 
noin puolet vatsalehtien leveydestä. Ne saatta-
vat näyttää kapeammilta, sillä vatsaliuskan lai-
dat ovat usein taakäänteisiä. Lisäksi runkopu-
nossammalen vatsalehdet ovat tiheässä ja niiden 
laidat ovat leveäjohteisia. 

Levinneisyys
Kalliopunossammalen yleislevinneisyys ulot-
tuu Euroopassa Brittein saarilta, Länsi- ja Etelä-
Euroopan yli Pohjois-Venäjälle. Sitä tavataan 
Pohjois-Afrikassa Atlas-vuoristossa ja Aasias-
sa Kaukasukselta ja Libanonista Himalajalle. 
Pohjois-Amerikassa lajia tavataan mantereen 
länsiosissa Alaskasta Kaliforniaan ulottuvalla 
alueella. Lisäksi se tunnetaan Färsaarilta, Is-
lannista ja Madeiralta. Luoteis-Venäjällä lajia 
on tavattu Karjalan tasavallassa entisen Sallan 
Kutsassa ja Murmanskin alueella. Baltiassa kal-
liopunossammal tunnetaan Virosta ja Latviasta. 
Pohjoismaissa laji on laajalle levinnyt aivan Nor-
jan pohjoisosia lukuun ottamatta. Suomessa sitä 
tavataan harvakseltaan maan eteläosissa, eril-
lisesiintymiä on Keski-Lapissa ja Enontekiöllä. 
A–U, St, EH, PS, SoL, EnL.

Biologia
Kaksikotisen kalliopunossammalen itiöpesäk-
keitä tavataan harvoin, vaikka sekä naaras- et-
tä koirasversoja esiintyy suhteellisen yleisesti. 
Sammalella ei ole suvuttomaan lisääntymiseen 
erikoistuneita rakenteita. Lisäksi itiöt ovat suh-
teellisen kookkaita, 30–50 µm, joten leviämisky-
ky lienee rajoittunut. 

Kasvupaikoillaan purojen pärskevyöhykkeen 
kivillä, purojen ja koskien penkereiden varsil-
la sekä puiden juurakoilla kalliopunossammal 
muodostaa tavallisesti pienialaisia puhtaita laik-
kuja, mutta se voi joskus esiintyä yksin versoin 
muiden sammalten seassa. Kasvupaikoiksi kel-
paavat myös hieman ravinteisten varjoisten kal-
lioiden valuvetiset seinämät, joilla se voi muo-
dostaa usean desimetrin laajuisia kasvustoja.

Seuralaislajit
Suomalaisilla kasvupaikoilla kalliopunossam-
malen seuralaisena on tavattu mm. ketjusammal 
Lejeunea cavifolia, pikkukastesammal Plagiochila 
porelloides, kalliosuomusammal → Radula lin-
denbergiana, haapasuomusammal R. complanata, 
purokinnassammal Scapania undulata, näkin-
sammalia Fontinalis spp. ja haapasuikerosammal 
Sciuro-hypnum populeum. Muualla sen seuralaisi-
na ilmoitetaan myös paasisammalia Schistidium 
spp., koskikoukkusammal Dichelyma falcatum, 
hiirensammalia Bryum spp. ja lapasammalia Pel-
lia spp. Samoilla kasvupaikoilla usein esiinty-
viä lajeja ovat myös isokastesammal Plagiochila 
asplenioides, isokämmensammal Tritomaria quin-
quedentata ja metsäpykäsammal Barbilophozia 
barbata.

Kannan kehitys ja uhanalaisuus
Kalliopunossammal tunnetaan reilusta sadas-
ta eri paikasta Etelä-Suomesta. Esiintymistä 24 
on Ahvenanmaalla, mutta näistä vain Eckerön 
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Spirkasbergetin (2001), Getan Kummelsbergetin 
(1993) ja Saltvikin Kvarnboströmmenin (2001) 
esiintymäpaikkoja voidaan pitää nykyesiintymi-
nä. Osaksi syynä esiintymäkeskittymiin Varsi-
nais-Suomessa Lohjan seudulla (31 esiintymää), 
Satakunnassa ja Pirkanmaalla (14 esiintymää) 
ja Kanta- ja Päijät-Hämeessä (15 esiintymää) on 
sammalharrastajien aktiivisuus kyseisillä alu-
eilla, mutta ilmeisesti myös kalliopunossamma-
lelle sopivia rehevähköjä kosteita puronvarsia 
ja suojaisia kalliojyrkänteitä on näillä seuduilla 
tarjolla runsaasti. Uudeltamaalta tunnetaan kak-
si esiintymää (Hyvinkää 1963, Siuntio 2003). Ko-
loveden kansallispuistosta Pohjois-Savosta laji 
löydettiin ravinteiselta kallioseinämältä 2007. 
Muista esiintymistä varsin erillisiä ovat pohjoi-
set havaintopaikat Pelkosenniemellä (SoL, 2002) 
ja Enontekiön Lapin Annjalonjilla (2006). Muilla 
alueilla suurin osa havainnoista on vähintään 
30 vuotta vanhoja, eikä niiden nykytilasta ole 
tietoa.

Tärkeimpänä uhanalaisuuden syynä pidetään 
vesirakentamista. Kalliopunossammalta uhkaa-
vat edelleen purojen ja koskien rakentaminen ja 
perkaus sekä etenkin kallionedustojen hakkuut. 
Puroesiintymiä voivat uhata myös muutokset 
veden laadussa ja virtaamassa.

Uhanalaisuus Euroopassa
EUR: LC, EST: R, NOR: LC, SWE: LC
Kalliopunossammalen kanta lienee vahva 
useimmissa Euroopan maissa. Suomen lisäk-
si se on luokiteltu vaarantuneeksi Sveitsissä, 
Tšekissä, Slovakiassa sekä Venäjän Karjalassa ja 
Murmanskin alueella. Latviassa laji on erittäin 
uhanalainen. Virossa ja Portugalissa se on luo-
kiteltu harvinaiseksi.

Suojelu
Vain 15 kalliopunossammalen esiintymää si-
jaitsee suojelluilla alueilla. Näistä monet ovat 

pienialaisia yksityismaiden luonnonsuojelu-
alueita. Lajia on Karkalin luonnonpuistossa 
Karjalohjalla. Pohjoisista löytöpaikoista Pel-
kosenniemen Pyhäjoen esiintymä on Pyhä-
Luoston kansallispuistossa ja Enontekiön 
kasvupaikka Käsivarren erämaa-alueella ja 
Annjalonjin luonnonsuojelualueella. Lisäksi 
11 muuten suojelematonta esiintymää sijaitsee 
Natura 2000 -alueilla. Huomattavaa on, että 
77 kalliopunossammalen tunnetuista kasvu-
paikoista ei ole suojelualueilla tai suojeluoh-
jelmien kohteilla.

Esiintymät ovat useimmissa tapauksissa pie-
niä, muodostuen vain yhdestä tai muutamasta 
pienialaisesta laikusta. Näin ollen ne ovat alttii-
ta pienillekin ympäristömuutoksille. Toisaalta 
Karkalin kasvupaikalla laji on säilynyt samoilla 
sijoilla yli 100 vuotta. Vanhojen löytöpaikkojen 
tilanne tulee selvittää etenkin Ahvenanmaalla 
ja Hämeen–Pirkanmaan alueen ulkopuolisissa 
esiintymissä. Padasjoen Kaukelan Myllypuron 
kasvupaikka rajattiin samalla paikalla kasva-
van erityisesti suojeltavan kalliosuomusamma-
len esiintymän ohessa, ja sen lähiympäristöä 
raivattiin asuntorakentamisen vuoksi 2000-lu-
vun alussa. Rajaus oli ilmeisesti riittävän laaja 
ja raivauksissa noudatettiin varovaisuutta, sillä 
paikka oli ainakin parin vuoden jälkeen säily-
nyt häiriintymättömänä.

Synonyymit
Madotheca cordaeana (Huebener) Dumort.
M. simplicior J.E.Zetterst.

Kirjallisuus
Laaka-Lindberg & Konstantinova 1998

Viittaus
Laaka-Lindberg, S. 2009: Porella cordaeana – 
vaarantunut.

Pseudocalliergon angustifolium Hedenäs  

pohjanjalosammal, snögulmossa
Vaarantunut VU A1c+2c

Heimo: Amblystegiaceae Lahko: Hypnales Luokka: Bryopsida

Tunnistaminen
Pohjanjalosammal on isokokoinen, 10–20 cm 
mittainen, kellanruskea ja kultahäiveinen, var-
jossa vihreä haarapesäkkeinen lehtisammal. Se 
on vähähaarainen ja kasvaa alustanmyötäisesti 
jopa neliömetrien laajuisia kasvustoja muodos-
taen. Lehdet ovat kouruisia ja kapeansoikeasta 
tyvestä pitkäksi, kaarevaksi kärjeksi kapenevia. 
Lehden laita on harvaan pikkuhampainen. Kes-

kisuoni on kapeahko ja lähes lehden kärkeen 
ulottuva. Lehtilavan solut ovat pitkiä, kapeita 
ja melko ohutseinäisiä. Tyvisolut ovat lyhyitä 
ja paksuseinäisiä, ja tyvinurkkasoluryhmä on 
pienehkö. 

Kalkkijalosammal → P. lycopodioides on isom-
pi ja turpeampi, mutta samaan tapaan kullan-
kiiltoinen. Sen lehdet ovat leveätyvisiä ja taval-
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lisesti lyhytkärkisempiä, ja lehden 
laita on sileä. Pohjanjalosammalen 
seurassa kasvavista käyrälehtisistä 
sammalista metsäkamppisamma-
len Sanionia uncinata lehdet ovat 
pitkittäin poimuisia ja selvemmin 
hampaisia etenkin kärjestä. Se on 
usein pesäkkeellinen, ja pesäkeleh-
det ovat pitkiä ja kapeita. Sirppiluh-
tasammalen Calliergonella lindbergii 
lehdistä puuttuu keskisuoni.

Levinneisyys
Pohjanjalosammal on varsin äsken 
(1990) kuvattu laji. Se kasvaa ha-
vumetsävyöhykkeen pohjoisosissa 

ja tuntureilla. Se tunnetaan toistaiseksi Suomen, 
Ruotsin ja Norjan pohjoisosista, sekä Islannista 
ja Huippuvuorilta. Venäjällä sitä on Murmanskin 
alueella mm. entisen Sallan Kutsassa ja muutamas-
sa paikassa Aasian pohjoisosissa. Myös läntisestä 
Pohjois-Amerikasta se on löydetty. Todennäköi-
sesti sitä on laajalti pohjoisilla alueilla. PeP–EnL.

Biologia
Pohjanjalosammal on kaksikotinen. Itiöpesäkkeitä 
ei kuitenkaan toistaiseksi tunneta. Versonkappa-
leet toimivat lähileviäiminä. Kaukolevintä lienee 
rajoittunutta. Sammal on kasvupaikoillaan pit-
käikäinen.

Pohjanjalosammal kasvaa metsäalueilla 
etenkin kalkkiseuduilla painanteissa, joissa 
on vettä alkukesästä, mutta jotka kuivuvat 
kesän mittaan. Sitä on painanteiden pohjalla, 
saramättäiden tyvillä, lahopuilla ja puitten ja 
pensaitten tyvimättäillä. Pohjoisempana poh-
janjalosammalta on ohutturpeisissa lettosois-
tumissa, lettorämeiden ja -korpien väliköissä. 
Tunturialueella sitä löytää kalkkialustan kos-
teista painanteista, purojen varsista ja jopa lu-
menviipymiltä. 

Seuralaislajit
Kalkkiseutujen painanteissa pohjanjalosam-
malen seuralaisina ovat lettosammalista mm. 
→ kalkkijalosammal, lettosiipisammal Fissi-
dens adianthoides, lettomarrassammal Tayloria 
lingulata, tihkunuijasammal Meesia uliginosa, 
lettokilpisammal Cinclidium stygium ja lettokui-
risammal Calliergon richardsonii. Myös muita 
kalkinsuosijalajeja kuten haprakiertosammal 
Tortella fragilis, kalkkikarvasammal Ditrichum 
flexicaule, kultasuikerosammal Brachythecium 
turgidum, lehtoväkäsammal Campylium pro-
tensum ja tavallisempia kosteiden paikkojen 
lajeja kuten metsäkamppisammal, sirppiluh-
tasammal ja väkäsirppisammal Drepanocladus 
polygamus tavataan pohjanjalosammalen seu-
ralaisina. Tunturialueella seuralaislajistossa on 
lisäksi tunturisammalia.    
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Kannan kehitys ja uhanalaisuus
Sammalen esiintymiä on tiedossa 30, ja useim-
mat niistä ovat nykyisiä. Eniten kasvupaikkoja 
on Perä-Pohjanmaalla Lapin Kolmion alueella 
etenkin Tervolassa, lisäksi Koillismaalla sekä 
Enontekiön Lapin lettosoilla ja tunturialueella.

Koska pohjanjalosammal on kuvattu vasta 
äskettäin, sen kannan suuruus on vielä huo-
nosti tunnettu. Todennäköisesti ojitustoimet ja 
metsänkäsittely ovat tuhonneet monia lajille so-
pivia kasvupaikkoja ja nämä toimet ovat uhka 
myös nykyisille esiintymille. Koska sammalen 
kasvupaikkavaatimukset ovat melko erikois-
laatuiset, sille sopivat paikat ovat harvinaisia. 
Tunturialueella kasvupaikat saattavat ilmaston 
lämpenemisen seurauksena muuttua pohjanja-
losammalelle epäsuotuisiksi.

Uhanalaisuus Euroopassa
EUR: NE, EST: -, NOR: VU, SWE: LC
Pohjanjalosammalen uhanalaisuutta Euroo-
passa ei ole arvioitu. Norjassa laji on luokiteltu 
vaarantuneeksi. Ruotsissa se ei ole uhanalainen. 
Venäjällä se on luokiteltu Murmanskin alueella 
harvinaiseksi.

Suojelu
Pohjanjalosammalen esiintymistä suurin osa 
on erilaisilla suojelualueilla. Perä-Pohjanmaan 
esiintymistä Tervolan Isomännikön kasvupaik-
koja ei ole suojeltu, mutta Kauhakummussa 
sammalta on rauhoitetulla talvikkipajun Sa-

lix pyrolifolia kasvupaikalla. Kuusamon (Ks) 
esiintymät ovat Oulangan kansallispuistossa 
ja Harjasuon Natura 2000 -alueella. Kittilän 
(KiL) Lomajärven kurun kasvupaikat kuuluvat 
osittain lehtojensuojelualueeseen. Sodankylän 
(SoL) Peurasuvannossa sammalta on soiden-
suojelualueella. Enontekiöllä Tarpomantaitteen 
esiintymä kuuluu Lätäsenon soidensuojelualu-
eeseen. Suurin osa Enontekiön esiintymistä 
kuuluu Käsivarren erämaa-alueeseen. Pikku-
Mallan kasvupaikka on Mallan luonnonpuis-
tossa. 

Pohjanjalosammalen suojelualueiden ulko-
puolella olevat esiintymät tulee turvata. Van-
hat esiintymät mm. Kilpisjärven Kilpiskoskelta 
(1867), Pikku-Mallalta (1933) ja Toskaljärveltä 
(1976, 2005) tulee mahdollisuuksien mukaan 
paikallistaa ja rajata luonnonsuojelulain mu-
kaisina erityisesti suojeltavan lajin esiintymi-
nä. Esiintymien rajaamisessa on huolehdittava 
alueen koko vuotuisesta vesitaloudesta, mikä 
saattaa edellyttää myös hoitotoimia.  

Synonyymit
-

Kirjallisuus
Hedenäs 1990, 1993, 2003, Ulvinen 1996

Viittaus
Ulvinen, T. 2009: Pseudocalliergon angustifo-
lium – vaarantunut.

Pseudocalliergon lycopodioides (Brid.) Hedenäs 

kalkkijalosammal, grov gulmossa
Vaarantunut VU A1c, B1+2c

Heimo: Amblystegiaceae Lahko: Hypnales Luokka: Bryopsida

Tunnistaminen
Kalkkijalosammal on isokokoi-
nen 10–25 cm mittainen turpea, 
pystyhkö, niukkahaarainen 
haarapesäkkeinen lehtisam-
mal. Versot ovat kellanruskeita 
ja kullanhohtoisia. Lehdet ovat 
leveätyvisiä, soikeita, käyriä, 
kouruisia ja lyhyehköön kär-
keen suippenevia. Keskisuoni 
on ohut ja lehden kärkiosaan 
ulottuva. Lehden laita on ehyt. 
Lavan solut ovat pitkiä, paksuh-
koseinäisiä ja huokosellisia. Ty-
visolut ovat lyhyitä ja paksusei-
näisiä ja tyvinurkkasoluryhmä 
pienehkö. Pesäkeperä on pitkä 



Kalkkijalosammalen Pseudocalliergon lycopodioides kasvupaikka Korppoon Stora Limskärissä vanhan kalkkilouhoksen 
kosteassa painanteessa. KS
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ja pesäke sivulle kaartuva. Itiöt ovat melko pie-
niä, n. 18 μm.

