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Isolähteenpuro sammalten
elinympäristönä

Kannonkosken Isolähteenpuro on
Narura 2000 -kohde. joka käsirräa
korpimaisen, lähdevaikurreisen
puronvarren sekä lähdeleton, jon-
ka vedet virlaavat pientä virtäus-
juottia myöten Isolähteenpuroon.
Kyseinen lähdeletto (kuva l) tu-
h tutkittavaksi vuonna 2004, kun
sen sammalia ja selkärangattomia
eläimiä selvitettiin Suomen vm-
päristökeskuksen pienvesiprojek-

tissa. Lähdeletto osoittautui he-
ti ensi silmäyksellä merkittäväk-
si poikkeuksellisen sammallajis-
tonsa ansiosta. Tämän ki4'oituk-
sen tarkoituksena on esitellä Iso-
lähteenpuron sammalyhteisö, eri-
tyisesti kaksi merkittävää maksa-
sammallajia. tunlurikinnassarn-
ma\ (Scapania uliginosa, kuva 2)ja haaraliuskasammal (Riccardia
nulrifida).

Kannonkoski kuuluu pohjois-
Hämeen eliömaakuntaan ja kes-
kiboreaaliseen Pohjanmaan vyö-

hykkeeseen. Isolähteenpuron läh-
deletto (698207:41510) sijaitsee
Kannonkoskella, Kannonsahan
itapuolella. Lähteeseen purkau-
tuva pohjavesi suodattuu itäpuo-
liselta glasifluviaaliselta hiejcka-

V Kuva l. Kannonkosken Isolähteen-
puronarvokaslähdeletto. Valokuvat
J. Salmela 22.YL2005.

V Fig. 1. Isolähteenpuro spring fen in
Kannonkoski, a remarkable habitat.

Photographs J. Salme1a.



kankaalta''ialähdeletto onpääosin mal (Harpl.nthys flotovianus), pai\ka pitäisi ehkä nimetä lähde-tihkupintamaista' hyllyvaa riÅpi- i;; "t myös Suomen kansarn- suoksi (Eurola ym. 1995)? Hvr_
ja vätipintaa noin 

"Lotrn.n' uäiin ,";i;.". vairuutaji f Uf uinJn, y,n lyvättä ja rihkupinraisetra Iähteät_alalla' Lähdeletolta vedet virtaa- zöoi\ rana"r"iåL våpi.iiä *r tä saa ärkunsa kaksi pientä vir-vat kahta pientä' hiekka- ja kari- ri"tiit, rahkasammäiiä"i^irr"-i- rausjuottia, joten luokitteru lähtei-kepohjaista.iuottia m,yötenlsoläh- 
"it"ia;r."_Vfrt.ya"rra. 

-' -' "* 
köksi lienee paikallaan. Leimalli_teenpuroon' Ymnäröivällä puus- raqqgLtåi r".ä"ryhteisö on set, runsaat raJit ovatjoko mesoeu-toisetta suora puusron pohljapin- ri.i.'nl'iniåin..',.äär,å"å'"ij"i, ;;r* ir",iå;iiånru,nrur. ,irpi_ta-ala on 10 m2ha' ja tö ttooÅtutt t"n,'u..,rttuin karujen rårrt.'ra"n sirppisammal, iettolehvasammal)mänrivstä (Pinus svhestris), kata- (tu"tu.ir.l.rnÄ;uä-är)' ,ätä" .t.- tai-mesotrofeja (hetesirppisammaljasta (Juniperus iommuniij, t oi- ili;;;i;:#ä"ääåä'"rrltir" 

"- rwarnstorfia'exånnutataf,tunturi_vuista (Betuta spp')' kuusesiä qi ä1,ätr9r Gh;"i;;;l'; iåäå:.i i* kinnassammal),1a eurro't kalkin_cea abies)' pihla'iasra (Sorbus au- lt'riä'.r.rir. r-'uulåriurr.år"#rur. 
;yg;1arajjr.pruii.,uu,. Eurora ym.cuparia) ia paiuisra (Salrx spp.r. j"nor.fl" 

