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Tayloria froelichiana (Hedw.) Mitt. ex Broth.

paljakkamarrassammal, fjälltrumpetmossa
Vaarantunut VU D2

Heimo: Splachnaceae Lahko: Splachnales Luokka: Bryopsida

Tunnistaminen
Paljakkamarrassammal on matalina pieninä 
laikkuina tai yksittäisinä versoina kasvava vih-
reä tai kellertävän vihreä kärkipesäkkeinen leh-
tisammal. Tuppaat ovat n. 0,3–1 cm korkeita. 
Lehdet ovat kouruisia, kielimäisiä ja usein sil-
mumaisesti limittäin. Lehden reunat ovat ehyitä. 
Lehtisolut ovat suuria suorakaiteen muotoisia 
ja n. 40 μm leveitä. Pesäkeperä on suhteellisen 
lyhyt 8–14 (harvoin 20) mm. Pesäkkeen kaulaosa 
on muuta pesäkettä kapeampi. Paljakkamarras-
sammalen kookkaat papillikkaat itiöt ovat läpi-
mitaltaan 35–48 µm. 

Muilla marrassammalilla lehden kärki on 
vähintäänkin nyhähampainen. Paljakkamarras-
sammalta muistuttavalla lettomarrassammalella 
T. lingulata pesäkeperä on yli 20 mm, eivätkä 
sen lehdet ole silmumaisesti limittäisiä. Pal-

jakkamarrassammalta eniten 
muistuttavaa Alpeilla kasvavaa 
lähilajia T. hornschuchii ei ole ta-
vattu Pohjoismaista.

Levinneisyys
Paljakkamarrassammalta on 
laajalle levinneenä pohjoisen 
pallonpuoliskon vuoristoissa 
Pohjois-Amerikassa, Kaukasuk-
sella, Siperiassa ja Keski-Aasian 
vuoristoalueella. Samoin kuin 
vuoristoissa myös arktisella 
alueella lajin levinneisyys on 
hyvin aukkoinen ja sammal tun-
netaan sieltä Beringin alueelta 
ja Grönlannista. Euroopassa 
sammal tunnetaan useilta pai-
koilta Alpeilta. Sammalta tavataan Norjassa ja 
Ruotsissa, ja lisäksi siitä on varmistamaton tieto 
Venäjältä Murmanskin alueelta. Kaikki Suomen 
havainnot ovat Enontekiön luoteisosista. EnL.

Biologia
Paljakkamarrassammal on yksikotinen. Itiöpe-
säkkeet ovat tavallisia ja itiöt kookkaita. Kook-
kaiden itiöiden vuoksi kaukolevintä voi olla ra-
jallista. Paljakkamarrassammalen kasvustojen 
pysyvyydestä ei ole paljon havaintoja, mutta on 
mahdollista, että ne ovat verraten lyhytikäisiä. 
Sammalen säilyminen samalla paikalla riippuu 
soveliaiden pienympäristöjen muodostumises-
ta.

Paljakkamarrassammal kasvaa tuntureiden 
paljakkavyöhykkeessä kalkkialustan lumenvii-
pymillä ja lumensuojaisilla kankailla humuksen 
sekaisella tai paljaalla kostealla maalla. Hajoa-
vaa eläinperäistä jätettä ei alustassa ole. Paikoil-
la on usein routimisen aiheuttamaa kuvio- tai 
vuotomaata. Kasvupaikat ovat muulta kasvil-
lisuudeltaan niukkoja tai melkein kasvittomia. 
Havainnot Enontekiöllä ovat tuntureiden kes-
kipaljakalta 800–950 m korkeudesta.

Seuralaislajit
Enontekiön lumenviipymäkasvupaikoilla pal-
jakkamarrassammalen seuralaisina on kasvanut 
useita muita kalkinsuosijasammalia. Niiden jou-
kossa on harvinaisia ja vaateliaita tunturisam-
malia kuten kurulehväsammal Cyrtomnium hy-
menophylloides ja tunturikellosammal Encalypta 
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alpina sekä muita kalkkialustan sammalia kuten 
kalkkikahtaissammal Distichium capillaceum, tih-
kunuijasammal Meesia uliginosa ja haprakierto-
sammal Tortella fragilis.

Kannan kehitys ja uhanalaisuus
Paljakkamarrassammalesta on havaintoja seit-
semältä paikalta Enontekiön Lapista, joista neljä 
on 1980–1990 -lukujen taitteesta, ja kaksi on uu-
sia vuodelta 2002. Kaikki esiintymät sijaitsevat 
Skandien vuoriston ylityöntöalueen reunaosissa, 
jossa on pienialaisia dolomiittikalliopaljastumia. 
On todennäköistä että sammalen esiintymät ra-
joittuvat tälle reunavyöhykkeelle. H. Roivainen 
ilmoittaa selvityksessään lounaisen Enontekiön 
harvinaisista lehtisammalista vuodelta 1934 pal-
jakkamarrassammalen poronjätökseltä Enonte-
kiön Jehkasnjunnilta, mutta havainnosta ei tiet-
tävästi ole näytettä. Saanan pohjoisrinteellä laji 
on havaittu kahdesti (1936, 1989).

Paljakkamarrassammalen esiintymät sijait-
sevat tunturipaljakalla, eikä niillä ole välitöntä 
uhkaa. Toisaalta esiintymät ovat pienialaisia ja 
mahdollisesti lyhytikäisiä, joten satunnaistekijät 
voivat vaikuttaa lajin säilymiseen. Kasvupaik-
kojen tallautuminen esim. porojen laidunnuksen 
takia saattaa uhata esiintymiä. Myös ilmaston 
lämpeneminen voi olla uhkana paljakkamarras-
sammalelle. 

Uhanalaisuus Euroopassa
EUR: RT, EST: -, NOR: LC, SWE: LC 
Paljakkamarrassammal on alueellisesti uhan-
alainen Euroopassa. Se on luokiteltu erittäin 
uhanalaiseksi Espanjassa.

Suojelu
Pikku-Mallan esiintymä kuuluu luonnonpuis-
ton alueeseen, ja Kuonjarvárri ja Toskalharji ovat 
Käsivarren erämaa-alueella. Saanan esiintymät 
samoin kuin Jehkasnjunni ovat vailla suojaa.

Paljakkamarrassammalen esiintymät sijaitse-
vat tunturikankailla ja lumenviipymillä, jotka 
ovat porojen kesälaitumia tai palkimisalueita. 
Sammalen esiintymät tulee paikallistaa tar-
kemmin, jotta pienialaisten kasvustojen tilaa 
voitaisiin seurata. Koska liiallinen tallaus voi 
hävittää kasvustoja, seurannassa tulee kiinnit-
tää huomiota porolaidunnuksen vaikutuksiin. 
Paljakkamarrassammalta kannattaa myös etsiä 
sopivista elinympäristöistä muualta tunturialu-
eelta.

Synonyymit
-

Kirjallisuus
Roivainen 1934, Virtanen 1987

Viittaus
Virtanen, R. 2009: Tayloria froelichiana – vaa-
rantunut.
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Tunnistaminen
Lapinmarrassammal on löyhinä, tavallisesti yh-
den tai jopa useiden senttimetrien korkuisina, 
vaalean vihreinä mättäinä kasvava kärkipesäk-
keinen lehtisammal. Lehdet ovat vastapuikeita, 
kielimäisiä tai lyhytkärkisiä, lehtilavan keskiosa 
on lievästi kölimäinen. Lehden laita on kärki-
osassa matalaan nyhähampainen. Keskisuoni ei 
ulotu lehden kärkeen. Lehtisolut ovat suuria, n. 
40 μm leveitä. Itiöpesäkkeen kellanpunertava 
perä on melko pitkä, 1,5–2,5 cm. Itiöpesäke on 
pysty, pitkähkö ja kapea. Pesäkkeen kaulaosa on 
pitkä ja kapeampi kuin varsinainen pesäke. Itiöt 
ovat halkaisijaltaan n. 15 μm.

Lehdiltään lapinmarrassammal muistuttaa 
lähinnä lettomarrassammalta T. lingulata, mutta 

viimeksi mainitun lehtien kärjet 
ovat tylppiä ja reuna ehyt. Hai-
sumarrassammalen T. tenuis 
lehdet ovat teräväkärkisiä ja 
kärjestä hammaslaitaisia. Lapin-
marrassammalen itiöpesäkkeen 
suuvaruksessa on 32 hammasta, 
mikä on hyvä kenttätuntomerk-
ki, sillä muilla tunturialueella 
kasvavilla marrassammalilla on 
16 suuvarushammasta.

Levinneisyys
Lapinmarrassammal tunnetaan 
harvinaisena laajalta alueelta 
lähinnä pohjoisen pallonpuo-
liskon vuoristoalueilta Pohjois-
Amerikasta, Japanista, Mongoli-
asta, Nepalista ja Kaukasukselta. Sammal esiin-
tyy Euroopassa Alpeilla ja muissa vuoristoissa. 
Pohjoismaista on parikymmentä havaintoa 
Norjasta ja Ruotsista Skandien vuoristoalueelta. 
Venäjältä Karjalan tasavallasta on yksi havainto 
Paanajärven Mäntytunturilta (1939), lisäksi se 
tunnetaan Murmanskin alueelta. Suomesta on 
vain yksi varmennettu havainto Inarin Lapista. 
InL.

Biologia
Lapinmarrassammal on yksikotinen laji. Itiöpe-
säkkeet ovat tavallisia ja itiöt pieniä, joten kau-
kolevintä itiöiden avulla lienee mahdollista.

Lapinmarrassammal kasvaa kosteissa, varjoi-
sissa paikoissa humuksella ja lahopuilla. Useim-
mat havainnot ovat tuntureiden metsänrajaseu-
duilta. Ruotsissa havaintoja on tehty rehevien 
puronvarsien kivikoista. Lajin kasvupaikat tun-
netaan kuitenkin huonosti. 

Seuralaislajit
Tiedot seuralaislajistosta ovat niukkoja. Paana-
järven Mäntytunturilta kerätyssä näytteessä 
on seuralaisina tuoreella humuksella viihtyvät 
koukkusuikerosammal Sciuro-hypnum reflexum 
ja sinilehväsammal Mnium stellare, joista jälkim-
mäinen on varjoisten paikkojen kalkinsuosija. 

Kannan kehitys ja uhanalaisuus
Suomesta on vain yksi havainto lapinmarrassam-
malesta lähes 50 vuoden takaa: vuodelta 1960 
on näyte Inarin Lapista Utsjoen Kalddašjohkan 

Tayloria splachnoides (Schleich. ex Schwägr.) Hook.

lapinmarrassammal, sätertrumpetmossa
Erittäin uhanalainen EN §  •  D2

Heimo: Splachnaceae Lahko: Splachnales Luokka: Bryopsida
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laaksosta, mutta paikkatieto on kovin epätarkka. 
Sammal on ilmoitettu myös Enontekiön Lapis-
ta (Dissodon splachnoides), mutta J.P. Norrlinin 
keräämä sammalnäyte on myöhemmin mää-
ritetty lettomarrasammaleksi. On epävarmaa 
esiintyykö sammal enää Suomessa. Muistakin 
Pohjoismaista havaintoja on vain vähän. Lajin 
säilyminen edellyttää häiriötöntä kosteaa met-
säympäristöä, joten metsien hakkuut ovat mah-
dollisesti vähentäneet lajille sopivia elinympä-
ristöjä etenkin Metsä-Lapissa. Yhtenä uhanalai-
suuden syynä on pienten populaatioiden riski 
hävitä satunnaistekijöiden vaikutuksesta. 

Uhanalaisuus Euroopassa
EUR: VU, EST: -, NOR: NT, SWE: NT
Euroopan uhanalaisten listalla lapinmarras-
sammal on arvioitu vaarantuneeksi. Norjassa ja 
Ruotsissa se on silmälläpidettävä. Se on uhan-
alaisten lajien listoilla myös Venäjällä Karjalan 

tasavallassa ja Murmanskin alueella. 

Suojelu
Kalddašjohkan kasvupaikka kuuluu Pulman-
kijärven Natura 2000 -alueeseen. Vanha esiinty-
mäpaikka tulee paikallistaa ja sen tila selvittää. 
Lapinmarrassammalen etsimistä sopivista elin-
ympäristöistä tulee tehostaa. 

Synonyymit
-

Kirjallisuus
European Committee for Conservation of Bryo-
phytes 1995, Hedenäs 1994g, Norrlin 1873

Viittaus
Virtanen, R. 2009: Tayloria splachnoides – erit-
täin uhanalainen.