Pohjanjalosammalen → P. angustifolium lehdet  
ovat kapeampia ja pitkäkärkisempiä ja leh-
den laita on harvaan pikkuhampainen. Letto-
lierosammal Scorpidium scorpioides on kalkki-
jalosammalen kokoinen ja näköinen. Siltä 
kuitenkin puuttuu keskisuoni eikä sillä ole 
kullankiiltoa, ja väriltään se on tavallisesti rus-
keampi.

Levinneisyys
Kalkkijalosammalta on vain Euroopassa lauh-
kean vyöhykkeen ja havumetsäalueen kalk-
kiseuduilla. Sitä on Skandinavian eteläosissa 
Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa sekä Baltian 
maissa. Myös Islannista se tunnetaan. Venäjällä 
sammalta on löydetty Karjalan tasavallasta Poh-
jois-Karjalasta, Laatokan Karjalasta ja Äänisen 
Karjalasta. Suomessa kalkkijalosammal on har-
vinainen, ja sen esiintymisalue on pirstoutunut. 
A, V, St, PK, OP–EnL.

Biologia
Kalkkijalosammal on kaksikotinen ja harvoin 
itiöpesäkkeellinen, joten kaukolevintä pienten 
itiöiden avulla lienee harvinaista. Sammal le-
vinneekin pääasiassa versonkappaleiden avulla. 
Kalkkijalosammal on pitkäikäinen sammal, joka 
muodostaa laajoja kasvustoja.

Kalkkijalosammal on kalkinvaatija. Se kasvaa 
kalkkialueiden ohutturpeisilla letoilla, luhtale-
toilla, kosteilla kalkkialustan niityillä, kallionii-
tyillä ja kallioiden kausivetisissä painanteissa. 
Etenkin pohjoisessa kasvupaikat ovat usein 
avoimissa notkelmissa, joissa alkukesällä on 
vettä, mutta jotka loppukesällä kuivuvat. Tällöin 
paikan kalkinpitoisuus ilmeisesti kohoaa. 

Seuralaislajit
Seuralaisena on lettosammalia kuten letto-
lierosammal, lettosirppisammal Scorpidium 
cossonii, matosammal Pseudocalliergon trifarium, 
lettokilpisammal Cinclidium stygium, lettovä-
käsammal Campylium stellatum, kairasammal 
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Meesia triquetra, kultasammal Tomentypnum ni-
tens, tulvahammassammal Leiocolea gillmanii ja 
lettohammassammal L. rutheana. Kausikosteissa 
painanteissa kalkkijalosammalen seuralaisina 
voivat kasvaa myös → pohjanjalosammal, sirp-
piluhtasammal Calliergonella lindbergii ja väkä-
sirppisammal Drepanocladus polygamus.

Kannan kehitys ja uhanalaisuus
Suomessa kalkkijalosammalta on kalkkialueilla 
sekä maan lounaisosissa että itä- ja pohjoisosissa. 
Yhteensä esiintymiä tunnetaan 84, joista nykyisiä 
on reilu kolmekymmentä. Monet nykyesiintymät 
ovat suppeita, mutta joillakin paikoilla on myös 
laajoja ja elinvoimaisia kasvustoja. Lähes puolet 
havaintopaikoista (39) on Ahvenanmaalla: sieltä 
on paljon vanhoja havaintoja, mutta tuoreem-
pia vain kahdeksan. Myös Varsinais-Suomesta 
on useita havaintoja, jotka painottuvat selvästi 
saaristokuntiin. Vajaasta kahdestakymmenestä 
havaintopaikasta kuitenkin vain seitsemää voi 
pitää nykyesiintymänä. Satakunnasta on vanha 
havainto (1938) Säkylän Pyhäjärven rannalta, 
mutta paikka lienee kasvanut liiaksi umpeen 
eikä lajia ole sieltä myöhemmin löydetty. Poh-
jois-Karjalassa sammal on hävinnyt vanhalta 
löytöpaikalta Juuanjärven luona (1917), mutta 
sammalta saattaa silti yhä olla seudulla. Oulun 
Pohjanmaalta sammal on löydetty äskettäin Yli-
kiimingin Kalliomaalta (2003) ja Muhoksen Löy-
tösuolta (2005). Perä-Pohjanmaalta tunnetaan 
kymmenkunta esiintymää, joista lähes kaikista 
on tuoreet havainnot. Koillismaan kolmesta kas-
vupaikasta laji lienee hävinnyt yhdestä umpeen-
kasvun myötä. Kittilän, Sompion ja Enontekiön 
Lapin alueilla lajista on yksittäisiä havaintoja.

Kalkkijalosammalen esiintymistä suuri osa 
hävisi pellonraivausten takia. Sittemmin sen on 
todettu monilla alueilla menettäneen kasvupaik-
kojaan ojitusten, umpeenkasvun ja rakentamisen 
takia. Ojitukset ja vesirakentaminen uhkaavat 
edelleen monia esiintymäpaikkoja.

Uhanalaisuus Euroopassa
EUR: LC, EST: LC, NOR: EN, SWE: LC
Kalkkijalosammal on alueellisesti uhanalainen 
Euroopassa. Virossa ja Ruotsissa lajilla on elin-
voimainen kanta. Se on kuitenkin uhanalaislis-
toilla Norjassa, Belgiassa, Hollannissa, Irlannis-
sa, Saksassa, Puolassa, Itävallassa, Unkarissa ja 
Italiassa. Islannissa se on puutteellisesti tunnettu 
ja Tšekistä se on hävinnyt.

Suojelu
Kalkkijalosammalen esiintymistä 23 on eri ta-
voin suojelluilla tai Natura 2000 -alueilla. Ahve-

nanmaan esiintymistä Signilskär (1999) kuuluu 
Natura 2000 -alueeseen ja Lemlandin Nåtö (1999) 
on luonnonsuojelualue. Varsinais-Suomen ny-
kyesiintymistä Korppoon Alskär, Stora Limskär, 
Åvensorin Kirmo ja Nauvon Seili kuuluvat Na-
tura 2000 -alueisiin. Korppoon Jurmon esiintymä 
(2001) jää suurelta osin Natura 2000 -rajauksen ul-
kopuolelle, samoin Kälön Mälöjenin saaren esiin-
tymä (1994). Kalkkijalosammalen pohjoisista löy-
töpaikoista Muhoksen ja Ylikiimingin esiintymät 
ja Tervolan esiintymistä Heinijänkä–Karhuaapa ja 
Pukinselkä ovat Natura 2000 -alueilla, Tervolan 
Ruuttulampi on luonnonsuojelualuetta ja Kau-
hakummun esiintymä on rauhoitetulla talvikki-
pajun kasvupaikalla. Näillä Tervolan paikoilla 
kasvaa myös pohjanjalosammalta. Kuusamossa 
Ampumavaaran esiintymä on Oulangan kansal-
lispuistossa ja Vasaralahden kasvupaikka on Na-
tura 2000 -alueella. Kittilän Taljavaaran itäpuolen 
esiintymä on Tollovuoman Natura 2000 -alueel-
la. Pelkosenniemen Siulioaavan paikka kuuluu 
Vuotoksen soihin. Enontekiöllä kalkkijalosammal 
kasvaa Lätäsenon–Hietajoen soiden Natura 2000 
-alueella.

Useiden vanhojen esiintymien nykytilaa ei 
tunneta etenkään Etelä-Suomessa. Esimerkiksi 
vanhoilla Ahvenanmaalaisilla kasvupaikoilla ja 
Varsinais-Suomessa Uudenkaupungin Vekaran 
kasvupaikalla ei ole käyty uudelleen. Lajin et-
sintää niiltä on jatkettava. Kalkkijalosammalen 
eteläsuomalaisista esiintymistä vain harvat on 
suojeltu, joten tarve suojelutoimiin on ilmeinen. 
Kasvupaikoilla on usein runsaasti harvinaisia 
kalkinsuosijoita ja vaatijoita. Esimerkiksi Ahve-
nanmaalla Eckerön vanhan postitalon viereisellä 
kalliokedolla lätäköineen on merkittävä suoje-
lematon kalkkijalosammalen esiintymä, samoin 
Kökarin runsaslajinen Bässkär. Pohjoisista esiin-
tymistä Tervolan Piilolan ja Isomännikön esiinty-
mät tulee rajata luonnonsuojelualueeksi. Tunnet-
tujen esiintymien tilaa tulee seurata. Umpeenkas-
vun uhatessa kalkkijalosammalen kasvupaikoilla 
tulee harkita pensaikon ja puuston varovaista rai-
vausta. Joillakin paikoilla ennallistamistoimenpi-
teillä voidaan turvata lajin säilyminen.

Synonyymit
Drepanocladus lycopodioides (Brid.) Warnst.
Scorpidium lycopodioides (Brid.) H.K.G.Paul

Kirjallisuus
Hedenäs 1990, 1993, 2003, Tuomikoski 1939

Viittaus
Ulvinen, T. 2009: Pseudocalliergon lycopodioides 
– vaarantunut.
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Tunnistaminen
Lännenjalosammal on isokokoinen, 5–15 cm 
mittainen vähähaarainen, pystyhkö, turpea, 
haarapesäkkeinen lehtisammal. Se saattaa kas-
vaa isoinakin laikkuina. Väriltään se on ruske-
anvihreä – kellanruskea ja kultahäiveinen. Li-
mittäiset lehdet ovat vahvasti kouruisia, leveän 
soikeita, jokseenkin suoria ja jyrkästi lyhyeen 
otaan suippenevia. Keskisuoni on ohut, kaksi-
haarainen ja lyhyehkö. Lavan solut ovat pitkiä ja 
paksuhkoseinäisiä. Tyvinurkkasoluja on paljon, 
ne ovat lyhyitä ja paksuseinäisiä. Pesäkeperä on 
pitkä ja pesäke sivulle kaartunut.

Matosammal P. trifarium on pienempi, liereä, 
jokseenkin haaraton ja sen limittäiset lehdet ovat 
pyöreäkärkisiä. Lettolierosammal Scorpidium 
scorpioides on suurikokoisempi, punaruskea ja 
sen kouruiset lehdet ovat käyriä ja keskisuo-
nettomia. Siltä puuttuu myös kullankiilto ja 
tyvinurkissa on ohutseinäisiä, pulleita soluja. 
Lettolierosammalen varren pinnassa on isoja, 
ohutseinäisiä soluja, jotka puuttuvat lännenja-
losammalelta.

Levinneisyys
Lännenjalosammal on laajalti levinnyt pohjoisel-
la pallonpuoliskolla Euraasiassa ja Pohjois-Ame-
rikassa: sitä esiintyy kalkkiseuduilla lauhkeasta 
vyöhykkeestä tundralle. Se tunnetaan myös 
Etelä-Amerikasta, Afrikasta ja Uudesta Guine-
asta. Baltian maista sammal tunnetaan Virosta. 
Tanskasta sitä ei ole tavattu. Norjan ja Ruotsin 
kalkkituntureilla sammalta on merenpinnan ta-
sosta aina paljakalle saakka. Etelämpänä sitä on 
etupäässä alvareilla. Lännenjalosammalella ole-
tetaan olleen jääkauden jälkivaiheissa nykyistä 
laajempi levinneisyys. Suomessa laji on löydetty 
vain kahdesta paikasta. A, EnL.

Biologia
Lännenjalosammal on kaksikoti-
nen ja hyvin harvoin itiöpesäk-
keellinen. Kummassakaan lajin 
löytöpaikassa Suomessa ei ole 
havaittu itiöpesäkkeitä. Katkea-
vien silmumaisten versonkärkien 
on todettu toimivan sammalen 
leviäiminä. Ilmeisesti sammalen 
kaukolevintäkyky on heikko. 
Lännenjalosammal on ilmeisesti 
pitkäikäinen kasvupaikoillaan, 
mikäli olosuhteet säilyvät muut-
tumattomina.

Lännenjalosammalen kas-
vupaikat ovat hyvin kalkinpi-
toisia, joten lajia on syytä pitää 
kalkinvaatijana. Se on tällaisissa 
ympäristöissä muita lajeja kilpai-
lukykyisempi. Kökarin kasvu-
paikka oli kalkkialustan kostea 
laidunniitty. Etelä-Ruotsissa ja Virossa se on 
luonteenomainen alvari sammal, joka kasvaa 
kosteissa kalliopainanteissa, lettonotkelmissa, 
rantaniityillä ja märillä kalkkisoraikoilla. Usein 
kasvupaikat kuivuvat kesän mittaan. Joskus se 
on löydetty myös upoksista lampareesta. Tun-
tureilla kasvupaikat ovat vettä valuvilla kalkki-
kallioilla, puronvarsilla, ohutturpeisilla letoilla 
ja kosteilla rannoilla. Tunturikasvupaikat eivät 
ole aina niin kalkinpitoisia kuin eteläiset. 

Seuralaislajit 
Kökarissa sammalen kasvuniityn luonteen-
omaisia putkilokasveja olivat hapsisara Carex 
capillaris, katkeralinnunruoho Polygala amarella 
ja rantavoikukkiin kuuluva Taraxacum balticum. 
Sammallajistossa oli monia lettojen ja kalkki-
kallioiden lajeja kuten kultasuikerosammal 
Brachythecium turgidum, rantaväkäsammal → 
Campyliadelphus elodes, suippuväkäsammal C. 
chrysophyllus, lettoväkäsammal Campylium stel-
latum, sirohuurresammal Cratoneuron filicinum, 
kalkkikahtaissammal Distichium capillaceum, 
kalkkikarvasammal Ditrichum flexicaule, limisii-
masammal Myurella julacea, kalkkijalosammal → 
P. lycopodioides, tihkulehväsammal Plagiomnium 
elatum, lettosirppisammal Scorpidium cossonii ja 
haprakiertosammal Tortella fragilis. Alvareilla 
seuralaislajisto on hyvin samanlaista. Märissä 
painanteissa seurana on myös lettolierosammal. 
Tuntureilla eräiden edellä mainittujen lisäksi 

Pseudocalliergon turgescens (T.Jensen) Loeske

lännenjalosammal, korvgulmossa
Erittäin uhanalainen EN § •  B1+2c, D2

Heimo: Amblystegiaceae Lahko: Hypnales Luokka: Bryopsida
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voivat seurassa kasvaa mustapääsammal Catos-
copium nigritum, kultapahtasammal Orthotheci-
um chryseon ja sirppihuurresammal Palustriella 
falcata. 

Kannan kehitys ja uhanalaisuus
Lännenjalosammalen kanta Suomessa on hy-
vin pieni, eikä esiintymien laajuutta tiedetä. 
Sammalen ainoa kasvupaikka Etelä-Suomessa 
on Ahvenanmaalla Kökarin Hellsössä, mistä se 
löytyi vuonna 1933. Paikan nykytilaa ei tunneta. 
Uhkana on kasvupaikan kuivuminen ojituksen 
takia, mahdollinen umpeenkasvu tai tuhoutu-
minen rakentamisen vuoksi. Toinen samma-
len keruupaikka on Enontekiöllä Toskaljärven 
pohjoispuolella (1976). Tätä esiintymää saattavat 
uhata satunnaistekijät, kenties myös ilmaston-
muutos. Sammal on mainittu löydetyksi myös 
Kilpisjärven Saanalta, mutta kyseinen näyte oli 
väärin määritetty. 

Uhanalaisuus Euroopassa
EUR: LC, EST: LC, NOR: LC, SWE: LC
Lännenjalosammal ei ole uhanalainen Euroo-
passa. Se on kuitenkin uhanalaislistoilla Sak-
sassa, Iso Britanniassa, Italiassa, Itävallassa, 

Sloveniassa ja Sveitsissä. Puolasta sen on todettu 
hävinneen.

Suojelu
Lännenjalosammalen kasvupaikka Luoteistun-
tureilla on Käsivarren erämaa-alueella. Toskal-
järven esiintymän täsmällistä sijaintia ei kuiten-
kaan tunneta, eikä sitä ole toistaiseksi pystytty 
jäljittämään. Sammalen tilanne Kökarissa on 
syytä selvittää. Mikäli sammal siellä yhä kasvaa, 
tulee kasvupaikka suojella ja tarvittaessa hoitaa 
elinympäristöä niin, että lajin säilyminen pai-
kalla varmistuu. Lännenjalosammal tulee muu-
tenkin pitää mielessä lounaisilla kalkkialueilla ja 
luoteisilla kalkkituntureilla liikuttaessa. 

Synonyymit
Calliergon turgescens (T.Jensen) Kindb.
Scorpidium turgescens (T.Jensen) Loeske 

Kirjallisuus
Hedenäs 1990, 2002, 2003, Rassi ym. 1985

Viittaus
Ulvinen, T. 2009: Pseudocalliergon turgescens – 
erittäin uhanalainen.

Pseudoleskea patens (Lindb.) Kindb. 

etelänkoukerosammal, raspbågmossa
Hävinnyt RE

Heimo: Leskeaceae Lahko: Hypnales Luokka: Bryopsida

taakäänteinen ja kärjessä ham-
painen. Keskisuoni on vankka 
ja kärkeen ulottuva. Lavan so-
lut ovat lyhyitä, epäsäännölli-
siä, ja kunkin solun keskellä 
on iso papilli. Pesäkeperä on 
pitkä ja pesäke sivulle kaar-
tuva. Itiöt ovat pieniä, 12–14 
µm. 

