
Törrökinnassammalen Scapania aequiloba kasvupaikka: 
Kuusamon Nojosenvaarankuru. TU
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Scapania aequiloba (Schwägr.) Dumort.

törrökinnassammal, spärrskapania
Erittäin uhanalainen EN §  • D2

Heimo: Scapaniaceae Lahko: Jungermanniales Luokka: Jungermanniopsida

malilla lehdet ovat jakautuneet 
tyviosastaan yhteenkasvaneiksi 
selkä- ja vatsaliuskaksi, minkä 
perusteella suvun erottaa toi-
sista maksasammalsuvuista.  
Lehdet sijaitsevat versossa tii-
viisti peräkkäin ja ovat hieman 
taakäänteisiä, mikä tekee ver-
sosta tanakan näköisen. Leh-
tiliuskat ovat keskenään lähes 
samankokoisia (selkäliuska hie-
man vatsaliuskaa pienempi) ja 
toisistaan eri suuntaan törröt-
täviä. Lehden vatsaliuska on 
selvästi vartta leveämpi, ja sen 
tyvi on korvakemaisesti pullistunut. Liuskojen 
kärjet ovat teräviä, ja etenkin vatsaliuskan reu-
nat hampaisia. Mikroskoopilla näkyvät hyvin 
lehtisolujen pinnan karkeat pyöreät papillit. Iti-
öt ovat pieniä, n. 10 μm. Törrökinnas sammalen 
vaalean vihreät itujyväset ovat rykelmänä ver-
son latvalehdissä. 

Törrökinnassammal muistuttaa hieman pie-
nikokoisempaa kalkki kinnas sammalta S. calcico-
la, jonka lehtiliuskat ovat aina vartta kapeampia, 
eivät taakäänteisiä ja yhtä törröttäviä, itujyväset 
tavallisesti puna ruskehtavia ja lehtisolujen pinta 
heikommin papillikas.  

Levinneisyys
Törrökinnassammal on levinneisyydeltään 
Eurooppaan painottunut laji, joka tunnetaan 
myös läheisiltä Mustanmeren ympäristön alu-
eilta Kaukasukselta ja Turkista. Sen esiintymät 
keskittyvät lauhkean ja viileän vyöhykkeen 
vuoristojen kalkki seuduille. Lajin esiintymisen 
eteläraja on Välimeren Euroopan puoleisissa 
maissa, missä se tunnetaan pohjoista Espanjaa, 
Italiaa ja Kreikkaa myöten. Keski-Euroopassa 
laji on yleinen Alpeilla ja niihin liittyvillä vuo-
ristoalueilla, kun taas sitä ei tunneta alavista 
maista Hollannista ja Tanskasta, eikä myöskään 
Islannista ja Baltian maista. Iso-Britanniassa laji 
keskittyy Skotlannin ylämaille. Luoteis-Venäjäl-
lä laji esiintyy harvinaisena Karjalan tasavallassa 
Paanajärven seudulla sekä Murmanskin alueel-
la. Ruotsissa ja Norjassa törrökinnas sammalta 
tavataan siellä täällä eteläisimmistä osista aina 
Lappia ja Ruijaa myöten. Suomessa törrökinnas-
sammalesta on tiedossa vain kolme esiintymää. 
PK, Ks, EnL. 

Tunnistaminen
Himmeän kellan- tai ruskehtavan vihreä tör-
rökinnassammal on keskikokoinen, vähintään 
muutaman senttimetrin (2–5 cm) korkuinen tup-
paina kasvava maksasammal. Se kasvaa pystyinä 
tai kohenevina kasvusto laikkuina tai suikertaa 
toisten sammalten seassa. Kaikilla kinnassam-
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Biologia
Törrökinnassammal on kaksikotinen, jokseenkin 
pitkäikäinen maksas ammal. Sen säilyminen pit-
kään samalla paikalla perustuu kasvulliseen uu-
distumiseen versonkappaleista ja itu jyväsistä. 
Laji tuottaa yleisesti itujyväsiä, mutta itiöpesäk-
keet ovat hyvin harvinaisia, eikä niitä ole tavattu 
Suomesta kerätyistä näytteistä. Kyky kaukole-
vintään on ilmeisen heikko. 

Törrökinnassammal kasvaa yleensä pie-
ninä tuppaina kalkkikallioilla tai kalkkipi-
toisella maalla. Elinympäristöt voivat yhtä 
hyvin olla varjoisia tai valoisia. Suomalaiset 
metsä vyöhykkeen kasvuympäristöt ovat pien-
ilmastoltaan kosteita ja suojaisia kanjoneita, 
joissa laji kasvaa ravinteisten kallioiden kyljillä. 
Esimerkiksi Kuusamon kasvupaikka on pohjois-
suuntainen, puolivarjoisa, puuston suojaama, 
kosteahko, kalkkipitoinen kallioseinä. Tuntu-
rialueella Kilpisjärvellä lajin kasvu paikka on 
Iso-Mallan etelärinteellä dolomiitti paljastuman 
yhteydessä loivasti viettävällä avoimella tuntu-
rikankaalla. 

Seuralaislajit
Törrökinnassammalen seurassa viihtyy koko 
joukko kalkkikallioiden lajeja. Tavanomais-
ten kalkkikarvasammalen Ditrichum flexicaule, 
kalkkikahtaissammalen Distichium capillaceum 
ja kalkkikiertosammalen Tortella tortuosa lisäksi 
meikäläisillä kasvupaikoilla voi lajin seurasta 
löytää ituhammas sammalen Leiocolea heterocol-
pos ja hiidensammalen Preissia quadrata. Harvi-
naisempia seuralaisia ovat lapinpykäsammal 
Barbilophozia quadriloba ja tulvahammas sammal 
Leiocolea gillmanii. Kuusamon kasvupaikalla 
runsas lapinpykäsammal kilpailee elintilasta 
törrökinnassammalen kanssa. 

Kannan kehitys ja uhanalaisuus
Törrökinnassammal tunnetaan Suomessa Poh-
jois-Karjalasta Kontiolahden Kolvananuurosta 
(1970), Koillismaalta Kuusamon Nojosenvaa-

rankurusta (1995, 2001) sekä Enontekiön Lapista 
Kilpisjärven Iso-Mallalta (1968, 2005). 

Törrökinnassammal on ollut Suomessa aina 
hyvin harvinainen ja esiintymät ovat olleet il-
meisen suppeita. Lajille sopivat elinympäristöt 
ovat meillä luontaisesti niukkoja. Kalkkikallioi-
den louhinta on hävittänyt lajille sopivia kasvu-
paikkoja etenkin maan eteläpuoliskossa. Pieniä 
erillisesiintymiä uhkaavat kuitenkin ennen kaik-
kea erilaiset satunnaistekijät.

Uhanalaisuus Euroopassa 
EUR: LC, SWE: LC, EST: -, NOR: LC. 
Törrökinnassammalen kanta on Euroopassa 
elinvoimainen. Se on kuitenkin mukana mm. 
Espanjan ja Belgian, Serbian ja Montenegron 
sekä Venäjällä Karjalan tasavallan ja Murmans-
kin alueen uhan alaisten lajien  luetteloissa. Lajin 
eurooppalaisen esiintymisen ydinalueella Alp-
pien vuoristossa Tšekissä törrökinnassammal 
on luokiteltu huomion arvoiseksi lajiksi, jota ei 
varmuudella ole voitu katsoa elinvoimaiseksi. 

Suojelu 
Kolvananuuron esiintymä on luonnonsuojelu-
alueella ja Kilpisjärven esiintymä Iso-Mallan 
luonnonpuistossa. Nojosenvaarankurun esiin-
tymä kuuluu Natura 2000 -ohjelmaan ja lehto-
jensuojeluohjelmaan, mutta alueen raja kulkee 
aivan esiintymäjyrkänteen päällä. Esiintymien 
tarkka sijainti, nykyinen laajuus ja elinvoimai-
suus tulee selvittää.

Synonyymit 
-

Kirjallisuus 
Lammes 1974, Kučera & Váňa 2003, Saboljevic 
ym. 2004, Söderström ym. 2002  

Viittaus
Syrjänen, K. 2009: Scapania aequiloba – erittäin 
uhanalainen.

Scapania apiculata Spruce

kantokinnassammal, timmerskapania
Erittäin uhanalainen EN §  •  vastuulaji  •  B1+2bcde, D2

Heimo: Scapaniaceae Lahko: Jungermanniales Luokka: Jungermanniopsida

Tunnistaminen
Kellan- tai puhtaanvihreä kantokinnassammal 
on muutaman millimetrin tai kookkaimmillaan 
vain puolen senttimetrin korkuinen maksa-
sammal. Se kasvaa pystyinä tai voimakkaasti 
kohenevina, yksittäisistä tai heikosti haarovista 

versoista muodostuvina kasvusto laikkuina tai 
toisten sammalten seassa. Pikkuriikkisen sam-
malen voi havaita lupilla sen versonlatvoissa 
olevien punaisten itujyvästen perusteella. Kan-
tokinnassammalen lehtiliuskat ovat teräväkär-
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kisiä ja ehytreunaisia. Kooltaan selkäliuska on 
yli puolet vatsaliuskasta. Selkä- ja vatsaliuska 
ovat toisiinsa yhtyneitä lähes ⅔ selkäliuskan 
pituudesta. Lehtisoluissa on hyvin vahvat tri-
gonit niin lehden keski- kuin reunaosissakin. 
Kanto kinnassammalen itujyväsettömät versot 
ovat vankempia, ja niissä lehdet sijaitsevat var-
ren latvaa kohti tihentyvinä ryhminä. Hoikkien 
ituj y vä sellisten versojen lehdet ovat lyhyempiä 
ja kapeampia, ja niissä lehtien liuskat voivat olla 
keskenään lähes yhtä suuria, ja ylimmät lehdet 
voivat olla muodoltaan hyvin muuntuneita, 
pyöristyneitä ja lähes liuskattomiakin. Versojen 
ja lehtien kärjissä on rykelminä pieniä (n. 10x16 
µm), yksisoluisia, pyöreänsoikeita itujyväsiä, 
jotka ovat väriltään viinin punaisia. Itiöt ovat 
pieniä, vain 8–10 μm.

Kantokantokinnassammalen voi sekoittaa 
mm. pienikokoiseen kourukinnassammaleen 
→ S. carinthiaca, jonka lehtireunassa on muu-
taman solun rivi selvästi lehtilavan keskiosan 
soluista erottuvia kauttaaltaan paksuseinäisiä ja 
muodoltaan pidentyneen nelikulmaisia soluja. 
Lajin punaruskeat itujyväset ovat yksisoluisia 
kuten kantokinnas sammalellakin. Lähisukui-
sen tulvakinnassammalen S. glaucocephala itu-
jyväset ovat kaksisoluisia. Tätä lajia ei tunneta 
Suomesta, mutta sitä tavataan mm. Ruotsissa 
(erittäin uhanalainen EN) ja Venäjällä Karjalan 
tasavallassa Äänisen Karjalassa. Lahopuulla 
melko tavallisena kasvava polkukinnassammal 
S. umbrosa eroaa mainituista lajeista suurem-
man kokonsa ja lehtiensä voimakkaan saha-
hampaisuuden perusteella. Sen itujyväset ovat 
punaruskeita. Muilla punaitujyväisillä lahopuu-
maksa sammalilla kuten kantoraippasammalella 
Anastrophyllum hellerianum sekä polkukämmen-
sammalella Tritomaria exsectiformis lehdet ovat 
liuskoittuneet eri tavalla kuin kinnassamma-

lilla. Kummankin itujyväset 
ovat lisäksi kulmikkaita, kan-
toraippasammalella yksisolui-
sia, polkukämmensammalella 
kaksisoluisia. 

Levinneisyys
Kantokinnassammal on har-
vinainen ja paikoittainen läpi 
pohjoisen pallonpuoliskon 
havumetsä vyöhykkeen. Lauh-
kealla vyöhykkeellä samma-
len esiintymiä on vuoristoissa. 
Euroopassa lajin levinneisyy-
den eteläraja kulkee Ranskan 
Pyreneiltä Pohjois-Italiaan ja 
Sloveniaan sekä edelleen Bul-
gariasta Ukrainaan ja Aasiaan Kaukasukselle. 
Laji puuttuu Brittein saarilta ja Irlannista sekä 
läntisen Euroopan alavalta alueelta mm. Bel-
giasta, Hollannista ja Tanskasta. Se tunnetaan 
harvinaisena Virosta ja Latviasta sekä Luoteis-
Venäjältä Karjalan tasavallasta ja Murmanskin 
alueelta. Ruotsissa ja Norjassa kantokinnassam-
malta on harvinaisena hemiboreaaliselta keski-
boreaaliselle vyöhykkeelle. Suomessa lajin esiin-
tymiä on maan eteläosissa. V, St, EH, PH, PS.

Biologia
Kantokinnassammal on kaksikotinen, mutta 
sukusolupesäkkeitä tavataan usein ja myös 
itiöpesäkkeitä toisinaan. Pienet itiöt voinevat 
levitä ilmavirtojen mukana pitkiäkin matkoja. 
Lisäksi sammal tuottaa yleisesti itujyväsiä, jotka 
soveltuvat hyvin levittäytymiseen uusille laho-
rungoille kasvustojen lähiympäristössä. 

Kantokinnassammal kasvaa pienilmastoltaan 
kosteissa puronvarsikorvissa, luhta- ja lehtokor-
vissa, sekä kosteissa kuusikkoisissa lehdoissa 
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ja tuoreissa kangasmetsissä. Elinympäristöt 
ovat usein luonnontilaisia, reheviä, aukkoisesti 
uudistuvia, lehtisekapuustoisia puolivarjoisia 
havumetsiä, joissa on pitkä lahopuujatkumo. 
Meillä kantokinnassammalta on kerätty etenkin 
rehevistä kosteista lehtomaisista kuusimetsis-
tä ja purovarsikorvista. Pienikokoinen sammal 
kasvaa usein lahopuusukkession alkuvaiheen 
kuorettomalla pinnaltaan pehmenneellä kook-
kaalla laholla kuusen tai haavan maapuulla. Se 
joutuu väistymään isokokoisempien sammalten 
tieltä sukkession edetessä. Sopivassa lahovai-
heessa olevan järeän maapuuston säännöllinen 
muodostuminen kasvupaikoilla on lajin säily-
misen kannalta olennaista.

Seuralaislajit
Kantokinnassammalen seurassa kasvaa muita 
lahopuusukkession alkuvaiheen maksasam-
malia, kuten taantuneet luonnontilaisia metsiä 
suosivat pikkulovisammal Lophozia ascendens ja 
kantoraippasammal Anastrophyllum hellerianum. 
Samoilla rungoilla viihtyvät yleiset lahopuulajit 
seittisammal Blepharostoma trichophyllum, haa-
rusammal Lepidozia reptans ja laholimisammal 
Lophocolea heterophylla sekä lovisammalet Lopho-
zia spp., korallisammalet Ptilidium spp. ja metsä-
kamppisammal Sanionia uncinata. Ne voivat olla 
sukkession edetessä pahoja kilpailijoita pienelle 
kantokinnassammalelle. 

Kannan kehitys ja uhanalaisuus
Kantokinnassammal tunnetaan Suomessa yh-
teensä yhdeksältä paikalta, joista viisi lasketaan 
nykyesiintymiksi. Sammalesta on vain vähän 
tietoja, mihin osasyynä lienee pienikokoisen la-
jin havaitsematta jääminen. Varsinais-Suomesta 
laji tunnetaan niukkana Nousiaisten Pukkipalon 
aarnialueelta (2007). Satakunnan Noormarkun 
Poosjärven (1937) kasvupaikka on muuttunut 
havainnon jälkeen mm. vesistön säännöstelyn ja 
metsän hakkuun vuoksi, eikä lajia ole sieltä enää 
löydetty. Sammalen on arvioitu hävinneen maa-
kunnasta. Etelä-Hämeessä kantokinnassammal 
on havaittu kolmessa paikassa. Someron Hos-
sojanlähteellä (1994) laji kasvoi niukkana, mutta 
puron ympäristössä on tehty hakkuita 1990-lu-
vulla eikä lajia ole sittemmin sieltä löydetty. La-
ji on tavattu Tampereen Teiskossa 1962, mutta 
kasvupaikka on sittemmin muuttunut. Lam-
milla Kotisten aarnialueella (2003) se sen sijaan 
kasvaa edelleen. Esiintymä on hyvin niukka, 
vaikka elinympäristö vaikuttaa lajille sopivalta. 
Lajista on eniten havaintoja Pohjois-Hämeestä. 
Jyväskylän Koskelta laji on kerätty lahopuul-
ta 1921, mutta elinympäristöt Korkeakosken ja 
Tourujoen alueella ovat muuttuneet, eikä lajia 

ole etsittäessä enää löydetty. Saarijärven Julmien 
Lampien luonnonsuojelualueelta sammal löytyi 
1980-luvun lopulla ja Pihtiputaalta Niemenky-
län Louhurannasta vuonna 1990. Laji esiintyy 
edelleen kummallakin paikalla (2007). Kanto-
kinnassammal löytyi vuonna 2007 myös Poh-
jois-Savosta, Koloveden kansallispuistosta.