Timmia bavarica Hessl.

tunturituppisammal, fjälltimmia
Vaarantunut VU §  •  B1+2c, D1

Heimo: Timmiaceae Lahko: Timmiales Luokka: Bryopsida

Tunnistaminen
Tunturituppisammal on pysty-
kasvuinen, löyhinä tyveltä run-
saan juurtumahapsiston yhteen 
kietomina, n. 2–4 cm korkeina 
tuppaina ja kirkkaan vihreinä 
peitteinä kasvava kärkipesäkkei-
nen lehtisammal. Ulkonäöltään 
se muistuttaa karhunsammalia 
Polytrichum, mutta sen lehdessä 
ei ole karhunsammalille ominai-
sia lamelleja. Lehden tyvi on tup-
pimainen ja kärkiosa pitkä ja sui-
kea. Lehden reuna on puolivälistä 
kärkeen hampainen ja keskisuoni 
vahva. Keskisuonen selkäpuoli 
on lehden kärkiosassa sileä tai 
melkein sileä. Solut ovat lehden 
kärkiosassa lyhyitä ja yläpinnalla mamillisia. Tu-
pessa lehtisolut ovat sileitä, pitkiä ja väriltään 
vaaleita tai kellertäviä. Vanhemmiten tupen so-
lut voivat tummua ja olla väriltään oransseja. 
Itiöpesäke on pitkäperäinen, ja pesäke on sivulle 
taipunut. Itiöt ovat n. 16–18 μm.

Isotuppisammalella T. austriaca ja lapintup-
pisammalella → T. norvegica tupen solut ovat 
ruskeita tai oranssinpunertavia ja viimeksi mai-
nitulla lisäksi papillikkaita. Isotuppisammalella 
keskisuonen selkäpuoli on lehden kärkiosassa 
terävä- tai tylppähampainen. Puistotuppisam-

Tunturituppisammalen Timmia bavarica kasvupaikka 
Tervolan Louepalolla. TU
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malen → T. megapolitana lehden reuna on tup-
peen saakka hampainen, eikä laji esiinny tun-
turialueella.

Levinneisyys
Tunturituppisammal on laajalle levinnyt poh-
joisen pallonpuoliskon arktisella alueella ja 
vuoristoissa. Se tunnetaan Pohjois-Amerikan 
vuoristoista Meksikoon saakka, sekä Havaijilta, 
arktisilta alueilta ja Grönlannista. Havaintoja on 
Pohjois-Afrikasta Siperiaan, Keski-Aasian vuo-
ristoista sekä Kiinasta. Euroopassa sammal tun-
netaan Huippuvuorilta, Islannista, Itä- ja Keski-
Euroopan vuoristoista ja Pyreneiltä. Baltiassa se 
tunnetaan Virosta, ja Venäjältä se on löydetty 
Karjalan tasavallasta Äänisen Karjalasta, lisäksi 
siitä on vanha tieto Murmanskin alueelta. Poh-
joismaissa useimmat esiintymät ovat Skandien 
alueella. Ruotsissa se tunnetaan useimmista 
pohjoisista maakunnista sekä erilliseltä esiin-
tymisalueelta Etelä-Ruotsista. Norjassa sitä on 
kymmenessä maakunnassa. Suomessa tunturi-
tuppisammal on harvinainen maan pohjoisosas-
sa. PeP, Ks, EnL.

Biologia
Tunturituppisammal on yksikotinen. Itiöpe-
säkkeitä on usein, ja itiöt ovat pieniä, mikä voi 
edesauttaa sammalen kaukolevintää.

Tunturituppisammal kasvaa kalkkipitoisella 
maalla varjoisilla paikoilla, mm. kallionraoissa 
ja -onkaloissa ja kalkkikivilohkareiden tyviko-
loissa. Sen luonteenomaisin kasvupaikka lienee 
varjoisa ylikaltevan kalkkikallion tyvi tai onka-
lon alusta. 

Seuralaislajit
Seuralaisina tunturituppisammalella on moni-
puolista varjoisten kalkkikallioiden sammallajis-
toa kuten kalkkikahtaissammal Distichium capil-
laceum, kielikellosammal Encalypta streptocarpa, 
pikkunokkasammal Eurhynchiastrum pulchellum, 
kaihelehväsammal Mnium marginatum, limisii-
masammal Myurella julacea, silopahtasammal 
Orthothecium strictum, lukinsammal Platydictya 
jungermannioides ja pikkukastesammal Plagiochi-
la porelloides.

Kannan kehitys ja uhanalaisuus
Tunturituppisammalta on löydetty maastamme 
kymmeneltä paikalta, joista melkein kaikista on 
nykyhavaintoja. Perä-Pohjanmaalta tunnetaan 
kolme kasvupaikkaa. Tervolan Louepalon Ruut-
tulammelta ensihavainto on tehty vuonna 1924, 
ja sammal on havaittu siellä viimeksi vuonna 
2000. Esiintymä on pieni, yhden dolomiittisen 
siirtolohkareen tyvelle rajoittunut, mutta ym-
päröivä metsä varjostaa siinä määrin, että sam-



malen säilymismahdollisuudet lienevät hyvät. 
Tornion Kalkkimaan esiintymä (1938) sen sijaan 
lienee tuhoutunut kallion louhinnan myötä. Ro-
vaniemen Kalkkinulkin kasvupaikoilla(1928, 
1995) ympäröivä metsä alkaa jo varjostaa kalli-
on seinustoja, mikä lienee eduksi tunturituppi-
sammalen säilymiselle. Sitä kuitenkin uhkaavat 
mahdollinen kalkin louhinta, kalliokiipeily ja 
ympäröiviä metsiä voimakkaasti muuttavat toi-
met. Koillismaalta Kuusamon Aventojoen suusta 
on havaintoja pitkältä aikajaksolta (1926–1993). 
Enontekiön Lapista lajista on havaintoja kah-
delta paikalta Pikku-Mallalta (1955, 1990, 1992). 
Saanalta on ensimmäinen havainto länsirintees-
tä vuodelta 1934, mutta ei kuitenkaan viimeai-
kaisia havaintoja. Sen sijaan sammal on löydetty 
Saanan etelärinteen kalkkipahdalta (1989, 1995 
ja 2005). Tunturituppisammal on löydetty myös 
Urtasvaaralta 2007.

Kalkin louhinnan ja voimakkaiden metsän-
käsittelytoimien lisäksi mahdollisia uhkia tun-
turituppisammalen esiintymille ovat tierakenta-
miseen liittyvät maankaivuu- ja maansiirtotyöt. 
Toimenpiteistä aiheutuva pienilmaston muutos 
voi olla haitallista lajin menestymiselle. Esiinty-
miä saattaa myös uhata umpeenkasvu. 

Uhanalaisuus Euroopassa
EUR: LC, EST: R, NOR: LC, SWE: LC
Tunturituppisammal ei ole uhanalainen Euroo-
passa. Uhanalaisten lajien listoilla se on neljässä 
Saksan osavaltiossa ja Venäjällä Karjalan tasa-
vallassa ja Murmanskin alueella.

Suojelu
Nykyesiintymien säilyttämiseksi ei tarvittane 
erityisiä hoitotoimia. Päähuomio on kiinnitet-
tävä kasvustojen seurantaan. Metsähallitus on 
rauhoittanut omalla päätöksellään Tervolan 
Ruuttulammen seudun. Muut esiintymät ovat 
Oulangan kansallispuistossa, Mallan luonnon-
puistossa ja Saanan luonnonsuojelualueella. 
Rovaniemen Kalkkinulkin esiintymää ei ole 
suojeltu. Tälle valtion omistamalle maalle tulee 
perustaa suojelualue. 

Synonyymit
Timmia megapolitana Hedw. var. bavarica (Hessl.) 
Brid.

Kirjallisuus
-

Viittaus
Virtanen, R. 2009: Timmia bavarica – vaaran-
tunut.

Timmia megapolitana Hedw.

puistotuppisammal, parktimmia
Hävinnyt RE

Heimo: Timmiaceae Lahko: Timmiales Luokka: Bryopsida

Tunnistaminen
Puistotuppisammal on kärkipesäkkeinen lehti-
sammal, joka kasvaa kellan- tai tummanvihrei-
nä, löyhinä 2–4 cm:n korkuisina tuppaina. Leh-
det ovat kuivina taipuneita tai kähäriä. Lehden 
tyvi on tuppimainen ja kärkiosa pitkä ja suikea. 
Lehden keskisuoni on vahva. Lehden reuna on 
terävähampainen, ja hampaita on tuppimaisen 
tyven yläosaan asti. Lehtilavan solut ovat pak-
suseinäisiä, suorakaiteen tai neliön muotoisia 
ja lehden kärkiosassa yläpinnalta mamillisia. 
Solut ovat n. 8–12 μm leveitä, lehden kärjessä 
lyhyitä ja tupessa pitkiä. Tuppimainen osa on 
vaalean keltainen tai oranssi. Tupen yläosassa 
solut ovat papillikkaita. Pesäke on vino tai nuok-
kuva, pesäkkeenperä on 2–3 cm pitkä. Huntu on 
huppumainen ja se säilyy usein pitkään. Itiöt 
ovat n. 12–14 μm.

Puistotuppisammal muistuttaa ulkonäöltään 
karhunsammalia Polytrichum ja isomyyränsam-
malta Atrichum undulatum, mutta keskisuonessa 
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ei ole monisoluisia lamelleja eikä 
kaksoishampaita kuten isomyy-
ränsammalella. Muista tuppisam-
malista, mm. tunturituppisam-
malesta → T. bavarica, poiketen 
puistotuppisammalella lehtilaita 
on tuppimaiseen osaan saakka 
hampainen. Lisäksi isotuppisam-
malella T. austriaca ja lapintuppi-
sammalella → T. norvegica lehden 
tuppimainen tyvi on punertava. 

Levinneisyys
Puistotuppisammalta esiintyy 
laajalle levinneenä Euraasiassa ja 
Pohjois-Amerikassa. Se on pää-
asiassa lauhkean vyöhykkeen lehtimetsäalueen 
laji, mutta joitakin esiintymiä on myös havu-
metsävyöhykkeellä. Euraasiasta se tunnetaan 
Kiinasta, Siperiasta ja Pohjois-Venäjältä. Venä-
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jällä Suomea lähin esiintymä on Syvärin luona. 
Läntisessä Euroopassa sillä on vain muutamia 
tunnettuja esiintymiä. Puistotuppisammal tun-
netaan Espanjasta, Hollannista, Saksasta, Puo-
lasta ja Virosta. Se on vastikään löydetty Brit-
tein saarilta. Puistotuppisammalta ei ole tavattu 
Suomen lisäksi muista Pohjoismaista. Virossa 
laji tunnetaan paikoin pohjoisosista ja Tarton 
maakunnasta. Suomesta puistotuppisammalta 
on löydetty kahdelta paikalta. V, U.

Biologia
Puistotuppisammal on yksikotinen. Itiöpesäk-
keet ovat yleisiä ja itiöt pieniä, mikä voi edesaut-
taa kaukolevintää. Englantiin lajin on tosin ar-
veltu levinneen muuttavien lintujen mukana. 

Puistotuppisammal kasvaa märällä tai koste-
alla kalkkipitoisella maalla. Suomen havainnot 
ovat puistonurmikoilta. Brittein saarilta on ha-
vainto rehevältä, luhtaiselta suolta maan peittä-
miltä pajun juurakoilta. Hollannin kasvupaikka 
on samantapainen. Virossa puistotuppisammalta 
kasvaa Harjun ja Itä-Virun maakunnissa etenkin 
klinttien varjoisilla kalkkikalliohyllyillä vesipu-
tousten ja valuvetisten kohtien tuntumassa. Se 
tulee vain harvoin alvareille. Pohjois-Amerikas-
sa, missä lajilla on Eurooppaa runsaampi kanta, 
se kasvaa tyypillisesti humuksella kosteissa ja 
varjoisissa kalkkiympäristöissä, etenkin joki-
varsimetsissä. Se voi myös satunnaisesti levitä 
ihmisen rakentamiin ympäristöihin kuten nur-
mikoille, golf-kentille ja hautausmaille. 

Seuralaislajit
Suomessa seuralaisina ovat kasvaneet heteal-
vesammal Chiloscyphus polyanthos, lehtohaiven-
sammal Cirriphyllum piliferum, rikkanokkasam-
mal Oxyrrhynchium hians, isomyyränsammal 
ja metsälehväsammal Plagiomnium cuspidatum. 
Puolassa puistotuppi sammalen seuralaisina on 
suosammalia kuten lettolierosammal Scorpidium 
scorpioides ja kalkkijalosammal → Pseudocallier-
gon lycopodioides.

Kannan kehitys ja uhanalaisuus
Puistotuppisammalesta on vuosilta 1924–1937 
näytteitä Varsinais-Suomesta nurmikolta Turun 
linnan luota. Kasvupaikkana on ollut linnan 
pohjoissivun Linnankadun puoleinen varjoisa 
nurmiluiska, joka on ollut kalkkivaikutteinen 
linnan muureista rapautuvan laastin vuoksi. 
Lajia ei paikalta enää havaittu talvisodan pom-
mituksissa pahoin tuhoutuneen linnan restau-
roinnin jälkeen 1950- ja 1960-luvuilla. Sitä on 
etsitty linnan ympäristöstä useasti tuloksetta 
vielä 1980- ja 1990-luvuilla. Helsingistä (U) on 
havaintoja vuosilta 1946–1975 Helsingin yliopis-
ton kasvitieteellisestä puutarhasta, mutta ilmei-
sesti laji on hävinnyt sieltäkin. Turun ja Helsin-

gin esiintymien häviämisen syynä on toden-
näköisesti ollut kasvupaikkojen muuttuminen 
mm. kadun leventämisen ja viherrakentamisen 
takia. Mahdollisesti kaupunki-ilman saasteet 
ovat edesauttaneet häviämistä. Ainakin Turun 
kasvupaikalta on myös kerätty varsin runsaasti 
näytteitä tieteellisiin kokoelmiin. 