Muut kivikoukerosammal-
ten suvun lajit ovat varsin 
samannäköisiä, etenkin kivi-
koukerosammal P. incurvata 
ja pohjankoukerosammal P. 
radicosa. Niiden lehtisolujen 
keskellä ei kuitenkaan ole pa-
pillia. 

Levinneisyys
Etelänkoukerosammal on laajalti levinnyt poh-
joisella pallonpuoliskolla. Euroopassa sitä on 
harvinaisena lähinnä vuoristoissa metsänrajan 
tuntumassa. Lisäksi sitä on eri puolilla Aasiaa ja 
Pohjois-Amerikassa. Sitä on myös Färsaarilla ja 

Tunnistaminen
Etelänkoukerosammal on alustanmyötäinen, 
epäsäännöllisesti kaarevahaarainen, tumman-
vihreitä, usein monen neliödesimetrin laajuisia 
kasvustolaikkuja muodostava keskikokoinen 
haarapesäkkeinen lehtisammal. Varressa on ka-
peita parafyllejä. Lehdet ovat viiston siirottavia, 
tyvestään leveän soikeita ja johteisia. Lehtilapa 
on melko jyrkästi suippoon, hieman käyrään 
kärkeen kapeneva. Lehden laita on tyviosassa 
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Islannissa. Tanskasta ja Baltian maista laji puuttuu. 
Venäjällä sammal on löydetty mm. Leningradin ja 
Murmanskin alueilta. Skandinaviassa esiintymiä 
on Ruotsin keski- ja pohjoisosissa ja erityisesti 
Norjassa pohjoisosia myöten. Suomesta sammal 
on tavattu vain kerran Ahvenanmaalta. A.

Biologia
Etelänkoukerosammal on kaksikotinen ja harvoin 
itiöpesäkkeellinen, eikä Ahvenanmaalta kerätys-
sä näytteessä ole itiöpesäkkeitä. Pienet itiöt voi-
vat mahdollisesti levitä tuulen mukana, joten on 
mahdollista, että ahvenanmaalainen esiintymä 
on syntynyt kaukolevintänä Skandien vuoris-
toalueelta, missä sammal on suhteellisen usein 
itiöpesäkkeellinen. Samanlaisia erillisesiintymiä 
on eräillä toisillakin koukerosammalilla.

Etelänkoukerosammal kasvaa kallioilla ja ki-
villä puoliavoimissa ympäristöissä. Sammal suo-
sinee emäksisiä tai kalkkipitoisia kivilajeja. Sitä 
on löydetty myös lehtipuitten tyviltä. Skandeilla 
sammal esiintyy vielä melko korkeallakin: sitä 
kasvaa vuoriston koivuvyöhykkeessä ja alapal-
jakalla.

Seuralaislajit
Suomalaisessa näytteessä ei ole eikä näytetiedois-
sa mainita seuralaislajeja. Karjalan kannakselta 
kerätyssä näytteessä seuralaisena on suikerosam-
malia Brachythecium spp. ja paasi sammalia Schis-
tidium spp. 

Kannan kehitys ja uhanalaisuus
Suomalainen kasvupaikka Ahvenanmaalla Salt-
vikin Labyssä Näsin tien varrella (1892) on ollut 

maatalousympäristössä kivellä. Sammalen 
katsotaan hävinneen paikalta metsätalouden ja 
rakentamisen aiheuttamien ympäristön muu-
tosten vuoksi.

Uhanalaisuus Euroopassa 
EUR: LC, EST: -, NOR: LC, SWE: NT
Etelänkoukerosammal ei ole uhanalainen Eu-
roopassa. Se on kuitenkin hyvin paikoittainen 
ja harvinainen. Laji on luokiteltu äärimmäisen 
uhanalaiseksi Tšekissä ja erittäin uhanalaiseksi 
Unkarissa. Venäjällä se on luokiteltu harvinai-
seksi Murmanskin alueella.

Suojelu
Vanhaa esiintymäpaikkaa ei ole suojeltu. Vaik-
ka sammalen katsotaankin hävinneen ainoalta 
kasvupaikaltaan maassamme, on sitä syytä pi-
tää silmällä Ahvenanmaalla liikuttaessa. Myös 
muualta maastamme, etenkin Pohjois-Suomen 
länsiosasta sammalen löytyminen on mahdol-
lista. Ruotsissa lajin mainitaan esiintyvän Suo-
men rajalla Tornionjokivarrella.

Synonyymit
Lescuraea patens (Lindb.) Arnell & C.E.O. 
Jensen 

Kirjallisuus 
Hallingbäck 1998q, Karttunen 1998c, Ulvinen 
2004

Viittaus
Ulvinen, T. 2009: Pseudoleskea patens – hävin-
nyt.

Psilopilum cavifolium (Wilson) I.Hagen 

lapinlipposammal, liten järvmossa
Erittäin uhanalainen EN § •  D2

Heimo: Polytrichaceae Lahko: Polytrichales Luokka: Polytrichopsida

Tunnistaminen
Lipposammalet ovat pienikokoisia, 0,3–1 cm 
korkeita, väriltään usein ruskehtavia tai ruske-
anvihreitä karhunsammalmaisia paljaan maan 
sammalia. Niiden lehdet ovat leveän kielimäisiä 
ja kärkiosasta jossain määrin kouruisia. Karhun-
sammalten tapaan keskisuonen yläpinnalla on 
levymäisiä liistakkeita. Itiöpesäke on vino, tai-
punut ja kyrmyselkäinen. Jokseenkin tanakalla 
pesäkkeenperällä on pituutta pari senttiä. 

Ulkoasultaan lipposammalet muistuttavat 
kapealehtisempää naalinsammalta Oligotrichum 
hercynicum. Lipposammalilla on lehden keski-

osan reunassa vinoneliömäisten 
solujen muodostama reunus, jo-
ka naalin sammalelta puuttuu. 
Naalin sammalen itiöpesäkkeet 
ovat symmetrisiä ja pystyjä, vain 
poikkeuksellisesti hieman vinoja. 
Lapinlipposammal eroaa lähisu-
kuisesta rantalipposammalesta 
→ P. laevigatum hampaattoman 
lehtireunuksensa, sivusuunnasta 
katsottuna jokseenkin tasaisten 
keskisuonen liistakkeiden sekä 
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lehtilavan kärkiosan paksuseinäisten solujen 
perusteella. Lisäksi lapinlipposammalen suuva-
rushampaat ovat lyhyempiä kuin sukulaislajilla 
(<280 µm). Itiöt ovat melko pienikokoisia, n. 24 
µm.

Levinneisyys
Lapinlipposammal kasvaa pohjoisen pallon-
puoliskon arktisilla seuduilla Euraasiassa ja 
Pohjois-Amerikassa. Ruotsissa lajia tavataan 
harvinaisena Tornion ja Luulajan Lapissa. Nor-
jassa sammal kasvaa Huippuvuorten lisäksi vain 
Ruijassa ja sielläkin hyvin harvinaisena. Laji on 
harvinainen Islannissakin. Lisäksi se on löydet-
ty Venäjältä Murmanskin alueelta. Suomesta se 
tunnetaan vain suppealta alueelta Inarin Lapin 
pohjoisosasta. InL. 

Biologia
Lapinlipposammal on kaksikotinen, mutta tästä 
huolimatta se tuottaa säännöllisesti itiöpesäkkei-
tä. Rantavoimien muokkauksen vuoksi laji jou-
tuu ilmeisesti jatkuvasti levittäytymään sopiville 
kohdille kasvupaikoillaan.  

Lapinlipposammal kasvaa paljaalla maalla 
häiriöympäristöissä, järvien ja jokien rannoil-
la tulvavyöhykkeessä tai paljakalla lumen-
viipymien tuntumassa. Kasvualustana on paljas 
kostea hiekka tai savimaa, harvemmin turpeen-
sekainen alusta. Sammal ei siedä kasvipeitteen 
sulkeutumista ja kookkaampien lajien kilpailua. 
Arktisessa Kanadassa lapinlipposammal on jää-
tiköiden vetäytyviä reunoja seuraava pioneeri-
sammal, joka voi säilyä noin vuosikymmenen 
ajan vallitsevana lajina alle parinkymmenen 
metrin etäisyydellä jäätikön reunasta. Vähälu-
kuisempana se esiintyy Kanadassa jäätikköjo-
kien rannoilla. 

Seuralaislajit
Seuralaisina meikäläisillä kasvupaikoilla esiin-
tyy useita kosteiden rantojen pioneerisammalia, 
kuten ituvarstasammal Pohlia bulbifera ja poh-
janvarstasammal P. drummondii, karvasammalia 
Ditrichum spp., nukkasammalia Dicranella spp., 
rantapyörösammal Odontoschisma elongatum ja 
rantakinnassammal Scapania irrigua. Läheinen 
rantalipposammal on esiintynyt samalla seudul-
la 1900-luvun alussa. 

Kannan kehitys ja uhanalaisuus
Lapinlipposammal on ensi kerran kerätty Suo-
mesta 1895, jolloin laji löytyi Utsjoen (InL) Jal-
vesta. Vuonna 1906 laji löytyi kahdesta kohdasta 
Utsjoelta Tenojoen hiekkaisen rantatörmän tul-
vanalaisilta tyviltä Alakönkäällä ja Fierramjoh-
kan suulla. Samoilla seuduilla Alakönkään ym-

päristöstä sitä on tavattu ainakin vielä 1980-lu-
vulla. Havaintoja on noin kolmen neliökilomet-
rin alalta. Laji on seudulla harvinainen, niukka 
ja hyvin paikoittainen. Esiintymien laajuus ja 
nykytila eivät ole tarkoin selvillä. Esiintymät 
Tenojokivarressa lienevät jossain määrin relik-
tiluonteisia viileämmältä ilmastokaudelta. 

Lapinlipposammalen uhanalaisuuden syy-
nä on pienten populaatioiden häviäminen 
satunnaistekijöiden vuoksi sekä mahdollises-
ti rakentaminen. Uhkatekijöitä ovat ilmaston 
lämpenemisen vaikutus kasvuolosuhteisiin 
sekä mahdollisesti kuluminen ja rantaraken-
taminen. 

Uhanalaisuus Euroopassa 
EUR: LC, EST: -, NOR: VU, SWE: NT 
Lapinlipposammal ei ole uhanalainen Euroo-
passa, mutta se on Suomen ja Norjan lisäksi 
uhanalainen Islannissa. Ruotsissa se on luoki-
teltu silmälläpidettäväksi. Venäjällä Murmans-
kin alueella se on harvinainen. 

Suojelu 
Suomen ainoat kasvupaikat sijaitsevat Utsjoen 
pohjoisosassa Tenon varrella. Kasvupaikkoja 
ei ole suojeltu, mutta niillä tuskin on välitöntä 
uhkaa.  
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Psilopilum laevigatum (Wahlenb.) Lindb.  

rantalipposammal, stor järvmossa
Vaarantunut VU Alc

Heimo: Polytrichaceae Lahko: Polytrichales Luokka: Polytrichopsida

kin, mutta suuvarushampaat ovat 
rantalippo sammalella pidempiä, 
yli 320 µm. Itiöt ovat pienikokoi-
sia, n. 20 µm.

Levinneisyys
Rantalipposammal kasvaa lapin-
lipposammalen tapaan pohjoisen 
pallonpuoliskon arktisilla seu-
duilla. Pohjoismaista tunnetaan 
esiintymiä Norjasta, Ruotsista ja 
Suomesta Perämeren pohjukan 
tienoilta Ruijaan. Se on lapinlip-
posammalta laajemmalle levinnyt 
ja yleisempi Skandien vuoriston 
pohjoisilla tuntureilla. Myös Islan-
nissa ja Huippuvuorilla lajia on monin paikoin, 
ja se tunnetaan Venäjältä Murmanskin alueelta. 
Suomesta siitä on tiedossa runsas kymmenkun-
ta havaintoa maan pohjoisosista. PeP–KiL, EnL, 
InL. 

Biologia
Rantalipposammal tuottaa lapinlipposammalen 
tapaan säännöllisesti itiöpesäkkeitä, vaikka on-
kin kaksikotinen. Rantalipposammal tarvitsee 
kasvuympäristöjä avoimena pitävää toimintaa 
kasvupaikoillaan. Se hyötyy tulvimisesta, ja 
myös rannoilla tai paljakalla liikkuvat laidun-
eläimet voivat olla esiintymille eduksi. 

Rantalipposammal viihtyy paljaalla hienoja-
koisella maalla järvien ja jokien tulvanalaisilla 
rannoilla. Tuntureilla sen voi tavata lumenvii-
pymien tuntumasta yläpaljakkaa myöten. Kaikki 
kasvupaikat metsävyöhykkeessä ovat sijainneet 
rannoilla. 

Seuralaislajit
Seuralaiset ovat paljolti samoja kuin lapinlip-
posammalella, meikäläisillä kasvupaikoilla mm. 

Tunnistaminen
Rantalipposammal on pienehkö, 0,5 –1,5 cm 
korkuinen, väriltään usein ruskehtava paljaan 
maan lehtisammal. Se muistuttaa harvinaisem-
paa lapinlipposammalta → P. cavifolium, mutta 
eroaa sukulaisestaan karkeahampaisen lehti-
reunansa perusteella. Lisäksi sivusuunnasta 
katsottuna rantalipposammalen keskisuonen 
liistakkeet ovat hampaisia. Lehtilavan kärkio-
san solut ovat ohutseinäisiä toisin kuin sukulai-
sellaan. Itiöpesäkkeet ovat muodoltaan viistoja 
ja kyrmyselkäisiä kuten lapinlipposammalella-

Tenojokivarren esiintymien laajuus ja ny-
kytila tulee selvittää. Mikäli elinympäristöt 
vaikuttavat lajille sopivilta pitkällä aikavälil-
lä, tulee niistä muodostaa pienialaisia suoje-
lukohteita. Esiintymät tulee joka tapauksessa 
ottaa huomioon maankäytön suunnittelussa. 
Ilmaston lämpeneminen voi muuttaa kasvu-
paikkojen olosuhteita, ja lajin esiintymien tilaa 
tulee seurata. 

Synonyymit
-

Kirjallisuus 
Cronberg 1998j, Jones & Henry 2003

Viittaus
Syrjänen, K. & Laine, U. 2009: Psilopilum cavi-
folium – erittäin uhanalainen. 
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varstasammalet Pohlia spp., rantapyörösammal 
Odontoschisma elongatum ja rantakinnassammal 
Scapania irrigua sekä rutakaulasammal Tremato-
don ambiguus. 

Kannan kehitys ja uhanalaisuus
Sammal on löydetty Rovaniemen (PeP) Sinetästä 
Ounasjoen rannasta 1924. Koillismaalla rantalip-
posammal on havaittu Kuusamon Hännilässä 
vuonna 1864, ja Posion Akanlahden Kuorinki-
lammelta ja Leveälammelta on useita keräyksiä 
vuosien 1914–1916 väliseltä ajalta. Kittilän La-
pista se tunnetaan Muonion Ylikylästä vuodelta 
1867. Enontekiön Lapista laji on tavattu Palo-
joensuulta 1867, Kilpisjärven Saanalta 1920- ja 
1930-luvuilla, Pahtajoelta 1970-luvulla ja Hal-
tilta vuonna 1988. Inarin Lapista se on löytynyt 
vuonna 1906 Utsjoen Ailigaksen ja Kistuskaidin 
lakialueilta sekä Fierramjohkalta. 

Kuusamosta ja Posiolta lajia on etsitty turhaan 
useaan otteeseen ja esiintymät ovat luultavasti 
hävinneet. Myöskään Rovaniemen Sinetässä 
sijainnutta esiintymää ei ole pystytty paikanta-
maan etsinnöistä huolimatta. Sammal saattaa 
olla herkkä ilmaston lämpenemisen aiheuttamil-
le muutoksille. Koillismaan esiintymien häviä-
misen syyksi on epäilty 1930-luvun lämmintä 
sääjaksoa. Ilmeisesti Metsä-Lapin alueella lajille 
sopivat elin ympäristöt ovat vähentyneet myös 
vesistö rakentamisen vuoksi.

Uhanalaisuus Euroopassa 
EUR: LC, EST: -, NOR: VU, SWE: LC 
Rantalipposammal ei ole uhanalainen Euroo-
passa, mutta se on uhanalaisten lajien listoilla 
Suomen lisäksi Norjassa ja Venäjällä Murmans-
kin alueella. 

Suojelu 
Rantalipposammalen esiintymistä Enontekiön 
Lapin Halti kuuluu Käsivarren erämaa-aluee-
seen. Muut Enontekiön esiintymät samoin kuin 
Muonion kasvupaikka sijaitsevat Tornionjoen 
Natura 2000 -alueella. Inarin Lapin, Rovanie-
men ja Koillismaan esiintymäpaikat eivät ole 
suojelualueilla.

Lajin Enontekiöltä ja Utsjoelta löydettyjen 
kasvupaikkojen nykytila tulee selvittää. Mah-
dollisesti löydettäviä esiintymiä tulee seurata. 
Laji kannattaa pitää mielessä Tunturi-Lapissa 
liikuttaessa. 

Synonyymit
- 

Kirjallisuus 
- 

Viittaus
Syrjänen, K. & Laine, U. 2009: Psilopilum laevi-
gatum – vaarantunut. 