Lajin elinympäristöt ovat vähentyneet luon-
nontilaisten metsien häviämisen, lahopuujatku-
mon katkeamisen, metsäojituksen ja pienvesien 
perkauksen sekä vesistöjen säännöstelyn vuok-
si. Tiedossa olevat harvat esiintymät ovat hyvin 
suppeita, niukkoja ja etäällä toisistaan, joten la-
hopuujatkumon katkeamisen lisäksi esiintymiä 
voivat uhata erilaiset satunnaistekijät.

Uhanalaisuus Euroopassa 
EUR: LC, EST: VU, NOR: CR, SWE: EN
Kantokinnassammal ei ole uhanalainen Euroo-
passa. Norjassa se on äärimmäisen uhanalainen, 
Ruotsissa erittäin uhanalainen ja Virossa vaa-
rantunut. Se on uhanalaislistoilla monissa Kes-
ki-Euroopan maissa mm. Latviassa, Saksassa, 
Slovakiassa, Itävallassa, Unkarissa, Italiassa ja 
Bulgariassa sekä Venäjällä Karjalan tasavallassa 
ja Murmanskin alueella.

Suojelu 
Koloveden kansallispuiston lisäksi myös muut 
kantokinnassammalen nykyesiintymät sijaitse-
vat suojelualueilla. Pukkipalon aarnialue kuu-
luu Kurjenrahkan kansallispuistoon. Kotisten 
aarnialue Lammilla on ollut jo pitkään suojeltu. 
Pihtiputaan ja Saarijärven esiintymät ovat luon-
nonsuojelualueilla. Hossojanlähteen laskupuro 
on mukana Natura 2000 -ohjelmassa. 

Pikkuruinen kantokinnassammal voi helposti 
jäädä huomaamatta asiantuntijaltakin, ja lajia 
tulee edelleen etsiä sille sopivista elinympäris-
töistä. Nykyesiintymien tarkempi kartoitus  on 
tarpeen, jotta lajin elinympäristövaatimuksista 
ja tilanteesta saadaan parempi kuva. Tunnettu-
ja esiintymiä tulee seurata ja tarvittaessa hoitaa 
lisäämällä  lahopuun määrää. 

Synonyymit
 -

Kirjallisuus 
Buch & Fagerström 1946a,b, Rikkinen 1992, 
Schuster 1974, Sjögren 1984b, Söderström ym. 
2002

Viittaus
Syrjänen, K. 2009: Scapania apiculata – erittäin 
uhanalainen.
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Tunnistaminen
Kourukinnassammal on pienikokoinen, muuta-
man millimetrin (2–6 mm) pituinen, vaatimaton 
lahopuulla kasvava maksasammal. Versot ovat 
tavallisesti haarattomia, pystyjä tai kohenevia, 
väriltään läpikuultavan vaaleanvihreitä tai va-
lossa ruskeasävyisiä. Kourukinnassammalen 
lehtiliuskat ovat jakautuneet tyviosasta toisiin-
sa liittyviksi selkä- ja vatsaliuskaksi, jotka ovat 
keskenään lähes samankokoisia, vatsaliuska 
on vain hieman pienempi. Lehden yhtynyt 
tyviosa on kouruisesti pyöristynyt ja hieman 
laajentunut. Liuskat ovat melko teräväkärkisiä 
ja ehyt reunaisia tai vain harvakseltaan niukka-
hampaisia. Itujyväsellisten versojen lehdissä voi 
kuitenkin olla selvää hampaisuutta, etenkin kär-
kiosissa, mutta muuten ne eivät eroa ulkoasul-
taan itujyväsettömistä versoista. Lehtisoluissa 
on vahvat trigonit lavan keskiosissa, josta leh-
den ulkoreunassa erottuu muutaman solurivin 
levyinen vyöhyke kauttaaltaan paksuseinäisiä 
vaihtelevasti nelikulmaisia soluja. Itujyväsellis-
ten versojen latvalehdissä on punaruskeiden, 
pyöreähköjen, yksisoluisten itujyvästen rykel-
miä.

Kourukinnassammalesta erotetaan nimi-
muunnoksen var. carinthiaca lisäksi var. massa-
longi. Toisinaan niitä pidetään eri lajeina. Poh-
jois-Euroopasta tunnetaan vain var. massalongi- 
muunnos. Kourukinnassammalen voi sekoittaa 
pienikokoiseen punaitujyvä siseen kantokin-
nassammaleen → S. apiculata, jonka lehtireunan 

soluissa on kuitenkin trigonit 
lavan keskiosan solujen tapaan. 
Lisäksi sen itujyväselliset versot 
ovat lehdiltään surkastuneita ja 
eroavat muista versoista. Kan-
tokinnassammalen itujyväset 
ovat väriltään viininpunaisia. 

Levinneisyys
Kourukinnassammal esiintyy 
hyvin harvinaisena paikoitel-
len pohjoisen pallonpuoliskon 
havumetsä vyöhykkeellä. Laji 
tunnetaan yhteensä muuta-
masta kymmenestä paikasta 
Pohjois-Amerikasta, Etelä-Siperiasta ja Keski- ja 
Pohjois-Euroopasta. Keski-Euroopan esiintymät 
ovat Alppien ja Tatra-vuoriston metsissä. Lajis-
ta on yksittäisiä havaintoja Saksasta, Puolasta, 
Tšekistä, Slovakiasta, Itävallasta ja Italiasta. 
Tanskasta laji puuttuu. Sekä Norjasta että Ruot-
sista on vain kaksi havaintoa. Venäjän Euroopan 
puoleisista osista tai Baltiasta lajia ei ole tavattu. 
Suomessa sammalesta on muutamia havaintoja 
maan eri osista. V, EH, ES, Ks. 

Biologia
Kourukinnassammal on kaksikotinen. Itiöpe-
säkkeet ovat hyvin harvinaisia, eikä niitä ole 
havaittu Suomessa. Punaruskeat pienet itujy-
väset ovat yleisiä ja ne ovat sammalen tärkein 
tai ehkä ainoa levintäkeino.

Kourukinnassammal kasvaa lahopuulla pien-
ilmastoltaan hyvin kosteilla paikoilla pieninä 
erillisinä kasvustolaikkuina tai muiden sammal-
ten seassa. Pohjois-Euroopassa laji kasvaa kuo-
rettomalla kookkaalla kuusilahopuulla vesipu-
tousten, purojen tai koskien pärskeiden tuntu-
massa. Kourukinnassammal on laho sukkession 
alkuvaiheen maksasammal, joka pienikokoisena 
väistyy suurempien lahopuun sammalten tieltä 
sukkession edetessä. Lahopuujatkumo ja kos-
tea pienilmasto ovat lajin säilymiselle keskeisiä 
tekijöitä. Pohjois-Amerikassa lajin kasvualustat 
ovat toisenlaisia: sitä on löydetty mm. kosteal-
ta, turpeiselta maalta ja virtavesien läheisiltä 
kivialustoilta. Mikäli olosuhteet pysyvät lajil-
le suotuisina, se voi olla esiintymäpaikoillaan 
hyvin pitkäikäinen. Esimerkiksi Ruotsissa ai-
noalla nykyisellä kasvu paikalla Hälsinglandin 

Scapania carinthiaca J.B.Jack ex Lindb.

kourukinnassammal, mikroskapania
Äärimmäisen uhanalainen CR §  •  DII  •  vastuulaji  •  D2

Heimo: Scapaniaceae Lahko: Jungermanniales Luokka: Jungermanniopsida
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Bjuråkerissa kourukinnas sammal on tunnettu 
vuodesta 1877 asti.

Seuralaislajit
Kourukinnassammalen seurasta on tavattu 
useita lahopuu sukkession alkuvaiheen mak-
sasammalia, kuten pikkulovisammal Lophozia 
ascendens ja kantoraippasammal Anastrophyllum 
hellerianum. Muualla Euroopassa seuralaisina 
mainitaan kantokinnassammal, rakkosammal 
Nowellia curvifolia ja kallio kaulus sammal → 
Jamesoniella autumnalis, jotka meillä ovat levin-
neisyydeltään verraten eteläisiä.

Kannan kehitys ja uhanalaisuus
Suomesta kourukinnassammalta on löydetty 
neljältä paikalta. Varsinais-Suomessa laji on kas-
vanut Vihdin Moksjärvellä (1898). Etelä-Hämeen 
Sahalahdelta on vanha havainto Vehkajärveltä 
(1866). Etelä-Savosta se on kerätty Valkealan 
Tirvalta koskessa lojuvalta lahopuulta (1900). 
Näitä vanhoja esiintymiä ei ole pystytty tarkasti 
paikantamaan, eikä lajia ole niistä enää löydetty. 
Kourukinnassammal katsottiinkin hävinneeksi 
vuosien 1986 ja 1992 uhanalaisuus tarkasteluissa. 
Laji löytyi kuitenkin uudestaan Suomesta vuon-
na 1993 Koillismaalta Kuusamosta, Oulangan 
kansallispuiston Tulijärvenkankaalta. Esiintymä 
on Tulipuron lehtoisessa, sekapuustoisessa not-
kelmassa puron yllä lojuvalla lahorungolla jyr-
kän kosken pärskeiden ulottuvissa. Tämä ainoa 
tiedossa oleva nykyesiintymä on erittäin niukka 
ja suppea: parin desimetrin alalla on arvioitu 
olevan kymmenkunta yksilöä. Sammal on ha-
vaittu paikalta myös vuonna 2006. 

Kourukinnas sammalen elinympäristöt ovat 
vähentyneet luonnontilaisten metsien vähenemi-
sen, lahopuujatkumon katkeamisen ja esim. pu-
rojen perkaamisen ja vesirakentamisen myötä. 

Uhanalaisuus Euroopassa 
EUR: EN, EST: -, NOR: CR, SWE: CR 
Kourukinnassammal on erittäin uhanalainen 
koko Euroopassa ja sille sopivat elinympäristöt 
ovat laajalti taantuneet. Laji on luokiteltu ää-
rimmäisen uhanalaiseksi Ruotsissa ja Norjassa. 
Keski-Euroopassa se on uhanalaislistoilla Sak-
sassa, Liechtensteinissa, Tšekissä, Slovakiassa, 
Itävallassa ja Italiassa.

Suojelu 
Ainoa nykyesiintymä sijaitsee suojelualueella 
Oulangan kansallispuistossa. Vanhat esiinty-
mäpaikat eivät ole suojelualueilla ja todennä-
köisesti hävinneet. Helposti huomaamatta jää-
vää kourukinnassammalta tulee etsiä sopivilta 
kohteilta luonnontilaisten metsien purovarsista. 
Nykyesiintymän tilaa tulee seurata, ja paikalle 
on syytä tuoda lisää lahopuuta. Mahdollisuudet 
lajin siirtoistutuksiin tulee selvittää.

Synonyymit
Scapania carinthiaca J.B.Jack ex Lindb. var. mas-
salongi Müll. Frib.
S. massalongi (Müll. Frib.) Müll. Frib.
Scapaniella carinthiaca (J.B.Jack ex Lindb.) H. 
Buch
S. massalongi (Müll. Frib.) H. Buch

Kirjallisuus 
Buch 1915, Hallingbäck 1998l, Schuster 1974, 
Söderström ym. 2002 

Viittaus
Syrjänen, K. 2009: Scapania carinthiaca – äärim-
mäisen uhanalainen. 

Scapania compacta (A.Roth) Dumort. 

etelänkinnassammal, sydlig skapania
Hävinnyt RE

Heimo: Scapaniaceae Lahko: Jungermanniales Luokka: Jungermanniopsida

Tunnistaminen
Etelänkinnassammal on n. 2–5 cm pitkä, laik-
kuina kivipinnalla kasvava maksasammal. Laji 
viihtyy valossa, jolloin versot ovat punertavia 
tai kellanruskeita, mutta varjossa ne voivat olla 
selvemmin vihreitä. Lehdet ovat muiden kinnas-
sammalten tapaan jakautuneet tyvestä yhtyneik-
si selkä- ja vatsaliuskaksi. Liuskat ovat ehytreu-
naisia, ja kummankin liuskan tyvi on johteeton. 
Selkä- ja vatsaliuska ovat samanmuotoisia, kär-

jestä melko pyöreitä. Selkäliuska 
on yhtynyt vatsaliuskaan lähes 
koko pituudeltaan ja on kooltaan 
vain hieman pienempi. Molemmat 
liuskat ovat melko litteitä tai vain 
heikosti kuperia. Toisinaan lehti-
laidoissa on kaksisoluisia viher-
täviä tai ruskeita itujyväsiä. Itiöt 
ovat melko pieniä, 13–22 μm.
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Etelänkinnassammal muistuttaa arktista 
paljakkakinnassammalta S. kaurinii, joka eroaa 
paitsi levinneisyytensä, myös kuperampien leh-
tiliuskojensa perusteella. Valuvetisillä karuilla 
kallioilla kasvava pohjankinnassammal S. sub-
alpina voi muistuttaa etelänkinnassammalta, 
mutta pohjankinnassammalen vatsaliuskat 
ovat johteisia. Samoin kaikkein tavallisimman 
kosteiden kivipintojen kinnassammalen, pu-
rokinnassammalen S. undulata vatsaliuska on 
johteinen ja selkäliuska on selvästi vatsaliuskaa 
pienempi. Pienet etelänkinnassammalen versot 
voivat muistuttaa myös kalliopussisammalta 
Marsupella emarginata, jonka lehdet ovat kuiten-
kin lähes liuskattomia ja taakäänteisiä. 

Levinneisyys
Etelänkinnassammal on levinneisyydeltään 
mereinen laji, jonka esiintyminen keskittyy 
Länsi- ja Etelä-Eurooppaan. Eteläisinnä laji 
tavataan Pohjois-Afrikassa Tunisiassa, mis-
tä päälevinneisyys alueen länsireuna ulottuu 
Azoreiden, Kanariansaarten ja Madeiran kaut-
ta Brittein saarille ja edelleen Länsi-Norjaan. 
Etelä-Euroopassa levinneisyys ulottuu Espan-
jasta Turkkiin sisältäen Välimeren suuret saa-
ret. Keski-Euroopassa lajia tavataan paikoin 
vuoristoissa ja alueen pohjoisosissa alavillakin 
mailla. Levinneisyyden itäraja kulkee Bulgari-
an ja Puolan kautta Fennoskandiaan. Pohjois-
Euroopan itäisin esiintymä on sijainnut Suo-
menlahdella Suursaaressa, mikä on lajin ainoa 
esiintymätieto Venäjältä. Baltian maista lajia ei 
ole tavattu. Tanskassa, eteläisessä Norjassa ja 
lounaisessa Ruotsissa etelänkinnas sammal on 
suhteellisen yleinen. Levinneisyytensä koillis-
kulmasta Suomesta sammalesta on tietoja vain 
Ahvenanmaalta. A. 

Biologia
Keskikokoinen etelänkinnassammal on pit-
käikäinen, yksikotinen laji, joka tuottaa melko 
säännöllisesti itiöpesäkkeitä. Myös ahvenan-
maalaisesta esiintymästä kerätyissä näytteis-
sä on ollut itiöpesäkkeitä. Pienikokoiset itiöt 
voinevat levitä ilmavirtojen mukana pitkiäkin 
matkoja. Itujyväsiäkin esiintyy toisinaan lehti-
reunoissa.  

Etelänkinnassammal kasvaa karujen kallioi-
den seinämillä tai hyllyillä, joilla kasvualustana 
voi olla myös hiekkainen, karikkeinen tai tur-
peinen maa. Ilmeisesti kasvupaikat ovat ajoit-
tain valuvetisiä. Laji viihtyy valoisilla paikoilla 
ja sietää ajoittaista kuivumista. Saltvikin kas-
vupaikka oli karikkeinen, kostea kalliohyllyn 
reuna länteen suuntautuneella merenrannan 
valoisalla jyrkänteellä.

Seuralaislajit
Suomalaisilla kasvupaikoilla etelänkinnassam-
mal on muodostanut jokseenkin puhtaita kasvus-
tolaikkuja, joissa ei ole muita sammalia seassa. 
Muualla lajia tavataan muiden kostean paljastu-
neen hiekkamaan lajien seurassa.