^^_iÅ""iiiiä*,),r* (t995) rai Ljtvinen ym. 12002) ei_Toukokuun alussa 
-2004 

lar,lå." ')r)"r')orur.aruml. 
rimpisirppi- vär ore maininneer harvinaisenveden lämpötila oli 5'5'c ja syys- iå--ä1)- s"--"1rt"tiu""ruulr- haaraliuskasammalen trofialuo-kuussa 7'7 oc' u'n"i.,l:tLr]iii:. 

iios;,in"' p.r,årn*å"äi",i"irr, kit^t;, ;;ä'urioirin rajin suo_ta muuttujista seuraavat mitattiin aeynteiso,ia, ;"irä-åJäå-"rtt" sivan mesoeutrofiaa. vaikka Iso_toukokuussa 2004: pH 6,0' sah- ä;ii; $"nqry;;i$yrå,1ä" iri, rähteenpuron rähåeletto ei serväs_könjohtokvkv 2'2 mstm' attulini- 'intÅotx 
- pot tii o'tiiiåå -itr- ti sovi mihinkään nykyisen luokit-reerri 0.' mmo'. väri 30 mg pt, 

"iiii."ra"r,, (p;;;;;"iöä,i:ai"^ relun karegoriaan. on tähderrä eh_
l' kokonaislosfori 2 ptg/l ta täro- ä'itirrr.lr"J l'söäiär"""i,r""r.r ka pidetraia meioeutrofrsena räh_naistvppi 120 !g/l (Jaii ilmonen, ;t;ö; tnarin saÅilr"ä.iäåa- teikkönä (Eurora ym. r995), huo_henkkoht tiedonanto) ;uåry;ffi**l'*'* ffli'å.,,yi1;å'gtx,rmh:rsorähreenpuron ri"il[T11"i"xffi]l,Tä#H lliru:,**;r#_r*"ä3Tt_lähdeleton sammalista ja :iöl;"-ti^,,*rp"#iri,äåvr,"i rät,;^t"#iäiinr.or-ion(kås_ruokirterusta 

:0j,1 
Åil;iii,*ä, ä,iäö;'J; ffi'";;d#;lliå',r0"1 mesoeu_

rsorähteenpuron rähderetorta ta- iX#t;'Xn[t"",:'#'/ffir",::lilX- [;iå'rTit*:ilC*i*l#-vattiin vhteensä vhdeksän rehri- ;;;;;u-ån;;ä;åyJ"";;;ii:r- reiden r.asuiirlr."iurrrokiruksessasammallajia ja yhdeksän maksa- t'".*. 
,r<.tr,i suåÅ.ro."'unut rsorähteenpuro sopinee parhairensammallajia (taulukko 1)' Lähde- tin ätauo."*rir.r-"yärryklär cardaminä - MoÅtion-arlianssinleton nnsaimmar taiit otiä'tei- or"riiä. ,r"uåä., äli';;iirä; scapanierum uriginosae_ryhmään'i!ii;iw:!,^gn?,i#,{::;^!; 

ffii',",HffT,XT-"ffif *l'l"l. lZechmeister &Mucina löo+)
(5;corpidium revolvens-).' helerah_ f,.'ri, iS.rii l9ö;j.;;;ilril ll;l
i:T::#j:^{i;!,::':^nte*iliFs",*i;:n{##ru;x.runturikinnassammar ja
torfia yymentosa), haaråliuska- i"l)" rirn" Isolähteenpurou uur_ haaraliuskasammal
sammal 'ja funturikinnassammal' tuä"uu',-run urti p"trjäri"*"iäi" Kinnassamm alet (scapania) onMerkittävimmäl ia Iuonnonsuo- yhreisöä ei. riene i"irä. iå'rrääiål monilajinen ja haasreeilinen su_
jelun kannalta arvokkaimrnat Ia- i" l;.nå ytsi haurutirstäräåää ku sammarrei, n-,aå'ri,talire. Tun-jit olivat haaraliuskasammal ja i".pöi.i-;iJ;-j;t*;;äil turikinnassammar on kuitenkintunturikinnassammal" jotka mo- nurrurilul.n 