Uhanalaisuus Euroopassa
EUR: LC, EST: DD, NOR: -, SWE: -
Puistotuppisammalta ei ole luokiteltu uhanalai-
seksi Euroopassa. Puolassa se on luokiteltu erit-
täin uhanalaiseksi, Hollannissa vaarantuneeksi, 
Espanjassa harvinaiseksi ja Virossa puutteelli-
sesti tunnetuksi. Saksasta lajin otaksutaan hä-
vinneen. 

Suojelu
Puistotuppisammalen vanhoja kasvupaikkoja 
ei ole suojeltu. Puistotuppisammalelle sopivia 
elinympäristöjä lienee maassamme edelleen, ja 
sitä tuleekin pitää silmällä erityisesti eteläisim-
mässä Suomessa kalkkialueilla liikuttaessa.

Synonyymit
-

Kirjallisuus
Auer 1936, Buch 1947, Koponen ym. 1983, Porley 
& Ellis 2002, Rassi ym. 1985, Roivainen 1929, 
Smith 2004

Viittaus
Virtanen, R. 2009: Timmia megapolitana – hä-
vinnyt.
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Tunnistaminen
Lapintuppisammal on kärkipesäkkeinen lehti-
sammal, joka kasvaa vaalean tai kellanvihreinä 
matalina tuppaina, harvana peitteenä tai yksit-
täisinä versoina. Versot ovat n. 1–3 cm pitkiä, 
mutta voivat kasvaa sopivissa olosuhteissa 
useita senttimetrejä pitkiksi. Sammal muistut-
taa ulkonäöltään karhunsammalta Polytrichum 
spp., isokokoista kynsisammalta Dicranum spp. 
tai karvasammalta Ditrichum spp. Lehdet ovat 
verson kärkiosassa 4–6 mm pitkiä ja varren ty-
vellä usein lyhyempiä. Lehden tyvi on tuppi-
mainen, kun taas kärkiosa on pitkä ja sivulle 
siirottava. Kuivana lehdet taipuilevat. Lehden 
reuna on kärjestä puoliväliin hampainen. Kes-
kisuoni on vahva ja ulottuu lähelle lehden kär-
keä. Keskisuoni on selkäpuolelta papillikas ja 
yläpuolelta mamillikas. Lehtilavan solut ovat 
lehden kärkiosassa lyhyitä ja yläpinnaltaan ma-
millisia. Tuppimaisessa tyviosassa solut ovat 
pitkiä ja läpikuultavia. Tyven solukko on nuoris-
sa lehdissä vaalea ja vanhemmissa ruskehtava. 
Tyviosan solut ovat papillikkaita, paitsi aivan 
lehden kiinnittymiskohdan lähellä, jossa on vä-
ritöntä solukkoa. Tämä solukko on haurasta ja 
sen vuoksi lehtien tyvi repeilee helposti. 

Lapintuppisammal kasvaa tavallisesti ma-
talampina tuppaina kuin isotuppisammal T. 
austriaca. Tästä lapintuppisammal erottuu myös 
papillikkaan lehden tyviosan solukon ansiosta. 
Pikkutuppisammal T. comata on monilta omi-
naisuuksiltaan kuten lapintuppisammal, mutta 
selvästi pienikokoisempi. Lehdet ovat pikku-
tuppisammalella tyypillisesti 2–3 mm pituisia. 
Sen lehtilavan solut ovat 6–9 μm levyisiä kun ne 
lapintuppisammalella ovat 9–14 μm. Lisäksi pik-
kutuppisammalen lehden kärjestä esiinpistävä 
keskisuoni on selkäpuolelta lähes sileä.

Levinneisyys
Lapintuppisammal 
on levinneisyydeltään 
pohjoinen, ja sitä esiin-
tyy laajalti arktisella 
alueella ja pohjoisen 
pallonpuoliskon vuo-
ristoissa Eur aasiassa 
ja Pohjois-Amerikassa. 
Se tunnetaan myös 
Uudesta Seelannista. 
Skandinaviassa sitä on 
laajalti tunturialueilla 
Norjassa ja Ruotsissa 
sekä Islannissa ja Huip-
puvuorilla. Suomesta 
lapintuppisammalta on löydetty vain Enonte-
kiön luoteisosan tuntureilta. EnL.

Biologia
Lapintuppisammal on kaksikotinen. Itiöpesäk-
keet ovat hyvin harvinaisia. Tyvestään irtoavat 
lehdet toimivat ilmeisesti kasvullisina leviäimi-
nä. 

Lapintuppisammal kasvaa kalliojyrkänteillä, 
kalkkikallioiden hyllyillä ja rakosissa sekä la-
pinvuokkokankailla ja kalkkialustan lumenvii-
pymillä. Suomessa kasvupaikat ovat varjoisia 
kalkkikallioseinämien tyvionkaloita, lumen su-
lamisvesien kostuttamia kalkkikallioita ja ravin-
teisen lähdepuron varsia alapaljakalla.

Seuralaislajit
Enontekiön kasvupaikoilla seuralaisina on kas-
vanut mm. tunturilehväsammal → Cyrtomnium 
hymenophyllum, sinilehväsammal Mnium stellare, 
limisiimasammal Myurella julacea, kultapahta-
sammal Orthothecium chryseon, silopahtasammal 
O. strictum sekä varjossa viihtyviä paanusam-
malia Calypogeia spp.

Kannan kehitys ja uhanalaisuus
Vanhimmat tiedot lapintuppisammalesta Suo-
mesta ovat Enontekiön Lapista Saanalta. Ensim-
mäiset keruut ovat vuodelta 1934, jolloin H. Roi-
vanen löysi sammalen Saanan lounaisrinteeltä 
paljakka-alueelta. Näytteitä on kerätty sekä 700 
m että 800–850 m mpy korkeudelta. Saanan lou-
naisrinteen läntisintä osaa on kartoitettu tämän 
jälkeen, mutta lapintuppisammalta ei ole sieltä 
sittemmin löydetty. Viimeaikaisia havaintoja on 
Kilpisjärven alueelta yhteensä neljä. Sammal 

Timmia norvegica J.E. Zetterst.

lapintuppisammal, norsk timmia
Erittäin uhanalainen EN §  •  D2

Heimo: Timmiaceae Lahko: Timmiales Luokka: Bryopsida
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havaittiin Pikku-Mallan koillisrinteeltä vuonna 
1990 dolomiittiseinämän alapuolella kostealla 
emäksisellä maalla. Vuonna 2005 sammalta löy-
tyi Iso-Mallan etelärinteessä dolomiittikallioiden 
läheltä sulamisvesiuomasta, Saanan etelärinteen 
kalkkipahdan tuntumasta ja Saanan lounaisrin-
teen keskiosasta lähdepuron varrelta.

Lapintuppisammalet esiintymät ovat Suo-
messa niukkoja ja pienialaisia ja siksi alttiita 
häviämiselle satunnaistekijöiden vuoksi. Lajia 
voi uhata myös maaston liiallinen kuluminen 
sekä ilmaston lämpeneminen, jonka myötä kas-
vupaikat muuttuvat. 

Uhanalaisuus Euroopassa
EUR: LC, EST: -, NOR: LC, SWE: LC
Lapintuppisammal ei ole uhanalainen Euroo-
passa, mutta se on uhanalaisten lajien listoilla 
Espanjassa ja Iso-Britanniassa.

Suojelu
Sekä Pikku-Mallan että Saanan esiintymät ovat 
luonnonsuojelualueilla. Lapintuppisammalen 
esiintymien tilaa tulee seurata erityisesti Saa-
na-tunturilla. Lapintuppisammalelle soveliaita 
kasvupaikkoja on tarjolla paikoin Enontekiön 
suurtuntureiden kalkkialueilla, ja sammalta tu-
lee vielä etsiä seudulta.

Synonyymit
-

Kirjallisuus
Brassard 1979

Viittaus
Virtanen, R. 2009: Timmia norvegica – erittäin 
uhanalainen.

Tortula cernua (Huebener) Lindb.

nuokkulapiosammal, bågtuss
Erittäin uhanalainen EN §  •  B1+3cd

Heimo: Pottiaceae Lahko: Pottiales Luokka: Bryopsida

Tunnistaminen
Nuokkulapiosammal on pienikokoinen, taval-
lisesti vain muutamia millimetrejä korkeana 
vaalean- tai tummanvihreänä peitteenä kasva-
va kärkipesäkkeinen lehtisammal. Lehdet ovat 
tuoreena kielimäisiä, kärjestä suippenevia ja 
reunoiltaan taakäänteisiä. Kuivana lehdet ovat 
käpertyneitä. Lehden keskisuoni on ulospistä-
vä tai lehden kärkeen päättyvä. Lehtisolut ovat 
lehden kärkiosassa kuusikulmaisia tai pyöreäh-
köjä, sileitä tai heikosti papillikkaita. Lehden 
reunassa solut ovat pitkiä. Oranssinkeltaiset tai 
punertavat itiöpesäkeperät ovat 1–2 cm pitkiä. 
Ruskehtava, keskikohdasta paksuin itiöpesäke 
on lievästi kaareva, sivulle kaartunut tai miltei 
nuokkuva. Pesäke on uurteeton tai heikkouur-
teinen. Suuvarushampaat ovat suoria toisin kuin 
useilla muilla Pottiaceae-heimon lajeilla. Itiöt 
ovat kooltaan (30–)36–40(–50) μm.

Nuokkulapiosammal voi hieman muistuttaa 
samoilla kasvupaikoilla esiintyvää yleistä ku-
losammalta Ceratodon purpureus, jolla itiöpesäk-
keet ovat kuitenkin pystympiä ja selvästi uur-
teisia. Lisäksi kulosammalen pesäkkeen tyvellä 
on kyhmy.

Levinneisyys
Pohjois-Amerikassa nuokkulapiosammalen 
levinneisyys ulottuu arktisilta alueilta Colora-
doon. Sammal esiintyy myös Grönlannissa ja 

Aasiassa arktisilla alueilla ja 
vuoristoissa. Euroopassa esiin-
tymiä tunnetaan Keski-Venäjäl-
tä, Ukrainasta, useista Keski- ja 
Itä-Euroopan maista sekä Itali-
asta ja Brittein saarilta. Siitä on 
havaintoja Huippuvuorilta ja 
Islannista, ja se tunnetaan myös 
Latviasta. Nuokkulapiosammal 
on löydetty myös Venäjältä 
Murmanskin alueelta. Ruotsis-
ta sammal tunnetaan kahdelta 
paikalta, ja Norjasta on yhteen-
sä noin kymmenen havaintoa 
pääasiassa Jäämeren ranta-alu-
eilta. Suomesta on havaintoja 
kahdelta paikalta. EK, OP.

Biologia
Nuokkulapiosammal on yksikotinen, ja pesäk-
keitä on yleensä runsaasti. Sammalen itiöt ovat 
suhteellisen suurikokoisia, mikä voi rajoittaa 
kaukolevintää, toisaalta suuri itiökoko voi edes-
auttaa levintää lähietäisyyksille. 

Nuokkulapiosammalen kasvupaikat ovat 
miltei poikkeuksetta vahvasti kalkkipitoisia. Se 
kasvaa kalkkilouhosten tai kalkinpolttopaikko-
jen jätekasoissa sekä muurauskalkkikasoissa. 
Nuokkulapiosammal hyötyy paljastuneesta 
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kalkkimaasta: se on usein paljaan kalkkimaan 
ensiasuttaja. Sammal kasvaa myös arktisen alu-
een merenrantojen kuorivalleilla, joita aallokko 
ja jää muokkaavat. Suomessa kasvupaikkoina 
ovat linnoitusmuurin varjoisa seinusta sekä kal-
kinpolttopaikkojen kuonakasat lehtipuuvaltai-
sen metsän varjoisassa pohjoisrinteessä. 

Seuralaislajit
Seuralaislajeina on usein paljaan maan samma-
lia kuten pikkutumpurasammal Barbula convolu-
ta, uurrenukkasammal Dicranella grevilleana ja 
päärynäsammal Leptobryum pyriforme. Samoilla 
kasvupaikoilla voi olla useita muita kalkkisam-
malia kuten kalkkiharasammal Campylophyllum 
calcareum ja kielikellosammal Encalypta strepto-
carpa. Paikoin kuonaa peittää Nostoc-levä. 