Kannan kehitys ja uhanalaisuus
Etelänkinnassammal on harvinainen laji, joka 
on meillä kasvanut levinneisyysalueensa ääri-
laidalla. Siitä on näytteitä Ahvenanmaan Saltvi-
kin Kuggsundetin itärannan Libybergin jyrkän-
teeltä ja mahdollisesti samaan kokonaisuuteen 
kuuluvalta Kuggbölebergiltä (1878, 1888, 1905). 
Elinympäristö on luultavasti säilynyt ennallaan 
Libybergin massiivisella länsiseinämällä, mutta 
kasvustoa ei ole etsinnästä (mm. 2001) huolimat-
ta onnistuttu löytämään uudelleen. Esiintymäs-
tä on aikoinaan kerätty runsaasti näytteitä, mikä 
on todennäköisesti edesauttanut lajin häviämistä 
paikalta. Pienialainen esiintymä on voinut hävitä 
myös satunnaistekijöiden vaikutuksesta.

Uhanalaisuus Euroopassa 
EUR: LC, EST: -, NOR: LC, SWE: LC 
Etelänkinnassammal on elinvoimainen Länsi- 
ja Etelä-Euroopassa. Se on kuitenkin luokiteltu 
uhanalaiseksi Suomen lisäksi Hollannissa, Sak-
sassa, Sveitsissä, Slovakiassa ja Bulgariassa.  

Suojelu 
Vanha kasvupaikka Saltvikissä ei ole suojeltu. Ete-
länkinnassammalta tulee edelleen etsiä vanhan 
kasvupaikan tuntumasta ja sopivista elinympä-
ristöistä muualtakin eteläisimmästä Suomesta. 

Synonyymit
-

Kirjallisuus 
Bomansson 1900, Söderström ym. 2002 

Viittaus
Syrjänen, K. 2009: Scapania compacta – hävin-
nyt. 
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Scapania crassiretis Bryhn

pahtakinnassammal, knutskapania
Vaarantunut VU vastuulaji  •  D2

Heimo: Scapaniaceae Lahko: Jungermanniales Luokka: Jungermanniopsida

Se tunnetaan Aasiassa Amurin 
alueelta Siperiasta ja Pohjois-
Amerikassa hajanaisesti Alaskas-
ta Quebeciin ulottuvalta alueelta 
sekä Grönlannista. Keski-Euroo-
passa laji on varsin paikoittainen 
ja harvinainen vuoristoalueilla. 
Sitä on löydetty Puolasta, Sveit-
sistä, Itävallasta, Slovakiasta, 
Sloveniasta ja Bosnia-Herzegovi-
nasta sekä Venäjältä Murmanskin 
alueelta. Lajia ei tunneta Baltian 
maista. Pohjoismaissa on yksittäi-
siä havaintoja hajanaisesti Norjan 
ja Ruotsin tuntureilta Länsi-Rui-
jaan saakka. Suomessa pahtakin-
nassammal tunnetaan Enonteki-
ön ja Inarin Lapin tunturialueen 
lisäksi kahdesta paikasta metsä-
vyöhykkeessä. PeP, Ks, EnL, InL.

Biologia 
Pahtakinnassammal on pitkäikäinen kaksiko-
tinen laji, jonka itiöpesäkkeet ovat harvinaisia. 
Sammal tuottaa melko säännöllisesti itujyväsiä, 
joita on myös suomalaisissa kasvustoissa.

Suomessa pahtakinnassammal kasvaa pienil-
mastoltaan pysyvästi kosteilla paikoilla karulla 
tai keskiravinteisella kivialustalla kallioiden 
seinillä ja raoissa. Ajoittaista veden alle upok-
siin jäämistä laji kaihtaa, toisin kuin sen seu-
rassa toisinaan kasvava napakinnas sammal → 
S. spitsbergensis. Luoteis-Grönlannissa, missä 
pahtakinnassammal on jokseenkin tavallinen, 
se kasvaa jäätiköiden lähistöllä sulavesivirtojen 
tuntumassa pysyvästi kosteilla muuten kasvit-
tomilla suojaisilla kalliopinnoilla. 

Seuralaislajit
Sammalen seuralaisina mainitaan muita laaja-
alaisia kosteilla kallioilla viihtyviä lajeja kuten 
isokämmensammal Tritomaria quinquedentata ja 
seittisammal Blepharostoma trichophyllum var. 
brevirete. Posiolla Korojoen laaksossa seura-
laisina on havaittu mm. tunturihopeasammal 
Gymnomitrium concinnatum, haarusammal Le-
pidozia reptans, kalliopussisammal Marsupella 
emarginata var. aquatica, tunturi huopasammal 
Aulacomnium turgidum ja säiläsammal Blindia 
acuta. Korouomasta on kerätty myös napakinnas-
sammal, joka mainitaan pahtakinnassammalen 

Tunnistaminen
Pahtakinnassammal on keskikokoinen tai 
kookas, n. 4–8 cm pitkä laikkuina kivipinnalla 
kasvava maksasammal. Versot ovat tavallisesti 
tiiviinä ryhmänä, väriltään ruskehtavia ja eten-
kin verson vatsapuolen lehtityvistä punertava-
laikkuisia. Muiden kinnassammalten tapaan 
lehti on jakautunut pienempään selkä- ja suu-
rempaan vatsaliuskaan, jotka ovat kärjestään 
pyöreähköjä. Selkäliuska on kooltaan noin 
puolet vatsaliuskasta ja tyvestään johteeton, 
vatsaliuska taas selvästi johteinen. Molemmat 
liuskat ovat voimakkaan kuperia. Lehtilaidat 
ovat epätasaisesti hampaisia, ja hampaat ovat 
muutaman solun pituisia. Lehden solukossa on 
hyvin vahvat trigonit niin lavan keskellä kuin 
reunassakin. Usein solut ovat kookkaiden pit-
kään säilyvien öljykappaleiden täyttämiä (2–5 
kpl/solu). Lehtilaidoissa on usein ruskehtavia 
tai ruosteenpunaisia yksisoluisia itujyväsiä.

Pahtakinnassammal voi muistuttaa eteläistä 
lehtokinnassammalta Scapania nemorea, mut-
ta lajit eivät esiinny meillä samoilla paikoilla. 
Lehtokinnas sammalen selkäliuskat eivät ole 
samalla tavoin kuperia ja ne ovat myös tyves-
tä lyhyelti johteisia. Pahtakinnas sammal voi 
muistuttaa kuperien vatsapuolelta johteisten 
lehtiliuskojensa vuoksi lähteikköjen kivillä kas-
vavaa tunturikinnassammalta S. uliginosa, joka 
kasvupaikkojensa lisäksi eroaa mm. likaisen, vii-
ninpunaisen harmahtavan värinsä ja molemmin 
puolin voimakkaan johteisten lehtiliuskojensa 
perusteella. 

Levinneisyys
Pahtakinnassammalta tavataan pohjoisen pal-
lonpuoliskon vuoristoissa ja arktisilla alueilla. 
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tyypilliseksi seuralaiseksi arktisessa Pohjois-
Amerikassa. Saanalta lajin seuralaisina maini-
taan säiläsammal, kierrekivisammal Grimmia 
torquata ja hohtovarstasammal Pohlia cruda. Uts-
joen Kevolta kerätyssä näytteessä pahtakinnas-
sammal kasvaa kalliokieli sammalen Diplophyl-
lum taxifolium seassa hajaversoin.

Kannan kehitys ja uhanalaisuus
Pisimpään pahtakinnas sammal on tunnettu 
Koillismaalta Posion Korouomasta, josta ensim-
mäinen näyte on vuodelta 1883 ja josta sitä on 
löydetty mm. vuosina 1964, 1974, 2003 ja 2005. 
Pahta kinnas sammal kasvaa Korouomassa niin 
puoli varjoisilla kalliopinnoilla ja hyllyillä kuin 
paikoin purokivilläkin ainakin yhdeksässä eri 
paikassa Kurttajoelta Korojoen tuvalle ulot-
tuvalla noin kuuden kilometrin matkalla. Ko-
rouoman esiintymä on ilmeisen elinvoimainen. 
Rova niemen (PeP) Auttikönkään (1954, 2005) 
kalliorotkon kostealla seinämällä kasvava kas-
vusto on hyvin suppea, kuten ilmeisesti myös 
Utsjoen (InL) Kevon Linkkapahdan (1964) kos-
tealla kalliolla havaittu esiintymä. Jälkimmäisen 
laajuus ja nykytila ei ole tiedossa, kuin ei myös-
kään Saanalta (EnL) 1990 löydetyn esiintymän. 
Kurukasvupaikoilla Rovaniemellä ja Posiolla 
pahtakinnas sammal on nähtävästi viileämpien 
ilmastovaiheiden relikti.

Pahtakinnassammalen uhanalaisuuden syyk-
si on arveltu metsätaloutta, koska kalliojyrkän-
teiden edustojen hakkuut ovat aiemmin vähen-
täneet lajille soveltuvia elinympäristöjä. Ko-

rouomassa kesäaikainen kalliokiipeily voi uhata 
pienialaisia kasvustoja osalla kasvujyrkänteistä. 
Ilmaston lämpeneminen on myös todennäköi-
nen uhka lajille. Lisäksi pieniä erillisesiintymiä 
uhkaavat erilaiset satunnaistekijät. 

Uhanalaisuus Euroopassa 
EUR: LC, EST: -, NOR: LC, SWE: VU 
Pahtakinnassammalta ei ole luokiteltu uhanalai-
seksi Euroopassa, vaikka sillä on varsin vähän 
esiintymiä. Ruotsissa se on vaarantunut. Se on 
luokiteltu harvinaiseksi Sveitsissä, Slovakiassa 
ja Venäjällä Murmanskin alueella. Italiasta sen 
on todettu hävinneen. 

Suojelu
Kaikki tunnetut esiintymät sijaitsevat suojelu-
alueilla. Saanan ja Kevon Linkkapahdan esiin-
tymien tarkka sijainti ja kasvupaikan tilanne 
tulee selvittää. Esiintymien tilaa tulee seurata. 
Pienilmastoon vaikuttavasta metsänkäsittelystä 
tai luonnonhoitotoimista tulee pidättyä kasvu-
paikkojen tuntumassa. 

Synonyymit
Scapania nemorea (L.) Grolle subsp. crassiretis 
(Bryhn) Potemkin

Kirjallisuus 
Schuster 1974, Söderström ym. 2002

Viittaus
Syrjänen, K. 2009: Scapania crassiretis – vaaran-
tunut. 

Scapania obcordata (Berggr.) S.W.Arnell 

herttakinnassammal, lappskapania
Vaarantunut VU D2

Heimo: Scapaniaceae Lahko: Jungermanniales Luokka: Jungermanniopsida

Tunnistaminen
Herttakinnassammal on pienikokoinen (n. 2 cm 
pitkä), tiiviinä tuppaina tai toisten sammalten 
seassa märällä maalla tunturialueella kasvava 
maksasammal. Punertavat tai punaruskeat ver-
sot voivat olla runsaasti haarovia. Lehdet poik-
keavat selvästi muista kinnassammalista, joilla 
toisiinsa yhdistyneet selkä- ja vatsaliuska muo-
dostavat terävähkön kölimäisen tyven lehteen: 
herttakinnas sammalen lehden tasaisesti kaar-
tuva tyvi muistuttaa enemmän lovisammalia 
Lophozia spp. tai raippasammalia Anastrophyllum 
spp. Ulkonäkö onkin hieman samantapainen 
kuin kururaippasammalella → A. sphenoloboides. 
Herttakinnassammalen lehdet ovat pyörehkö-

kärkisiä, kuperia ja noin 
kolmasosaan asti mata-
lalovisia. Muodoltaan ne 
ovat vähän herttamaisia. 
Itujyväsellisiä lehtiä lu-
kuunottamatta ne ovat 
ehytlaitaisia. Itujyväsiä 
kehittyy toisinaan lehti-
laidoissa. Mikroskoopilla 
tarkasteltaessa lehtien 
punaruskea väri näkyy 
myös soluseinissä. Itiöt 
ovat melko pieniä, 11–20 
μm. 
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Levinneisyys
Herttakinnassammal esiintyy arktisilla alueilla 
Pohjois-Amerikassa, Grönlannissa, Siperiassa ja 
Venäjän Kauko idässä sekä Pohjois-Euroopassa. 
Se tunnetaan myös Antarktikselta. Euroopassa 
sitä on Islannissa, Huippu vuorilla, Venäjällä 
Murmanskin alueella sekä Franz Josefin maassa, 
Norjassa, Ruotsissa ja Suomessa. Keski-Euroo-
passa se tunnetaan harvinaisena Alpeilta Itäval-
lasta. Fennoskandiassa esiintymiä on paikoit-
taisesti paljakalla Länsi-Norjasta Ruijaan ulot-
tuvalla alueella. Suomesta herttakinnassammal 
tunnetaan yhdeltä paikalta Enontekiöllä. EnL. 

Biologia
Herttakinnassammal on pitkäikäinen kaksi-
kotinen laji, joka tuottaa melko säännöllisesti 
itiöpesäkkeitä. Itujyväsiäkin esiintyy toisinaan. 
Leviäminen uusille kasvupaikoille on siten mah-
dollista. 

Herttakinnassammal viihtyy melko äärevis-
sä olosuhteissa arktisilla kuviomailla, joissa eri-
laiset veden tai routimisen aiheuttamat häiriöt 
pitävät kasvupaikkaa avoimena. Tyypillisesti se 
kasvaa jäätikköjokien varrella märällä hiekalla 
ja voi ajoittain olla upoksissakin. Sitä tavataan 
myös ohuelta humukselta märiltä kallioilta ja 
esimerkiksi Huippuvuorilla myös tien- ja ojan-
varsien märistä, hiekkaisista maapaljastumista, 
jotka muistuttavat lajin luontaisia elinympäris-
töjä. Kasvuympäristöt ovat karuja tai hieman 
ravinteisia. Suomalainen kasvupaikka on märkä 
hiekkainen järven rantatasanne. 

Seuralaislajit
Herttakinnassammalen seuralaisina mainitaan 
märällä maalla viihtyviä maksasammalia ku-
ten paljakkakuura sammal Anthelia juratzkana, 
tunturirahtu sammal Cephaloziella varians ja 
tunturipihti sammal Cephalozia ambigua, jota kas-
vaa herttakinnassammalen seuralaisena myös 
suomalaisella kasvupaikalla. 

Kannan kehitys ja uhanalaisuus
Herttakinnassammal tunnetaan meiltä vain 
yhdeltä paikalta Enontekiön Kalmankaltion 
Hietajärveltä. Metsä vyöhykkeessä sijaitseva 
esiintymä saattaa olla jäänne kylmemmiltä il-
mastojaksoilta. Lajia ei ole havaittu paikalla 
vuoden 1975 jälkeen, mutta häviämisen syystä 
ei ole tietoa. Ilmaston lämpeneminen voi uhata 
hertta kinnas sammalen esiintymää. 

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

Herttakinnassammal ei ole uhanalainen Eu-
roopassa. Sitä ei ole luokiteltu uhanalaiseksi 
myöskään Ruotsissa ja Norjassa, missä sillä on 
useita esiintymiä Skandien vuoristossa. Suomen 
lisäksi herttakinnassammal on uhanalaisten la-
jien listalla Itävallassa. 

Suojelu 
Sammalen löytöpaikka Enontekiöllä kuuluu 
Pöyrisjärven erämaa-alueeseen. Esiintymän 
tilanne tulee selvittää ja lajia etsiä sopivilta kas-
vupaikoilta tunnetun esiintymän lähialueilta ja 
muualta Lapista. 

Synonyymit
Lophozia jenseni Müll.Frib.
Martinellia lapponica Arnell & C.E.O. Jensen
Sarcoscyphus obcordatus Berggr.
Scapania lapponica (Arnell & C.E.O. Jensen) 
Steph.

Kirjallisuus 
Lammes 1977b, Muñoz ym. 2004, Mårtensson 
1955, Söderström ym. 2002 

Viittaus
Syrjänen, K. 2009: Scapania obcordata – vaaran-
tunut.
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Tunnistaminen
Tummakinnassammal on pienehkö (n. 1–3 cm), 
tummanruskeina tai lähes mustina laikkuina 
märällä maalla, kivipinnalla tai upoksissa kas-
vava maksasammal. Versot ovat pehmeitä, eivät 
jäykän sojottavia. Kinnassammalille ominaises-
ti selkä- ja vatsaliuskaksi jakautuneiden lehti-
en liuskat ovat tylppäkärkisiä ja ehytlaitaisia. 
Selkäliuska on tyvestä johteeton ja vain hieman 
pitkälti johteista vatsa liuskaa pienempi. Lehti-
laidoissa on toisinaan soikeita yksi- tai kaksi-
soluisia ruskeita itujyväsiä.