-.,.rälr'irrlrä ä- verarrain herposri erotetra\ issaIemmar on ruokirerru ä1"..r1p.; ö;i'k;;;,. sror.rru.' läk;; hyvän. rupin ävura jo maasros_ti uhanalaisiksi keskiboreaalisel- -frrårrå" 
"i 

or" ui"-,rin d;;;iä sa muista soilla ja rähte'rä tavat-la vyöhykkeellä ia valtakunnulJi- i;ffir-uar..n.ll,iräår.r,ä,ä ravisra kinnassammarisra. Ensin-sesti silmälläpideitaviksi tur"i"år iöffi;;- .2002).M;G;;ä näkin se on hyvin rumma. arim_vm' 2002)' Lähdeleton muut sam- åå.iri'ä"inttrirt, iår"irt" ääi: mar verson osat ovat lähes mus-malet olivat melko twpillisia re- i"t"ii, äåv*""l:y]11 tilör;;; tia ja versojen käriet tavallises_hevien soiden ia rneååeutrofisten tårriärl;""n (OULU) 
--rrv!v' 

ti tummahkon ruskåita _ viherlä_lähteiden lajejä. ioista eräät lajit i;;iil;.*puron luokittelu ny_ viä. I_ehden vatsaliuska on selväs_ovat kuitenkin laanruneer.ruur- r.vir.r [åyrari,,i, ,*år,. "riril- ti pirkäjohtein.n 
-;ru-kou.ru ja reh_ä:'ff:iif#tr ii'j'å;,ii::::: i.i.rli'L'-'""ik;;;,;tiä'äiä- t'aita s'eä Seriäri,,",., ^h \rn+

:lfi,J3d*.f; ,ff 'jlji:,,ti,"#,'Iff _



Kannonkosken Isolähteenpuron hetteikössä.

pi, voimakkaan kovera, kypärä-
mäinen. Selkäliuskan kiinnitty-
minen vafieen on pitkittäinen, ei
varren poikkileikkauksen suuntai-
nen. Lehden köli on hieman käv-
rä. Tunturikinnassammal on lisail-
si vain vähän haarova, jopa yli
kymmenen senttimetrin pituisi-
na ja r iiden millimetrin levyisinä
versoina kasvava 1ähdesammal.
Vaikka kirjallisuudessa on esiler-
ty tunturikinnassammalen ja hete-
kinnassammalen (S c ap ani a p alu -
dosa) synonymisointia (esim. po-
temkin 1999), pidetään niitä ylei-
sesti omina lajeinaan. Hetekinnas-
sammal on ekologialtaan lähel-
1ä tunturikinnassammalta, ja olen
tavannut lajeja samoista lähteistä
Sarmitunturin alueelta, vaikkakin
ne esiintyvät tavallisemmin erik-
seen, hieman erilaisissa lähteissä.
Hetekinnassammalen molemmat
lehtiliuskat ovat kuitenkin voi-
makkaammin pitkäjohteiset, leh-

den laita on yleensä hampainen
ja köli on puoliympyrän muotoi-
nen. Lisäksi hetekinnassammalen
ylimmät verson osat ovat usein
puneftavat. Tunturikinnassammal
on Suomessa pohjoinen maksa-
sammal, jonka levinneislyden
eteläraja kulkee keskiboreaalisel-
la ryöhykkeellä (PK, OP-InL;
Ulvinen ym. 2002). Sammal kas-
vaa useimmiten pohjaveden pur-
kautumispaikoilla sekä tunturi-
puroissa ja joskus märil1ä kallioil-
la (Ulvinen ym. 2002). Sankarin
(2003) mukaan tunturikinnassam-
mal oli harvinainen Pallas-Ounas-
tunturin kansallispuiston lähteis-
sä. Salmela (2005) havaitsi lajin
yhdeltä mesoeutrofiselta lähteeltä
Lapin kolmiosta. Suomessa kanta
iienee vahvin Inarin Lapissa, jos-
sa ainakaan Sarmituntuiin alu'eel-
la ja lähialueilla lajia ei voida pi-
tää erityisen harvinaisena (J. Sal-
mela, julkaisematon tieto).

Isolähteenpuron 1ähdeletolla
tunturikinnassammal kasvoi upot-
tavissa, tihkupintamaisissa läh-
teen osissa rimpipinnaila (kuva 2).
Se muodosti yhtenäisiä, noin 0,02
m2:n laajuisia kaswsro.ia koko
lähdeleton alueella.