Ptychodium plicatum (Schleich. ex F.Weber & D.Mohr) Schimp.      

tunturikoukerosammal, strimbågmossa
Erittäin uhanalainen EN §  •  D2

Heimo: Leskeaceae Lahko: Hypnales Luokka: Bryopsida

Tunnistaminen
Tunturikoukerosammal on alustanmyötäinen, 
isohko, 10–15 cm mittainen epäsäännöllisesti 
haarainen, tummanvihreitä tai kellanruskeita 
kasvustolaikkuja muodostava haarapesäkkei-
nen lehtisammal. Sen varressa on runsaasti 
parafyllejä. Lehdet ovat viistoon siirottavia, 

leveän soikeasta tyvestä melko 
jyrkästi suippoon, hieman käy-
rään kärkeen kapenevia. Lapa 
on syväpoimuinen, reuna lähes 
kauttaaltaan taakäänteinen ja 
kärjessä pikkuhampainen. Leh-
tisolut ovat pitkiä, paksuseinäi-
siä, hieman mutkaisia ja tyvellä 
nelikulmaisia. Keskisuoni on 
ohuehko. Pesäke on pitkäpe-
räinen ja sivulle kaartuva. Itiöt 
ovat pieniä, 11–15 µm.

Tunturikoukerosammalta 
saattavat muistuttaa kiiltosui-
kerosammal Brachythecium sa-
lebrosum ja sen lähilajit. Niillä ei 
kuitenkaan ole varressa parafyl-
lejä, solut eivät ole yhtä paksu-
seinäisiä ja niiden lehden kärki 
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on usein kierteinen. Kultasammalella Tomentyp-
num nitens ei myöskään ole parafyllejä. Sen lehti 
on tasaisesti kapeneva ja lehden reuna on vain 
tyveltä taakäänteinen.

Levinneisyys
Tunturikoukerosammalta on monin paikoin Eu-
roopan vuoristoissa kalkkialueilla aina Espan-
jaan saakka etelässä. Lisäksi se tunnetaan Kau-
kasukselta ja Pohjois-Amerikasta. Se on löydet-
ty myös Islannista ja Karhusaarelta. Ruotsin ja 
Norjan tuntureilla sitä on keski- ja pohjoisosissa. 
Suomesta tunturikoukerosammal on löydetty 
vain kerran Enontekiön Lapista. EnL.

Biologia
Itiöpesäkkeet ovat kaksikotisella tunturikouke-
rosammalella harvinaisia. Pienet itiöt ovat kui-
tenkin soveliaita kaukolevintään. 

Tunturikoukerosammal on kalkinvaatija. 
Se kasvaa kuivilla, kalkinpitoisilla kallioilla 
ja lohkareilla, joskus myös liuskekallioilla tai 
kalkinpitoisella maalla tuntureiden koivuvyö-
hykkeessä ja paljakan alaosissa. Kasvupaikat 
ovat avoimia tai puoliavoimia. Suomen ainoa 
löytöpaikka on tunturikoivuvyöhykkeessä. Tun-
turikoukerosammal saattaa muodostaa suuria, 
yhtenäisiä ja pitkäikäisiä kasvustolaikkuja.

Seuralaislajit
Suomalaisessa näytteessä seuralaisena on vem-
melvaskisammal Pseudoleskeella nervosa. Ruotsis-
ta Tornion Lapista seuralaisiksi mainitaan kiilto-
suikerosammal, kalkkikarvasammal Ditrichum 
flexicaule ja pohjankerrossammal Hylocomiastrum 
pyrenaicum.

Kannan kehitys ja uhanalaisuus
Tunturikoukerosammalen ainoa löytöpaikka 
Suomessa on Enontekiöllä Kilpisjärven las-
kukohdan, Kilpisluspan luona (1936). Sitä on 
yritetty etsiä sieltä (2003), mutta toistaiseksi 

tuloksetta. Uhanalaisuustarkasteluissa aiem-
min mainittu toinen esiintymä Enontekiöltä on 
osoittautunut suikerosammaleksi, samoin kuin 
kirjallisuudessa mainittu tieto Kolarista (KiL). 
Ainoaa esiintymää uhkaavia tekijöitä ei tunneta. 
Kuitenkin jos kasvupaikka on rantakivillä, saat-
taa alueella liikkuvien kalastajien aiheuttama 
tallaus olla sammalelle haitallista. Kasvupaikka 
voi myös muuttua ilmastonmuutoksen myötä 
sopimattomaksi.

Uhanalaisuus Euroopassa
EUR: LC, EST: -, NOR: LC, SWE: LC
Tunturikoukerosammal ei ole uhanalainen Eu-
roopassa. Se on Suomen ohella uhanalaisten 
lajien listoilla erittäin uhanalaisena Tšekissä ja 
vaarantuneena Islannissa. Saksassa sitä pide-
tään taantuneena, mutta ei uhanalaisena.

Suojelu
Kilpisluspan esiintymä kuuluu Tornionjoen-
Muonionjoen vesistöalueen Natura 2000 -alu-
eeseen.

Tunturikoukerosammalta kannattaa edelleen 
etsiä vanhalta kasvupaikaltaan. Mikäli sammal 
löytyy, esiintymispaikka tulee suojella luonnon-
suojelualueena. Lajin löytyminen muualtakin 
luoteisilta kalkkituntureilta on mahdollista, jo-
ten sitä tulee alueelta etsiä.

Synonyymit
Lescuraea plicata (Schleich. ex F.Weber & D.Mohr) 
Broth.
Pseudoleskea plicata (Schleich. ex F.Weber & 
D.Mohr) Kindb. 

Kirjallisuus
Mårtensson 1956, Ulvinen 2004

Viittaus
Ulvinen, T. 2009: Ptychodium plicatum – erittäin 
uhanalainen.

Pyramidula tetragona (Brid.) Brid.  

nelikolkkasammal, pyramidmossa
Hävinnyt RE

Heimo: Funariaceae Lahko: Funariales Luokka: Bryopsida

Tunnistaminen
Nelikolkkasammal on hyvin pieni (1–2 mm kor-
kea) vaaleanvihreä mätästävä kärkipesäkkeinen 
lehtisammal. Verson ylimmät lehdet ovat levei-
tä, kuperia ja teräväkärkisiä, alemmat lehdet 
ovat pieniä ja kapeampia. Lehtilavan solut ovat 
suuria ja suorakaiteen muotoisia. Keskisuoni 

ulottuu lehden kärkeen. Itiöpesäke on pysty ja 
päärynämäinen. Huntu on muodoltaan nelikul-
mainen pyramidi. Pesäkeperä on vain pesäk-
keen mittainen. Itiöt ovat kookkaita, n. 60 µm.

Nelikolkkasammal muistuttaa suppusam-
malia Physcomitrium spp. ja piennarsammalta 
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Entosthodon fascicularis, jotka ovat kuitenkin 
isompia ja niillä pesäkeperä on itiöpesäkkeitä 
pitempi.

Levinneisyys
Nelikolkkasammal esiintyy lauhkeilla alueilla 
Euroopassa, Aasiassa (hyvin harvinaisena), Poh-
jois-Afrikassa ja Yhdysvalloissa. Pohjoismaissa 
sitä on esiintynyt hyvin harvinaisena Tanskas-
sa, Ruotsissa (n. 15 paikkaa) ja Suomessa, mut-
ta lajista ei ole viimeaikaisia havaintoja. Baltian 
maista nelikolkkasammalta ei ole tavattu. Suo-
messa on kolme löytöpaikkaa. A, V.

Biologia
Nelikolkkasammal on yksikotinen. Sen itiöpe-
säkkeet ovat yleisiä. Itiöiden suuren koon vuoksi 
kaukolevintäkyky saattaa olla huono.

Sammal lienee kalkinvaatija. Se kasvaa pal-
jaalla, useimmiten kostealla, kalkkipitoisella 
savimaalla pelloilla, ojien pientareilla, rannoil-
la, kallioilla ja niityillä. Suomesta se on kerätty 
savisilta kesantopelloilta ja niiden reunamilta. 

Seuralaislajit
Ruotsissa tyypillisiä seuralaislajeja ovat mm. sa-
vikkolapiosammal Tortula truncata ja ojaäimä-
sammal Pleuridium subulatum. Lohjalta kerätyn 
näytteen seasta on määritetty harvinainen pel-
tonukkasammal Dicranella staphylina.

Kannan kehitys ja uhanalaisuus
Suomesta tunnetaan kolme vanhaa löytöpaik-
kaa: Ahvenanmaalta Saltvikin Kvarnbo (1865–
1884) ja Liby (1872) ja Varsinais-Suomesta Loh-

jan Lohjankylä (1883, 1891). Lohjalla nelikolk-
kasammal kasvoi sammaltutkija professori S. O. 
Lindbergin huvilan lähellä pellolla.

Nelikolkkasammalen taantumisen syitä ei 
tarkkaan tunneta. Todennäköisimmin syinä 
ovat keinolannoitteiden ja herbisidien käyttö 
maataloudessa. 

Uhanalaisuus Euroopassa
EUR: VU, EST: -, NOR: -, SWE: RE 
Nelikolkkasammal on luokiteltu vaarantuneeksi 
koko Euroopassa. Useimmista Euroopan maista 
lajista on vain vanhoja löytöpaikkoja. Ruotsista 
tuorein havainto on vuodelta 1943. Nelikolkka-
sammal on ehkä kokonaan hävinnyt Pohjois-
maista.

Suojelu
Nelikolkkasammalen vanhoja kasvupaikkoja ei 
ole suojeltu. Pienikokoinen sammal on vaikeasti 
havaittavissa, joten sitä tulee etsiä tehostetusti 
kalkkiseuduilta. Mikäli laji löydetään, esiinty-
mät tulee suojella ja niitä tulee hoitaa siten, että 
sopivaa avointa kalkkimaata olisi tarjolla lajille 
riittävästi. 

Synonyymit 
Gymnostomum tetragonum Brid.

Kirjallisuus
Hallingbäck 1998v, Lönnell 2002

Viittaus
Pykälä, J. 2009: Pyramidula tetragona – hävin-
nyt.
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Radula lindenbergiana Gottsche ex C. Hartm.

kalliosuomusammal, bäckradula
Vaarantunut VU §  •  A1c

Heimo: Radulaceae Lahko: Radulales Luokka: Jungermanniopsida

Tunnistaminen
Litteinä, vaalean tai tumman vihreinä, joskus 
ruskehtavanvihreinä alustanmyötäisinä laikkui-
na kasvava kalliosuomusammal on purokivien 
maksasammal. Sen yhteen tai kahteen kertaan 
epäsäännöllisesti sulkahaaraiset versot ovat 1–5 
cm pitkiä ja n. 1–2 mm leveitä. Lehdet ovat kak-
siliuskaisia siten, että vatsaliuska on kääntynyt 
taitteen eli kölin kohdalta muodostaen taskun 
verson alapuolelle. Selkäliuska on leveän pyöreä 
tai munuaismainen ja ulottuu varren yli. Vatsa-
liuska on noin 1/4  – 1/3  selkäliuskasta. Vatsalehdet 
puuttuvat. Koirasversoilla siittiöpesäkkeiden 
suojuslehdet ovat tiheässä, ja niiden selkälius-
kat ovat kasvulehtiä kapeampia. Lehden tasku 
on suojuslehdissä selvästi pullea. Periantit si-
jaitsevat naarasversoilla lyhyillä sivuhaaroilla. 
Niiden suojuslehtien köli on kovera ja selkälius-
ka hieman pienempi tai samankokoinen kuin 
kasvulehdissä. Periantti on litteä, kapean kah-
vinsuodatinpussin muotoinen. Lehden laidoista 
irtoaa joskus litteitä, monisoluisia itujyväsiä.

Eräiden taksonomien mukaan ainoa ero kal-
liosuomusammalen ja sen lähisukulaisen haa-
pasuomusammalen R. complanata välillä on nii-
den suvullisissa versoissa: kalliosuomusammal 
on kaksikotinen kun taas haapasuomusammal 
yksikotinen. Taksonomiasta ei kuitenkaan olla 
yksimielisiä. Vaikka usein on vaikea ratkaista 
kumpaan lajiin näyte kuuluu, on suomalaissa 
esiintymissä myös selviä eroja, joiden perusteella 
lajit on mahdollista erottaa toisistaan. Kalliosuo-
musammal on usein hieman likaisen tumman 
vihreä, kun taas haapasuomusammal on kirk-
kaan vaalean kellanvihreä. Kalliosuomusamma-

len versot näyttävät kapeammilta 
ja harvahaaraisemmilta, ja eten-
kin siittiöpesäkkeelliset koiras-
versot ovat nuoramaisia. Lisäksi 
kalliosuomusammalen periantin 
suojuslehdet ovat koverakölisiä 
kun haapasuomusammalella köli 
on kupera (ulospäin kaartunut). 
Kalliosuomusammal saattaa il-
man periantteja muistuttaa myös 
punossammalia Porella spp., mut-
ta näillä on suippo, kapea lehden 
vatsaliuska ja köli hyvin lyhyt, tai 
ketjusammalta Lejeunea cavifolia, 
jonka vatsaliuska on ylösalaisin 
käännetyn kupin muotoinen. 
Sekä punossammalilla että ket-
jusammalella on lisäksi selvästi 
erottuvat vatsalehdet.

Levinneisyys
Kalliosuomusammal on levinnyt laajalle ennen 
muuta lauhkean vyöhykkeen vuoristoihin. Si-
tä tavataan Atlantin molemmin puolin, mutta 
Pohjois-Amerikassa se on hyvin harvinainen. Se 
tunnetaan siellä ainoastaan Tennesseen vuoril-
ta. Euroopassa kalliosuomusammalta tavataan 
etenkin alueen etelä- ja länsiosissa, mutta levin-
neisyys ulottuu Keski- ja Itä-Euroopan vuoris-
toihin, Balkanille ja Pohjois-Venäjälle. Aasiassa 
se tunnetaan Kaukasukselta ja Iranista Pohjois-
Intiaan ja Himalajalta Kiinaan ja Japaniin ulot-
tuvalta vyöhykkeeltä. Sammal tunnetaan myös 
Pohjois-Afrikasta ja Etelä-Afrikan vuoristoista 
aina 2400 m korkeuteen saakka. Sitä tavataan 
myös Grönlannissa, Islannissa ja Atlantin saa-
rilla. Baltian maissa kalliosuomusammalta 
tavataan Latviassa ja Liettuassa, mutta ei Vi-
rossa. Venäjällä sitä on Karjalan tasavallassa ja 
Murmanskin alueella. Tanskasta sitä ei tunneta. 
Muualla Pohjoismaissa kalliosuomusammalen 
levinneisyys on painottunut alueen eteläosiin 
ja se on yleisin Norjassa. Suomessa kalliosuo-
musammal on harvinainen ja rajoittuu maan 
eteläosaan. A, EH, PK.

Biologia
Kaksikotisen kalliosuomusammalen suvullisia 
versoja tavataan usein, mutta itiöpesäkkeet ovat 
harvinaisia. Itiöt ovat suhteellisen suuria, 25–30 
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µm. Lehtilaidoista kuroutuvat monisoluiset itu-
jyväset ovat yleisiä, ja paikallinen leviäminen 
tapahtuneekin niiden avulla.

Kalliosuomusammalen kasvupaikat ovat 
yleisimmin puro- ja koskikivillä pärskevyö-
hykkeessä, mutta joskus sammal kasvaa myös 
valuvetisillä kallioseinämillä. Lähisukuinen 
haapasuomusammal voi kasvaa samanlaisilla 
kasvupaikoilla, mutta se sietää paremmin kui-
vumista ja kasvaa näin ollen avoimemmilla ja 
kuivemmillakin paikoilla. Lisäksi haapasuomu-
sammal kasvaa yleisesti puiden rungoilla, kun 
taas kalliosuomusammalta ei ainakaan Pohjois-
maissa ole tavattu epifyyttinä.

Seuralaislajit
Suomalaisilla kasvupaikoilla kalliosuomusam-
malen seurassa on tavattu paasisammalia Schis-
tidium spp., hiirensammalia Bryum spp., haa-
pasuomusammal, sirokorallisammal Ptilidium 
pulcherrimum ja kalliopunossammal → Porella 
cordaeana. Muualla sen seurassa on tavattu myös 
isokämmensammal Tritomaria quinquedentata, 
ketjusammal Lejeunea cavifolia, kalkkikinnas-
sammal Scapania calcicola ja ituhammassammal 
Leiocolea heterocolpos. 

Kannan kehitys ja uhanalaisuus
Kalliosuomusammalesta tunnetaan kaikkiaan 
kymmenen esiintymää. Näistä yksi vanha on 
Ahvenanmaalta (Saltvik 1876, 1878) ja täältä 
sammalen katsotaan hävinneen, kahdeksan 
esiintymää on Etelä-Hämeestä Pirkanmaalta 
ja Kanta-Hämeestä ja yksi esiintymä Pohjois-
Karjalasta (Eno 1970). Merkillepantavaa on, et-
tä ainakin kaksi vanhaa tunnettua esiintymää 
on säilynyt samoilla sijoilla toista sataa vuotta: 
Padasjoen Kaukilankosken esiintymä vuodelta 
1866 oli voimissaan vielä 1993 ja on sen jälkeen 
säilynyt alueen perkauksesta huolimatta. Sa-
moin Kuhmalahden Vehkajoen esiintymä on 
säilynyt vuodesta 1866 ainakin vuoteen 2002. 
Myös Tampereen Peltolammin (1962, 2000) ja 
Viialan Kolunpään (1970, 2002) esiintymät ovat 
säilyneet kymmeniä vuosia. 