Kannan kehitys ja uhanalaisuus
Suomesta nuokkulapiosammal on tavattu kah-
delta paikalta. Kotkan (EK) Kyminlinnan lin-
noitusmuurilta se havaittiin ensi kerran vuonna 
1967. Vuonna 1994 paikalla oli kuusi kasvustoa, 
ja niissä oli runsaasti pesäkkeitä. Vuonna 2004 
kasvustolaikkuja oli viisi. Kiimingissä (OP) 
nuokkulapiosammal löydettiin Pikkuhalmeen-
maan kalkkikuopista ja -kuonakasoilta ensi ker-
ran vuonna 1972. Vuonna 1991 sammalta löydet-
tiin kolmelta paikalta reilun puolen kilometrin 
etäisyydellä toisistaan. Vuosina 2004–2005 sam-
malta oli Pikkuhalmeenmaalla enää kahdella 
paikalla.

Nuokkulapiosammalta uhkaavat rakennus-
toiminta, ympäröivien metsien hakkuu ja kas-
villisuuden sulkeutuminen. Kiimingissä vanhaa 
kalkkihautaa ryhdytään mahdollisesti myös 
käyttämään uudelleen. Kyminlinnan restauroin-
ti voi vaikuttaa sammalen esiintymään.

Uhanalaisuus Euroopassa
EUR: LC, EST: -, NOR: NT, SWE: CR
Nuokkulapiosammal on harvinainen koko Eu-
roopassa. Se on luokiteltu Norjassa silmälläpi-
dettäväksi. Ruotsissa laji tunnetaan vain yhdestä 
nykyesiintymästä ja on luokiteltu äärimmäisen 
uhanalaiseksi. Iso-Britanniassa nuokkulapi-
osammal on erittäin uhanalainen, Unkarissa 
vaarantunut, Venäjällä Murmanskin alueella 
harvinainen ja Puolassa puutteellisesti tunnettu. 
Saksasta ja Latviasta sammal on hävinnyt. 

Suojelu
Nuokkulapiosammalen esiintymäpaikkoja ei 
ole suojeltu. Kyminlinnan kasvupaikka sijait-
see sotilasalueella, joten siellä liikkuminen on 
ollut rajoitettua. Nyttemmin Kyminlinna on 
siirtymässä museoviraston hallintaan, ja alueen 
sotilaskäyttö loppuu. Museovirastoa tulee in-
formoida uhanalaisen sammalen esiintymästä 
ja sen mahdollisesta hoitotarpeesta. Nuokkula-
piosammalen säilyminen tulee turvata valliston 
restauroinnin yhteydessä. Kiimingin alueella on 
arvioitu mahdollisuudet rauhoittaa kasvupaikat 
rakentamiselta ja rajata alue erityisesti suojelta-
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van lajin esiintymänä. Kasvupaikkojen kasvaes-
sa umpeen niillä on aiheellista tehdä laikuittais-
ta maanmuokkausta uuden vapaan kasvutilan 
luomiseksi. Molemmilla paikoilla kasvustojen 
tilaa tulee seurata.

Synonyymit
Desmatodon cernuus (Huebener) Bruch & 
Schimp.

Kirjallisuus
European Committee for Conservation of 
Bryophytes 1995, Hedenäs 2001, Lönnell 1997b, 
Smith 2004, Virtanen 1994

Viittaus
Virtanen, R. 2009: Tortula cernua – erittäin uhan-
alainen.

Tortula mucronifolia Schwägr.     

kalkkilapiosammal, torntuss
Erittäin uhanalainen EN § • B1+2c, D2

Heimo: Pottiaceae Lahko: Pottiales Luokka: Bryopsida

Tunnistaminen
Kalkkilapiosammal on lyhyehkövartinen, tihei-
nä tummanvihreinä 1–2 cm korkuisina tuppaina 
ja laikkuina kasvava kärkipesäkkeinen lehtisam-
mal. Lehdet ovat tiheässä, verson kärjessä suu-
rimpia, kosteana siirottavia ja kuivana kokoon-
kiertyneitä. Lehden lapa on soikea tai hieman 
vastapuikea, suippokärkinen. Reuna on lehden 
tyvellä taakäänteinen ja kapeiden solujen muo-
dostama reunus puuttuu tai on epäselvä. Keski-
suoni on vahva, ja se pistää ulos lehden kärjes-
tä. Lavan solut ovat pyöreän nelikulmaisia tai 
kuusikulmaisia, sileitä tai hieman papillikkaita. 
Pesäkeperä on pitkä ja keltainen, pesäke pysty ja 
liereä. Itiöt ovat melko pieniä, 18–20 µm.

Etelänlapiosammal T. subulata on hyvin sa-
mannäköinen, mutta sen lehdet ovat hieman 
suurikokoisempia. Lehden reunassa on muuta-
ma rivi kapeita, pitkiä soluja. Lavan solut ovat 
pienempiä ja vahvasti papillikkaita. Etelänlapi-
osammal on monimuotoinen ja joskus vaikea 
erottaa kalkkilapiosammalesta. 

Levinneisyys
Kalkkilapiosammal on levinnyt 
laajalle pohjoisella pallonpuo-
liskolla havumetsävyöhykkees-
tä tundralle, etelämpänä sitä on 
vuoristoissa. Euroopan, Aasian 
ja Pohjois-Amerikan lisäksi se 
tunnetaan Pohjois-Afrikasta ja 
Väli-Amerikasta. Se on löydetty 
myös Islannista, Huippuvuoril-
ta sekä Venäjältä Karjalan tasa-
vallasta ja Murmanskin alueel-
ta. Tanskasta ja Baltian maista 
sammal puuttuu. Skandinavi-
assa sitä kasvaa harvakseltaan 
Ruotsissa ja Norjassa. Suomes-
sa se on harvinainen, esiintymät 
ovat hajallaan kalkkiseuduilla. 
V, Ks, EnL.

Biologia
Kalkkilapiosammal on yksikotinen ja itiöpesäk-
keet ovat yleisiä. Pienehköt itiöt saattavat olla 
hyödyksi kaukolevinnässä. 

Kalkkilapiosammal on kalkinvaatija. Se kas-
vaa kuivien kalkkikallioiden seinämillä ja ra-
kosissa sekä kalkkisoraikoissa. Esiintymät ovat 
usein vesistöjen äärellä. Tuntureilla sitä esiintyy 
alapaljakalle asti. Kalkkilapiosammal kasvaa 
paikallaan pitkään, mikäli ympäristön olosuh-
teet säilyvät samanlaisina.

Seuralaislajit
Seuralaiset ovat luonteenomaisia kallioiden 
kalkinsuosijalajeja kuten kalkkikarvasammal 
Ditrichum flexicaule, kalkkikiertosammal Tortella 
tortuosa, itutumpurasammal Didymodon rigidu-
lus, kalliovaskisammal Pseudoleskeella tectorum, 
uurrekellosammal Encalypta rhaptocarpa ja paa-
sisammalet Schistidium spp.
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Kannan kehitys ja uhanalaisuus
Kalkkilapiosammal on Suomessa löydetty 
kaikkiaan neljästä paikasta Varsinais-Suomes-
ta Enontekiön Lappiin. Paraisilla (V) sammal 
kasvoi vanhan Hyvilemmin kalkkikaivoksen 
seinämällä (1870–1988), mutta se saattaa olla 
hävinnyt kilpailussa vahvempien kalkinsuo-
sijoiden vallattua seinämän. Kuusamosta (Ks) 
on kaksi havaintoa 1980–90-luvuilta, Juuman 
Jyrävältä (1987, 1999) ja Niskakoskelta (1988), 
mutta jälkimmäistä ei ole etsinnöistä huolimatta 
löydetty uudelleen. Enontekiön (EnL) luoteis-
tuntureilla kalkkilapiosammal on löydetty 1955 
Annjalonjilta. Sammalen uhanalaisuuden syynä 
on kasvupaikkojen umpeenkasvu, mikä uhkaa 
esiintymiä kaivostoiminnan ja rakentamisen 
ohella edelleen. 

Uhanalaisuus Euroopassa
EUR: LC, EST: -, NOR: LC, SWE: DD
Kalkkilapiosammal ei ole uhanalainen Euroo-
passa. Suomen lisäksi se on uhanalaisten listoilla 
Tšekissä, missä se on äärimmäisen uhanalainen. 
Venäjällä Karjalan tasavallassa ja Murmanskin 
alueella se on luokiteltu harvinaiseksi. Unkaris-
sa se on luokiteltu puutteellisesti tunnetuksi.

Suojelu
Ainoa varma kalkkilapiosammalen nykyesiin-
tymä Kuusamon Juumassa Jyrävänkönkäällä 
on Oulangan kansallispuiston alueella. Jyrävän 
kasvupaikka tulee rajata erityisesti suojeltavan 
lajin esiintymänä säilymisen varmistamisek-
si. Paraisten esiintymä kuuluu mahdollisesti 
alueen pieneen luonnonsuojelualueeseen sekä 
laajempaan Natura 2000 -alueeseen. Sammalta 
tulee vielä etsiä alueelta. Annjalonji on osittain 
luonnonsuojelualuetta ja sijaitsee Käsivarren 
erämaa-alueella. Annjalonjin esiintymän tarkka 
sijainti tulee paikallistaa. Esiintymien tilaa tulee 
seurata, ja sammalta tulee pitää silmällä muilla-
kin kalkkipaikoilla.

Synonyymit
Tortula subulata Hedw. var. laevifolia Lindb.
T. subulata var. mucronifolia (Schwägr.) Röhl.

Kirjallisuus
Ulvinen 1988, Weibull 2002

Viittaus
Ulvinen, T. 2009: Tortula mucronifolia – erittäin 
uhanalainen.

Tortula systylia (Schimp.) Lindb.

alppilapiosammal, lapptuss
Äärimmäisen uhanalainen CR § • D2

Heimo: Pottiaceae Lahko: Pottiales Luokka: Bryopsida

Tunnistaminen
Alppilapiosammal on 2–4 mm korkeina keller-
tävinä tai vaalean vihertävinä pikkutuppaina 
kasvava kärkipesäkkeinen lehtisammal. Versot 
ovat ulkonäöltään silmumaisia. Lehdet ovat le-
veän soikeita. Lehden keskisuoni ulottuu leh-
den kärkeen ja jatkuu pitkänä karvakärkenä. 
Lehtisolut ovat papillittomia lehden yläosassa, 
minkä perusteella sen erottaa esimerkiksi tuntu-
rilapiosammalesta T. hoppeana. Pesäkkeen perä 
on lyhyt, 0,8–2 cm. Itiöpesäke on pysty, ja suuva-
rus on hyvin kehittynyt. Itiöt ovat papillikkaita, 
läpimitaltaan 24–30 μm.

Keräsammal → Stegonia latifolia voi muistut-
taa alppilapiosammalta, mutta keräsammalen 
lehdet ovat hyvin leveitä ja kouruisia. 

Levinneisyys
Alppilapiosammal on laajalle levinnyt pohjoi-
sen pallonpuoliskon arktisilla ja vuoristoalueilla 
sekä Pohjois-Amerikassa, Grönlannissa ja Aa-
siassa. Levinneisyys on kuitenkin varsin aukkoi-
nen. Euroopassa sammal esiintyy harvinaisena 

Keski-Euroopan vuoristossa ja 
Huippuvuorilla. Ruotsissa ha-
vaintoja on viidestä maakun-
nasta ja Norjassa seitsemästä. 
Suomesta alppilapiosammal 
tunnetaan ainoastaan Enonte-
kiöltä. EnL.

Biologia
Alppilapiosammal on yksikoti-
nen, ja sillä on usein pesäkkeitä. 
Itiöt ovat melko suuria, mikä voi 
rajoittaa kaukolevintää.

Alppilapiosammal kasvaa 
tuntureilla kalkkipitoisella maal-
la ja kallion koloissa viettävillä 
tunturin rinteillä ja kalliojyrkän-
teiden alapuolella metsänrajalla 
tai alapaljakalla. Suomen ainoa 
havainto on kalkkivyörysorien ja 
lapinvuokkokankaiden luonneh-
timalta tunturin etelärinteeltä.
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Seuralaislajit
Tyypillisiä seuralaisia ovat tunturilapiosammal, 
kalkkikahtaissammal Distichium capillaceum ja 
uurrekellosammal Encalypta rhaptocarpa. Saanan 
kasvupaikan lähistöltä on havaittu myös → ke-
räsammal ja tunturikaulasammal → Trematodon 
brevicollis.

Kannan kehitys ja uhanalaisuus
Alppilapiosammalen ainoa havainto Suomesta 
on vuodelta 1935 Enontekiön Lapista Saanan 
etelärinteeltä 750 m korkeudelta. Tarkempaa 
tietoa esiintymän sijainnista ei ole. Aluetta on 
kartoitettu useita kertoja parina viime vuosi-
kymmenenä, viimeksi vuonna 2005, mutta sam-
malta ei ole sieltä löydetty.

Alppilapiosammalelle sopivia kasvupaik-
koja on varsin niukasti ja pienialaisesti tarjolla 
Enontekiön suurtuntureilla. Liian voimakas po-
rolaidunnus voi olla uhka esiintymälle, samoin 
toisaalta myös kasvupaikan liiallinen sulkeutu-
minen. Myös ilmastonmuutos voi ajan myötä 
tulla uhaksi sammalelle.