Läheistä sukua tummakinnassammalelle 
on tunturikinnassammal S. uliginosa, josta se 
eroaa mm. pienemmän kokonsa, värityksensä, 
hampaattoman lehtilaidan ja vain vatsapuolelta 
johteisen lehden perusteella. Tummakinnassam-
mal muistuttaa lehdiltään myös pohjankinnas-
sammalta S. subalpina, mutta eroaa tästä paitsi 
tumman värinsä, myös lehtien ehytlaitaisuuden 
perusteella. Lisäksi pohjan kinnassammalen 
kaksisoluiset itujyväset ovat väriltään vaalean 
vihreitä. Pintapuolisesti tummakinnassammal 
voi muistuttaa myös tavallista nevaruoppasam-
malta Gymnocolea inflata. 

Levinneisyys
Tummakinnassammal on arktis-alpiininen laji, 
joka esiintyy paikoin Pohjois-Amerikan pohjois-
osissa, Venäjän Kaukoidässä sekä Pohjois-Eu-
roopassa. Keski-Euroopassa lajilla on muutama 
erillisesiintymä Sveitsin ja Italian Alpeilla. Sam-
mal tunnetaan Islannista ja Pohjois-Venäjältä 
Murmanskin alueelta. Baltian maissa sitä ei ole. 

Ruotsissa ja Norjassa tummakin-
nassammalta tavataan Skandien 
eteläosista Ruijaan asti. Suomesta 
laji tunnetaan kahdelta paikalta 
Enontekiön Lapista. EnL. 

Biologia
Tummakinnassammal on pit-
käikäinen kaksikotinen laji, joka 
tuottaa hyvin harvoin itiöpesäk-
keitä. Itujyväsiä esiintyy toisi-
naan.   

Tavallisesti tummakinnassam-
mal kasvaa upoksissa sulavesi-
puroissa ja lähteissä kylmässä 
virtaavassa vedessä tai purojen partaalla mä-
rällä maalla. Kasvupaikat voivat olla myös 
lumivesipurojen kastelemia pahtakallioita tai 
purokiviä. Esiintymät ulottuvat koivuvyöhyk-
keestä paljakalle, suomalaiset havainnot ovat 
alapaljakalta. 

Seuralaislajit
Tummakinnassammalen seurassa voi kas-
vaa muita tunturialueen lähteikköjen kinnas-
sammalia kuten tunturikinnassammal, hetekin-
nassammal S. paludosa ja lapinkinnassammal S. 
hyperborea, sekä nevaruoppa sammal ja kirsisam-
mal Pleurocladula albescens. Meillä seuralaisina 
mainitaan lisäksi märillä paikoilla viihtyvät 
paljakkakuurasammal Anthelia juratzkana, tun-
turirahtusammal Cephaloziella varians, pikkukor-
vasammal Jungermannia pumila ja tunturipussi-
sammal Marsupella boeckii.

Kannan kehitys ja uhanalaisuus
Harvinaiselle tummakinnassammalelle sovelias-
ta suurtunturiympäristöä on Suomessa niukasti 
tarjolla. Tummakinnassammalesta onkin vain 
kaksi havaintoa Enontekiön Lapista Kilpisjär-
ven seudulta. Ensimmäisen kerran tummakin-
nassammal on kerätty Mallan luonnonpuiston 
Kitsi- putouksen rannalta vuonna 1955. Vuonna 
1968 se löytyi Jehkas-tunturin kaakkoisosan va-
luvetiseltä länsipahdalta. Molemmat esiintymät 
ovat olleet ilmeisen niukkoja, eikä niiden nyky-
tila ole tiedossa. Esiintymien pienen koon ohel-
la ilmaston lämpeneminen saattaa muodostua 
lajille uhkatekijäksi. 

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

Scapania obscura (Arnell & C.E.O.Jensen) Schiffn. 

tummakinnassammal, mörk skapania
Vaarantunut VU D2

Heimo: Scapaniaceae Lahko: Jungermanniales Luokka: Jungermanniopsida
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Tunnistaminen
Napakinnassammal on keskikokoinen tai kook-
kaanpuoleinen (n. 3–8 cm pituinen) mattomai-
sina laikkuina kasvava maksasammal. Varjossa 
kasvaneet versot ovat vihreitä, valossa punerta-
via tai voimakkaan punaisia. Kinnassammalille 
ominaisesti selkä- ja vatsaliuskaksi jakautuneet 
lehtiliuskat ovat muodoltaan vähän hertta-
maisia. Selkäliuska on vatsaliuskaa selvästi pie-
nempi. Liuskojen lyhyt kölimäinen yhtymäkoh-
ta on puolikuumaisesti alas kaartunut. Silmiin-
pistäviä ovat kummankin lehtiliuskan laidan 
pitkät, monisoluiset hampaat, joita on tiheässä. 
Lehden keskiosassa hampaat ovat pystyjä, ty-
viosassa ne ovat sirppimäisesti taakäänteisiä. 
Vihreitä tai vaaleanpunaisia, kaksisoluisia itu-
jyväsiä esiintyy toisinaan lehtilaidoissa. 

Napakinnassammal muistuttaa kokonsa ja 
lehtiensä muodon puolesta lähteiköissä kasva-
vaa hetekinnas sammalta S. paludosa, jonka lehti-
reuna on kuitenkin vain matalasti hampainen. 

Levinneisyys
Napakinnassammal on tundra-
laji, jota tavataan laajalti pohjoi-
sen pallonpuoliskon arktisilla 
alueilla Pohjois-Amerikassa, 
Grönlannissa, Venäjän Kau-
koidässä ja Siperiassa. Pohjois-
Euroopassa laji kasvaa paikoin 
Venäjän pohjoisosissa Mur-
manskin alueella Sallan Kut-
sassa ja Tuntsassa sekä Franz 
Josefin maalla, Pohjois-Norjas-
sa Tromsissa ja Huippuvuoril-
la, sekä Ruotsin tunturialueen 
pohjoisosassa. Islannista se 
puuttuu. Napapiirin eteläpuo-
lisia esiintymiä on vain Siperi-
assa, Kanadan Ontariossa ja Suomessa Koillis-
maalla. Suomessa napakinnassammal kasvaa 
Posion lisäksi Enontekiön ja Inarin Lapissa. Ks, 
EnL, InL.

Biologia
Napakinnassammal on pitkäikäinen laji. Se on 
yksikotinen, mutta itiöpesäkkeitä muodostuu 
hyvin harvoin. Myös itujyvästen tuotto on sa-
tunnaista. Sammalen kaukolevintä lienee rajoit-
tunutta.

Napakinnassammal kasvaa märällä maalla 
ja kivillä tai kallionraoissa paljakalla pysyvästi 
kosteilla, karuilla paikoilla. Kasvustot voivat ol-
la ajoittain upoksissakin. Kuivattaville tuulille 
alttiilla kohdilla napakinnassammal ei viihdy. 
Meillä laji kasvaa tunturin laen lohkareiden 
välissä, tunturipuroissa sekä suojaisilla valu-
vetisillä kallioseinillä. Ilmeisesti napakinnas-
sammal ei pärjää kookkaammille lajeille kilpai-

Scapania spitsbergensis (Lindb.) Müll.Frib. 

napakinnassammal, spetsbergsskapania
Vaarantunut VU D2

Heimo: Scapaniaceae  Lahko: Jungermanniales  Luokka: Jungermanniopsida

Tummakinnassammal ei ole uhanalainen Eu-
roopassa. Sen kanta on ilmeisen elinvoimainen 
Skandien tunturialueella. Uhanalaiseksi se on 
Suomen lisäksi arvioitu Italiassa ja Venäjällä 
Murmanskin alueella.  

Suojelu 
Suomalaisista esiintymistä toinen sijaitsee Mal-
lan luonnonpuistossa. Lajistoltaan monipuoli-
sesta Jehkasin tunturialueesta tulee muodostaa 
luonnon suojelualue. Tummakinnassammalen 
esiintymien laajuus ja tila tulee selvittää. Mel-
ko huomaamattomalla lajilla voi olla aiemmin 

tuntemattomia kasvupaikkoja Käsivarren erämaa-
alueella, joten sitä kannattaa etsiä myös muualta.

Synonyymit
Martinellia obscura Arnell & C.E.O. Jensen

Kirjallisuus 
Henssen 1955, Lammes 1974, Schuster 1974, Sö-
derström ym. 2002

Viittaus
Syrjänen, K. 2009: Scapania obscura – vaarantu-
nut. 



Napakinnassammalen Scapania spitsbergensis kasvupaikka Luoteis-Enontekiöllä Loassonibban lakialueella. KS

lussa. Napakinnassammalen rotkokasvupaikka 
Koillismaalla lienee jäänne nykyistä kylmem-
mältä ilmastokaudelta. 

Seuralaislajit
Suomalaisilta kasvupaikoilta seuralaisina mai-
nitaan kivipykä sammal Barbilophozia hatcheri, 
suippu hopeasammal Gymnomitrion apiculatum, 
korallihopea sammal G. corallioides ja tunturiho-
peasammal G. concinnatum. Muita tavanomaisia 
seuralaisia ovat paljakkakuurasammal Anthelia 
juratzkana, nevaruoppasammal Gymnocolea infla-
ta ja pohjanlovisammal Lophozia sudetica. Enon-
tekiön tuntureiden lakiosissa kasvaa esiintymi-
en lähituntumassa myös paljakkakinnassammal 
S. kaurinii. 

Kannan kehitys ja uhanalaisuus
Napakinnassammal on harvinainen arktinen 
laji, jolle soveltuvat elinympäristöt ovat melko 
vähissä Suomen Lapissa. Laji on havaittu kaikki-
aan seitsemältä paikalta. Koillismaan esiintymä 
on sijainnut Posion Korouomassa, mistä sitä ei 
ole etsinnöistä huolimatta havaittu löytövuoden 
1911 jälkeen. Lajin suomalaisen esiintymisen 
ydinalue on Enontekiön Lapin pohjoisosassa, 
missä sitä on tavattu kolmelta tunturilta. Run-
sain esiintymä lienee Haltin itäpuolisen Ridnits-
ohkkan lakialueella louhikon kiviväleissä, joissa 
T. Lammeksen (1974) sanoin ”tämä auringon-
valon vaikutuksille alttiina kasvaessaan kauniin 
viininpunaiseksi värjäytyvä laji muodosti melko 
laajoja ja puhtaitakin kasvustoja”. Monet seu-
dulla liikkuneet sammaltutkijat ovatkin käyneet 
keräämässä näytteen paikalta, mutta tuoreita 
keruita ei kuitenkaan ole. Napakinnassammal 
on löydetty Yläperällä lisäksi Loassonibban laen 
luoteis osassa kostealta maalta (1961, 2006). Se 
kasvaa myös Toskalharjin eteläosassa ja Toskal-
järven lounaispuolella (1955) tunturipurossa. 

Inarin Lapin esiintymä sijaitsee Kevon kanjonis-
sa, missä laji kasvaa kanjonin eteläpuoliskossa 
Kevojoen alkuputouksen jyrkänteen kosteilla 
lohkareilla (1965) ja kanjonin keskiosissa var-
joisilla pärskeisillä koskikallioilla vastapäätä 
Kamajoen suuta (1967). 

Pienilmastovaatimuksiltaan tarkka napakin-
nas sammal on ilmeisen altis ilmaston lämpe-
nemisen aiheuttamille muutoksille kuten mah-
dolliselle kasvupaikkojen kuivumiselle. Läm-
penemisen myötä mahdollinen muun lajiston 
lisääntyvä kilpailu voi myös olla uhka lajille.

Uhanalaisuus Euroopassa 
EUR: VU, EST: -, NOR: EN, SWE: NT 
Napakinnassammal on luokiteltu vaarantuneek-
si Euroopassa. Norjassa laji on erittäin uhanalai-
nen ja Huippuvuorilla vaarantunut. Ruotsissa 
laji on luokiteltu silmälläpidettäväksi ja Venäjäl-
lä Murmanskin alueella se on harvinainen. 

Suojelu 
Enontekiön Lapin esiintymät sijaitsevat Käsi-
varren erämaa-alueella, Kevon esiintymät ovat 
luonnonpuistossa ja myös Korojoen vanha kas-
vupaikka on todennäköisesti suojelualueella. 
Kaikki kasvupaikat ovat mukana Natura 2000 
-ohjelmassa. Esiintymien laajuus tulee selvittää 
ja niiden tilaa tulee seurata. 

Synonyymit
Martinellia spitsbergensis Lindb.

Kirjallisuus 
Hallingbäck 2006a, Lammes 1974, Söderström 
ym. 2002 

Viittaus
Syrjänen, K. 2009: Scapania spitsbergensis – vaa-
rantunut. 
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Seligeria brevifolia (Lindb.) Lindb.

kaitahitusammal, tanddvärgmossa
Vaarantunut VU §  •  vastuulaji  •  B1+2abc

Heimo: Seligeriaceae Lahko: Grimmiales Luokka: Bryopsida

Sammal tunnetaan myös Ve-
näjältä Karjalan tasavallasta ja 
Murmanskin alueelta. Sitä on 
myös Islannissa mutta ei Tans-
kassa eikä Baltian maissa. Se 
kasvaa harvinaisena Ruotsin ja 
Norjan keski- ja pohjoisosissa. 
Suomessa sammal on harvinai-
nen. PeP, Ks.

Biologia
Kaitahitusammal on yksikoti-
nen, ja itiöpesäkkeet ovatkin 
tavallisia. Koska itiöt ovat pie-
niä, kaukolevintä lienee lajille 
mahdollista. Sammal levinnee 
pääasiassa itiöiden avulla.

Kaitahitusammal kasvaa kosteilla ja varjoisilla 
kalkkikallioilla. Tavallisimmin kasvupaikat ovat 
pohjoiseksposition seinämiä ja niiden onkaloita 
kuusikon varjostamissa dolomiittikalliorinteis-
sä. Se kasvaa myös rotkoissa avoimemmilla pai-
koilla, joissa ilmankosteus on kuitenkin suuri. 
Oulangan kanjonissa se kasvaa lähellä joenran-
taa. Sen kasvupaikat ovat avointa kalliopintaa, 
jossa on harvahkoa sammalpeitettä, mm. muita 
hitusammalia. Pienen kokonsa vuoksi sammal 
peittyy herkästi muuhun sammalkasvillisuu-
teen. 

Seuralaislajit
Perä-Pohjanmaalla kaitahitusammalen seuralai-
sina on ollut kalkkipalmikkosammal Hypnum 
recurvatum ja kalkkikahtaissammal Distichium 
capillaceum. Koillismaalla seuralaisena on usein 
sahahitusammal, ja nämä kaksi lajia ovat mones-
ti sekakasvustoinakin. Varjoisilla paikoilla seu-
ralaisina kasvavat myös kalkkikahtaissammal, 
kurulehväsammal Cyrtomnium hymenophylloides, 
kielikellosammal Encalypta streptocarpa, kallio-
pahkurasammal Hymenostylium recurvirostre, 
kalkkilehväsammal Mnium thomsonii, lukin-
sammal Platydictya jungermannioides, idänhi-
tusammal Seligeria diversifolia, turjansammal  
Arnellia fennica ja loukkokinnassammal Scapania 
gymnostomophila. 

Kannan kehitys ja uhanalaisuus
Kaitahitusammalta on Suomessa löydetty yh-
teensä 12 paikalta. Perä-Pohjanmaalta on vain 
yksi vanha havainto Rovaniemeltä (Taipale, 

Tunnistaminen
Hitusammalet ovat hyvin pieniä kärkipesäk-
keisiä lehtisammalia. Kaitahitusammal on pie-
nimpiä suvun lajeista. Se kasvaa tuskin paljain 
silmin havaittavana, 1–2 mm korkeana, vaalean-
vihreänä harsuna peitteenä tai yksittäin. Lehdet 
ovat hentoja, tasaisen suikeita ja tylppäkärkisiä. 
Lehden reuna on hienohampainen ja keskisuoni 
ohut. Maastossa kaitahitusammalesta havaitsee 
parhaiten pienet itiöpesäkkeet. Pesäke on soi-
kea, n. 0,3–0,4 mm. Pesäkeperä on n. 1–1,5 mm 
pitkä ja hento. Pesäkeperän solut ovat 2–4 ker-
taa levey tensä pituisia. Pesäkkeet ovat kuivana 
suusta leveimmillään, mikä on hyvä maastotun-
tomerkki. Suuvarus on oranssi tai punertava ja 
kuivana vahvasti taakäänteinen. Suuvaruksen 
hampaat ovat n. 180 μm, eli noin ¼ pesäkkeen 
pituudesta. Itiöt ovat vaaleita ja kooltaan 10–13 
μm.