Vesirakentaminen on aiheuttanut kalliosuo-
musammalen uhanalaisuuden. Kalliosuomu-
sammalen esiintymiä uhkaavat purojen ja kos-
kien rakentaminen ja perkaus. Myös kaivostoi-
minta voi uhata joitakin esiintymiä. Ympäröivän 
puuston hakkuut voivat muuttaa paikan avoi-
meksi ja kuivemmaksi. Lisäksi yläpuolisten ve-
sien laatu ja purojen virtaamat saattavat muut-

tua esimerkiksi laajojen hakkuiden seurauksena. 
Kasvustot ovat monesti pieniä, joten ne ovat 
herkkiä pienillekin ympäristömuutoksille. On 
kuitenkin merkkejä siitä, että mikäli kasvupai-
kan olosuhteet pysyvät kalliosuomusammalelle 
edullisina, se saattaa säilyä samoilla sijoillaan 
jopa satoja vuosia.

Uhanalaisuus Euroopassa
EUR: LC, EST: -, NOR: LC, SWE: LC
Kalliosuomusammalen taksonominen asema ei 
ole täysin vakiintunut, joten sen esiintyminen 
Euroopassa tunnetaan puutteellisesti, eikä sen 
uhanalaisuutta ole kaikissa maissa arvioitu. 
Ruotsissa ja Norjassa lajilla on elinvoimainen 
kanta. Venäjällä Karjalan tasavallassa se on vaa-
rantunut ja Murmanskin alueella harvinainen. 
Baltiassa laji on luokiteltu Liettuassa vaarantu-
neeksi ja Latviassa harvinaiseksi. Saksassa sen 
tilanne on arvioitu puutteellisesti tunnetuksi. 
Tšekissä ja Unkarissa se on erittäin uhanalai-
nen. 

Suojelu
Tampereen Peltolammin ja Enon Kolvanan-
uuron esiintymät ovat luonnonsuojelualueilla. 
Viialan Kolunpää ja Lammin Savijärven esiin-
tymät ovat Natura 2000 -alueilla, mutta muut 
löytöpaikat ovat suojelemattomia. 

Kalliosuomusammalen säilymisen edellytyk-
senä on, että sen kasvupaikat pysyvät muuttu-
mattomina tai ainakin lajin kannalta sopivina. 
Padasjoen Kaukilan Myllypuron esiintymä ra-
jattiin erityisesti suojeltavan lajin esiintymänä ja 
sen ympäristöä raivattiin viereisen tontin raken-
tamisen vuoksi 2000-luvun alussa, mutta ainakin 
parin vuoden jälkeen raivaamisesta sammalen 
tilanne näytti olevan ennallaan. Riittävä rajaus ja 
varovaisesti suoritetut raivaustoimenpiteet eivät 
siten vaarantane lajin säilymistä. Esiintymien ti-
laa tulee kuitenkin seurata ja suojelemattomat 
esiintymät rajata ja suojella. 

Synonyymit
Radula complanata (L.) Dumort. subsp. lindenber-
giana (Gottsche ex C.Hartm.) R.M.Schust.

Kirjallisuus
Damsholt 2002, Paton 1999

Viittaus
Laaka-Lindberg, S. 2009: Radula lindenbergiana 
– vaarantunut.
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Rhabdoweisia crispata (Dicks. ex With.) Lindb. 

kolokärpänsammal, tandad knottmossa
Erittäin uhanalainen EN §  •  B1+2c

Heimo: Rhabdoweisiaceae Lahko: Dicranales Luokka: Bryopsida

vaan esiintyy useimmiten hap-
pamalla silikaattialustalla.

Seuralaislajit
Kolokärpänsammalen seu-
ralaislajeihin kuuluvat mm. 
tummauurnasammal Amphi-
dium lapponicum, kalliotöp-
pösammal Cnestrum schisti, 
kalliotorasammal Cynodonti-
um tenellum, pikkukiiltosam-
mal Isopterygiopsis pulchella, 
riippusammalia Neckera spp., 
hohtovarstasammal Pohlia 
cruda, törmävarstasammal P. 
proligera, kolokiiltosammal 
Pseudotaxiphyllum elegans, 
aarnisammal Schistostega pen-
nata, pikkuraippasammal 
Anastrophyllum minutum, korpipaanusammal 
Calypogeia integristipula, lovisammalia Lophozia 
spp. sekä suikalesammal Metzgeria furcata.

Kannan kehitys ja uhanalaisuus
Kolokärpänsammalella on Suomessa yhteen-
sä 17 esiintymää, joista 12 on nykyesiintymiä. 
Ahvenanmaalta on kaksi vanhaa havaintoa 
1800-luvulta, mutta vuonna 2001 löydettiin 
uusi esiintymä Sundin Ängsbergeniltä. Var-
sinais-Suomessa kolokärpänsammal tunne-
taan Piikkiön Haukkavuorelta (1991, 2000) ja 
Satakunnasta Punkalaitumen Myllyvuorelta 
(2005). Etelä-Hämeen kallioilta lajia on löy-
detty viime vuosina viidestä paikasta: Noki-
an Lapinvuorelta, Vesilahden Koivistalholta, 
Tampereen Haiharasta ja Koivuvuoresta sekä 
Kurun Ilveskolusta. Pohjois-Savosta sammal 
on tunnettu Iisalmen Palosvuorelta (1945), 
Karttulan Ohenmäestä (2000), ja se löytyi äs-
kettäin (2004) myös Savonrannan Kakonvuo-
relta. Keski-Pohjanmaan esiintymä on Kaus-
tisen Pööskalliolla (2002). Kainuussa sammal 
kasvaa Puolangan Siikavaaralla (1990). Kii-
mingin (OP) Kulokalliolla (1967, 1974) kolo-
kärpänsammal on ilmeisesti hävinnyt kilpai-
lussa muille lajeille. 

Kallionedustojen avohakkuut lienevät suu-
rin uhka kolokärpänsammalelle: kasvupaikat 
voivat muuttua lisääntyneen paisteen ja tuu-
len vuoksi sille liian kuiviksi. Myös kallioi-

Tunnistaminen
Kolokärpänsammal on pysty, 1–2 cm mittainen 
kärkipesäkkeinen lehtisammal, joka muodostaa 
kallionkoloihin pieniä peittomaisia kasvustoja. 
Lehdet ovat tasasoukkia, tylpästi suippenevia 
ja kuivana sykkyrälle kiertyneitä. Keskisuoni 
on leveähkö ja ulottuu lehden kärkeen. Leh-
tisolut ovat pieniä, 10–15 μm ja pyöristyneen 
kulmikkaita. Itiöpesäke on pyöreähkön soikea, 
symmetrinen, kahdeksanviiruinen ja verraten 
lyhytperäinen. Itiöt ovat kooltaan n. 20 μm, rus-
keita ja heikosti papillikkaita.

Lähilajistaan kalliokärpänsammalesta R. fu-
gax kolokärpänsammal eroaa kärkipuoleltaan 
sahareunaisten lehtien ja pesäkkeen suuvaruk-
sen lyhyiden ja tylppien hampaiden perusteella. 
Kalliokärpänsammalella lehdet ovat ehytlaitai-
sia tai enintään hieman nyhäisiä ja suuvarus-
hampaat ovat lähes lankamaisia. Kolokärpän-
sammalen voi sekoittaa myös samankokoisiin 
töppösammaliin Cnestrum spp., mutta niillä 
lehtisolujen pinta on vahvasti nystyräinen ja 
suuvarushampaat hyvin kehittyneitä.

Levinneisyys
Kolokärpänsammalen levinneisyysalue on laa-
ja ulottuen pohjoiselta pallopuoliskolta paikoin 
tropiikkia myöten aina Andeille eteläisellä pal-
lonpuoliskolla. Euroopassa levinneisyysaluee-
seen kuuluvat etenkin Keski-Euroopan vuoristot 
ja mereiset luoteisosat. Baltiassa laji tunnetaan 
ainoastaan Latviasta. Venäjältä Suomen lähi-
alueilta sitä ei ole löydetty. Pohjoismaissa laji 
puuttuu Tanskasta. Ruotsissa se on keskittynyt 
etelä- ja keskiosiin, etenkin mereiselle länsiran-
nikolle. Norjassa laji on yleinen maan länsiosas-
sa, mutta muualla harvinainen. Suomessa sitä 
on harvinaisena Oulun Pohjanmaalle saakka. A, 
V, St, EH, PS, KP–OP. 

Biologia
Kolokärpänsammal on yksikotinen ja tuottaa 
yleensä runsaasti itiöpesäkkeitä. Itiöt ovat pie-
niä, joten sammalen leviämiskyky lienee hyvä.

Lievästi mereisenä lajina kolokärpänsammal 
vaatii tasaisen kosteaa pienilmastoa. Kasvupaik-
koja ovat jyrkänteiden ja rotkojen kallioseinä-
mät, joiden suojaisissa, maapeitteisissä raoissa, 
halkeamissa ja onkaloissa laji viihtyy. Kolokär-
pänsammal ei ole erityisemmin kalkinsuosija, 
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den louhinta voi uhata kolokärpänsammalen 
esiintymiä. Pieni ja harva kanta on lisäksi altis 
satunnaistekijöille, kuten kalliokiipeilyn aiheut-
tamalle kulutukselle.

Uhanalaisuus Euroopassa
EUR: LC, EST: -, NOR: LC, SWE: LC
Kolokärpänsammal ei ole uhanalainen Euroo-
passa. Norjassa ja Ruotsissa sammalen kanta 
on elinvoimainen. Saksassa kolokärpänsammal 
on silmälläpidettävä ja Puolassa puutteellisesti 
tunnettu.

Suojelu
Piikkiön Haukkavuori kuuluu Natura 2000 -
alueeseen, samoin Savonrannan Kakonvuoren 
esiintymä. Nokian Lapinvuoren esiintymä on 
alueen luonnonsuojelualueen sisäpuolella. Puo-
langan esiintymä on luonnonsuojelualueella. 
Kiimingin esiintymä kuuluu soidensuojeluoh-
jelman rajaukseen. Kuusi nykyesiintymää on 
suojelematta, mikä on varsin paljon vähäisestä 
tunnetusta kannasta.

Kolokärpänsammalen suojelemattomat esiin-
tymät tulee suojella luonnonsuojelualueina tai 
rajata erityisesti suojeltavan lajin kasvupaikkoi-
na. Lajistollisesti arvokkaimmilla esiintymillä 
(esim. Haiharan pahta Tampereella ja Pööskallio 
Kaustisella) on muitakin merkittäviä suojeluar-
voja. Muulta osin kolokärpänsammalen menes-
tyminen maassamme on paljolti riippuvainen 
kallionedustojen oikeasta metsänkäsittelystä: 
annettuja määräyksiä ja ohjeita tulee noudattaa. 
Lajia kannattaa edelleen etsiä sopivilta kallioilta 
eri puolilta maatamme. Tunnettujen esiintymien 
tilaa tulee seurata.

Synonyymit
Rhabdoweisia denticulata (Brid.) Bruch. & Schimp.
R. kusenevae Broth.

Kirjallisuus
Störmer 1969

Viittaus
Parnela, A. 2009: Rhabdoweisia crispata – erittäin 
uhanalainen.

Rhizomnium andrewsianum (Steere) T.J.Kop.

napalehväsammal, polarrundmossa
Äärimmäisen uhanalainen CR §  •  vastuulaji  •  D2

Heimo: Cinclidiaceae Lahko: Bryales Luokka: Bryopsida

Tunnistaminen
Napalehväsammal on pienikokoinen 1–3 cm 
mittainen, tiiviinä mättäinä kostealla mine-
raalimaalla kasvava kärkipesäkkeinen lehti-
sammal. Koko kasvi on punertava, ja varsi on 
voimakkaan punainen. Versot ovat pystyjä ja 
luonteenomaisesti mutkaisia. Lehdet ovat pyö-
reitä, kosteana siirottavia, keskisuoni ei ulotu 
lehden kärkeen saakka. Juurtumahapsia syn-
tyy vain lehden hankoihin. Itiöpesäkkeet ovat 
lieriömäisiä, vaakasuoria tai nuokkuvia. Suu-
varushampaat ovat kellertäviä, ja niissä on lu-
kuisia lamelleja.

Napalehväsammal ja kuusamonlehväsam-
mal → R. gracile ovat samankokoisia ja sukunsa 
pienimmät meillä esiintyvät lajit. Kuusamon-
lehväsammalen lehdet ovat soikeita, joskus 
pyöreitä. Juurtumahapsia syntyy paitsi lehden 
hankoihin myös varrelle lehtien välisille alueil-
le. Kuusamonlehväsammal kasvaa paljastuneel-
la turpeella lettomaisilla soilla. Sen itiöpesäke 
on pallomainen ja nuokkuva, ja suuvarusham-
paat, joissa lamelleja on vähemmän kuin 20, 
ovat ruskeita.

Levinneisyys
Napalehväsammal kuuluu sir-
kumarktisten sammalten ryh-
mään. Sen päälevinneisyysalue 
on pohjoisilla puuttomilla tund-
ra-alueilla tai etelämpänä vastaa-
vissa vyöhykkeissä vuoristoissa. 
Vain muutama löytöpaikka on 
pohjoisen havumetsävyöhyk-
keen alueelta. Se tunnetaan mo-
nin paikoin Pohjois-Amerikassa 
Alaskasta, Kanadan pohjoisosis-
ta ja Grönlannin länsirannikolta. 
Pohjoisimmassa Siperiassa löy-
töjä on Ob-joelta Tšuktšien nie-
mimaalle, missä se on yleinen. 
Eteläisimmät löydöt kuitenkin 
ovat Baikal-järven länsipuolelta. Euroopassa se 
tunnetaan Huippuvuorilta ja Islannista, Venä-
jällä sammalta on Murmanskin alueella. Baltian 
maissa sitä ei tavata. Norjassa sammal kasvaa 
Länsi-Ruijassa. Ruotsissa se tunnetaan kahdes-
ta pohjoisimmasta maakunnasta, Torniojärven 
seudulla kosteilla lievästi kalkkipitoisilla paljak-
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kavyöhykkeen alueilla napalehväsammal ei ole 
harvinainen. Suomesta on vain kaksi havaintoa 
maan pohjoisosista. Ks, EnL.

Biologia
Napalehväsammal on yksikotinen, mutta sen 
leviämismahdollisuudet ovat huonot, koska 
itiöpesäkkeitä ei Suomesta tunneta. Itiöpesäk-
keellisenä napalehväsammal tunnetaan vain 
muutamasta paikasta Siperiasta ja Pohjois-
Amerikasta. Napalehväsammal on kuitenkin 
monilla kasvupaikoillaan runsas kasvi, joka vain 
pienuutensa vuoksi on jäänyt huomaamatta. Lä-
hilevintä tapahtunee lehden ja varsien palasten 
välityksellä.

Napalehväsammal kasvaa kostealla mine-
raalimaalla puuttomalla tundralla, etelämpänä 
mahdollisesti ihmisen paljastamalla mineraa-
limaalla kuten ojapenkoissa. Suomen toinen 
kasvupaikka oli ilmeisesti tienvarren oja kalk-
kipitoisella maalla. Toinen kasvupaikka on kos-
tean puronvarren kalliohyllyllä, matalan kallio-
seinämän tyvellä suojaisessa onkalossa lievästi 
kalkkipitoisella alustalla. Pohjois-Amerikassa 
napalehväsammal kasvaa kosteissa kallionrako-
sissa, ruutumaiden painanteissa, kostealla maal-
la jokien läheisyydessä, avoimilla suoalueilla ja 
kukkuloiden tundrarinteillä. Kirjallisuustiedot 
Skandinaviasta ja Huippuvuorilta kertovat sa-
manlaisista kasvupaikoista. 

Seuralaislajit
Suomessa napalehväsammalen seuralaislajei-
na on havaittu hohtovarstasammal Pohlia cru-
da, kangaskarhunsammal Polytrichum juniperi-
num, metsäkamppisammal Sanionia uncinata, 
kalvaskuirisammal Straminergon stramineum, 
rimpisirppisammal Scorpidium revolvens, seitti-
sammal Blepharostoma trichophyllum, kirsisam-
mal Pleurocladula albescens ja isokämmensam-
mal Tritomaria quinquedentata. 

Kannan kehitys ja uhanalaisuus
Napalehväsammalelle sopivia kasvupaikkoja 
on Suomessa niukasti, ja se on löydetty vain 
kahdesti. Kuusamosta Oulangan biologisen 
aseman läheltä (1967) napalehväsammal löy-
tyi maantien varren ojapenkereeltä, mistä sitä 
on turhaan myöhemmin etsitty, ja esiintymä 
lieneekin hävinnyt. Enontekiön Kilpisjärvel-
tä laji on kerätty alapaljakalta Jehkastunturin 
länsirinteeltä (1988, 2005). 

Uhanalaisuuden syynä on tien rakentami-
nen. Harvojen pienten esiintymien suurimpa-
na uhkana lienevät erilaiset satunnaistekijät. 
Tunturisammalta voi uhata myös ilmaston 
lämpenemisen aiheuttamat ympäristömuu-
tokset. 