Uhanalaisuus Euroopassa
EUR: LC, EST: -, NOR: NT, SWE: NT 
Alppilapiosammal ei ole uhanalainen Euroopas-
sa. Ruotsin ja Norjan uhanalaisten listalla se on 
luokiteltu silmälläpidettäväksi. Saksasta sen on 
todettu hävinneen.

Suojelu
Esiintymä sijaitsee Saanan luonnonsuojelualu-
eella, joka rajoittaa haitallista ihmisvaikutusta, 
mutta ei säätele porojen liikkumista.

Alppilapiosammalta tulee etsiä edelleen 
Saanalta ja muilta sille soveliailta tunturialueen 
kalkkipaikoilta. Esiintymien tilan selvityksessä 
tulee arvioida esiintymiä uhkaavat tekijät. 

Synonyymit
Desmatodon systylius Schimp.

Kirjallisuus
Cronberg 1997b, European Committee for Con-
servation of Bryophytes 1995

Viittaus
Virtanen, R. 2009: Tortula systylia – äärimmäisen 
uhanalainen.

Trematodon brevicollis Hornsch. 

tunturikaulasammal, fjälltranmossa
Äärimmäisen uhanalainen CR* D2

Heimo: Bruchiaceae Lahko: Dicranales Luokka: Bryopsida

Tunnistaminen
Tunturikaulasammal on pystyversoinen, mata-
lina, kirkkaan- tai kellertävänvihreinä, noin 3–5 
mm:n korkuisina tuppaina kasvava kärkipesäk-
keinen lehtisammal. Yksittäiset versot ovat nup-
pumaisia. Lehdet ovat tyvestä leveitä, pystyjä, 
äkisti typäkäksi kärjeksi suippenevia ja hieman 
kouruisia. Keskisuoni on leveä ja lehden kärjestä 
ulos pistävä. Lehden reuna on ehyt. Lavan solut 
ovat pitkänomaisia ja ohutseinäisiä. Pesäkeperä 
on lyhyt, hieman pesäkettä pitempi ja keltainen. 
Pesäke on kaareva, ja sen kaulaosa on noin iti-

öllisen osan pituinen. Pesäkkeen kannessa on 
pitkä nokka. Pesäkkeen pintasolut ovat lyhyitä 
ja paksuseinäisiä. Itiöt ovat suuria, 45–60 μm.

Läheisellä oikokaulasammalella → T. laete-
virens lehdet ovat kapeita, vähitellen kärjeksi 
suippenevia ja hieman kaarevia. Sen pesäke 
on suora ja pesäkkeen pintasolut ovat pitkiä 
ja melko ohutseinäisiä. Rutakaulasammalen T. 
ambiguus lehdet ovat leveästä, tuppimaisesta ty-
vestä äkkiä pitkäksi, keskisuonen täyttämäksi 
kärjeksi kapenevia. Pitkäperäinen pesäke on si-



RV

282  Ympäristöopas 2009:  Suomen uhanalaiset sammalet

vulle kaartuva ja sen kaulaosa 
on pitkä.

Levinneisyys 
Tunturikaulasammalta tava-
taan Euroopassa Keski-Al-
peilla Itävallassa ja Sveitsissä. 
Arktisilla alueilla sitä on Fen-
noskandian lisäksi Alaskassa 
ja Grönlannissa. Sitä on myös 
Etelä-Siperian ja Keski-Aasian 
vuoristoissa, Islannissa ja Ve-
näjällä Murmanskin alueella. 
Sammal tunnetaan harvinai-
sena Ruotsin ja Norjan tuntu-
rialueelta. Suomessa sammal 

on löydetty vain kerran Käsivarren luoteiselta 
tunturialueelta. EnL.

Biologia
Tunturikaulasammal on yksikotinen, ja itiöpe-
säkkeitä on runsaasti. Itiöt ovat varsin suuria, 
joten ne eivät levinne tuulen mukana kovin 
kauas. 

Tunturikaulasammal kasvaa metsänrajan 
tuntumassa tai sen yläpuolella tunturipaljakal-
la. Kasvupaikat ovat avoimia, kuivia, ajoittain 
valuvetisiä, kalkkipitoisen humuksen sekaisia 
hienojakoisia tunturin rinnemaita etenkin etelä-
rinteillä. Talvinen lumipeite voi kasvupaikoilla 

olla vähäinen. Tunturikaulasammalen kasvupai-
koilla saattaa tapahtua usein häiriöitä, joten sen 
kasvustolaikut eivät liene kovin pitkäikäisiä.

Seuralaislajit
Tunturikaulasammalen seurassa voi olla mo-
nenlaisia paljaan mineraalimaan sammalia ja 
kalkinsuosijoita kuten kiilto-omenasammal 
Bartramia ithyphylla, härmäsammal Saelania 
glaucescens, kalkkikahtaissammal Distichium 
capillaceum, kurulehväsammal Cyrtomnium hy-
menophylloides ja varstasammalia Pohlia spp. Put-
kilokasveista Enontekiön kasvupaikalla kasvaa 
lapinvuokkoa Dryas octopetala ja tunturiorhoa 
Chamorchis alpina. Ruotsissa lajin seuralaisina 
mainitaan tunturilapiosammal Tortula hoppeana, 
lapinseitasammal Plagiobryum zieri ja keräsam-
mal → Stegonia latifolia. 

Kannan kehitys ja uhanalaisuus
Tunturikaulasammalesta on Suomesta yksi löytö 
Enontekiön Lapista Kilpisjärven Saanalta (2005). 
Se on ilmoitettu Suomesta aiemminkin, mutta 
tieto perustui Norjan puolelta kerättyyn näyttee-
seen. Esiintymää uhkaavat lähinnä satunnaiste-
kijät. Myös ilmaston lämpeneminen saattaa olla 
tunturikaulasammalelle haitallinen.

Uhanalaisuus Euroopassa
EUR: LC, EST: -, NOR: LC, SWE: NT
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Tunturikaulasammal ei ole uhanalainen Euroo-
passa. Se on luokiteltu vaarantuneeksi Islannis-
sa, silmälläpidettäväksi Ruotsissa ja harvinai-
seksi Venäjällä Murmanskin alueella. 

Suojelu
Sammalen esiintymä sijaitsee Saanan luonnon-
suojelualueella. Tunturikaulasammalen kasvu-
paikkaa ja sen muutoksia tulee seurata.

Synonyymit
-

Kirjallisuus 
Gams 1950, Mårtensson 1956, Steere 1952

Viittaus
Virtanen, R. & Ulvinen, T. 2009: Trematodon bre-
vicollis – äärimmäisen uhanalainen.

Trematodon laetevirens Hakelier & J.-P.Frahm 

oikokaulasammal, rak tranmossa
Vaarantunut VU vastuulaji  •  D2

Heimo: Bruchiaceae Lahko: Dicranales Luokka: Bryopsida

Tunnistaminen
Oikokaulasammal on pystyversoinen, matali-
na, kiinteinä, kirkkaanvihreinä, noin 5 mm:n 
korkuisina tuppaina tunturipaljakalla kasvava 
kärkipesäkkeinen lehtisammal. Lehdet ovat ka-
peita, pystyjä, vähitellen kärjeksi suippenevia ja 
hieman kaarevia. Keskisuoni on leveä ja lehden 
kärjestä ulos pistävä. Lehden reuna on ehyt. 
Lavan solut ovat pitkänomaisia ja ohutseinäi-
siä. Pesäkeperä on 6–8 mm pitkä ja keltainen, 
pesäke on lähes suora ja sen kaulaosa on pitkä. 
Kannessa on pitkä nokka. Pesäkkeen pintasolut 
ovat lyhyitä ja ohutseinäisiä. Itiöt ovat melko 
suuria, 35–40 µm.

Läheisellä tunturikaulasammalella → T. 
brevicollis lehdet ovat leveän soikeita, kuperia, 
limittäisiä ja typäkkäkärkisiä. Sen pesäke on hie-
man käyrä ja pesäkkeen pintasolut ovat pitkiä ja 
paksuseinäisiä. Rutakaulasammalen T. ambiguus 
lehdet ovat leveästä, tuppimaisesta tyvestä äk-
kiä pitkäksi, keskisuonen täyttämäksi kärjeksi 

kapenevia. Pesäke on sivulle 
kaartuva ja sen kaulaosa on 
pitkä. Sammalta ei ole löydetty 
tunturialueelta. 

Levinneisyys 
Oikokaulasammal on kuvattu 
lajina vasta 1976, ja sen yleis-
levinneisyys on vielä huonos-
ti tunnettu. Sitä on arktisilla 
alueilla Fennoskandian lisäksi 
ainakin Grönlannissa, Alaskas-
sa ja Yukonissa. Ruotsista tun-
netaan kolme paikkaa, samoin 
Norjasta. Suomessa sitä on vain 
Käsivarren luoteisilla tuntureil-
la. EnL.

Biologia
Oikokaulasammal on yksikotinen, ja itiöpesäk-
keitä on runsaasti. Melko kookkaat itiöt eivät 
levinne tuulen mukana kovin kauas. 

Oikokaulasammalta kasvaa vain tunturipal-
jakalla. Kasvupaikat ovat kosteita, ajoittain valu-
vetisiä, humuksen sekaisia hienojakoisia mine-
raalimaita ravinteisilla kalkki- ja liuskerinteillä 
ja kalliojyrkänteiden painanteissa ja rakosissa. 
Oikokaulasammalen kasvupaikoilla saattaa ta-
pahtua vuosittain suuria muutoksia, joten kas-
vustolaikut eivät liene kovin pitkäikäisiä.

Seuralaislajit
Oikokaulasammalen seurassa voi olla monenlai-
sia paljaan mineraalimaan sammalia kuten kiil-
to-omenasammal Bartramia ithyphylla, säiläsam-
mal Blindia acuta, härmäsammal Saelania glauces-
cens, pohjanhiekkasammal Pogonatum dentatum, 
kalkkikahtaissammal Distichium capillaceum, 
kalliotierasammal Racomitrium lanuginosum ja 
varstasammalia Pohlia spp. Putkilokasveista 
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samalla paikalla saattaa kasvaa lapinvuokkoa 
Dryas octopetala, sinirikkoa Saxifraga oppositifo-
lia, sysisaraa Carex atrofusca tai tunturiängelmää 
Thalictrum alpinum. 

Kannan kehitys ja uhanalaisuus
Oikokaulasammalesta on Suomesta viisi löytöä 
luoteisilta kalkkituntureilta Enontekiön Lapista. 
Havainnoista kolme on 1960-luvulta: Termis-
järven Jollan Malla (1965), Kuonjarvarri (1966) 
ja Pihtsusjärvi (1968). Ainoa nykyhavainto on 
Korkean Jehkasin alueelta (2005), mistä sammal 
löytyi kahdesta lähekkäisestä paikasta kosteilta 
tunturirinteen kalkkipitoisilta maatöyräiltä.

Harvinaiselle oikokaulasammalelle sopivia 
elinympäristöjä on hyvin niukasti tarjolla Suo-
men Lapissa. Esiintymien uhkana ovat pieniä 
populaatioita hävittävät satunnaiset ympäris-
tömuutokset, ja ilmaston lämpeneminen lienee 
uhka arktisen oikokaulasammalen esiintymisel-
le Suomessa jatkossa.

Uhanalaisuus Euroopassa
EUR: R, EST: -, NOR: EN, SWE: VU 
Oikokaulasammal on Euroopassa harvinainen. 

Se on luokiteltu Norjassa erittäin uhanalaiseksi 
ja Ruotsissa vaarantuneeksi.

Suojelu
Oikokaulasammalen kolme vanhaa esiintymä-
paikkaa ovat Käsivarren erämaa-alueella. Kaksi 
uutta löytöpaikkaa Jehkasin alueella eivät ole 
suojeltuja. Oikokaulasammalen vanhat kasvu-
paikat tulee paikallistaa. Kaikkia esiintymiä tu-
lee seurata ja ne tulee ottaa huomioon Käsivar-
ren erämaa-alueen käytössä. Jehkasin esiintymät 
tulee suojella.

Synonyymit
-

Kirjallisuus 
Cronberg 1998l, Hakelier & Frahm 1976

Viittaus
Ulvinen, T. 2009: Trematodon laetevirens – vaa-
rantunut.

Trichocolea tomentella (Ehrh.) Dumort.

harsosammal, dunmossa 
Vaarantunut VU A1c+2c

Heimo: Trichocoleaceae Lahko: Lepicoleales Luokka: Jungermanniopsida

Tunnistaminen
Harsosammal on isokokoinen 5–12 cm pitkä, 
runsashaarainen, harsolehtinen, vaaleanvihreä 
maksasammal. Versot ovat maan myötäisiä tai 
pystyhköjä, kahteen kertaan sivulle haarautu-
via. Lehdet ovat tiheässä, höyhen mäisiä, lähes 
lavattomia ja neljään pitkä ripsiseen liuskaan 
jakautuvia. Pesäkkeenperä on pitkä, pesäke 
soikea ja punaruskea. 