Kaitahitusammal muistuttaa karstahitu-
sammalta → S. pusilla, jolla on pitemmät lehdet 
ja pesäkkeet. Sahahitusammalelta S. donniana 
puuttuu pesäkkeen suuvarus.

Levinneisyys
Kaitahitusammal esiintyy harvinaisena Pohjois-
Euroopassa, Keski-Euroopan vuoristoissa, Kau-
kasuksella, Siperiassa ja Pohjois-Amerikassa. 
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Konttijoki 1933). Sammalta on etsitty tältä pai-
kalta tuloksetta vuosina 1993 ja 2005. Sammal on 
saattanut hävitä täältä rantakallioiden louhinnan 
tai uoman perkauksen vuoksi. Ainakaan Taipa-
leen Kalkkimaan talon luona Konttijoen rannoil-
la ei ole juuri jäljellä lajille sopivia lohkare- tai 
kalliopintoja. Koillismaalta kaitahitu sammal on 
kerätty kahdeksalta paikalta ennen vuotta 1990, 
ja nykyhavaintoja on yhteensä viideltä paikalta 
Kuusamosta Oulangan kansallispuiston alu-
eelta. Kuusamon puolella löytöpaikkoja ovat 
Jäkälävuoma (1975), Halosenkuru (1988), Pur-
kuputaanoja (1993), Pikkukönkäänkuru (1994), 
Aventojoen suun alue (1993), Hirvivaaran seutu 
(kaksi paikkaa 1993) sekä pohjoisinna Taival-
köngäs, josta havainto on jo puolen vuosisadan 
takaa (1955). Sallan puolella löytöpaikat ovat Sa-
vinalammen luoteispuolella (1988) ja Oulangan 
kanjonissa (1989).

Kaitahitusammalen elinympäristöt ovat vä-
hentyneet kalkkikallioiden louhinnan takia. 
Suojelualueiden esiintymät lienevät melko tur-
vattuja. Koillismaalla kaitahitusammalen kanta 
on niukka, mutta ilmeisesti elinvoimainen. Ai-
nakaan selvää taantumista ei ole havaittavissa, 
mutta Taivalkönkäältä se on voinut hävitä ku-
lumisen takia.

Uhanalaisuus Euroopassa
EUR: K, EST: -, NOR: LC, SWE: LC
Kaitahitusammal on Euroopassa puutteellisesti 
tunnettu. Se on kuitenkin luokiteltu äärimmäi-
sen uhanalaiseksi Islannissa ja vaarantuneeksi 
Iso-Britanniassa. Venäjällä se on luokiteltu har-
vinaiseksi Karjalan tasavallassa ja Murmanskin 
alueella.

Suojelu
Kaikki Kuusamon ja Sallan esiintymät ovat 
Oulangan kansallispuistossa tai sitä laajem-
malla Natura 2000 -alueella. Kaitahitusamma-
len esiintymiä Oulangan alueella tulee seurata. 
Perä-Pohjanmaan alueella etsintöjä tulee jatkaa 
Konttijoella ja pyrkiä selvittämään onko siellä 
lajille soveliaita kasvupaikkoja. 

Synonyymit
-

Kirjallisuus
Tuomikoski 1939 

Viittaus
Virtanen, R. 2009: Seligeria brevifolia – vaaran-
tunut.

Seligeria calcarea (Hedw.) Bruch & Schimp.

kalkkihitusammal, mörk dvärgmossa
Äärimmäisen uhanalainen CR §  •  D2

Heimo: Seligeriaceae Lahko: Grimmiales Luokka: Bryopsida

Tunnistaminen
Kalkkihitusammal on hyvin pie-
ni, pieninä ryhminä tai yksittäisi-
nä versoina kasvava kärkipesäk-
keinen lehtisammal. Tummanvih-
reät, n. 0,5 mm pitkät lehdet ovat 
tyvestä tasasoukkia tai soikeaksi 
leventyneitä ja kapenevat vah-
vaksi, tylpäksi kärjeksi. Lehden 
reuna on hyvin hienohampainen 
tai ehyt, reunan solut ovat usein 
papillimaisesti ulospistäviä. Kes-
kisuoni täyttää lehden kärkiosan 
melkein kokonaan tai on ulospis-
tävä. Lyhyt pesäkeperä (1–2 mm) 
on suhteellisen paksu ja suora. 
Pesäke on päärynänmuotoinen 
tai lähes pallomainen ja kuivana 
leveimmillään suusta. Pesäkkeen 
tyvellä erottuu usein kurttuinen 
kaulaosa. Pesäkkeen suuvarus 
on punaruskea ja sen hampaat 
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tylppiä. Pesäkkeen kansi on kupera, ja kannen 
nipukka on hyvin lyhyt. Itiöt ovat läpimitaltaan 
14–16 μm.

Kalkkihitusammalen tunnistaa parhaiten 
melko tukevasta ja lyhyestä pesäkkeen perästä 
ja lyhyehköistä, tyveltään leveistä lehdistä. Kars-
tahitusammalen → S. pusilla lehdet ovat pitkiä 
ja kapeita. Kaarihitusammalen → S. campylopoda 
ja idänhitusammalen S. diversifolia pesäkkeiden 
perät ovat hentoja. Lehdiltään kalkkihitusam-
mal muistuttaa hieman sahahitusammalta S. 
donniana, jonka lehtien reuna on kuitenkin sa-
hahampainen. 

Levinneisyys
Kalkkihitusammalta esiintyy aukkoisesti poh-
joisella pallonpuoliskolla. Se on Pohjois-Ameri-
kassa muutamilla alueilla melko yleinen, mutta 
mantereen länsiosissa harvinainen. Sammal 
tunnetaan useimmista Euroopan maista ja Ja-
panista. Ruotsissa kalkkihitusammal esiintyy 
harvinaisena kolmessa maakunnassa maan ete-
läosassa (viisi paikkaa, joista vain yksi havainto 
v. 1980 jälkeen). Sammal on havaittu myös Tans-
kassa ja Virossa, mutta ei Norjassa. Suomesta 
tunnetaan vain yksi havainto Koillismaalta, 
jossa lajin kasvupaikka on varsin erillinen ja 
pohjoisin Euroopassa. Ks.

Biologia
Kalkkihitusammal on yksikotinen, ja sillä on 
yleisesti itiöpesäkkeitä. Itiöt ovat pieniä, mikä 
voi edesauttaa kaukolevintää.

Kalkkihitusammal kasvaa kalkkikallioiden 
varjoisissa onkaloissa ja halkeamissa, jyrkän-
teillä ja kalkkilohkareilla. Esiintymiä tunnetaan 
myös kalkkilouhoksilta. Sitä pidetään sukunsa 
lajeista parhaiten kuivuutta kestävänä.

Seuralaislajit
Seuralaislajistosta Suomessa ei ole luotettavaa 
tietoa. Useat havainnot kalkkihitusammalesta 
muualla ovat melko paljaalta kalkkikalliopin-
nalta, jossa seuralaislajisto on usein niukkaa. 
Seuralaisina on useimmiten muita hitusammal-
lajeja ja kalkinsuosijasammalia.

Kannan kehitys ja uhanalaisuus
Tieto kalkkihitusammalen esiintymisestä Suo-
messa perustuu A. Hülphersin keräämään näyt-
teeseen Tukholman luonnontieteellisen museon 
(S) kokoelmissa. Näytteen etiketissä lukee ”Seli-
geria, Kuusamo, 3 Jul 1938”. A. Hülphers retkeili 
tuolloin R. Tuomikosken kanssa Kuusamossa. 
He keräsivät kyseisenä päivänä muita näytteitä 
Korvasvaaralta, joten tämä on myös kalkkihitu-
sammalen todennäköisin löytöpaikka. Lajia on 
etsitty Korvasvaaralta tuloksetta vuonna 1999.

Koillismaalta on kerätty melko paljon hitu-
sammalnäytteitä, ja sopivia kasvupaikkoja on 
kartoitettu. Kalkkihitusammalta ei ole kuiten-
kaan havaittu 1930-luvun jälkeen. Se on ilmei-
sesti erittäin harvinainen, ja sen populaatiokoko 
on hyvin pieni. Sille soveliaita kasvupaikkoja 
on kuitenkin edelleen olemassa ja kalkkihitu-
sammalen löytäminen Koillismaalta on yhä 
mahdollista.

Uhanalaisuus Euroopassa
EUR: LC, EST: R, NOR: -, SWE: VU
Kalkkihitusammal ei ole uhanalainen Euroo-
passa. Ruotsissa ja Unkarissa se on kuitenkin 
luokiteltu vaarantuneeksi, Virossa ja Espanjas-
sa harvinaiseksi, ja Saksassa sitä pidetään taan-
tuneena. 

Suojelu
Kalkkihitusammalen löytöpaikkaa ei ole voitu 
paikantaa kovin tarkasti. Korvasvaaran Suomen 
puoleinen osa kuuluu osittain Oulangan kansal-
lispuistoon, mutta ei ole tiedossa onko esiintymä 
puiston alueella. Kalkkihitusammalta kannattaa 
edelleen etsiä Koillismaan dolomiittiseuduilta.

Synonyymit
-

Kirjallisuus
Gos 1993, Lönnell 1998a, Ochyra ym. 1999

Viittaus
Virtanen, R. 2009: Seligeria calcarea – äärimmäi-
sen uhanalainen.

Seligeria campylopoda Kindb.

kaarihitusammal, krokdvärgmossa
Vaarantunut VU vastuulaji  •  B1+2bc

Heimo: Seligeriaceae Lahko: Grimmiales Luokka: Bryopsida

Tunnistaminen
Kaarihitusammal on hyvin pieni, millimetrin 
parin vahvuisina, tummanvihreinä tai likaisen 

vihreinä peitteinä, tuppaina tai yksittäin harvak-
seltaan kasvava kärkipesäkkeinen lehtisammal. 
Lehdet ovat kapean kielimäisiä, leveämmästä 
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tyvestä vähitellen kärjeksi 
kapenevia, ehytreunaisia, 
tai kärjestä heikosti hampai-
sia. Pesäkelehdet ovat hie-
man muita lehtiä pitempiä. 
Soluseinät ovat paksuhkoja. 
Keskisuoni on ohuehko, ja 
se päättyy lehden kärjessä 
tai ennen sitä. Pesäkeperä 
on suhteellisen pitkä (1,5–
2,5 mm) ja hento, tuoreena 
kaartuva, kuivana pystyhkö. 
Pesäkkeet ovat pitkänomai-
sen soikeita, ja suuvaruksen 
hampaat ovat ruskeanpu-
naisia. Itiöt ovat vaaleita ja 
läpimitaltaan 8–10 μm. 

Kaarihitusammalen tunnistaa parhaiten kos-
teana selvästi kaareutuneista pesäkeperistään. 
Idänhitusammalella S. diversifolia pesäkeperä on 
kosteana suora, ja lehden keskisuoni on melko 
ohut ja tavallisesti päättyy ennen lehden kärkeä. 
Etelänhitusammalella → S. recurvata lehden kes-
kisuoni on leveä ja kärjestä ulospistävä. 

Levinneisyys
Kaarihitusammal on laajalle levinnyt Pohjois-
Amerikassa, ja se tunnetaan myös Kaukasuk-
selta ja Siperiasta. Se kasvaa harvinaisena laajalti 
Euroopassa, ja on melko vasta löydetty Brittein 
saarilta. Virossa kaarihitusammal on hyvin har-
vinainen, ja se tunnetaan myös Latviasta. Ve-

näjällä sitä on Leningradin alueella ja Karjalan 
tasavallassa. Tanskasta laji puuttuu. Norjassa ja 
Ruotsissa se on harvinainen. Suomessa lajia ta-
vataan harvinaisena maan itä- ja pohjoisosissa. 
PK, Kn, PeP, Ks, EnL.

Biologia
Kaarihitusammal on yksikotinen, sillä on ylei-
sesti itiöpesäkkeitä, ja itiöt ovat pieniä. Näin ol-
len edellytykset kaukolevintään ovat olemassa.

Sammal kasvaa varjoisilla kalkkikallioilla ja 
-lohkareilla. Sitä on tavattu viime vuosina usein 
dolomiittilohkareilta, joista osa on ollut suhteel-
lisen äskettäin paljastuneita.

Seuralaislajit
Seuralaisena kasvavat mm. kalkkikahtaissam-
mal Distichium capillaceum, kielikellosammal 
Encalypta streptocarpa, lukinsammal Platydictya 
jungermannioides, idänhitusammal, sahahitu-
sammal S. donniana, kalkkikiertosammal Tortella 
tortuosa ja ituhammassammal Leiocolea heterocol-
pos.

Kannan kehitys ja uhanalaisuus
Kaarihitusammalta on löydetty 16 paikalta 
maastamme. Pohjois-Karjalasta sammal on löy-
detty Juankosken Huosiaisniemestä useilta eril-
lisiltä dolomiittikalliopaljastumilta ja -lohkareil-
ta (1934–2000) sekä lähistöltä Hyvölänniemestä 
(1980). Juuan Petrovaarassa (1987) se kasvaa 
dolomiittilohkareilla maatalon laitumilla. Kai-
nuusta sammal on löydetty Puolangan Isolta 
Vuorijärveltä (1937). Perä-Pohjanmaalta laji 
tunnetaan kolmelta paikalta Rovaniemen Kalk-
kimaalta (1990, 2005), Tervolan Karhakkamaalta 
(2004) ja Ruuttulammelta (2000). Koillismaalta 
laji on löydetty kuudelta paikalta Kuusamosta: 
Taivalkönkäältä ja Pikkukönkäänkurusta Ou-
langan kansallispuistosta (2002–2006) sekä kah-
delta paikalta Korvasvaaralta (1999). Sitä on löy-
detty myös Putaanojalta (2003) ja Valtavaaralta 
(1987). Enontekiön Lapissa sammal on löydetty 
Kilpisjärveltä Saanan lounaisrinteestä kahdelta 
paikalta (1991, 2000) sekä Mallan luonnonpuis-
tosta (2001). Viimeaikaisten löytöjen runsaus 
viittaisi siihen, että sammalen levinneisyys on 
aiemmin ollut puutteellisesti tunnettu. On myös 
mahdollista, että kanta on vahvistumassa Suo-
men alueella.

Kaarihitusammal on harvinainen, ja kalkin-
louhinta on vähentänyt sille soveliaita kasvu-
paikkoja, joita yleensäkin on Suomessa vähän. 
Se on riippuvainen kalkkikivipaljastumista, ja 
ainakin pienissä paljastumissa peittyminen met-
säsammalilla tai muilla kookkaammilla lajeilla 
syrjäyttää kaarihitusammalen helposti. Louhin-
nan lisäksi lajin Kainuun esiintymä on voinut 
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hävitä myös näistä syistä. Altistuminen suoralle 
auringon paisteelle hakkuiden takia voi vähen-
tää sammalen elinvoimaisuutta.

Uhanalaisuus Euroopassa
EUR: K, EST: R, NOR: VU, SWE: VU
Kaarihitusammal on puutteellisesti tunnettu 
Euroopassa. Pohjoismaiden lisäksi se on muka-
na uhanalaislistoilla Saksassa, Luxemburgissa 
ja Iso-Britanniassa sekä Venäjällä Leningradin 
alueella ja Karjalan tasavallassa. 

Suojelu
Kaarihitusammalen kasvupaikoista Juankos-
ken Huosiaisniemi on luonnonsuojelualue. Osa 
lajin Huosiaisniemen kasvupaikoista sijaitsee 
kuitenkin luonnonsuojelualueen ulkopuolella. 
Juuan esiintymä on yksityisen maatilan piha-
alueella. Rovaniemen Kalkkimaan ja Tervolan 
Karhakkamaan esiintymiä ei ole suojeltu. Tervo-
lan Ruuttulampi kuuluu Metsähallituksen rau-
hoittamaan suojelualueeseen. Kaikki Kuusamon 
kasvupaikat ovat suojelualueilla: neljä kuuluu 
Oulangan kansallispuistoon tai sitä laajempaan 

Natura 2000 -alueeseen, ja eteläisin on Valta-
vaaran ja Pyhävaaran luonnonsuojelualueella. 
Saanan esiintymä kuuluu Natura 2000 -aluee-
seen ja Mallan kasvupaikka on luonnonpuiston 
alueella. 