Uhanalaisuus Euroopassa
EUR: LC, EST: -, NOR: DD, SWE: NT
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Päälevinneisyysalueellaan kasvi tuskin on uhan-
alainen. Jos siihen on osattu kiinnittää huomiota, 
uusia havaintoja on kertynyt runsaasti. Norjas-
sa ja Islannissa napalehväsammal on luokiteltu 
puutteellisesti tunnetuksi ja Ruotsissa silmällä-
pidettäväksi. 

Suojelu
Kuusamon hävinnyt kasvupaikka on Oulangan 
kansallispuiston alueella. Enontekiön Jehkas-
tunturin esiintymä kuuluu rantojensuojeluohjel-
man alueeseen, mutta sitä ei ole suojeltu millään 
tavoin. Tunnettujen esiintymien tila tulee selvit-
tää, ja lisäksi lajia tulee etsiä sopivista elinympä-

ristöistä. Jehkastunturin esiintymän säilyminen 
on varmistettava.

Synonyymit
Mnium andrewsianum Steere

Kirjallisuus
Bowers & Koponen 1969, Cronberg 1998k, En-
gelmark 1974, Koponen 1973, 1977, 1979, Kopo-
nen & Afonina 1992, Smirnova 1966 

Viittaus
Koponen, T. 2009: Rhizomnium andrewsianum 
– äärimmäisen uhanalainen.

Rhizomnium gracile T.J.Kop.

kuusamonlehväsammal, liten filtrundmossa
Vaarantunut VU vastuulaji  •   B1+2c, D2

Heimo: Cinclidiaceae Lahko: Bryales Luokka: Bryopsida

Tunnistaminen
Kuusamonlehväsammal on pienikokoinen 1–3 
cm mittainen ja hento, tiiviinä peitteenä tai yk-
sittäin muiden sammalten seassa paljastuneella 
turpeella kasvava kärkipesäkkeinen lehtisam-
mal. Sammal on vihreä, ja vanha varsi ruskeh-
tava tai musta. Versot ovat pystyjä. Lehdet ovat 
soikeita tai lähes pyöreitä, kosteana siirottavia. 
Juurtumahapsia syntyy sekä lehden hankoihin 
että varrelle lehtien väliin. Itiöpesäkkeet ovat 
lähes pallomaisia ja nuokkuvia. Suuvarusham-
paat ovat ruskeita ja niissä on alle 20 lamellia.

Kuusamonlehväsammalen ja samankokoisen 
napalehväsammalen → R. andrewsianum erot-
tavat tuntomerkit on selostettu viimemainitun 
lajikuvauksessa. Ainoa toinen sammal, johon 
kuusamonlehväsammalen voi sekoittaa, on let-
tolehväsammal R. pseudopunctatum. Se on kaikin 

puolin kookkaampi, ja lehtien reu-
napalle on vahvempi. Lettolehvä-
sammal on yksikotinen, joten sillä 
on usein itiöpesäkkeitä.

Levinneisyys
Kuusamonlehväsammal kuuluu 
sirkumboreaalisten sammalten 
ryhmään. Päälevinneisyysalue 
on pohjoisella havumetsävyö-
hykkeellä. Se tunnetaan Pohjois-
Amerikassa Alaskasta ja Kana-
dasta, mutta näyttää välttävän 
mantereen mereisiä länsi- ja itä-
osia. Muutama kasvupaikka tun-
netaan itäisimmästä Siperiasta ja 
Tšuktšien niemimaalta. Toistaiseksi sitä ei ole il-
moitettu Siperian muista osista eikä Venäjän Eu-
roopan alueelta. Kirjallisuudessa mainittu tieto 
Norjasta on virheellinen. Suomen kasvupaikka 
on nykytietämin ainoa Euroopassa. Ks.

Biologia
Kaksikotisen sammalen leviämismahdollisuu-
det ovat huonot. Itiöpesäkkeitä ei Suomesta 
tunneta, mutta niitä on löydetty Pohjois-Ame-
rikasta. Lähilevintä tapahtunee lehden ja varsien 
palasten välityksellä.

Herbaarionäytteiden esitetietojen perusteella 
kuusamonlehväsammal kasvaa Pohjois-Ameri-
kassa märillä paljakkaniityillä, soistuneilla jär-
venrannoilla ja karurämeiden painanteissa. Se 
kasvaa paljastuneella turpeella polkujen varsil-
la ja esimerkiksi hirven polkaisun paljastamissa 
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paikoissa lettorämeillä. Suomen ainoan kasvu-
paikan ympäristöä ei näytteissä ole mainittu.

Seuralaislajit
Seuralaislajeista ei ole tarkkaa tietoa, mutta ne 
lienevät tavallisia rämeiden ja muiden soistu-
mien sammalia. Suomesta kerätyssä näytteessä 
sammalta on vain yksittäisiä versoja.

Kannan kehitys ja uhanalaisuus
Vaikka Suomessa on kuusamonlehväsammalel-
le sopivia kasvupaikkoja, se on löydetty vain 
kerran Kuusamon Jäkälävuomasta (1967). Uts-
joen Kevolta (1974) kerätty ja kuusamonlehvä-
sammaleksi määritetty näyte on myöhemmin 
osoittautunut lettolehväsammaleksi. Samoin 
tieto Enontekiön Lapista on virheellinen. 

Kuusamonlehväsammalelle luonteenomaiset 
elinympäristöt ovat pahoin taantuneet soiden 
ojituksen ja metsien käsittelyn myötä. Pieniin 
populaatioihin kohdistuvat satunnaistekijät 
uhkaavat lajin säilymistä maassamme. Kuusa-
mon Jäkälävuomassa saattaa uhkana olla myös 
kuluminen. 

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

Kuusamonlehväsammalen uhanalaisuutta Eu-
roopassa ei ole arvioitu. Päälevinneisyysalueel-
laan Pohjois-Amerikassa kasvi tuskin on uhan-
alainen. 

Suojelu
Jäkälävuoman kasvupaikka on Oulangan kan-
sallispuiston alueella. Esiintymäpaikka on py-
rittävä paikallistamaan.

Kuusamonlehväsammalen esiintyminen 
maassamme tulee selvittää tarkemmin: sitä tulee 
etsiä sopivista elinympäristöistä Pohjois-Suo-
mesta. Koska kuusamonlehväsammal kuvattiin 
lajina vasta 1973, museoiden Pohjois-Suomesta 
tallennetut lettolehväsammalnäytteet tulee tar-
kistaa, jotta kokonaiskuva lajin levinneisyydestä 
tarkentuisi.

Synonyymit
Mnium koponenii H. Crum

Kirjallisuus
Bowers 1980, Koponen 1973, Koponen & Afo-
nina 1992

Viittaus
Koponen, T. 2009: Rhizomnium gracile – vaa-
rantunut.

Rhodobryum ontariense (Kindb.) Kindb.

kalkkiruusukesammal, kalkrosmossa
Erittäin uhanalainen EN §  •  B1+2c, D2

Heimo: Bryaceae Lahko: Bryales Luokka: Bryopsida

Tunnistaminen
Kalkkiruusukesammal on suurilehtinen kärki-
pesäkkeinen lehtisammal. Sen vanhana ruskea 
varsi on 1–3 cm pitkä, ja ylemmät vihreät leh-
det ovat huomiota herättävän kookkaita. Varren 
alemmat lehdet ovat pienikokoisia ja suomu-
maisia, ylemmät isokokoiset lehdet ovat soikei-
ta, tyviosasta taakäänteisiä, lyhyesti suippoja ja 
muodostavat varren kärkeen runsaslehtisen ruu-
sukkeen. Itiöpesäkkeitä kehittyy useita samalle 
varrelle. Pesäkeperä on kasvin muuhun kokoon 
nähden huomattavan pitkä (noin 5 cm).

Kalkkiruusukesammal oli pitkään unohduk-
sissa, ja se sisällytettiin lehtoruusukesammaleen 
R. roseum. Niiden erot ovat kuitenkin selvät. 
Helpoimmin kalkkiruusukesammalen tunnis-
taa laskemalla ruusukkeen isokokoiset lehdet: 
kalkkiruusukesammalella niitä on harvoin vä-
hemmän kuin 22, yleensä 22–50, lehtoruusuke-
sammalella harvoin enemmän kuin 21. Lehden 
muoto on erilainen: lehtoruusukesammalen lehti 

on pitkäsuippuisempi ja lehden 
kärkikulma on 65–100˚, kalkki-
ruusukesammalella 80–120˚. 
Lehtoruusukesammalen lehti 
on myös säännöllisen soikea, 
kun kalkkiruusukesammalen 
lehden tyvi on suoraviivainen, 
mikä johtuu lehden reunan 
taakierteisyydestä. Keskisuoni 
ulottuu kalkkiruusukesamma-
lella useimmiten lehden kär-
keen tai on ulospistävä, lehto-
ruusukesammalella se päättyy 
ennen kärkeä. Kalkkiruusuke-
sammalen lehden reunan taa-
kierteisyys näkyy selvästi leh-
den poikkileikkauksesta mikro-
skoopilla, ja keskisuoni näyttää 
paljon vankemmalta johtuen 
isommasta ja lehden selkäpuo-
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lella epidermiin asti ulottuvasta paksuseinäis-
ten solujen kimpusta. Lehtoruusukesammalen 
lehden reuna on taakäänteinen, ja keskisuonen 
ja epidermin väliin jää iso-onteloista solukkoa. 
Myös muutamilla metsälehväsammalilla Pla-
giomnium spp. varren kärki voi olla ruusuke-
mainen, mutta niillä on isokokoisia lehtiä varren 
alaosassa.

Levinneisyys
Kalkkiruusukesammal on katkonaisesti sirkum-
polaarinen ja esiintyy etupäässä lauhkeassa ja 
lämpimänlauhkeassa vyöhykkeessä etenkin 
kalkkipitoisilla alueilla. Levinneisyys ulottuu 
Japanista Kiinan, Himalajan ja Etelä-Siperian 
kautta Kaukasukselle ja Keski- ja Etelä-Euroop-
paan. Monissa Keski-Euroopan ja Länsi-Eu-
roopan maissa kalkkiruusukesammal on vasta 
melko äskettäin todettu jokseenkin yleiseksi. 
Levinneisyys ulottuu Italiaan ja Espanjaan saak-
ka. Pohjois-Amerikassa lehtoruusukesammal on 
paljon harvinaisempi ja pohjoisempi kuin kalk-
kiruusukesammal, joka kasvaa Kanadan etelä-
osista ja Yhdysvaltojen itärannikolta Meksikoon 
asti. Tanskasta ja Norjasta sitä ei ole tavattu, eikä 
myöskään Venäjältä Suomen lähialueilta. Balti-
assa sammalta on Virossa ja Latviassa. Ruotsis-
sa kalkkiruusukesammal on harvinainen maan 
eteläisimpiä osia lukuun ottamatta. Suomessa 

se tunnetaan muutamalta eteläiseltä kasvupai-
kalta. Sammal on meillä levinneisyytensä poh-
joisrajalla. V.

Biologia
Kalkkiruusukesammal on kaksikotinen, eikä 
siltä tunneta Suomesta itiöpesäkkeitä, joten 
leviäminen uusille kasvupaikoille on muualta 
tulevien itiöiden varassa. Kasvustot voivat levitä 
paikallisesti maanalaisten rönsyjen välityksel-
lä. 

Kaikki maamme tunnetut kalkkiruusuke-
sammalen kasvupaikat ovat kalkkikallioita yhtä 
lukuun ottamatta, joka sekin on kalkkivaikut-
teinen tyynylaavakallio. Useimmat kasvupai-
kat ovat pienilmastoltaan lämpimiä ja valoisia 
kallioketoja, mutta kasvupaikaksi mainitaan 
myös kallioseinämät ja kalliopenkereet. Kalkki-
ruusukesammal kasvaa kallioiden humuksel-
la tai soralla. Laji kasvaa tiiviinä mättäänä tai 
yksittäin muiden sammalten seassa. Suomessa 
sen kasvupaikat ovat kalkkipitoisella maalla tai 
kalkkikallioiden ohuella humuskerroksella.

Seuralaislajit
Kalkkiruusukesammalen putkilokasviseuralai-
siksi mainitaan Iniön Norrbystä mm. kataja Juni-
perus communis, keltamatara Galium verum, kiil-
tokurjenpolvi Geranium lucidum, verikurjenpolvi 
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G. sanguineum, mäkiminttu Satureja vulgaris ja 
nyylähaarikko Sagina nodosa, ja Rymättylän Mus-
taluodosta mäkiarho Arenaria serpyllifolia, keto-
maruna Artemisia campestris, kiiltokurjenpolvi ja 
mäkirikko Saxifraga tridactylites. Sen sammalseu-
ralaisia ovat avoimilla kalliopinnoilla viihtyvät 
ketohavusammal Abietinella abietina, kalkkikar-
vasammal Ditrichum flexicaule, lastusammal 
Reboulia hemisphaerica ja kalkkikiertosammal 
Tortella tortuosa. Varjoisammalla Torholan kas-
vupaikalla seuralaisena ovat isoruostesammal 
Anomodon viticulosus, pikkuruostesammal A. 
longifolius, etelänhaivensammal → Cirriphyllum 
tommasinii, ketopartasammal Syntrichia ruralis 
ja kimmelsammal Taxiphyllum wissgrillii. Kaik-
ki sammalseuralaislajit ovat kalkinvaatijoita tai 
vähintään kalkinsuosijoita.

Kannan kehitys ja uhanalaisuus
Kalkkiruusukesammalen tunnettuja kasvupaik-
koja maassamme on vain viisi. Varhaisin näyte 
on vuodelta 1900 Lohjalta ”SOLhemmetin”, S. 
O. Lindbergin kesäasunnon pohjoispuolelta. 
Paikka on nykyään lähes Lohjan keskustaa, ja 
esiintymä on ilmeisesti hävinnyt kalkinlouhin-
nan takia. Muut löytöpaikat ovat Iniön Leham-
nissa (2001), jossa on kolme erillistä kasvustoa 
muutaman kymmenen metrin päässä toisistaan, 
Rymättylässä reilun hehtaarin kokoisella Musta-
luodolla (1989), Karjalohjan Pellonkylällä (1991) 
ja Lohjan Torholan kalkkikiviluolalla (2001).

Kalkkiruusukesammalen uhanalaisuuden 
syiksi mainitaan kaivostoiminta ja rakentami-
nen. Sammalen kasvustot nykyesiintymissä ovat 
hyväkuntoisia, joskin pienialaisia. Niitä uhkaa-
via tekijöitä ovat rakentamisen ja kaivostoimin-
nan ohella kasvupaikkojen hidas umpeenkasvu, 
metsän hakkuut tai maaston kuluminen. Lajille 

soveliaat elinympäristöt ovat vähentyneet kalk-
kikallioiden louhimisen myötä.

Uhanalaisuus Euroopassa
EUR: LC, EST: R, NOR: -, SWE: LC 
Kalkkiruusukesammal ei ole uhanalainen Eu-
roopassa. Se on luokiteltu harvinaiseksi Virossa. 
Keski-Euroopassa se on äärimmäisen uhanalai-
nen mm. Luxemburgissa.

Suojelu
Iniön kasvupaikka on luonnonsuojelualueella ja 
mukana Metsähallituksen ja WWF:n Life-hank-
keessa. Lohjan Torholan luola on rauhoitettu 
luonnonsuojelualueeksi. Karjalohjan ja Rymät-
tylän esiintymiä ei ole suojeltu.

Koska kalkkiruusukesammalen kasvupaik-
koja tunnetaan vain viisi, joista niistäkin yksi 
lienee tuhoutunut, on suojelun tarve merkittävä: 
kaikki esiintymät tulee suojella erityisesti suojel-
tavan lajin suojelualueena. Sammalta kannattaa 
edelleen etsiä Etelä-Suomen muilta kalkkialu-
eilta. Nykyisten kasvustojen tilaa tulee seurata. 
Lisäksi kasvimuseoiden lehtoruusukesammal-
kokoelmat tulee tarkistaa lajin levinneisyysku-
van täydentämiseksi. 

Synonyymit
Rhodobryum spathulatum (Hornsch.) Pócs

Kirjallisuus
Frahm 1979, Iwatsuki & Koponen 1972, Ochyra 
& Szmajda 1985, Orbán & Pócs 1976

Viittaus
Koponen, T. 2009: Rhodobryum ontariense – 
erittäin uhanalainen.

Riccia beyrichiana Hampe ex Lehm. & Lindenb. 

etelänhankasammal, stor rosettmossa
Vaarantunut VU A1c+2c

Heimo: Ricciaceae Lahko: Ricciales Luokka: Marchantiopsida

Tunnistaminen
Etelänhankasammal on pienehkö 8–15 mm pitkä 
ja 2–3 mm leveä maassa halkaisijaltaan 0,8–2,4 
cm ruusukkeina kasvava harmahtavan vaaleah-
kon vihreä maksasammal. Toisinaan ruusukkeet 
muodostavat tiiviitä parin neliödesimetrin laa-
juisia ryppäitä. Paksu sekovarsi on vain 2,5–4 
kertaa paksuuttaan leveämpi. Etelänhankasam-
mal on hankasammalistamme suurikokoisin ja 
suuri-itiöisin (95–120 µm).