Hieman samannäköisillä koral-
lisammalilla Ptilidium spp. on leh-
dissään selvempi lapa ja ne ovat 
väriltään ruskehtavia. Ne ovat 
kooltaan pienempiä ja kasvavat 
kangasmetsissä maalla, kivillä ja 
lahopuulla, sirokorallisammal P. 
pulcherrimum myös elävien pui-
den rungoilla.

Levinneisyys
Harsosammalen yleislevinnei-
syys on mereinen. Sitä on laajalti 
Euroopassa Keski-Venäjälle saak-
ka. Arktisia seutuja ja havumet-
sävyöhykkeen pohjoispuoliskoa 
sekä Välimeren ilmastoaluetta se 
kuitenkin karttaa. Kokonaisalue ulottuu Poh-
jois-Afrikkaan, Aasiassa Himalajalta Kiinaan, Ja-
paniin ja Uuteen Guineaan. Pohjois-Amerikassa 
sammalta on vain itäosissa. Harsosammalta ta-
vataan kaikissa Baltian maissa. Suomen lähialu-
eilla Venäjällä sitä tavataan Leningradin alueel-
la ja Karjalan tasavallassa Laatokan Karjalassa. 
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Skandinaviassa sammalta on alueen eteläosissa. 
Suomessa se on eteläinen, pohjoisrajan ulottues-
sa muita pohjoismaita kauemmaksi pohjoiseen. 
A– ES, EP–PK. 

Biologia
Harsosammal on kaksikotinen laji. Itiö-
pesäkkeitä syntyy erittäin harvoin, eikä niitä 
ole tavattu Suomen esiintymistä. Itujyväsiä ei 
muodostu. Sammal levinneekin ripsiliuskaisten 
lehtien murtokappaleiden avulla. Kaukolevintä 
lienee hidasta ja tehotonta. 

Harsosammal on monivuotinen, joskus laa-
jojakin kasvustoja muodostava laji. Se kasvaa 

varjoisissa lähteisissä korvissa, lähteen-
silmäkkeiden äärellä, lähde purojen varsilla 
ja kuusikoiden tihku painanteissa. Kasvu-
alusta on kosteaa tai märkää, happipitoista 
humusta. Sammal levittäytyy lähteiköillä 
myös märille lahopuille, kannoille ja sara-
mättäiden tyville. Esiintymät ovat yleensä 
melko pienialaisia. Sammalelle on hyötyä 
lähteisen paikan pienilmastosta: kasvukau-
si on pitkä eikä kasvualusta jäädy talvella. 
Monien seuralais lajien tapaan harsosammal 
on meillä pohjois rajoillaan jäänne lämpimil-
tä ilmastokausilta. Etelämpänä harsosammal 
kasvaa myös luhtakorvissa. 

Harsosammalen Trichocolea tomentella kasvupaikka Pohjois-Karjalassa Tohmajärvellä lähteisessä korvessa. KS
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Seuralaislajit
Harsosammalen seurassa viihtyy useita tihku-
pintojen tavallisia lajeja kuten korpilehvä sammal 
Plagiomnium ellipticum, lähdelehvä sammal 
Rhizomnium magnifolium, purosuikerosammal 
Brachythecium rivulare ja hetealvesammal Chilos-
cyphus polyanthos, toisinaan vaateliaat eteläiset 
poimulehvä sammal Plagiomnium undulatum ja 
lehtohavu sammal Thuidium tamariscinum sekä 
vaarantunut isolimisammal → Lophocolea biden-
tata var. rivularis. 

Kannan kehitys ja uhanalaisuus
Suomesta tunnetaan n. 190 harsosammalen 
esiintymää maan eteläosista Ahvenanmaalta 
Pohjois-Karjalaan. Suuri osa kasvupaikoista on 
Salpausselän ja muiden harjujen rinteiden alus-
tan lähteillä. Nykyisiä esiintymiä on n. 140, ja nii-
tä on kaikista eliömaakunnista, joissa laji esiin-
tyy. Koska harsosammalen esiintymiä Suomessa 
on kartoitettu järjestelmällisesti vasta viimeisten 
10 vuoden aikana, on uusien havaintojen määrä 
vanhoihin nähden suuri. Monet vanhoista esiin-
tymistä on tarkistettu 2000-luvulla, ja niistä mo-
nien on todettu jo hävinneen tai olevan niukkoja 
ja vaarassa hävitä kokonaan. Ahvenanmaalta 
on tiedossa viisi kasvupaikkaa, joista kaksi on 
nykyesiintymiä. Varsinais-Suomesta tunnetaan 
35 kasvupaikkaa, joista 26 on nykyesiintymiä. 
Tällä alueella on viimeisen vuosikymmenenkin 
aikana tuhottu useita harsosammallähteiköitä. 
Uudeltamaalta on tiedossa 16 kasvupaikkaa, 
joista kymmenkunta on nykyesiintymiä. Etelä-
Karjalasta laji on tunnettu yhdeksältä paikalta, 
joista kuudesta on nykyhavainnot. Satakunnas-
sa laji on kasvanut 17 paikalla, näistä 13 on myös 
nykyhavainto. Etelä-Hämeessä 30 esiintymäs-
tä 25 on uusia löytöjä. Etelä-Savon eteläosien 
harsosammallähteiköiden lähes 40 tunnetusta 
esiintymästä kolmisenkymmentä on edelleen 
olemassa. Etelä-Pohjanmaalta tunnetaan kaksi 
olemassa olevaa esiintymää. Pohjois-Hämeen 
yhdeksästä esiintymästä yksi on tuhoutunut. 
Pohjois-Savossa on vain yksi harsosammalen 
kasvupaikka Suonenjoella ja Pohjois-Karjalassa 
lajia on löydetty yhdeksältä paikalta.

Harsosammal on taantunut monin paikoin 
esiintymisalueellaan. Ojitukset, lähdepuro-
jen perkaukset, metsänkäsittely ja paikoin ra-
kentaminen ovat tuhonneet ja muuttaneet tai 
uhkaavat tuhota sen kasvuympäristöjä. Moni 
lähdepaikka on nykyisin kaivona. Tilanne on 
todettu myös Ruotsissa. Pohjaveden lisääntyvä 
käyttö saattaa olla tulevaisuudessa merkittävä 
uhka myös suojelualueilla. 

Uhanalaisuus Euroopassa 
EUR: LC, EST: LC, NOR: LC, SWE: NT
Harsosammalella on ilmeisesti elinvoimainen 
kanta vielä monessa Euroopan maassa. Ruotsis-
sa laji on taantunut ja luokiteltu silmälläpidettä-
väksi. Eurooppalaisille uhanalaislistoille laji on 
päätynyt Suomen lisäksi Portugalissa, Saksassa, 
Hollannissa, Latviassa ja Liettuassa sekä Venä-
jällä Karjalan tasavallassa. 

Suojelu
Harsosammalen nykyisistä esiintymistä vain 55 
on Natura 2000 -alueella tai muilla suojelualu-
eilla. Osalla suojelualueista on vankka ja elin-
voimainen kanta. Levinneisyys alueen pohjois-
reunalla suojeltuja ovat esiintymät Isojoen (EP) 
Lauhanvuorella, Äänekosken (PH) Kylmäpuron 
lähteillä, Liperin (PK) Jaamankankaan lehtokat-
tarasta Bromus benekenii tunnetulla lähteiköllä ja 
Ilomantsin Jorhonkorvessa.

Osa vanhoista esiintymäpaikoista on vielä 
tarkistamatta, ja tunnettujenkin esiintymien 
seurantaa on syytä jatkaa. Havainnot metsälain 
mukaisista kasvupaikoista tulee toimittaa met-
säviranomaisille. Lajin kasvupaikkojen suojele-
minen luonnonsuojelualueina edistää muunkin 
monimuotoisen lähteikkölajiston säilymistä. 
Vaikka metsälaki edellyttääkin lähdepaikkojen 
säästämistä metsänhakkuiden yhteydessä, mo-
net pienet lähteikköalueet odottavat suojelua 
esiintymän säilymisen varmistamiseksi. Suuri 
osa kasvupaikoista on jo muuttunut ojitusten 
vuoksi ja niitä uhkaavat kunnostusojitukset. 
Toisaalta mm. Nuuksion kansallispuistossa yk-
si esiintymä on kaivoksi rakennetussa lähteessä, 
joka on ennallistettu. Ennallistamistoimia läh-
teikön tilan elvyttämiseksi on kokeiltu Evon Life 
-hankkeessa Lammilla. Molemmissa ennallista-
miskokeissa harsosammalen on todettu ainakin 
kestäneen itse ennallistamistoimenpiteet ja mah-
dollisesti jopa hyötyneen niistä. Suomen harso-
sammalpopulaatioiden geneettistä muuntelua 
selvittäneen tutkimuksen mukaan pienissäkin 
esiintymissä on huomattavan paljon muuntelua 
ja erilliset esiintymät ovat toisistaan geneettisesti 
erilaistuneita. Näin ollen pientenkin esiintymien 
suojelu on lajin geneettisen monimuotoisuuden 
turvaamiseksi tarpeellista.

Synonyymit
 -

Kirjallisuus
Hallingbäck 1998m, Pohjamo, Korpelainen & 
Kalinauskaité 2008, Ulvinen 2002c

Viittaus
Ulvinen, T. 2009: Trichocolea tomentella – vaa-
rantunut. 
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Ulota drummondii (Hook. & Grev.) Brid. 

uurretakkusammal, vittandad ulota
Hävinnyt RE

Heimo: Orthotrichaceae Lahko: Orthotrichales Luokka: Bryopsida

paisto muodostuu pelkästään 
ulkosuu varuksesta, sisäsuuva-
rus puuttuu kokonaan tai on 
surkastunut. Uurretakkusam-
mal muistuttaa ulkonäöltään 
etenkin monimuotoista tammi-
takkusammalta U. crispa, joka 
voi esiintyä samoilla kasvupai-
koilla. Sisäsuuvarus on tällä la-
jilla hyvin kehittynyt, ja ruskeh-
tava tai vaalea ulkosuuvarus 
on kuivana taakse kiertynyt. 
Tammitakkusammaltuppaista 
puuttuu punertava häive, ver-
sot ovat pystyjä myös tuppaan 
reunassa ja lehdet suhteellisesti 
kapeampia, kuivina selvemmin 
kähäriä. Lisäksi uurretakku-
sammalen itiöt ovat hieman 
suurempia kuin tammitakku-
sammalella. 

Tunnistaminen
Uurretakkusammal on vanhojen lehtipuiden 
rungoilla n. 1–2 cm korkuisina tuppaina kas-
vava kärkipesäkkeinen lehtisammal. Tuppaissa 
on häivähdys punertavaa sävyä, ja tuppaan reu-
nan versot ovat rönsymäisesti alustanmyötäisiä. 
Lehdet ovat suippoja, mutta varsinkin tyvipuo-
lesta melko leveitä. Ne ovat jokseenkin terä-
väkärkisiä ja reunoilta suoria tai vain hieman 
taakäänteisiä. Kuivina lehdet ovat käyristyneitä, 
kosteina jokseenkin suoria. Itiöpesäkkeet ovat 
muiden takku sammalten tapaan pitkäperäisiä ja 
pitkä kaulaisia, kuivina uurnamaisesti suupuo-
lelta kuroutuneita, jolloin pesäkkeen kahdeksan 
pitkittäisuurretta ovat hyvin näkyvillä. Itiöt ovat 
kooltaan 24–28 µm.

Läheisistä lajeista uurre takku sammal eroaa 
itiöpesäkkeen suu varuksen perusteella: sen 
hampaat ovat väriltään puhtaan valkoisia ja 
ne sojottavat kosteana pystyssä tai ovat sisään-
kiertyneitä, kuivina vain vähän kähäriä tai 
taipuneita. Lisäksi uurre takku  sammalen ham-
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Levinneisyys
Uurretakkusammal kasvaa Luoteis-Euroopassa, 
Pohjois-Amerikassa ja Japanissa. Baltian mais-
sa sammalta tavataan Virossa. Tanskassa se on 
harvinainen. Skandinaviassa laji on läntinen ja 
lehtimetsä vyöhykkeeseen keskittynyt, levin-
neisyyden pohjoisraja tulee vastaan tammivyö-
hykkeessä. Suomessa sammal on levinneisyys-
alueensa koillisreunalla, ja se on löydetty vain 
kahdesta paikasta Ahvenan maalta. A. 

Biologia
Uurretakkusammal on yksikotinen ja muodos-
taa itiöpesäkkeitä yleisesti. Suurehkot itiöt so-
veltunevat hyvin paikalliseen levintään. Myös 
kaukolevintä lienee lajille mahdollista. 

Uurretakkusammal on Suomessa kerätty 
vanhoilta koivunrungoilta hakamaisesta tai lai-
dunnetusta metsästä. Muualla laji suosii pienil-
mastoltaan kosteita suojaisia metsäympäristöjä 
ja viihtyy myös muilla lehtipuilla, etenkin haa-
valla, tammella, pähkinäpensaalla ja raidalla. 