Kaarihitusammalta kannattaa edelleen etsiä 
sopivilta kalkkipitoisilta kasvupaikoilta. Ny-
kyesiintymien tilaa tulee seurata. Tarvittaessa 
kilpailevia yleisten sammallajien kasvustoja voi 
varovasti poistaa lajin kasvupaikoilta. Suojelu-
aluerajausta tulee tarvittaessa esimerkiksi Juan-
kosken Huosiaisniemessä laajentaa siten, että 
kaikki kaarihitusammalen paikalliset esiintymät 
tulevat suojelurajaukseen mukaan.

Synonyymit
-

Kirjallisuus
Blockeel ym. 2000, Lönnell 1998b 

Viittaus
Virtanen, R. 2009: Seligeria campylopoda – vaa-
rantunut.

Seligeria pusilla (Hedw.) Bruch & Schimp.

karstahitusammal, krusdvärgmossa
Erittäin uhanalainen EN §  •  D2

Heimo: Seligeriaceae Lahko: Grimmiales Luokka: Bryopsida

Tunnistaminen
Karstahitusammal on hyvin 
pieni, pari millimetriä korke-
ana, vihreänä, kiiltävänä peit-
teenä tai laikkuina kasvava 
kärkipesäkkeinen lehtisammal. 
Lehdet ovat tasaisen suikeita, 
pisimmät 1–2 mm, tylppä- tai 
teräväkärkisiä, reuna on hie-
nohampainen ja reunan solut 
usein papillimaisesti ulospis-
täviä. Solut ovat suorakaiteen 
muotoisia koko lehdessä. Kes-
kisuoni on ohut ja ennen kärkeä 
päättyvä. Pesäkelehtien tyvi on 
soikeahko ja lievästi tuppimai-
nen, ja kärki on pitkäsuippuinen. Pesäkeperä 
on pitkähkö (2–3 mm). Pesäkeperän solut ovat 
4–8 kertaa leveyttään pitempiä. Pesäke on n. 
0,6 mm, ruskehtava, soikea ja äkkiä pesäkkeen 
perää kohti kapeneva. Kuivana pesäke on le-
veimmillään lähellä suuta. Suuvarus on puner-
tava, n. 100 μm pitkä ja ⅛ pesäkkeen pituudesta. 
Itiöpesäkkeen pintasolut ovat paksuseinäisiä ja 
suorakaiteen muotoisia. Itiöpesäkkeen kansi on 
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kupera ja kannen nipukka kaareva. Itiöt ovat 
läpimitaltaan n. 10 μm.

Karstahitusammalen tunnistaa parhaiten 
tasaisen suikeista melko pitkistä lehdistään ja 
kuivana suustaan leveimmillään olevasta pe-
säkkeestä. Se muistuttaa kaitahitusammalta → 
S. brevifolia, josta se eroaa pitempien lehtiensä ja 
pesäketuntomerkkien perusteella. Sahahitusam-
malella S. donniana taas ei ole suuvarusta.

Levinneisyys
Karstahitusammal on laajalle levinnyt pohjoisel-
la pallonpuoliskolla. Se on harvinainen Pohjois-
Amerikassa lauhkealta vyöhykkeeltä arktiselle 
alueelle. Sitä on myös Kaukasuksella, Siperiassa 
ja Japanissa. Euroopassa karstahitusammalta ta-
vataan lähinnä lauhkeassa vyöhykkeessä. Se on 
löydetty Latviasta, ja Virossa se on hyvin harvi-
nainen. Pohjoismaissa sammal tunnetaan har-
vinaisena Norjasta ja Ruotsista, erityisesti maan 
eteläosista, mutta Tanskasta sitä ei ole löydetty. 
Sitä ei myöskään tunneta Venäjältä Suomen lä-
hialueilta. Suomesta sammal on löydetty aino-
astaan Koillismaalta. Ks.

Biologia
Karstahitusammal on yksikotinen, ja itiöpesäk-
keet ovat tavallisia. Koska itiöt ovat pieniä, lajin 
kaukolevintä lienee mahdollista.

Karstahitusammal kasvaa kalkkikallioiden ja 
-seinämien suojaisilla pystypinnoilla ja raoissa 
sekä kalkkilohkareilla. 

Seuralaislajit
Karstahitusammalen löytöpaikalla Koillismaalla 
ovat tavallisia sammalia mm. kalkkikahtaissam-
mal Distichium capillaceum, kielikellosammal En-
calypta streptocarpa, kalliopahkurasammal Hyme-
nostylium recurvirostrum ja sahahitusammal.

Kannan kehitys ja uhanalaisuus
Karstahitusammalen esiintyminen Suomessa 
tuli tietoon vasta viime vuosikymmenellä Lidia 
Gosin tutkimuksen myötä. Tässä tutkimuksessa 
ilmeni, että kaksi Koillismaalta Sallasta peräk-
käisiltä päiviltä vuodelta 1938 olevaa keräystä 
edustavat karstahitusammalta. Todennäköisesti 
molemmat keruut ovat Kyökkäkallioilta. Sam-
malta ei ole sittemmin löydetty tältä alueelta, ja 
on luultavaa, että esiintymät ovat olleet hyvin 
pieniä. Koska karstahitusammalen kanta on 
hyvin pieni, sammalta uhkaavat ennen kaikkea 
satunnaistekijät. 

Uhanalaisuus Euroopassa
EUR: LC, EST: R, NOR: NT, SWE: LC
Karstahitusammal ei ole uhanalainen Euroo-
passa. Se on luokiteltu erittäin uhanalaiseksi 
Portugalissa ja silmälläpidettäväksi Norjassa, 
Saksassa ja Luxemburgissa. Virossa se on har-
vinainen.

Suojelu
Kyökkäkallion–Savilammen alue kuuluu Ou-
langan kansallispuistoon. Karstahitusammalen 
todennäköiset esiintymäpaikat ovat säilyneet 
luonnontilaisina. Karstahitusammalen nykytila 
Kyökkäkallion alueella tulee selvittää, ja sitä tu-
lee etsiä seudulta muista sopivista paikoista.

Synonyymit
-

Kirjallisuus
Gos 1993

Viittaus
Virtanen, R. 2009: Seligeria pusilla – erittäin 
uhanalainen.

Seligeria recurvata (Hedw.) Bruch & Schimp.

etelänhitusammal, bågdvärgmossa
Hävinnyt  RE

Heimo: Seligeriaceae Lahko: Grimmiales Luokka: Bryopsida

Tunnistaminen
Etelänhitusammal on hyvin pieni, likaisen- tai 
tummanvihreänä pari millimetriä vahvana peit-
teenä tai yksittäin kasvava kärkipesäkkeinen 
lehtisammal. Noin yhden millimetrin mittaiset 
lehdet kapenevat suikeasta tyviosasta harjas-
maiseksi kärjeksi. Pesäkkeen suojuslehdet ovat 
vähän pitempiä ja pystyhköjä. Lehden keskisuo-
ni on leveä, lehden kärkiosan täyttävä ja kärjestä 
pitkälle ulospistävä. Pesäkeperä on n. 2–4 mm 

pitkä, tuoreena kaareva, kuivana 
pysty ja taipuileva. Pesäke on vi-
non soikea tai lähes lieriömäinen 
ja suuvarus ruskehtavan punai-
nen. Itiöt ovat läpimitaltaan 9–11 
μm ja hienopapillisia.

Etelänhitusammalen tuntee 
parhaiten tuoreena voimakkaasti 
kaareutuneesta pesäkeperästään 
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ja lehtien leveästä, pitkälle ulospistävästä keski-
suonesta. Kaarihitusammalella → S. campylopoda 
on myös kaareutunut pesäkeperä, mutta lehtien 
keskisuoni on ohut ja päättyy kärjessä tai ennen 
lehden kärkeä.

Levinneisyys
Etelänhitusammalella on aukkoinen levinnei-
syysalue Pohjois-Amerikassa ja Euraasiassa. 
Euroopassa sitä esiintyy lähinnä lauhkeassa 
vyöhykkeessä. Baltiassa se tunnetaan Virosta ja 
Latviasta, mutta tiedot lajin esiintymisestä Venä-
jällä Suomen lähialueilla tarkoittavat kaarihitu-
sammalta. Tanskasta etelänhitusammalta ei ole 
löydetty, mutta se kasvaa harvinaisena Norjassa 
maan eteläosista Länsi-Ruijaa myöten. Ruotsissa 
sen esiintyminen keskittyy lähinnä maan ete-
läosiin, pohjoisin kasvupaikka on Tornion La-
pissa. Suomesta etelänhitusammalta on kerätty 
ainoastaan Ahvenanmaalta. A.

Biologia
Etelänhitusammal on yksikotinen, ja itiöpesäk-
keet ovat tavallisia. Itiöt ovat pieniä, mikä edes-
auttaa kaukolevintää.

Etelänhitusammal kasvaa kosteilla, varjoisilla 
ja emäksisillä kallioilla ja kivillä. Ahvenanmaan 
havainnot ovat peltoalueilta ja ojissa sijainneilta 
kalkkipitoisilta hiekkakiviltä.

Seuralaislajit
Etelänhitusammal kasvaa melko paljailla kivi-
pinnoilla ja seuralaisia on niukasti. Ahvenan-
maalla seuralaisena kasvoi suippuväkäsammal 
Campyliadelphus chrysophyllus. 

Kannan kehitys ja uhanalaisuus
Etelänhitusammalesta on kaksi havaintoa 
1800-luvun lopulta Ahvenanmaan Saltvikista 
(Kuggböle 1884 ja 1885 ja Lavö 1892). Koska ha-
vainnot ovat varsin vanhoja, sammal on katsot-
tu hävinneeksi näiltä paikoilta. Sen kasvupaikat 
ovat olleet maanviljelysalueella ja asutuksen pii-
rissä. Häviämisen syynä ovat voineet olla maan 
muokkaus ja peltojen lannoitus. Pienet esiin-
tymät voivat hävitä herkästi kivien peittyessä 
muulla kasvillisuudella. 

Uhanalaisuus Euroopassa
EUR: LC, EST: R, NOR: LC, SWE: LC
Etelänhitusammal ei ole uhanalainen Euroopas-
sa. Sitä ei ole luokiteltu uhanalaiseksi Ruotsissa 
ja Norjassa, mutta se on molemmissa maissa suh-
teellisen harvinainen. Se on luokiteltu vaarantu-
neeksi Luxemburgissa, harvinaiseksi Virossa ja 
Hollannissa sekä taantuneeksi Saksassa. 

Suojelu
Etelänhitusammalen vanhat kasvupaikat eivät 
kuulu mihinkään suojelualueeseen. Etelänhitu-
sammalta kannattaa edelleen etsiä Ahvenan-
maan kalkkipitoisilta lohkareilta.

Synonyymit
Seligeria setacea Lindb.

Kirjallisuus
Bomansson 1900, Tuomikoski 1939 

Viittaus
Virtanen, R. 2009: Seligeria recurvata – hävin-
nyt.

Seligeria tristichoides Kindb.

rivihitusammal, kantdvärgmossa
Vaarantunut VU §  •  D2

Heimo: Seligeriaceae Lahko: Grimmiales Luokka: Bryopsida

Tunnistaminen
Rivihitusammal on hyvin pieni, 3–5 mm korke-
ana, tumman vihreänä tai ruskehtavana, tiheänä 
peitteenä tai tuppaina kasvava kärkipesäkkei-
nen lehtisammal. Lehdet ovat kolmessa rivissä, 
tyvellä limittäin ja kärjessä siirottavia. Lehdet 
kapenevat suikeaksi kärjeksi. Keskisuoni on ty-
veltä kapea, kärjessä leveähkö ja sen täyttävä. 
Pesäkeperä on melko lyhyt (1–1,5 mm), pesäke 
on puolipallomainen, eikä kaulaosa erotu sel-
västi. Pesäkkeen keskipatsas on esille pistävä. 
Suuvarus on punaisen ruskea. Itiöt ovat kool-
taan 18–24 μm.

Rivihitusammalen hyviä 
tuntomerkkejä ovat kas-
vutapa tiiviinä peitteenä ja 
tuppaina, versoissa usein 
selvä lehtien kolmirivisyys 
sekä yleisesti esiintyvät pe-
säkkeet, joiden keskustassa 
näkyy esille tuleva keskipat-
sas. Muista hitusammalis-
tamme se eroaa myös melko 
kookkaiden itiöittensä pe-
rusteella.
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Levinneisyys
Rivihitusammalta kasvaa Pohjois-Amerikassa 
ja Euroopassa pääasiassa mantereiden poh-
joisosissa sekä erillisesiintyminä vuoristoissa, 
mm. Kaukasuksella. Tanskasta ja Baltian maista 
rivihitusammalta ei ole löydetty. Se tunnetaan 
Venäjällä Karjalan tasavallasta ja Murmanskin 
alueelta. Sitä on myös Huippuvuorilla. Sammal 
kasvaa harvinaisena myös Norjassa sekä Ruot-
sissa maan pohjoisosassa ja Gotlannissa. Suo-
mesta se on löydetty ainoastaan Koillismaalta. 
Ks.

Biologia
Rivihitusammal on yksikotinen, ja itiöpesäkkeet 
ovat tavallisia. Itiöt ovat keskikokoisia ja mui-
den hitusammalten itiöihin verrattuna kookkai-
ta. On mahdollista, että itiöiden koko rajoittaa 
kaukolevintää.

Rivihitusammal kasvaa kosteilla ja/tai var-
joisilla kalkkikallioseinämillä rotkoissa ja kanjo-
neissa. Runsaimmat esiintymät ovat pohjoiseen 
suuntautuneilla pahtaseinämillä, joilla voi olla 
ajoittaista valuvesivaikutusta.

Seuralaislajit
Rivihitusammalen kasvupaikoilla seuralaislajis-
to on yleensä niukkaa. Melko usein sammalen 
joukossa on Trentepohlia-levän muodostamaa 
kasvustoa ja kosteiden varjokallioiden samma-
lia kuten pohjanharasammal Campylophyllum 
halleri, pikkutuppisammal Timmia comata, ko-
lohammassammal Leiocolea collaris ja loukkokin-
nassammal Scapania gymnostomophila.

Kannan kehitys ja uhanalaisuus
Rivihitusammalta on löydetty maastamme ai-
noastaan Koillismaalta neljältä paikalta, joista 
kahdesta on havaintoja 1980-luvun lopulta. 
Kuusamosta Oulankajoen Taivalkönkäältä 
sammalesta on havainnot vuosilta 1938 ja 1955. 
Sallasta Oulangan kanjonin pohjoispuoleisesta 
Kallioniitynkurusta laji löydettiin vuonna 1937, 
mutta ei sen jälkeen. Kyökkäkalliolta sammal 
on tunnettu jo pitkään: ensimmäinen näyte on 
vuodelta 1926 ja viimeisin havainto on tehty 
1989. Taivalkönkään itäpuolelta, Kiekeröjoen 
kalliojyrkänteeltä sammal löydettiin 1987. 

Rivihitusammalen kasvustot ovat melko 
hyväkuntoisia ja niissä on runsaasti itiöpesäk-
keitä. Pienet esiintymät ovat kuitenkin alttiita 
häviämiselle kallioiden rapautumisen ja loh-
keilun vuoksi. Kasvustot voivat siten hävitä 
luontaisten häiriöiden, mutta mahdollisesti 
myös kiipeilyn vuoksi. Taivalkönkään esiinty-
män häviämisen syynä on voinut olla retkeilyn 
aiheuttama kulutus.

Uhanalaisuus Euroopassa
EUR: K, EST: -, NOR: LC, SWE: VU 
Rivihitusammal on Euroopassa puutteellisesti 
tunnettu. Norjassa laji on harvinainen, mutta ei 
uhanalaiseksi luokiteltu. Ruotsissa se on vaa-
rantunut, Venäjällä Karjalassa ja Murmanskin 
alueella harvinainen, Saksassa lajia on tavattu 
ainoastaan Thüringenistä, mistä sen on katsottu 
hävinneen.

Suojelu
Suojelematonta Kallioniitynkurun esiintymää 
lukuun ottamatta rivihitusammalen löytöpaikat 
ovat Oulangan kansallispuistossa. 

Rivihitusammalen esiintymien, kuten Kallio-
niitynkurun ja Taivalkönkään kasvupaikkojen 
nykytila tulee selvittää ja kaikkien esiintymien 
tilaa on syytä seurata. Kohteilla, missä turismin 
aiheuttama kulutus uhkaa lajin kasvupaikkoja, 
pitää kulkureitit merkitä ja ohjata siten, etteivät 
sammalen kasvustot vaurioidu. Lajistoltaan rik-
kaan Kallioniitynkurun liittäminen Oulangan 
kansallispuistoon on perusteltua.