Muut hankasammalet ovat kapealiuskaisem-
pia ja pieni-itiöisempiä. Muiden lajien itiöt ovat 
halkaisijaltaan alle 100 µm. Suvun yleisimmän 
lajin ruusukehankasammalen R. sorocarpa tun-
nistaa lähes koko sekovarren mittaisesta syvästä 
pitkittäisuurteesta. Samantapaisen harvinaisen 
pelto hanka sammalen → R. bifurca sekovarressa 
on yleensä oranssia väriä. Yleisellä ojahanka-
sammalella R. glauca sekovarsi on puolestaan 
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litteämpi: 4–5 kertaa 
paksuuttaan leveäm-
pi. Lisäksi ojahanka-
sammal kasvaa yleensä 
pelloilla ja joutomailla 
ja hyvin harvoin kalli-
oilla. Hanka sammalten 
suku on hankala, ja ko-
ko suvun suomalaisten 
näytteiden määritysten 
oikeellisuus on tarpeen 
käydä tarkoin läpi.

Levinneisyys
Etelänhankasammal on  
yleislevinneisyydeltään  
atlanttis-mediterraani-
nen. Se tunnetaan poh-
joisen pallonpuoliskon lauhkeilta ja viileiltä 
alueilta Euroopassa, Pohjois-Amerikassa ja 
Pohjois-Afrikassa suosien mereisiä seutuja. Se 
puuttuu lähes kokonaan Kaakkois-Euroopasta 
ja on hyvin paikoittainen Itä- ja Keski-Euroo-
passa. Lännessä levinneisyys ulottuu Azoreilta 
Pyreneitten niemimaata myötäillen eteläiseen 
Fenno skandiaan, Färsaarille ja Islantiin. Balti-
asta lajia ei tunneta, mutta siitä on muutamia 
löytöjä Venäjältä Karjalan tasavallasta Laatokan 
Karjalasta. Pohjoismaissa sammal on paikoit-
tainen Tanskassa, Etelä-Ruotsissa ja -Norjassa. 
Pohjoisimmat esiintymät Pohjois-Ruotsissa ja 
Norjan Tromssassa ovat varsin erillisiä muusta 
levinneisyysalueesta. Suomesta etelän hanka -
sammalta on tavattu maan etelä- ja itäosasta. A, 
V, EH, ES, PK.

Biologia
Yksikotinen etelänhankasammal tuottaa yleensä 
itiöitä, jotka muodostuvat sekovarren sisäisissä 
itiöpesäkkeissä ja leviävät vasta sekovarren rik-
kouduttua. Itiöt ovat kookkaita, ja niitä muo-
dostuu, kuten kaikilla hanka sammalilla, melko 
vähän. Itiöt säilyttävät maassa itävyytensä vuo-
sikymmeniä. Hanka sammalet saattavat myös 
lisääntyä kasvullisesti sekovarren palasista. 
Nuoret versot kasvavat nopeasti aikuisiksi ja 
itiöitä tuottaviksi. Etelänhankasammal, kuten 
muutkin hankasammalet, ei liene kovinkaan 
tehokas leviämään uusille paikoille. Levinnän 
arvellaan tapahtuvan pääasiassa isojen eläinten, 
nisäkkäiden ja lintujen, mukana.

Etelänhankasammal on kalkinsuosija. Kasvu-
paikat ovat useimmiten kalkkikallioita ja emäk-
sisiä tai vain lievästi happamia liuskekallioita 
ja kallioketoja. Kasvupaikoilla tavataan useim-
miten myös muita uhanalaisia sammal- tai 
jäkälä lajeja. Etelänhankasammal kasvaa runsas-
humuksisella, mielellään hiekan sekaisella pal-

jaalla maalla paahteisilla ja joskus myös puo-
livarjoisilla kohdilla. Sammal lienee hyötynyt 
laidunnuksesta. Se viihtyy hyvin poluilla. Ete-
länhankasammalen mainitaan kasvavan joskus 
myös järvien ja jokien rannoilla, mutta Suomes-
sa se lienee havaittu rannoilla vain kallioilla. 
Etelänhankasammal on monivuotinen, mutta 
useimmiten kesällä kuivuuteen kuoleva. Sam-
mal on esiintymis paikoillaan niukka, mutta joi-
takin melko runsaitakin esiintymiä tunnetaan. 
Etelän hankasammal on esiintymisessään oikul-
linen ja voi ilmaantua paikalle häiriön kuten 
esimerkiksi puuston hakkuun jälkeen. Nuoria 
versoja näkee loppukesällä ja syksyllä sateiden 
jälkeen.

Seuralaislajit
Tyypillisiä seuralaislajeja ovat hienojakoisella 
kalkkivaikutteisella maalla viihtyvät ruusuke-
hankasammal ja harvinainen lastusammal Re-
boulia hemisphaerica sekä monet paljaan maan 
lehtisammalet.

Kannan kehitys ja uhanalaisuus
Suomesta tunnetaan 53 etelänhankasammalen 
kasvupaikkaa, joista 31 on nykyesiintymiä. Eni-
ten lajia on löydetty Ahvenanmaalta, lähes 30 
paikalta (Eckerö, Geta, Hammarland, Jomala, 
Lemland, Saltvik, Sund), joista tuoreita havain-
toja on noin kymmeneltä paikalta, mutta lajia 
lienee siellä huomattavasti enemmän. Toinen 
selvä keskittymä on Varsinais-Suomessa Lohjal-
la, jossa on kahdeksan nykyesiintymää. Muualta 
Varsinais-Suomesta on yksittäisiä löytöjä: Kar-
jalohja (kolme paikkaa, havaintoja 1879–2004), 
Dragsfjärd (1994), Iniö (1990), Karjaa (2004), 
Korppoo (2 paikkaa 1994), Nauvo (1998), Perniö 
(1991, 2003), Raisio (1968), Suomusjärvi (2000) ja 
Vihti (1941). Etelä-Hämeestä on varmistamaton 
havainto Ruovedeltä (1959). Laji on löydetty 



TH

233Ympäristöopas 2009:  Suomen uhanalaiset sammalet

myös Etelä-Savosta Rantasalmelta Säyneveden 
rannalta 2004. Etelän hanka sammalen löytö-
paikka Pohjois-Karjalassa Tohmajärvellä (1985) 
sijaitsee sammal lajistoltaan erikoislaatuisella 
metadiabaasi alueella. Itäisen Suomen löytöpai-
kat ovat selvästi lounaisesta levinneisyydestä 
erillisiä. Ne liittynevät levinneisyydeltään Laa-
tokan Karjalan kasvupaikkoihin. 

Kannan kehitystä on etelänhankasammalen 
oikullisuuden vuoksi vaikea arvioida. Sopivien 
kasvupaikkojen määrä on vähentynyt laidun-
nuksen loppumisen, kallioiden louhinnan, ra-
kentamisen ja elinympäristöjen umpeenkasvun 
(mm. vesakoitumisen ja puustottumisen) vuok-
si. Lisäksi ilman saasteiden aiheuttama maape-
rän happa moituminen ja lannoitteiden käytön 
aiheuttama typen ja fosforin määrän lisääntymi-
nen lienevät olleet lajille haitallisia. Esiintymiä 
uhkaavat umpeenkasvu, kallioiden louhinta ja 
rakentaminen.

Uhanalaisuus Euroopassa
EUR: LC, EST: -, NOR: LC, SWE: LC 
Etelänhankasammal ei ole Euroopassa uhan-
alainen. Suomen lisäksi laji on uhanalaislistoilla 
Belgiassa, Saksassa, Puolassa, Italiassa ja Sar-
diniassa sekä Venäjällä Karjalan tasavallassa. 
Lajilla lienee elinvoimainen kanta läntisessä 
Euroopassa. 

Suojelu
Pääosa esiintymistä Ahvenanmaalla on suojelu-
alueiden ulkopuolella. Varsinais-Suomessa hie-
man yli puolet tunnetuista esiintymispaikoista 
on erilaisilla luonnonsuojelualueilla, Natura 2000 
-alueilla tai valtiolle luonnonsuojelu tarkoituksiin 
ostetuilla alueilla. Rantasalmen esiintymä kuu-
luu Natura 2000 -ohjelman alueeseen. Ruoveden 
ja Tohmajärven esiintymiä ei ole suojeltu. Useat 
suojelemattomat esiintymät ovat arvokkailla 
luontokohteilla, jotka on syytä suojella.

Nykyesiintymien laajuus tulee selvittää ja nii-
den tilaa seurata. Lajilla lienee useita löytymät-
tömiä kasvupaikkoja myös Manner-Suomessa, 
joten sitä kannattaa edelleen etsiä sopivista elin-
ympäristöistä. Monet kasvupaikat tarvitsevat 
hoitoa: raivausta, niittoa, haravointia ja ajoittais-
ta laidunnusta. Kulottaminen saattaa olla lajille 
sovelias hoitotapa.

Synonyymit
Riccia lescuriana Austin
R. marginata Lindb.

Kirjallisuus
Bomansson 1900, Damsholt & Hallingbäck 
1986 

Viittaus
Pykälä, J. 2009: Riccia beyrichiana – vaarantu-
nut.

Riccia bifurca Hoffm. 

peltohankasammal, strandrosettmossa
Vaarantunut VU Alc

Heimo: Ricciaceae Lahko: Ricciales Luokka: Marchantiopsida 

Tunnistaminen
Peltohankasammal on pienehkö 
3–7 mm pitkä ja 1–1,8 mm leveä, 
maassa halkaisijaltaan 0,5–1,5 
cm ruusukkeina kasvava litteä-
sekovartinen maksasammal. 
Seko varren kärjessä on selvä 
lyhyt pitkittäisuurre. Väri on 
harmahtavan vaaleahkon vih-
reä, vanhoissa osissa sanotaan 
olevan yleensä oranssia väriä. 
Sekovarren reunus on joskus 
punertava.

Suvun yleisimmän lajin 
ruusukehankasammalen R. 
sorocarpa tunnistaa pidem-
mästä, lähes koko sekovarren 
pituisesta syvästä pitkittäis-
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uurteesta. Peltohankasammal on vaikea erottaa 
etelän hanka sammalesta → R. beyrichiana, jolla 
itiöt ovat isompia ja oranssi väri puuttuu ko-
konaan. Ojahanka sammal R. glauca muodostaa 
selkeämpiä, isompia ja usein haarovampia ruu-
sukkeita.

Levinneisyys
Peltohankasammal esiintyy laajalti Euroopassa 
ja Pohjois-Amerikassa. Lisäksi se kasvaa Al-
geriassa, Atlantin saarilla, Turkissa, Iranissa, 
Australiassa ja Uudessa-Seelannissa. Se muis-
tuttaa eurooppalaiselta levinneisyydeltään ete-
länhankasammalta, mutta painottuu selvemmin 
maanosan etelä- ja kaakkoisosiin. Baltian maista 
tunnetaan monia peltohankasammalen esiinty-
miä. Venäjältä se tunnetaan Karjalan tasavallas-
ta Aunuksen ja Laatokan Karjalasta. Tanskasta 
laji puuttuu, mutta muualla Pohjoismaissa si-
tä on harvinaisena Ruotsin, Norjan ja Suomen 
eteläosissa aina hemiboreaalisen vyöhykkeen 
pohjoisrajalle. Suomessa peltohankasammal on 
hyvin harvinainen maan eteläosissa. A, V, PK.

Biologia
Peltohankasammal on yksikotinen, ja itiöitä 
muodostuu yleisesti. Itiöt ovat kookkaita n. 
70–90(-105) µm. Uusi kasvu voi alkaa kuivan 
kauden ajaksi lepotilaan jääneistä versonkärjistä 
tai itiöistä. Itiöt säilyttänevät itävyytensä maassa 
pitkään. Muiden kookasitiöisten hankasammal-
ten tapaan kaukolevintä saattaa olla harvinaista, 
vaikka lajin on todettu levinneen myös Eteläme-
ren saarille. Laji leviää laiduntavien nisäkkäiden 
tai lintujen mukana kasvu paikalta toiselle. 

Peltohankasammal kasvaa Pohjois-Euroo-
passa – vanhasta tieteellisestä nimestä johde-
tun suomalaisen nimensä vastaisesti – yleensä 
avoimilla, ainakin kausikosteilla, mielellään 
hiekkaisilla mailla rannoilla. Joskus se on löy-
detty myös savisilta rannoilta ja ojan penkoilta. 
Suomessa peltohankasammal näyttää kasvavan 
useimmiten järvien tai meren läheisyydessä lius-
kekallioiden aurinkoisilla rinteillä ohuella maal-
la. Peltohankasammal ei ole varsinainen kalkki-
sammal, mutta vaatinee kuitenkin vain lievästi 
hapanta kasvualustaa. Laji on monivuotinen, 
mutta yleensä keskikesällä ainakin näennäisesti 
kuivuuteen kuoleva. Suomessa populaatiot ovat 
nykyisin varsin pieniä, mutta lajin havaittavuus 
kasvupaikalla vaihtelee vuodesta toiseen.

Seuralaislajit
Tyypillisiä seuralaislajeja ovat muut hankasam-
malet kuten etelänhankasammal ja ruusukehan-
kasammal. Muita seuralaisina meillä tavattuja 
lajeja ovat mm. etelänresusammal Fossombronia 

wondraczekii, etelänlapiosammal Tortula subulata 
ja ojasykerösammal Weissia controversa. 

Kannan kehitys ja uhanalaisuus
Peltohankasammalen levinneisyys Suomessa 
tunnetaan huonosti. Sammal on löydetty yh-
teensä 11 paikalta ja näistä viidestä on nykyha-
vaintoja. Ahvenanmaan kaikki havainnot ovat 
vanhoja. Laji on löydetty Saltvikin Kuggbölestä 
(1878), Kvarnbosta (1879) ja Hullbystä (1888), 
Eckerön Storbystä (1892) ja Signilskäriltä (1939). 
Varsinais-Suomen lähes kaikki esiintymät ovat 
Lohjan seudulta: Karjalohjan Karkalista (1903, 
1920) sekä Lohjan Jantoniemestä (1999), Hie-
taisista (2001) ja Paloniemestä (2003). Viimeksi 
laji löydettiin Naantalin Kuparivuorelta vuonna 
2004. Pohjois-Karjalasta peltohankasammal on 
löydetty Tohmajärveltä (1998).

Uhanalaisuuden syyt ovat puutteellisesti 
tunnettuja. Sopivat kasvupaikat ovat ilmeisesti 
vähentyneet tehokkaan metsäpalojen torjunnan 
takia tai jääneet kesähuvila-asutuksen alle. Met-
sien laidunnuksen loppuminen on myös ollut 
haitallista elinympäristöjen kasvaessa umpeen. 
Elinympäristöjen laatu on heikentynyt ilman-
saasteiden maaperää happamoittavan vaiku-
tuksen takia. Merkittävimmät uhkatekijät ovat 
umpeenkasvu ja rakentaminen.

Uhanalaisuus Euroopassa
EUR: LC, EST: LC, NOR: EN, SWE: LC 
Peltohankasammal on taantunut Keski- ja Pohjois-
Euroopassa. Suomen ja Norjan lisäksi peltohan-
kasammal on eurooppalaisilla uhanalais listoilla 
Latviassa, Belgiassa, Saksassa, Iso-Britanniassa, 
Sveitsissä, Itävallassa, Tšekissä ja Slovakiassa. La-
jilla saattaa olla elinvoimainen kanta Ruotsin ja 
Viron lisäksi varsinkin eteläisessä Euroopassa. 

Suojelu
Yksi nykyisistä peltohankasammalen esiintymis-
tä on suojelualueella (Tohmajärvi). Karjalohjan 
vanha havainto lienee nykyisen Karkalin luon-
nonpuiston alueelta. Sammalta tulee etsiä järjes-
telmällisesti Ahvenan maalta ja Lounais-Suomen 
liuske alueilta ja suojella löydetyt esiintymät. Ny-
kyesiintymien tilaa tulee seurata. 

Synonyymit
Riccia arvensis Austin

Kirjallisuus
Bomansson 1900, Damsholt & Hallingbäck 1986, 
Muñoz ym. 2004 

Viittaus
Pykälä, J. 2009: Riccia bifurca – vaarantunut.
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Riccia cavernosa Hoffm. 

kolohankasammal, pösgaffelmossa
Hävinnyt RE

Heimo: Ricciaceae Lahko: Ricciales Luokka: Marchantiopsida 

Tunnistaminen
Kolohankasammal on maksasammal, joka muo-
dostaa kellertävän tai harmahtavan vihreitä le-
veitä ruusukkeita. Ne ovat halkaisijaltaan 0,5–3,5 
cm. Sekovarsi on 2–2,5 mm leveä. Liuskojen reu-
nat ovat toisinaan hieman punertavia. Sekovar-
resta tulee pesu sieni  mäinen, koska sen vanhat 
osat paisuvat, mutta pintakerroksen (epidermin) 
solut eivät kasva vastaavasti. Tällöin epidermi 
tuhoutuu helposti, jolloin ilmaraot paljastuvat 
ja sekovarresta tulee reikäinen. Tummanruskeat 
itiöt ovat kookkaita (60–100 µm).