Seuralaislajit
Seuralaisina voivat kasvaa esimerkiksi tammi-
takkusammal, runkokarve sammal Frullania dila-
tata, viiruhiippasammal → Orthotrichum striatum 
ja tikanhiippasammal O. speciosum. 

Kannan kehitys ja uhanalaisuus
Suomessa uurretakkusammal on tunnettu vain 
Ahvenanmaalta kahdesta paikasta Saltvikis-
ta (Andtböle, Borgö berg 1858, 1863, Sonröda 
1865). Lajia on etsitty myöhemmin tuloksetta, 
vaikka sille sopivantuntuisia elinympäristöjä on 
saarimaa kunnassa edelleen hyvin tarjolla.

Meillä levinneisyysalueensa reunalla esiin-
tyvän uurretakkusammalen häviämisen syynä 

on todennäköisesti lajin kasvualustaksi sopivien 
vanhojen lehtipuiden, etenkin koivujen vähe-
neminen perinteisen maankäytön muutosten 
ja metsänkäsittelyn vuoksi. Häviämiseen ovat 
mahdollisesti vaikuttaneet myös ilmansaasteet, 
etenkin hapan laskeuma. 

Uhanalaisuus Euroopassa 
EUR: LC, EST: DD, NOR: LC, SWE: LC
Uurretakkusammal ei ole uhanalainen Euroo-
passa. Se on kuitenkin luokiteltu vaarantuneeksi 
Puolassa, ja Suomen tapaan sen on todettu hä-
vinneen Saksasta. Sillä on vankka elinvoimainen 
kanta mereisillä alueilla mm. Norjassa, Irlannis-
sa ja Skotlannissa. Ruotsissa lajia pidetään luon-
toarvoja osoittavana, mutta se ei ole mukana 
uhanalaisten lajien listoilla. Hollannissa se on 
silmälläpidettävä. 

Suojelu 
Tunnetut kasvupaikat eivät sijaitse luonnonsuo-
jelualueilla. Lajia tulee edelleen etsiä Ahvenan-
maalta ja muualta lounaisesta Suomesta. Mikä-
li uusia esiintymiä löydetään, tulee ne suojella 
luonnonsuojelualueina. 

Synonyymit
-

Kirjallisuus 
Bomansson 1900 

Viittaus
Syrjänen, K. 2009: Ulota drummondii – hävin-
nyt. 

Weissia squarrosa (Nees & Hornsch.) Müll.Hal. 

törrösykerösammal, spärrkrusmossa
Hävinnyt RE

Heimo: Pottiaceae Lahko: Pottiales Luokka: Bryopsida

Tunnistaminen
Törrösykerösammal on n. 5 mm korkuinen 
kapea lehtinen kärkipesäkkeinen lehti sammal, 
joka esiintyy usein löyhinä kasvustoina. Leh-
det ovat pitkiä ja kapeita, keski suoni kärjestä 
terävänä esiinpistävä. Lehdet ovat taakäänteisiä 
tai alaskiertyneitä, reunoiltaan tasaisia tai ylä-
osasta sisään kääntyneitä, ja ne sijaitsevat ver-
sossa melko etäällä toisistaan. Harsuissa versois-
sa on usein lyhyitä rönsymäisiä harvalehtisiä 
haaroja. Itiö pesäkkeen vaalea suora perä on n. 

4 mm pitkä. Suu osastaan kaven-
tuneesta munan muotoisesta itiö-
pesäkkeestä puuttuu suuvarus, ja 
sen ulko pinnan solut ovat hyvin 
ohut seinäisiä. Pesäkkeen suuta 
peittää ehyt kalvo. Itiöt ovat kool-
taan 20–27 µm. 

Törrösykerösammal muis-
tuttaa törmäsykerö sammalta 
W. brachycarpa, jolla myös on 
kapeasuinen, kalvollinen ja suu-
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varukseton itiö pesäke, mutta sillä pesäkkeen 
pinnan solut ovat paksu seinäisiä. Törmäsyke-
rösammalella lehdet ovat versossa tiheämmäs-
sä, niitä on runsaammin eivätkä ne ole samaan 
tapaan taakäänteisiä. Lisäksi siltä puuttuvat 
harvalehtiset kapeat sivuhaarat. 

Levinneisyys
Törrösykerösammal on Euroopassa koto-
peräinen laji, jonka esiintymisen painopiste 
on Keski- ja Länsi-Euroopassa, idässä sitä on 
Tšekkiin ja Romaniaan saakka. Se tunnetaan 
myös Israelista. Baltiassa lajia tavataan Liettu-
assa ja Virossa. Pohjois  maissa törrösykerösam-
mal kasvaa Tanskassa sekä Norjan ja Ruotsin 
eteläosissa hyvin paikoittaisena ja harvinaisena. 
Suomessa se on kasvanut levinneisyysalueensa 
koillisreunalla Ahvenanmaalla. A. 

Biologia
Yksikotinen, lyhytikäinen törrösykerösammal 
tuottaa yleisesti itiöpesäkkeitä. Melko suuret itiöt 
levinnevät pääsääntöisesti vain lähi ympäristöön. 
Kalvon sulkema hauras rakenteinen itiöpesäke 
voi olla myös sopeuma levintään laiduntavien 
eläinten välityksellä. Kostea savimaa tarttuu 
eläinten jalkoihin, ja maan mukana kulkeutu-
vat kokonaiset pesäkkeet tai rikkipoljetuista pe-
säkkeistä vapautuneet itiöt eläinten tallaamille 
paikoille.

Törrösykerösammal on kerätty meillä ojasta 
hiekan- ja savensekaiselta maalta. Iso-Britannias-
sa sen mainitaan viihtyvän kostealla, tavallisesti 
ei kuitenkaan kalkkipitoisella savisella maalla 
pellonlaidoissa, avoimilla kesannoilla sekä lam-
pien ja kanavien laiteilla. Ruotsissa laji kasvaa 
kostealla, paljaalla savi maalla pellonreunoissa, 
lampareiden tuntumassa ja ajoittain kuivahta-
vissa karjan juottoallikoissa. Vaikka kasvuym-
päristöt vaikuttavat melko tavanomaisilta, laji 
lienee elintavoiltaan vaatelias. 

Seuralaislajit
Törrösykerösammalen seuralaisina voivat kas-
vaa mm. orvon sammal Pseudephemerum nitidum 
ja etelän resusammal Fossombronia wondraczekii.

Kannan kehitys ja uhanalaisuus
Törrösykerösammal on löydetty Suomessa kah-
delta paikalta Ahvenanmaalta Saltvikin pitäjästä 
1888–1890. Lajia ei tiettävästi ole myöhemmin 
näiltä paikoilta huolellisesti etsitty. Lyhytikäi-
nen ja leviämiskyvyltään rajoittunut törrösyke-
rösammal on altis umpeenkasvulle, elinympä-
ristöjen kuivahtamiselle ja maankäytön muutok-
sille. Väkilannoitteet ja torjunta-aineiden käyttö 
lienevät lajille haitallisia ja salaojituksen ohessa 
yksi mahdollinen syy lajin häviämiseen.

Uhanalaisuus Euroopassa 
EUR: R, EST: R, NOR: EN, SWE: NT 
Törrösykerösammal ei ole harvinaisuudestaan 
huolimatta uhanalainen Euroopassa. Se on luo-
kiteltu erittäin uhanalaiseksi Norjan ohella Lu-
xemburgissa ja Iso-Britanniassa, ja Tšekissä sitä 
pidetään vaarantuneena. Ruotsissa ja Saksassa 
se on silmällä pidettävä ja Virossa ja Puolassa 
harvinainen. Laji on luokiteltu uhanalaiseksi 
myös Belgiassa ja Itävallassa. Hollannista se on 
hävinnyt. Iso-Britanniassa laji on ollut paikoin 
tavallinen, mutta laji on taantunut siellä rajusti 
viimeisenä 40 vuotena.

Suojelu 
Törrösykerösammalen vanhat kasvupaikat eivät 
ole suojelualueilla. Muiden harvinaisten paljaan 
maan lajien tapaan törrösykerösammalta tulee 
edelleen etsiä sopivilta kasvupaikoilta Ahve-
nanmaalla. 

Synonyymit
Hymenostomum squarrosum Nees & Hornsch.
Mollia squarrosa (Nees & Hornsch.) Lindb. 

Kirjallisuus
Bomansson 1900, Church ym. 2001, Hallingbäck 
1998w

Viittaus
Syrjänen, K. 2009: Weissia squarrosa – hävin-
nyt. 
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Zygodon conoideus (Dicks.) Hook. & Taylor

etelänuurresammal, atlantärgmossa
Erittäin uhanalainen EN §  •  B1+2c

Heimo: Orthotrichaceae Lahko: Orthotrichales Luokka: Bryopsida

an soikeita ja uurrepintaisia. Itiöt 
ovat kooltaan 18–20 μm. Pesäk-
keitä muodostuu harvoin. 

Etelänuurresammalelle lähei-
sen viheruurresammalen → Z. 
viridissimus itujyväset ovat pitkän 
soikeita, niiden soluissa on pitkit-
täisiä väliseiniä. Soluseinät ovat 
väriltään tavallisesti vihertäviä 
tai ruskehtavia. Kalliouurresam-
malella Z. rupestris itujyväset ovat 
suhteellisen lyhyitä (3–5 solua) ja 
niiden väliseinät ovat ruskehta-
via.

Levinneisyys
Etelänuurresammal kasvaa har-
vinaisena Pohjois-Amerikassa ja 

Tunnistaminen
Etelänuurresammal on pienikokoinen, tavallises-
ti muutaman millimetrin korkuisina, vihreinä tai 
kellanvihreinä tuppaina tai yksittäisinä versoina 
kasvava kärkipesäkkeinen lehtisammal. Lehdet 
ovat suikeita ja kapenevat teräväksi kärjeksi. 
Keskisuoni ulottuu lähelle lehden kärkeä. Leh-
det ovat kuivana toisiaan vasten painautuneita 
ja spiraalimaisesti kiertyneitä, kosteana sivul-
le siirottavia. Lehtisolut ovat paksuseinäisiä ja 
niissä on korkeita papilleja. Lehden kärkiosassa 
solukko erottuu epäselvästi. Sammalen tunnis-
taa parhaiten lehtihankoihin ja juurtumahapsiin 
muodostuvista sukkulamaisista, n. 70 μm pit-
kistä itujyväsistä. Ne muodostuvat 5–7 solusta, 
joiden väliseinät ovat läpikuultavan värittömiä. 
Itujyväsen soluissa ei ole pitkittäissuuntaisia vä-
liseiniä. Itiöpesäkkeet ovat pitkäperäisiä, kape-
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Aasiassa. Euroopassa sammal esiintyy lähinnä 
ilmastoltaan mereisissä länsiosissa ja esimerkik-
si Brittein saarilla se on paikoin melko yleinen, 
mutta Saksassa hyvin harvinainen. Se tunnetaan 
myös Färsaarilta, ja Tanskassa sitä on monin pai-
koin. Baltian maista sitä ei ole löydetty. Sam-
malesta on n. 30 havaintoa Norjan luoteisosis-
ta Atlantin rannikon läheisyydestä, ja Ruotsin 
länsiosista se tunnetaan harvinaisena Skoonesta 
Taalainmaalle. Suomessa etelänuurresammalta 
esiintyy hyvin harvinaisena Ahvenanmaalta 
Perä-Pohjanmaalle. A, V, PS, PK, Kn–PeP.

Biologia
Etelänuurresammal on kaksikotinen, eikä sillä 
ole tavattu itiöpesäkkeitä Suomessa. Levintä 
itiöiden avulla lienee harvinaista ja tapahtu-
nee pääasiassa itujyvästen avulla. Itujyväset 
ovat suhteellisen kookkaita, eivätkä siten juuri 
edesauta kaukolevintää.

Etelänuurresammal kasvaa suurimmassa 
osassa levinneisyysaluettaan pääasiassa epifyyt-
tinä lehtipuiden ja pensaiden emäksisellä kaar-
nalla (erityisesti pyökillä, seljoilla ja saarnella). 
Suomessa sammalta on havaittu lähinnä kallio-
kasvupaikoilta. Varsinais-Suomessa Nauvossa 
sammal on löydetty pohjoiseen suuntautuneelta 
emäksiseltä rapaumakalliolta. Pohjoisempana 
havainnot ovat serpentiniittikallioilta, joissa 
sammal kasvaa varjoisilla, paljailla ja kosteudel-
taan vaihtelevilla seinämäpinnoilla, onkaloissa 
ja uurteissa. Pohjois-Suomen esiintymäpaikoilla 
sammal kasvaa usein hyvin niukkana, ja kasvus-
toissa on havaittavissa yksittäisiä sammalverso-
ja ja juurtumahapsistoa.