Synonyymit
-

Kirjallisuus
European Committee for Conservation of 
Bryophytes 1995, Gos 1993, Lönnell 1997b

Viittaus
Virtanen, R. 2009: Seligeria tristichoides – vaa-
rantunut.
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Sphagnum affine Renauld & Cardot

rannikkorahkasammal, mellanvitmossa
Vaarantunut VU B1+2cd

Heimo: Sphagnaceae Lahko: Sphagnales Luokka: Sphagnopsida

mainitaan myös Liettuasta ja Ve-
näjältä Karjalan tasavallan alu-
eelta. Se kasvaa myös Färsaarilla 
ja Islannissa. Tanskassa sitä on 
kautta maan ja Ruotsin ja Norjan 
etelä- ja keskiosissa. Suomessa 
rannikkorahkasammal on lou-
nainen. A-U, St. 

Biologia 
Rannikkorahkasammal on kaksi-
kotinen. Itiöpesäkkeet ovat har-
vinaisia. Tästä johtuen laji ei leviä 
kovin tehokkaasti pitkiä matkoja. 
Sen sijaan se leviää verson ja leh-
den palojen avulla esiintymien-
sä lähiympäristössä esimerkiksi 
suo-ojiin. 

Rannikkorahkasammal kasvaa mereisillä alu-
eilla ruohoisissa nevakorvissa tai nevarämeillä 
sekä järvien rantapalteissa ja -luhdilla, joskus 
jopa katajanummen kosteassa painanteessa. 
Rannikkorahkasammal menestyy ainakin tila-
päisesti myös epävakaissa ympäristöissä, esi-
merkiksi kangaskorven ojissa. Esiintymät ovat 
yleensä melko pienialaisia ja niukkoja. 

Seuralaislajit
Rannikkorahkasammalen tavallisimpia seura-
laisia ovat kalvakkarahkasammal, etelänrah-
kasammal, punarahkasammal S. magellanicum, 
korpirahkasammal S. girgensohnii, rämerahka-
sammal S. angustifolium ja luhtakuirisammal 
Calliergon cordifolium. Ruohoisuutta kasvupai-
koilla ilmentävät mm. siniheinä Molinia caeru-
lea, äimäsara Carex dioica, pullosara C. rostrata, 
järvikorte Equisetum fluviatile, rätvänä Potentilla 
erecta ja suoputki Peucedanum palustre.

Kannan kehitys ja uhanalaisuus
Suomessa tunnetaan 20 rannikkorahkasamma-
len esiintymää, joista nykyisiä on 11. Osa esiin-
tymistä on hyvin niukkoja ja vaarassa hävitä. 
Ahvenanmaalla laji on kasvanut Saltvikissa 
(1884, 1905). Varsinais-Suomessa lajin kanta on 
vahvin. Eteläisin kasvupaikka on Jurmon saa-
rella (1994). Tammisaaren Bromarvissa on ilmei-
sesti ollut vahva kanta 1900-luvun alussa, jolloin 
havaintoja on tehty usealta paikalta (Norrstrand 
1903, 1904, Rekuby 1904), mutta myöhemmin 
sitä ei ole näiltä paikoilta enää löydetty. Vanhoja 

Tunnistaminen
Rannikkorahkasammal on melko kookas rahka-
sammalten suvun suurikokoisia lajeja sisältävän 
Sphagnum-sektion laji. Se on yleensä ryhmänsä 
hennoin ja väritykseltään kellertävä tai ruskea. 
Haaralehdet ovat lyhyitä, jopa alle 1,5 mm, ja 
tiheästi limittäisiä. Varsilehdet ovat noin yhden 
millimetrin pituisia, leveän kielimäisiä ja kaa-
revasivuisia. Haaroja on kimpussa tavallisesti 
neljä, joista kaksi on tanakkaa ja ulospäin suun-
tautuvaa ja kaksi lähes varrenmyötäistä. Ulos-
päin suuntautuneet haarat ovat lyhyehköjä ja 
usein kärjestään käyriä.

Rannikkorahkasammal muistuttaa muita 
Sphagnum-sektion lajeja, erityisesti pienikokois-
ta kalvakkarahkasammalta S. papillosum. Etelän-
rahkasammal S. palustre ja vaalearahkasammal 
S. centrale ovat yleensä selvästi kookkaampia 
ja suippohaaraisempia. Lajinmääritys on syytä 
aina varmistaa mikroskoopilla. Rannikkorahka-
sammalen lehtivihreäsolut ovat poikkileikkauk-
seltaan tasasivuisen kolmiomaisia, ja rahkasolu-
jen sisäseinissä on kampamaisia vahvennoksia. 
Joskus vahvennoksia on vain lehden alapuolis-
kossa tai ne ovat heikosti kehittyneitä.

Levinneisyys
Rannikkorahkasammal on yleislevinneisyydel-
tään mereinen. Sitä on tavattu Pohjois-, Länsi- ja 
Keski-Euroopassa, Valko-Venäjällä, Kaukasuk-
sella, Siperiassa, Ohotanmeren rannikolla Ve-
näjän Kauko-Idässä ja Japanissa, sekä Pohjois-
Amerikan rannikkoseuduilla niin Atlantin kuin 
Tyynen valtamerenkin puolella. Se tunnetaan 
myös Kuubasta ja Chilestä. Virossa lajia on 
löydetty Saarenmaalta ja länsirannikolta, ja se 
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havaintoja on myös Paimiosta (1933) ja Perniöstä 
(1942). Rannikkorahkasammalta on sen sijaan 
edelleen Turun Pomponrahkalla (1933, 1994), 
Västanfjärdin Björkbodaträskissä (1960, 1994) 
sekä Dragsfjärdin Stormossenilla (1960, 1994) 
ja Lillträsketillä (1994). Kolme viimeksi mainit-
tua paikkaa sijaitsevat parin kilometrin päässä 
toisistaan. Rannikkorahkasammal kasvaa myös 
Lohjan Sorronsuolla (1981–1994). Uudeltamaalta 
on kaksi vanhaa näytettä Helsingistä Käpylästä 
(1934) ja Laajasalosta (1940). Nykyisiä kasvu-
paikkoja on Nuuksion Ruuhijärvellä (1954, 1994) 
sekä Tammisaaren Hjortronmossenilla (1957, 
1994). Satakunnan esiintymät ovat Yläneen Vas-
kijärvellä (1954, 1994) ja Elijärvellä (1984).

Rannikkorahkasammal on ilmeisesti taan-
tunut voimakkaasti. Metsäojitukset ja paikoin 
vesistöjen säännöstely ovat tuhonneet ja muut-
taneet tai uhkaavat tuhota sen kasvuympäris-
töjä. Myös kunnostusojitus saattaa uhata esiin-
tymiä. 

Uhanalaisuus Euroopassa 
EUR: LC, EST: LC, NOR: LC, SWE: LC
Rannikkorahkasammalella on elinvoimainen 
kanta Euroopassa mm. Norjassa ja Ruotsissa. 
Eurooppalaisille uhanalaislistoille laji on pääty-
nyt Suomen lisäksi Venäjällä Karjalan tasavallas-
sa ja Hollannissa.

Suojelu 
Rannikkorahkasammalen nykyisistä esiintymis-
tä vain viisi on Natura 2000 -alueella tai muulla 
suojelualueella (Jurmo, Dragsfjärdin Stormos-
sen, Sorronsuo, Nuuksion Ruuhijärvi sekä Vas-
kijärvi). Osalla niistä on kohtalaisen vankka ja 
elinvoimainen kanta, erityisesti Vaskijärven 
luonnonpuistossa. 

Kaikki tunnetut esiintymät tulee suojella ja 
niiden tilaa seurata. Ojitetuilla esiintymillä tulee 
selvittää ennallistamistarve ja -mahdollisuudet. 
Turun Pomponrahkan luonnonsuojelualueen 
laajentaminen niin, että rannikkorahkasamma-
len esiintymä sisältyy suojeltuun alueeseen, tur-
vaa lajin kasvupaikan siellä.

Synonyymit
Sphagnum affine var. flagellare (Schlieph. & Röll.) 
Söderstr. & Hedenäs
S. imbricatum subsp. affine (Renauld & Cardot) 
Flatberg

Kirjallisuus
Kontula & Kotiluoto 1994, 1998

Viittaus
Heikkilä, R. 2009: Sphagnum affine – vaaran-
tunut.

Sphagnum molle Sull.    

nummirahkasammal, hedvitmossa
Vaarantunut VU A2c, B1+2cd

Heimo: Sphagnaceae Lahko: Sphagnales Luokka: Sphagnopsida

Tunnistaminen
Nummirahkasammal kasvaa 
tiiviinä kalpean vaaleanvihrei-
nä laikkuina, joissa joskus on 
heikko punertava vivahde. Sen 
versot ovat pienehköjä ja mel-
ko hentoja. Erityisesti kuivalla 
säällä nummirahkasammal 
on helppo havaita, koska se 
pidättää vettä paremmin kuin 
seuralaislajinsa ja säilyttää siten 
vihreän värinsä. 

Nummirahkasammalen var-
si on vaalea ja haarat suippo-
kärkisiä. Varsilehdistä osa on 
haaralehtiä muistuttavia, jok-
seenkin litteitä ja pitkiä, jopa 
yli 2 mm. Osa varsilehdistä on 
lyhyempiä ja liki kolmiomaisia. 
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Varsilehtiä on melko runsaasti, ja pitkät lehdet 
ovat yleensä vallitsevia. 

Nummirahkasammalen väri muistuttaa var-
sinkin hentorahkasammalta S. tenellum, kangas-
rahkasammalen S. capillifolium vihreitä muotoja 
tai joskus paakkurahkasammalta S. compactum. 
Kooltaan nummirahkasammal on lähellä hen-
torahkasammalta, joka usein kasvaa yhdessä 
sen kanssa. Haaralehden poikkileikkauksessa 
erottuu lehden reunassa vako, jota ei ole lajeilla, 
joihin nummirahkasammalen voisi mitenkään 
sekoittaa. Haaralehden reunassa voi havaita n. 
1000-kertaisella suurennuksella pieniä epäselviä 
hampaan tapaisia kohoumia, joita ei myöskään 
ole millään muulla nummirahkasammalta muis-
tuttavalla lajilla. 

Levinneisyys
Nummirahkasammalen yleislevinneisyys on 
mereinen. Euroopassa sitä on lännessä 35. pi-
tuuspiiriä myöten, suhteellisen yleisesti kuiten-
kin vain mereisimmillä rannikkoseuduilla Nor-
jassa. Euroopan eteläisimmät esiintymät ovat 
Pohjois-Italiassa ja Pyreneillä. Laji kasvaa myös 
Pohjois-Amerikan itärannikolla Newfoundlan-
dista Floridaan sekä Etelä-Amerikassa Brasili-
assa ja Ecuadorissa. Pohjoisimmat kasvupaikat 
ovat Norjassa Tromssan tienoilla. Sitä on myös 
Färsaarilla. Tanskassa sammalta on laajalti ja 
Ruotsissa maan eteläosassa. Levinneisyysalu-
eensa itäosassa laji on hyvin paikoittainen ja 
harvinainen. Baltian maista ja Venäjältä on vain 
muutama yksittäinen löytö. Venäjältä Karjalan 
tasavallasta tunnetaan kolme esiintymää. Suo-
messa sammal on läntinen, ja sen levinneisyys 
painottuu Suomenselän lounaisosaan. U, St, EP, 
PH, PK, OP. 

Biologia
Nummirahkasammal on yksikotinen. Itiöpe-
säkkeet ovat tavallisia. Runsaan itiötuotannon 
avulla sammal leviää sopiville kasvupaikoille. 
Kaukolevintää tapahtunee kohtalaisen tehok-
kaasti, koska laji on pystynyt muodostamaan 
kaukana päälevinneisyysalueesta sijaitsevia 
erillisesiintymiä. 

Nummirahkasammal kasvaa mereisillä alu-
eilla, tyypillisesti hiekkamaan karuilla ohuttur-
peisilla nevoilla ja nevarämeillä. Kasvupaikat 
ovat usein tihkuvaikutteisia, mikä näkyy ravin-
teisuutta ilmentävinä putkilokasviseuralaisina. 
Kahdesti laji on löytynyt myös keidassuokuljun 
reunalta. Nummirahkasammal suosii myös epä-
vakaita ympäristöjä, esimerkiksi ojanpenkkoja, 
kuivahtaneita rimpiä ja kranaattikuoppia, joille 
se muodostaa usein ilmeisen lyhytikäisiä kas-
vustoja. Myös luonnontilaisilla soilla esiintymät 
ovat epävakaita ja yleensä melko pienialaisia. 

Laikut ovat tyypillisesti halkaisijaltaan muuta-
man desimetrin kokoisia, eikä niissä usein kasva 
muita rahkasammalia.

Seuralaislajit
Nummirahkasammalen seurassa viihtyy useita 
karujen nevojen tavallisia lajeja kuten hento-
rahkasammal, paakkurahkasammal ja silmä-
kerihmasammal Cladopodiella fluitans. Myös 
kalvakkarahkasammal S. papillosum on melko 
tavallinen seuralainen. Joskus nummirahkasam-
malen seurasta löytyvät keräpäärahkasammal S. 
subsecundum ja kirjorahkasammal S. subnitens. 
Kasvupaikkojen tihkuvaikutteisuutta ilmentävät 
näkyvästi siniheinä Molinia caerulea, rätvänä Po-
tentilla erecta ja hirssisara Carex panicea. Samoilla 
kasvupaikoilla kasvaa myös mähkää Selaginella 
selaginoides ja rimpivihvilää Juncus stygius.

Kannan kehitys ja uhanalaisuus
Suomessa tunnetaan 32 nummirahkasammalen 
esiintymää, joiden painopiste on Satakunnan 
pohjoisosassa ja Etelä-Pohjanmaan eteläosassa 
ulottuen hieman myös Pohjois-Hämeen puolel-
le. Erillisesiintymiä on Hangossa (U), Hankonie-
mellä puolustusvoimien Syndalenin ampuma-
alueella (1988) ja Muhoksen (OP) Susikaarron-
suolla (2001). Pohjois-Karjalan Juuasta on vanha 
löytö (1935), mutta esiintymä lienee hävinnyt. 
Uusi löytö on Rautavaaralta (2005). Vuodesta 
1990 lähtien laji on havaittu 12 paikalla ja ne 
keskittyvät entistäkin selvemmin muutamille 
suojelluille suoalueille Isojoen, Karvian ja Kau-
hajoen alueella. Osa niistäkin on hyvin niukkoja 
ja vaarassa hävitä kokonaan. 

On ilmeistä, että nummirahkasammal on ollut 
esiintymisalueellaan huomattavasti yleisempi 
kuin on luultu ja taantunut voimakkaasti. Met-
säojitukset, turpeennosto ja paikoin vesistöjen 
säännöstely ovat tuhonneet ja muuttaneet tai 
uhkaavat tuhota sen kasvuympäristöjä. Suurin 
osa sopivista kasvupaikoista tuhoutui 1960–1980 
-luvuilla metsäojituksissa. Myös kunnostusojitus 
voi uhata joitakin kasvupaikkoja. Kauhanevan 
alueella ja Lauhanvuorella osaa esiintymistä uh-
kaa pohjavedenotto, joka saattaa vähentää num-
mirahkasammalta suosivaa tihkuvaikutusta. 

Uhanalaisuus Euroopassa 
EUR: LC, EST: R, NOR: LC, SWE: LC
Nummirahkasammal ei ole uhanalainen Eu-
roopassa. Sen kanta on elinvoimainen ainakin 
Norjassa. Ruotsissa laji on taantunut, mutta sitä 
ei ole luokiteltu uhanalaiseksi. Eurooppalaisille 
uhanalaislistoille laji on päätynyt Suomen lisäksi 
Espanjassa, Portugalissa, Hollannissa, Saksas-
sa, Puolassa ja Virossa sekä Venäjällä Karjalan 
tasavallassa. 
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Suojelu 
Nummirahkasammalen esiintymistä 12 on Na-
tura 2000 -alueilla tai muilla suojelualueilla, 
mutta esim. Muhoksen erillisesiintymä on vail-
la suojaa. Osalla suojelualueista on kohtalaisen 
vankka ja elinvoimainen kanta, erityisesti Kau-
hanevan ja Lauhanvuoren kansallispuistoissa ja 
Silmänevan soidensuojelualueella. Rautavaaran 
kasvupaikka on soidensuojelualueella. Lajille on 
ominaista, että kasvustot saattavat ilmestyä uu-
sille paikoille ja hävitä taas muutaman vuoden 
kuluttua. Siksi suojeltujakin esiintymiä on syytä 
seurata. 