Muista hankasammalista vain rutahankasam-
malen → R. huebeneriana sekovarsi on reikäinen. 
Sen sekovarren vanhoissa osissa on punaväriä, 
ja sekovarsi on kapeampi ja itiöt ovat pienempiä 
(55–70 µm) ja vaaleampia (kellanruskeita).

Levinneisyys
Kolohankasammalen levinneisyys on laaja, 
keskittyen lauhkeaan vyöhykkeeseen. Levinnei-
syysalueeseen kuuluvat Eurooppa Islantia myö-
ten, Atlantin saaret, Siperia, Kauko-Itä, Pohjois- 
ja Etelä-Afrikka sekä Pohjois-, Keski- ja Etelä-
Amerikka. Venäjällä laji tunnetaan harvinaisena 
mm. Leningradin alueelta Karjalan kannakselta 
ja Karjalan tasavallasta Aunuksen Karjalasta se-
kä Murmanskin alueelta entisen Sallan Kutsasta. 
Baltian maista se tunnetaan Virosta ja Liettuasta. 
Kolohankasammalta on harvinaisena kaikissa 
Pohjoismaissa, missä sitä on pääasiassa alueen 
eteläosissa, mutta yksi havainto on Keski-Nor-
jasta ja muutama Islannista. Suomessa lajia on 
ollut Ahvenanmaalla. A.

Biologia
Kolohankasammal on yksikoti-
nen, ja itiöitä muodostuu yleisesti 
syyskesällä. Kookkaat itiöt säilyt-
tänevät maassa itävyytensä pit-
kään. Kolo hanka sammal levinnee 
pääasiassa vesilintujen matkassa 
ja mahdollisesti rannoilla laidun-
tavien nisäkkäiden mukana tai 
veden välityksellä.

Kolohankasammal kasvaa 
Pohjoismaissa useimmiten pal-
jailla kosteilla hiekkaisilla tai 
liejuisilla lammikoiden, järvien, 
jokien ja meren rannoilla ajoittain 
tulvanalaisella maalla. Kasvupai-
kat ovat kausittain kuivahtavia ja 
tavallisesti hyvin valoisia. Joskus 
laji on havaittu kosteilla pelloilla tai ojien pen-
koilla. Suomesta keruut ovat savensekaiselta 
hiekalta hiekkakuopista, hiekkateiltä, kuivuvis-
ta savilammikoista ja kuivuneilta soilta. Sammal 
on kalkinsuosija tai Suomessa mahdollisesti jopa 
kalkinvaatija. Yksivuotinen kolohanka sammal 
on hyvin herkkä kuivuudelle. Laji on nopeakas-
vuinen ja käy kehityskiertonsa läpi kesän kulu-
essa vajaassa kahdessa kuukaudessa.

Seuralaislajit
Seuralaislajeiksi mainitaan muissa Pohjoismais-
sa uurrehankasammal R. canaliculata, ruusuke-
hankasammal R. sorocarpa, ojahankasammal 
R. glauca ja sorsansammal Ricciocarpos natans. 
Venäjällä tyypillisenä seuralaisena mainitaan 
ekologialtaan samantapainen nuppusammal 
Physcomitrella patens. 

Kannan kehitys ja uhanalaisuus
Ahvenanmaalta on 12 löytöpaikkaa Eckeröstä 
(1), Jomalasta (1), Saltvikista (8) ja Sundista (2), 
joista kaikista havainnot ovat 1800-luvun lopul-
ta. Laji ei ilmeisesti ollut tuolloin Ahvenanmaal-
la harvinainen. Koska viimeisinkin havainto on 
1800-luvun lopulta, laji on luokiteltu hävinneek-
si, mutta Ahvenanmaan potentiaalisista kasvu-
paikoista suurin osa on kuitenkin tarkistamat-
ta. Kirjallisuustieto Varsinais-Suomesta lienee 
virheellinen.

Häviämisen syynä on mahdollisesti ollut 
avointen tulvarantojen häviäminen säännöste-
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Riccia ciliata Hoffm. 

ripsihankasammal, hår-rosettmossa
Erittäin uhanalainen EN §  •  D2

Heimo: Ricciaceae Lahko: Ricciales Luokka: Marchantiopsida 

Muilla hankasammalilla ei ole 
lainkaan ripsimäisiä karvoja tai 
niillä on vain yksittäisiä karvoja 
sekovarren reunassa. Sekovar-
ren vahamainen kiilto on myös 
luonteenomaista ripsihanka-
sammalelle.

Levinneisyys
Nimialalajia ssp. ciliata, johon 
Suomen kanta kuuluu, tavataan 
suurimmassa osassa eteläistä ja 
keskistä Eurooppaa sekä Turkis-
sa. Se on mantereinen arorotu. 
Muita rotuja tavataan Afrikassa, 
Aasiassa ja Pohjois-Amerikassa. 
Tavallisimpana ripsihankasam-
mal esiintyy Euroopassa Välime-
ren alueen maissa ja Kaakkois-Eu-
roopassa. Virossa ripsihankasammalta pidetään 
jokseenkin harvinaisena, ja sen esiintyminen on 
keskittynyt kaakkoisiin mantereisiin maakun-
tiin. Lajia tavataan myös muissa Baltian mais-
sa. Pohjoismaissa ripsihankasammal on hyvin 
harvinainen, lähinnä mantereisilla kesä kuumilla 
seuduilla tavattu. Tanskasta sammal puuttuu. 
Sitä on Norjassa vain Oslon ympäristössä ja 
Ruotsissa Öölannissa, Gotlannissa ja Götan-
maalla. Suomesta on yksi varma kasvupaikka-
tieto. PS. 

Tunnistaminen
Ripsihankasammal on maksasammalsukunsa 
pienimpiä lajeja. Sen sekovarren liuskat ovat 
vain n. 3–7 mm pitkiä ja 0,6 –1,5 mm leveitä. 
Maassa kasvavan ruusukkeen halkaisija on 0,5–
1,0 cm. Sekovarsi on väriltään kiiltävän harmaan 
vihreä, usein reunoistaan purppuranmustan sä-
vyinen. Sekovarren kärkiosassa on pitkittäisuur-
re, ja sen reunassa on useimmiten tiheässä pitkiä 
melko vahvoja karvoja. Kookkaat itiöt (70–100 
µm) ovat hiilenmustia.

lyn, ojitusten, rehevöitymisen ja laidunnuksen 
loppumisen takia. Sopivat märät hiekka- ja sa-
vikuopat lienee täytetty tai metsitetty. Nykyisin 
ei ilmeisesti muodostu riittävästi lajille soveli-
aita kosteita kalkkipitoisia maapaljastumia. 

Uhanalaisuus Euroopassa
EUR: LC, EST: LC, NOR: VU, SWE: LC 
Kolohankasammal ei ole uhanalainen Eu-
roopassa. Suomen ja Norjan lisäksi se on 
uhanalais listoilla Liettuassa, Saksassa, Sveit-
sissä, Itävallassa, Tšekissä, Slovakiassa, Espan-
jassa ja Portugalissa, sekä Venäjällä Karjalan 
tasavallassa ja Leningradin ja Murmanskin 
alueilla. Sammal lienee taantunut koko levin-
neisyyssalueellaan.

Suojelu
Kolohankasammalen vanhoista löytöpaikoista 
yksikään ei liene nykyisillä suojelualueilla. Ko-
lohankasammalta tulee etsiä soveliailta kasvu-
paikoilta etenkin Ahvenanmaalta, mutta myös 
muualta Etelä- ja Itä-Suomen kalkkiseuduilta.

Synonyymit
Riccia crystallina L.

Kirjallisuus
Bomansson 1900, Damsholt & Hallingbäck 1986, 
Muñoz ym. 2004 

Viittaus
Pykälä, J. 2009: Riccia cavernosa – hävinnyt.
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Biologia
Ripsihankasammal on yksikotinen, ja kookkaita 
hiilenmustia itiöitä syntyy yleisesti. Sammal le-
vinnee pääasiassa laiduneläinten ja vesilintujen 
mukana.

Ripsihankasammal kasvaa Skandinaviassa 
pääasiassa kalkkipitoisilla ajoittain märillä kal-
lioilla ja rannoilla paljaalla maalla. Muualla Eu-
roopassa sitä on myös sänkipelloilla ja kosteilla 
hiekkaisilla mailla. Myös Virossa kasvupaikat 
ovat paljaalla peltomaalla. Pohjois-Savon löytö 
oli ruispellolta.

Seuralaislajit
Suomalaisella kasvupaikalla seuralaisena kas-
voivat ruusukehankasammal R. sorocarpa ja 
ojahankasammal R. glauca. Skandinaviassa 
seuralaislajeina mainitaan etenkin muita han-
kasammalia ja sykerösammalia Weissia spp. 

Kannan kehitys ja uhanalaisuus
Suomesta ripsihankasammal löydettiin yllät-
täen vuonna 1877 Pohjois-Savosta Joroisten 
Järvikylästä. Lisäksi laji mainitaan jo vanhassa 
kirjallisuudessa myös Etelä-Savosta, mutta tä-
män tiedon alkuperää ei ole saatu selvitettyä. 
Ripsihankasammalta ei ole toistaiseksi luokitel-
tu Suomesta virallisesti hävinneeksi. Joroisten 
esiintymä ei voinut olla vallan niukka, koska 
siitä kerättiin eksikaattinäyte jaettavaksi kasvi-
museoihin eri puolille maailmaa. 

Uhanalaisuuden syitä lienevät vanhakantai-
sen maanviljelyskulttuurin hiipuminen, laidun-
nuksen loppuminen ja peltojen salaojitus sekä il-
mansaasteiden maata happamoittava vaikutus. 

Uhanalaisuus Euroopassa
EUR: LC, EST: LC, NOR: CR, SWE: VU 
Ripsihankasammal ei ole uhanalainen Euroopas-
sa, vaikka se on taantunut laajalti. Sitä pidetään 
uhanalaisena useassa maassa. Pohjoismaista se 
on lähes hävinnyt. Ainoastaan Ruotsista on muu-
tamia melko tuoreita havaintoja, ja laji on luoki-
teltu vaarantuneeksi. Norjassa se on luokiteltu 
äärimmäisen uhanalaiseksi. Lisäksi ripsihanka-
sammal on uhanalainen Latviassa, Belgiassa, 
Saksassa, Sveitsissä, Itävallassa, Tšekissä ja Slo-
vakiassa. Laji saattaa olla edelleen elin voimainen 
eteläisessä ja kaakkoisessa Euroopassa. 

Suojelu
Ripsihankasammalen vanha löytöpaikka ei si-
jaitse suojelualueella. Ripsihankasammalta tulee 
yhä etsiä vanhalta havaintoseudulta. 

Synonyymit
Riccia dalslandica S.W.Arnell

Kirjallisuus
Damsholt & Hallingbäck 1986 

Viittaus
Pykälä, J. 2009: Riccia ciliata – erittäin uhanalai-
nen.

Riccia huebeneriana Lindenb. 

rutahankasammal, röd gaffelmossa
Vaarantunut VU Alc

Heimo: Ricciaceae Lahko: Ricciales Luokka: Marchantiopsida 

Tunnistaminen
Rutahankasammal on vihreitä tai kellanvihreitä 
hohkaisia halkaisijaltaan 0,5–1,5 cm ruusukkeita 
muodostava sekovarrellinen maksasammal. Se-
kovarret ovat 2–7 mm pitkiä ja 0,5–1 mm leveitä. 
Vanhat sekovarren osat ovat reikäisiä. Luonteen-
omaista on vanhojen osien voimakkaan puna-
violetti väri. Itiöt ovat melko kookkaita (55–70 
µm).

Myös kolo hanka sammalen → R. cavernosa se-
kovarsi on reikäinen, mutta leveämpi, ja sillä on 
punaista väriä niukalti tai ei lainkaan. Muiden 
hankasammalten sekovarret eivät ole hohkaisia 
ja reikäisiä.

Levinneisyys
Rutahankasammalta kas-
vaa laajalti pohjoisen pallon-
puoliskon lauhkeilla seuduilla. 
Sitä tavataan useimmissa Eu-
roopan maissa harvinaisena. 
Yleis levinneisyydeltään se on 
hieman mantereinen. Toisaalta 
se puuttuu Turkista, Välime-
ren saarilta ja koko Balkanilta. 
Euroopan lisäksi sitä tavataan 
Pohjois-Afrikassa, Intiassa ja 
Japanissa. Pohjois-Amerikan 
kanta kuuluu eri alalajiin. Bal-
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tian maista rutahankasammal tunnetaan Latvi-
asta ja Liettuasta, mutta ei Virosta. Venäjältä laji 
tunnetaan Leningradin alueelta Etelä-Karjalasta 
ja Karjalan kannakselta. Pohjoismaissa rutahan-
kasammal on harvinainen esiintyen Tanskassa, 
Ruotsissa, Norjassa ja Suomessa suunnilleen 
hemiboreaalisen vyöhykkeen pohjoisrajalle. 
Ruotsista on tuoreita havaintoja vain Öölannista 
ja Gotlannista. Suomen esiintymät ovat keskit-
tyneet maan lounaisosiin. A–U. 

Biologia
Rutahankasammal on yksikotinen. Melko kook-
kaat itiöt (55–70 μm) ovat yleisiä. Ne kypsyvät 
myöhään syksyllä ja säilyttänevät itävyytensä 
maassa pitkän aikaa. Itiöt levinnevät pitkiä mat-
koja parhaiten vesi lintujen mukana. Paikallista 
levintää edesauttavat laiduneläimet. Sekovarren 
ilmava solukko mahdollistaa irronneiden verso-
jen kellumisen ja leviämisen veden mukana.

Rutahankasammal vaatii menestyäkseen 
avointa, ajoittain märkää maata. Se kasvaa pal-
jaalla tulvanalaisella muta- ja savimaalla lätäköi-
den, lammikoiden ja soistumien reunoilla sekä 
jokivarsilla. Meikäläisistä löydöistä useat ovat 
olleet kosteapohjaisilta metsäisiltä kärrypoluilta 
hiekansekaiselta savimaalta. Laji on laidunnuk-
sesta hyötyvä kalkinsuosija. 

Seuralaislajit
Muissa Pohjoismaissa tyypillisiksi seuralaisiksi 
mainitaan kolohankasammal, kelluhankasam-
mal R. fluitans ja sorsansammal Ricciocarpos 
natans. Seuralaisia Ruotsin kalkkipohjaisissa 
kausikuivahtavissa painanteissa ovat mm. kalk-
kijalosammal → Pseudocalliergon lycopodioides, 
lännen jalosammal → Pseudocalliergon turgescens 

sekä ojaleinikki Ranunculus flammula ja hirssisa-
ra Carex panicea. 

Kannan kehitys ja uhanalaisuus
Suomesta lajia on löydetty yhteensä 12 paikal-
ta, mutta kaikki löydöt ovat vanhoja. Ahve-
nanmaalla se on kasvanut Saltvikissa (6 paik-
kaa 1878–1883) ja Getan Olofsnäsissä (1879). 
Varsinais-Suomesta laji on tunnettu Karjaloh-
jan Murrosta (1901) ja Lohjantaipaleelta (1903) 
sekä Lohjan Jalassaarelta (1891) ja Lylyisistä 
(1907). Uudeltamaalta on vanha näyte Perna-
jasta (1857). Kasvupaikkoja lienee ollut monin 
verroin havaittua enemmän. Löytöjen keskitty-
minen Saltvikiin johtuu siitä, että seudun mak-
sasammallajisto oli 1800-luvulla tarkimmin tut-
kittu Suomessa.

Uhanalaisuuden syitä ovat kosteikkojen kui-
vaus, tulvien torjunta sekä laidunnuksen loppu-
minen rannoilla ja metsissä. Myös rehevöitymi-
sen (typen ja fosforin määrän lisääntymisen) on 
arvioitu vaikuttavan lajiin haitallisesti lisäänty-
vän umpeenkasvun takia. Laji olisi syytä siirtää 
Suomessa korkeimpaan uhanalaisuus luokkaan 
(CR, äärimmäisen uhanalainen). Jollei lajia et-
sinnöistä huolimatta löydetä, sen on katsottava 
hävinneen (RE) maastamme.

Uhanalaisuus Euroopassa 
EUR: R, EST: -, NOR: VU, SWE: VU 
Rutahankasammal on taantunut koko levinnei-
syysalueellaan. Se on luokiteltu harvinaiseksi 
koko Euroopassa, vaikka se ei vielä olekaan 
kaikkien esiintymis maidensa uhanalaislistoilla. 
Suomen, Ruotsin ja Norjan lisäksi se on luokitel-
tu uhanalaiseksi Latviassa, Saksassa, Belgiassa, 
Puolassa, Sveitsissä, Itävallassa, Portugalissa, 
Espanjassa ja Italiassa. 

Suojelu 
Rutahankasammalen vanhoista löytöpaikoista 
yksikään ei liene suojelualueilla. Rutahanka-
sammalta tulee järjestelmällisesti etsiä mahdol-
lisesti soveliailta paikoilta. Mikäli uusia esiinty-
miä löydetään, ne tulee suojella ja hoitaa mm. 
palauttamalla luontainen tulvarytmi ja laidun-
tamalla.

Synonyymit
-

Kirjallisuus
Bomansson 1900, Damsholt & Hallingbäck 1986, 
Hallingbäck 1998k

Viittaus
Pykälä, J. 2009: Riccia huebeneriana – vaaran-
tunut.
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