Seuralaislajit
Tavallisimmin etelänuurresammal kasvaa ohu-
essa sammalpeitteessä suikalesammalen Metz-
geria furcata ja pikkukastesammalen Plagiochi-
la porelloides kasvustoissa. Muita seuralaisia 
ovat muun muassa seittisammal Blepharostoma 
trichophyllum, sirosuikerosammal Brachytheci-
astrum velutinum, pikkukiiltosammal Isoptery-
giopsis pulchella, pikkulimisammal Lophocolea 
minor, kantolaakasammal Plagiothecium laetum, 
pohjanvaskisammal Pseudoleskeella papillosa, 
haapasuomusammal Radula complanata sekä 
isokämmensammal Tritomaria quinquedentata.

Kannan kehitys ja uhanalaisuus 
Etelänuurresammalta on löydetty Suomesta 16 
paikalta, joista kaikista paitsi Ahvenanmaan 
Sundin (1875) esiintymästä on nykyhavaintoja. 
Sundin Bergön esiintymä on ollut erittäin niuk-
ka eikä siitä ole löydetty etsittäessä uudelleen, 
joten sammal on katsottu hävinneeksi Ahvenan-
maalta. Nauvon Berghamnista (V) on äskettäin 

(2004) löydetty niukka esiintymä rapaumakal-
liolta. Pohjois-Savosta sammal on löydetty Nil-
siästä. Pohjois-Karjalasta etelänuurresammal 
on havaittu yhteensä kuudella paikalla Kaavin, 
Polvijärven, Rautavaaran ja Valtimon serpen-
tiniittikallioilta. Kainuusta sammal tunnetaan 
serpentiniittikallioilta Puolangalta (Repokalli-
olta 1996 ja Kapustakalliolta 2001) ja Paltamosta 
(2005). Oulun Pohjanmaalla sammal kasvaa Pu-
dasjärvellä Pitämävaaran serpentiniittikallioilla 
(1990, 1991) ja Ahmakallionvaaralla (1991). Perä-
Pohjanmaalta havaintoja on Keminmaan Keski-
Penikalta kahdelta paikalta (1987, 1992).

Etelänuurresammalen uhanalaisuuden syinä 
ovat metsänkäsittelytoimet ja kallioiden louhin-
ta. Sammalen kasvustot ovat pieniä ja muodos-
tuvat usein vain vähistä kasvullisista versoista. 
Pienet esiintymät ovat alttiita häviämiselle sa-
tunnaistekijöiden vuoksi. Suomessa uurresam-
malten esiintymiä uhkaavat edelleen lähinnä 
metsänkäsittelytoimet, kallioiden louhinta ja 
kalliokiipeily. Uhkatekijöinä ovat myös ilman 
epäpuhtauksien rehevöittävät ja happamoitta-
vat vaikutukset. 

Uhanalaisuus Euroopassa
EUR: LC, EST: -, NOR: LC, SWE: VU 
Etelänuurresammal ei ole uhanalainen Euroo-
passa. Suomen ja Ruotsin lisäksi sammal on luo-
kiteltu vaarantuneeksi myös Luxemburgissa. 

Suojelu
Pudasjärven Pitämävaaran länsipuolinen Portin-
kurun alue on seutukaavassa varattu virkistys- 
ja luonnonsuojelualueeksi ja se kuuluu Maase-
län Natura 2000 -alueeseen. Ahmakallionvaaran 
esiintymä kuuluu Syötteen kansallispuistoon ja 
Keminmaan Keski-Penikan esiintymä soiden-
suojelualueeseen. Suojelematta ovat Nauvon 
Berghamnin, Nilsiän, Puolangan Repokallion ja 
Kapustakallion sekä useimmat Pohjois-Karjalan 
esiintymät. 

Suojelualueiden ulkopuolisille kasvupaikoille 
tulee perustaa suojelualueita. Sammalen suojele-
miseksi tulee metsänhakkuista pidättyä kasvu-
paikkojen läheisyydessä. Esiintymien tilaa tulee 
seurata. Lajia kannattaa myös vielä etsiä alueilta, 
missä on serpentiniitti- ja rapaumakallioita.

Synonyymit
-

Kirjallisuus
Cronberg 1998m, Virtanen & Wahlberg 2001

Viittaus
Virtanen, R. 2009: Zygodon conoideus – erittäin 
uhanalainen.
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Zygodon viridissimus (Dicks.) Brid.

viheruurresammal, liten ärgmossa
Vaarantunut VU §  •  A1c

Heimo: Orthotrichaceae Lahko: Orthotrichales Luokka: Bryopsida

la, varjoisilla kallioseinämillä. 
Maamme eteläosista on havain-
toja mm. kalkkikivilohkareilta ja 
valoisien kallioseinämien raoista 
sekä myös varsin happamiltakin 
kallioilta. Pohjoiset kasvupaikat 
ovat dolomiittisia kalkkikallio-
seinämiä, joissa sammal kasvaa 
suojaisissa kallion painaumissa 
varjoisilla tai puolivarjoisilla sei-
nämillä. Painaumat ovat kuivia ja 
sadevesi kostuttaa niitä harvoin: 
viheruurresammal sietää hyvin 
kuivuutta.

Seuralaislajit
Varsinais-Suomen kalliokas-
vupaikoilla seuralaisena on havaittu kivikut-
risammal Homalothecium sericeum. Kainuun 
kasvupaikoilla seuralaisina on kalkkialustan 
sammalia kuten kalkkikahtaissammal Distichi-
um capillaceum, kielikellosammal Encalypta strep-
tocarpa, kalkkikiertosammal Tortella tortuosa ja 
haapasuomusammal Radula complanata, sekä 
jäkäliä kuten viherkultajäkälä Caloplaca flavovi-
rescens, punavahajäkälä Gyalecta ulmi, siimesjä-
kälä Heterodermia speciosa ja rupujäkälä Synalissa 
symphorea. Koillismaalla kalkkipahtaseinämällä 
seuralaisina on havaittu kivikutrisammalta ja 
paasisammalia Schistidium spp. 

Kannan kehitys ja uhanalaisuus
Kaikkiaan viheruurresammalta on löydetty 
maastamme noin kahdeltakymmeneltä paikal-
ta, joista 11:sta on nykyhavaintoja. Ensimmäi-
set viheruurresammalhavainnot Suomesta ovat 
Ahvenanmaalta. Sammalta on kerätty Sundista 
kallioseinämältä (1875) ja Saltvikin Kvarnbosta 
(1887). Viimeksi sammal on kerätty Brändön 
Norra Härholmenilta (1995). Varsinais-Suomes-
ta on havainto Nauvon Pensarista vuodelta 1940 
(muoto stirtonii) sekä uudehkot havainnot Lil-
landetin Dalkarbystä (1988), Korppoon Kulmin 
saaresta (1993) ja Nauvon Berghamnin saaresta 
(2004). Pohjois-Karjalasta viheruurresammal 
on löydetty Kaavin Niinivaaran Lauttamäestä 
serpentiinikalliolta (1933), mistä kerätty näyte 
määritettiin alun perin kalliouurresammaleksi. 
Kainuun varhaisin havainto on Kajaanin Au-
ralasta (1871). Kasvupaikka ei kuitenkaan ole 
tarkasti tiedossa, eikä sammalta ole etsinnästä 

Tunnistaminen
Viheruurresammal on pienikokoinen (0,5–2 cm), 
vihreinä tai tummanvihreinä tuppaina tai tyyny-
mäisinä kasvustoina kasvava kärkipesäkkeinen 
lehtisammal. Lehdet ovat tasasoukkia, kuivina 
vartta vasten painuneita ja kiharaisia, kosteina 
siirottavia. Lehtisolut ovat vahvasti papillikkai-
ta. Lehtihankoihin ja juurtumahapsiin syntyy 
monisoluisia itujyväsiä (n. 70–100 μm pitkiä). 
Ne muodostuvat 5–7 solusta, joiden väliseinät 
ovat ruskehtavia, ja soluissa on yleisesti myös 
pitkittäissuuntaisia suoria tai vinoja väliseiniä. 
Pesäkeperät ovat pitkiä. Pesäkkeet ovat harvi-
naisia, muodoltaan kapean soikeita ja sileäpin-
taisia. Itiöt ovat kooltaan 14–16 μm.

Lajista tunnetaan muoto, jolla lehden keski-
suoni levenee lehden kärjessä ja on ulospistävä 
(f. stirtonii). Sen taksonominen asema on vielä 
puutteellisesti selvitetty. Etelänuurresammalen 
→ Z. conoideus itujyvästen solujen väliseinät ovat 
läpikuultavia ja vaaleita. Kalliouurresammalella 
Z. rupestris itujyväset ovat lyhyempiä, väriltään 
ruskehtavia, ja pitkittäissuuntaisia väliseiniä ei 
yleensä esiinny lainkaan, joskus yksittäisessä 
solussa voi olla väliseinä.

Levinneisyys
Viheruurresammal esiintyy laajalle levinneenä 
Pohjois-Amerikassa, Aasiassa ja Euroopassa. Se 
on yleisin ilmastoltaan mereisillä ja lauhkeilla 
alueilla. Euroopan pohjoisosissa se tunnetaan 
Islannista, Färsaarilta, Norjan länsiosista, Tans-
kasta, Ruotsin etelä- ja lounaisosista sekä Virosta 
ja Latviasta, mutta ei Venäjältä Suomen lähialu-
eilta. Suomessa viheruurresammal esiintyy hy-
vin harvinaisena Ahvenanmaalta Koillismaalle. 
A, V, PK, Kn, Ks.

Biologia
Viheruurresammal on kaksikotinen. Itiöpesäk-
keitä muodostuu harvoin, eikä niitä tunneta 
Suomen esiintymistä lainkaan. Kaukolevintä 
itiöiden avulla lienee vähäistä, vaikka itiöiden 
pienehkö koko edesauttanee sitä. Viheruurre-
sammal muodostaa itujyväsiä säännöllisesti. 
Itujyväset ovat suhteellisen kookkaita, ja ne toi-
mivat leviäiminä lähialueille. 

Viheruurresammal on pääosassa levinnei-
syysaluettaan jalojen lehtipuiden rungoilla 
kasvava epifyyttisammal. Levinneisyytensä 
pohjoisrajalla se kasvaa yleensä kalkkipitoisil-
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huolimatta onnistuttu löytämään. Paltamon 
Mölkässä (1989, 1995) sammal kasvaa kalkkipi-
toisella kallioseinämällä. Sotkamossa Jormasjär-
ven Ketrisaarella (1989, 2004) esiintymä koostuu 
useista kymmenistä tupasmaisista kasvustoista, 
ja läheisellä Iso-Kohvorin saarella (1993, 2004) 
on hieman niukempi esiintymä. Varhaisimmat 
viheruurresammalkeruut Koillismaalta ovat 
Päähkänänkalliolta ja Jyrävältä vuodelta 1883. 
Päähkänänkalliolla sammal on havaittu aina-
kin vielä 1992. Viheruurresammalesta on vanha 
keruu myös Kuusamosta Juuman Hautaniityn-
vuomasta (1938). Vuodelta 1993 on havaintoja 
kahdelta uudelta paikalta Aventojoen suun do-
lomiittikalliolta ja Juuman vuomien itäpuolisilta 
kalkkikallioseinämiltä.

Viheruurresammalen uhanalaisuuden syynä 
ovat mm. metsien puulajisuhteiden muutokset 
kasvupaikkana olevien kallioiden edustalla. 
Lajin esiintymät maassamme ovat pääasiassa 
kivialustoilla ja kallioedustojen hakkuut ovat 
saattaneet hävittää lajille sopivia elinympäris-
töjä. Uhkatekijöinä nykyesiintymille ovat kai-
vostoiminnan ohella rakentaminen ja tietyillä 
kasvupaikoilla kallioedustan metsänkäsittely.

Uhanalaisuus Euroopassa
EUR: LC, EST: LC, NOR: LC, SWE: LC
Viheruurresammal ei ole uhanalainen Euroopas-
sa. Se on kuitenkin luokiteltu vaarantuneeksi 

Saksassa ja Unkarissa sekä harvinaiseksi Espan-
jassa ja Puolassa. 

Suojelu
Nykyesiintymistä Ahvenanmaan Brändön 
esiintymää ei tiettävästi ole suojeltu, kuin ei 
myöskään Nauvon esiintymiä. Korppoon Kulm 
on Natura 2000 -aluetta. Kainuussa Paltamon 
Mölkän esiintymä on luonnonsuojelualueella 
ja Sotkamon Ketrisaaren kasvupaikka kuuluu 
piskuiseen Natura 2000 -alueeseen. Ketrisaaren 
ja Iso-Kohvorin esiintymät on rajattu erityisesti 
suojeltavan lajin esiintyminä. Koillismaan esiin-
tymät sijaitsevat Oulangan kansallispuistossa.

Suojelualueiden ulkopuolella olevat esiinty-
mät tulee suojella. Eräät epätarkat esiintymät on 
yritettävä paikallistaa, ja esiintymien tilaa tulee 
seurata. 

Synonyymit
-

Kirjallisuus
Laaka-Lindberg & Ryömä 2004, Virtanen & 
Wahlberg 2001

Viittaus
Virtanen, R. 2009: Zygodon viridissimus – vaa-Zygodon viridissimus – vaa- – vaa-
rantunut.
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