Osaa vanhoista esiintymäpaikoista ei ole tar-
kistettu 1980-luvun jälkeen, ja niiden nykytila 
tulee selvittää. Muidenkin esiintymien seuran-

taa on syytä jatkaa. Ennallistamistarpeet joiden-
kin esiintymien luonnontilaisuuden palauttami-
seksi sekä toisaalta ennallistamistoimenpiteiden 
vaikutukset nummirahkasammalen esiintymien 
kuntoon tulee selvittää ja suojelemattomat esiin-
tymät suojella.

Synonyymit
-

Kirjallisuus
Heikkilä & Lindholm 1988, 1989

Viittaus
Heikkilä, R. 2009: Sphagnum molle – vaaran-
tunut. 

Splachnum melanocaulon (Wahlenb.) Schwägr.  

pohjansompasammal, liten parasollmossa
Vaarantunut VU vastuulaji  •  B1+3cd

Heimo: Splachnaceae Lahko: Splachnales Luokka: Bryopsida

Tunnistaminen
Pohjansompasammal on pienehkö, 1–3 cm 
mittainen ruusukelehtinen, kärkipesäkkeinen 
lehtisammal. Sen lehdet ovat isoja, leveän soi-
keita ja jyrkästi kapeaksi kärjeksi suippenevia. 
Laita on lehden kärkiosassa tylppähampainen. 
Keskisuoni ulottuu lähelle lehden kärkeä. Leh-
tisolut ovat iso-onteloisia. Pesäkeperä on n. 1–3 
cm pitkä ja mustanpunainen. Pesäkkeen tyvellä 
oleva laajentuma, ns. sompa, on lähes valkoinen 
ja pulleahko, noin 4 mm leveä. Liereä pesäke on 
pysty. Itiöt ovat pieniä, 7–12 µm.

Keltasompasammalen S. luteum lehdet ovat 
hyvin samanlaisia, joten pesäkkeettömänä sam-
malia on vaikea tunnistaa. Keltasompasamma-
len pesäkeperä on n. 10 cm pitkä ja yläosasta kel-
lertävä, alaosasta oranssinpunainen. Sen sompa 
on selvästi leveämpi, keltainen ja ohut.

Levinneisyys
Pohjansompasammalta on 
pohjoisen pallonpuoliskon ha-
vumetsävyöhykkeessä Euraa-
siassa ja Pohjois-Amerikassa. 
Se on kaikkialla hyvin harvi-
nainen. Sammalta on harvak-
seen Pohjois-Ruotsissa, ja Nor-
jassa sillä on pari löytöpaikkaa 
maan pohjoisimmassa osassa. 
Sammal mainitaan myös Venä-
jältä Leningradin alueelta sekä 
Karjalan tasavallasta, mutta ei 
Pohjoismaiden lisäksi muualta 
Euroopasta. Suomessa pohjan-
sompasammalta on löydetty 
maan keski- ja pohjoisosasta. 
KP, OP-KiL, InL.

Biologia
Pohjansompasammal on kaksikotinen, ja sillä 
on aina sukusolupesäkkeitä. Siittiöpesäkkeistö-
jä sisältäviä koiraskasveja, joiden pesäkelehdet 
ovat kapeita, on aina naaraskasvien seassa. Itiö-
pesäkkeen tyvellä oleva sompa erittää hyöntei-
siä houkuttelevia aineita. Hyönteiset, lähinnä 
raatokärpäset, levittävät somman päälle karis-
seita pieniä itiöitä tuoreisiin ulostekasoihin tai 
mahlakannoille. 

Pohjansompasammal kasvaa lähinnä hirven 
ulosteilla kosteissa metsissä, korvissa ja muilla 
soilla. Sitä on löydetty myös mahlaa vuotaneilta 
koivunkannoilta, petolinnun oksennuspallolta 
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ja suohon uponneelta kuusilahopuulta. Usein 
sen seurassa kasvaa leväsieniä ja muita pikku-
lahottajia. Todennäköisesti laji on elämänkier-
roltaan yksivuotinen. Sopivalle kasvualustalle 
joutuneista itiöistä sammal kasvaa kesän ja 
syksyn aikana. Itiöpesäkkeet muodostuvat seu-
raavan vuoden alkukesällä ja lakastuvat pian. 
Siksi sammal on vaikea havaita enää myöhem-
min kesällä, minkä vuoksi esiintymiä on voinut 
jäädä havaitsematta. Kasvupaikallaan sammal 
ei esiinny kovin kauan. 

Seuralaislajit
Samalla ulostekasalla on tavallisesti useita som-
pasammallajeja. Tavallisimpia seuralaisia ovat 
keltasompasammal, päärynäsompasammal S. 
ampullaceum ja jouhisompasammal S. sphaericum. 
Samoilla kasvupaikoilla hirven lantakasojen 
lähiympäristössä kasvavat usein mm. heterah-
kasammal Sphagnum warnstorfii, lettolehväsam-
mal Rhizomnium pseudopunctatum ja lettosirppi-
sammal Scorpidium cossonii. Kannoilla seurana 
voivat olla haisumarrassammal Tayloria tenuis, 
kantoharasammal Campylophyllum sommerfeltii, 
metsäkulosammal Ceratodon purpureus, nuokku-
varstasammal Pohlia nutans ja suikerosammalia 
Brachythecium spp., Sciuro-hypnum spp.

Kannan kehitys ja uhanalaisuus
Pohjansompasammalta on maastamme löydet-
ty noin 20 paikalta, joista kymmenessä laji on 
havaittu 1980-luvulla, seitsemässä 1990-luvulla 
ja vain kahdessa vuoden 2000 jälkeen. Eteläisin 
esiintymä on Kälviällä (KP), missä pohjansom-
pasammal on havaittu vuosina 1985–1988 Kou-
rin länsipuolella kolmessa eri paikassa vajaan 
kahden kilometrin säteellä toisistaan. Pyhännän 
Itämäeltä laji on löydetty kerran (1998). Oulus-
sa (OP) Pilpasuon luona laji on kasvanut (1998) 
luontopolun pitkospuilla kahdessa paikassa. 
Vuonna 2005 ei lajia täällä havaittu. Kiimingissä 
(OP) pohjansompasammal on kasvanut viidessä 
paikassa vajaan kymmenen kilometrin säteel-
lä (havainnot 1965, 1992, 1996 ja 2005). Eniten 
havaintoja on Perä-Pohjanmaalta: Torniosta laji 
tunnetaan neljästä paikasta eri puolilta kuntaa 
(1986, 1987, 1996), Tervolan Pisavaaralta luon-
nonpuiston rajan ulkopuolelta (1989) ja Ranu-
an Papinpalosta (1997). Koillismaalta on kaksi 
vanhaa havaintoa Kuusamosta (1935) ja Sallasta 
(1962) sekä yksi uudempi Oulangan kansallis-
puistosta Nurmisaarenrinteeltä (1988). Varhaisin 
löytö on Muonion (KiL) Kätkäsuvannosta vuo-
delta 1867 ja sammal katsotaankin hävinneeksi 
maakunnasta. Pohjoisin löytö on Uts joelta (InL, 
1958). Kasvupaikoista useita on käyty tarkasta-
massa uudelleen sammalta löytämättä. Joissakin 

tapauksissa (esim. Kälviä ja Kiiminki) se on kui-
tenkin löytynyt jostain lähistöltä.

Pohjansompasammalen elintavan vuoksi sen 
kanta vaihtelee kullakin kasvualueella jatkuvasti. 
Vaikka hirvien määrä on Suomessa voimakkaas-
ti kasvanut etenkin 1900-luvun loppupuolella, 
pohjansompasammal ei ole runsastunut. Tähän 
on ilmeisesti syynä se, että metsien ja soiden 
ojitukset ja hakkuut ovat olleet sammalelle hai-
tallisia. Samat tekijät uhkaavat lajin esiintymiä 
edelleen. 

Uhanalaisuus Euroopassa
EUR: VU, EST: -, NOR: EN, SWE: NT
Pohjansompasammal on Euroopassa vaarantu-
nut. Norjassa se on luokiteltu erittäin uhanalai-
seksi ja Ruotsissa silmälläpidettäväksi. Venäjällä 
lajin mainitaan hävinneen Leningradin alueelta. 
Karjalan tasavallasta on tiedossa yksi havainto. 

Suojelu
Suurin osa pohjansompasammalen esiintymistä 
on suojelemattomilla alueilla, mutta Kiimingin 
esiintymien alueelle on ehdotettu suojelutoimia. 
Pyhännän kasvupaikka kuuluu Natura 2000 -alu-
eeseen. Oulun Pilpasuon esiintymä on luonnon-
suojelualueen rajalla. Kuusamon havainnoista 
tuoreempi on Oulangan kansallispuistosta. 

Pohjansompasammalen esiintymien lyhytai-
kaisuuden takia sen suojelu on vaikeaa. Esiinty-
miä tulee kuitenkin seurata ja mahdollisuuksi-
en mukaan välttää suuria ympäristömuutoksia 
sammalen kasvualueilla. Joillakin paikoilla voi 
sammalen kasvualustaksi tarjota mahlaisten koi-
vunkantojen jatkumoa. Kasvualustan liiallista 
kuivumista voi ehkäistä tukkimalla mahdollisia 
ojia. Kasvustojen lyhytikäisyyden ja tarkkara-
jaisten kasvupaikkavaatimusten vuoksi ovat 
pohjansompasammalen suojelussa keskeisessä 
asemassa laajojen metsä- ja suoalueiden suojelu 
ja niiden ennallistaminen maisematasolla. Ny-
kyisellään Etelä- ja Keski-Lapin suojelualueiden 
määrä on pohjansompasammalelle riittämätön. 

Synonyymit
Splachnum luteum Hedw. var. melanocaulon Wah-
lenb.

Kirjallisuus:
European Committee for conservation of 
Bryophytes 1995, Jonsson 1997c, Kurbatova 2000, 
Mansikkamäki & Ulvinen 1985, Ulvinen 1967. 

Viittaus
Ulvinen, T. 2009: Splachnum melanocaulon – 
vaarantunut.
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Stegonia latifolia (Schwägr.) Venturi ex Broth.

keräsammal, lökmossa
Vaarantunut VU D2

Heimo: Pottiaceae Lahko: Pottiales Luokka: Bryopsida

pienet Bryaceae-heimon sam-
malet saattavat joskus kasvaa 
samantapaisina pikku tuppai-
na. Niiden lehdissä on kuiten-
kin havaittavissa erilaistunut 
reunussolukko. Keräsammalta 
muistuttavalla ja samanlaisil-
la kasvupaikoilla esiintyvällä 
tunturilapiosammalella Tortula 
hoppeana lehtisolut ovat papil-
likkaita. Alppilapiosammalella 
→ T. systylia solut ovat sileitä, 
mutta lehti on soikea ja vähem-
män kouruinen.

Levinneisyys
Keräsammal on sirkumpolaarinen laji. Sitä ta-
vataan Pohjois-Amerikassa ja Aasiassa sekä 
Kaukasuksella ja Euroopan vuoristoissa harvi-
naisena. Arktisella alueella sitä on Siperiassa, 
Grönlannissa ja Huippuvuorilla ja se on tavattu 
harvinaisena myös Antarktikselta. Keräsammal-

Tunnistaminen
Keräsammal on pienikokoinen, tavallisesti pie-
ninä laikkuina tai usein vain noin 2 mm kor-
kuisina tuppaina kasvava kärkipesäkkeinen 
lehtisammal. Lehdet ovat leveän soikeita tai 
miltei pyöreitä, vahvasti kouruisia ja limittäin 
asettuneita. Lehdellisten versojen ulkonäkö 
muistuttaa sipulia, mistä johtunee ruotsalainen 
nimi ”lökmossa”. Lehdet ovat väriltään kalpean 
vihertäviä ja kiiltäviä, ja niiden kärjessä on lyhy-
ehkö nipukka. Poikkeavalla muunnoksella var. 
pilifera lehtisuoni muodostaa pitkän ja kapean 
kärjen. Solut lehden kärkiosassa ovat epäsään-
nöllisen kulmikkaita ja paksuseinäisiä, kun taas 
keskiosassa suorakaiteen muotoisia. Pesäkeperä 
on noin 1 cm pituinen. Itiöpesäke on ruskehtava 
tai vaalean oranssisävyinen, pysty ja soikea tai 
lieriömäinen. Itiöt ovat vaihtelevan kokoisia, 
useimmat läpimitaltaan n. 40 µm.

Keräsammal on sipulimaisen ulkonäkönsä 
vuoksi verraten helposti tunnistettava sammal. 
Sen lehtisolut ovat sileitä, mikä erottaa sammalen 
useista muista Pottiaceae-heimon lajeista. Jotkut 
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ta on laajalti Ruotsin ja Norjan tuntureilla. Sitä 
on myös Islannissa. Suomesta sammal tunne-
taan ainoastaan Enontekiön suurtuntureiden 
alueelta. EnL.

Biologia
Keräsammal on yksikotinen, ja sillä on usein 
itiöpesäkkeitä. Itiöt ovat melko kookkaita, mikä 
voi rajoittaa kaukolevintää. 

Keräsammal kasvaa tuntureiden kalkkialus-
tan tuulenpieksemillä, pahdoilla, kankailla ja 
vyörysorakeilojen liepeillä. Kasvupaikat ovat 
usein hyvin avoimia, kuivia ja kasvualustana on 
humuksen sekainen tai paljas mineraalimaa. 

Seuralaislajit
Keräsammalen seuralaisina Saanan kasvupai-
koilla on kasvanut punatyvisammalta Bryo-
erythrophyllum recurvirostrum, kalkkikahtaissam-
malta Distichium capillaceum, kalkkikarvasam-
malta Ditrichum flexicaule, uurrekellosammalta 
Encalypta rhaptocarpa, limisiimasammalta My-
urella julacea ja tunturilapiosammalta. 

Kannan kehitys ja uhanalaisuus
Keräsammal tunnetaan Enontekiön Lapista kah-
deksalta paikalta, joista kahdesta on tuoreita ha-
vaintoja. Iso-Mallalta on havainto vuodelta 1966. 
Saanalta on havaintoja tunturin etelä-, lounais- 
ja länsirinteeltä neljästä erillisestä esiintymäs-
tä. Ensimmäiset havainnot ovat etelärinteeltä 
vuodelta 1935 mistä se on havaittu myös 1989, 
1992 ja 2005. Tällä paikalla esiintyvät sekä tyy-
pillinen että var. pilifera muunnos. Saanan lou-
nais- ja länsirinteeltä sammal on havaittu 1958 
ja 1968, mutta ei sen jälkeen. Keräsammalen 
itäisin esiintymä on Pumbovarrin länsipahdan 
dolomiittilohkareikoista (1968, 2005). Sammalen 
esiintymät ovat keskittyneet Enontekiön suur-

tuntureiden itäreunan vyöhykkeelle, jossa on 
dolomiittikalliopaljastumia.

Keräsammalelle soveliaita kasvupaikkoja on 
Suomessa vähän, ja laji on siksi harvinainen. 
Runsain esiintymä lienee Saanan etelärinteen 
kalkkipahdan alueella. Koska esiintymät ovat 
varsin pieniä, niiden häviämisriski on melko 
suuri jo satunnaistekijöidenkin takia. Liiallinen 
tallaus voi olla sammalelle haitaksi, eikä tiedetä 
missä määrin porojen tallaus vaikuttaa keräsam-
malen esiintymismahdollisuuksiin. Myös ilmas-
tonmuutos voi olla uhka keräsammalelle. 

Uhanalaisuus Euroopassa
EUR: LC, EST: – , NOR: LC, SWE: LC 
Keräsammal ei ole uhanalainen Euroopassa eikä 
muissa Pohjoismaissa. Se on luokiteltu silmällä-
pidettäväksi Islannissa ja harvinaiseksi Espan-
jassa sekä Iso-Britanniassa. 

Suojelu
Keräsammalen tunnetut esiintymät sijaitsevat 
suojelualueilla: Mallan luonnonpuistossa, Saa-
nan luonnonsuojelualueella sekä Käsivarren 
erämaa-alueella.

Esiintymien tarkempi sijainti sekä kasvusto-
jen kunto ja laajuus tulee selvittää. Kasvusto-
jen tilaa tulee seurata. Sammalta on pidettävä 
silmällä kartoitettaessa muidenkin Enontekiön 
kalkkipahtojen lajistoa.

Synonyymit
Pottia latifolia (Schwägr.) Müll.Hal.

Kirjallisuus
Ochyra & Lewis Smith 1996

Viittaus
Virtanen, R. 2009: Stegonia latifolia – vaaran-
tunut.
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