Haaraliuskasammal on mel-
ko helposti erotetravissa muista
liuskasammalista (Riccardia). Se
on meiko säännöllisesti haarova.
vihreä vaalean vihreä laji. .jon-
ka haaraliuskat ovat tyvestään yh,
tä leveät kuin käqempänä. Mikro-
skooppisia tuntomerkkejä ovat öl-
jykappaleiden puuttuminen lius-
kojen reunasoluista sekä verson
solujen poikkileikkauksen muoto
(ks. Damsholt2002, s. 666). Haa-
raliuskasammal on Suomessa ete-
läinen (A KP), ja sitä tavataan
lähdevaikutteisilta paikoilta, leh-
tokorvista ja ravinteisilta järvien
rannoilta (Ulvrnen ym. 2002, po-
temkin 2004).

Kuva 2. Tunturikinnassammal (alempi) ja lettohiirensammal

Fig 2 Patches of Scapania uliginosa (lower) and Bry ttm pseudotriquetrum inlsolähteenpuro spring fen
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Isolähteenpuron lähdeletolla
haaraliuskasammal kasvoi rimpi_ja välipinnoilla hyr in riiviinä ja
peirrävinä kasvusloina koko lair_
teen a1al1a.

Johtopäätökset

Isolähteenpuro on alueellisessa
rnittakaar assa hyvin arvokas läh_
deleilo. jossa ra\ alaan soiden
tyypittelyn kannalta mielenkiin_
toinen ja harvinaisten lähdelaji_
en muodostama sammalyhteijo.
Luonnonsuojelun kannaltä lähde_
letto on hyvin arvokas, koska vas_
taavaa sammaiyhteisöä ei tunne-
ta muualta Keski-Suomen alueel_
ta. Luonnontiiainen lähdeletto on
merkittävä siinäkin mielessä" että
eteläisessä Suomessa lähteet ja le-
tot ovat voimakkaasti taantuneet
mm. metsänojitusten yhteydessä
.1a monet näiden elinympäristö_

jen lajit ovat taantuneet maamme
eteläisissä osissa. Isolähteenpuron
lähdeleton säilyminen on turyatta_
va jatkossakin.
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Isolähteenpuro of Kannonkoski
municipality - a remarkable habitat
ofspring dnelling bryophytes in
Central Finland

Bryophyte (mosses and liverworls) flo_
ra of a spring fen situated in Cåntral
Finland was studied (North Häme: Kan_
nonkoski. Isolähreenpuro). Thc sprirrg
1en comrnunlty lrarbour> r.egionally
lhrealencd arrd norable rnos, *pecies
an$ t-h9 species assembiage is ranked
valuable and r-rnique in a rJgional scale.
It was difficult to classifu the studied
sitc ro rhe prer ailing rnire type:. H.rr,r _

erer. lsolähteenpuro spring i'en proba_
bly. belorrgs ro rcroeurrJphic spring:
and in the Cardamino-Moniion aI[ianå.
its Scopanietttm uliginosae suballiance.
Morphology. ceology and disrriburion
in Finland of tu o norable lir eru ons-
natnel.5 Ric< ar.diu nultifirja and St apa_
nia u/iginu:,t. arc shorily preserrred arrd
rhe Iarrer species i: reponed lor rhe firsr
time in rhe biogeographical pror ince ol
Norlh Hänre.

Jukku SuIn, lo. Bin- ia.vmprjr.i.,rö.
ricreiden laitu:. PL 35 tyA C11,
10{)/ 4 Jyvcislgltin yIiopi,sro.
j tr e e s a I m (@.c c. j y u. f i

Taulukko 1. Kannonkosken Isolåhteenpuron lähdeleton sammalet.
Runsaus: 1 : yksittäisiä versoja muiden ."*."ii;; j;;l"rrr, i_"fi.ni"ruiriuyhtenäisiä kaswstoja <0,01 #, : : taa.ya_ataisrå, p.itti"iat*"rrö;;ä;i;r.
Uhanalaisuusluokirus Urr,isen yn. r20d2r rut uu,i. nri-,"rtur.-.,,"råirir.rii'sl'imar_
läpidettävä, RT : alueellisesti irhanalainen

Table 1. Bryophyte flora oflsolähteenprno.spring fen, Kannonkoski municipality.Abuadancy: 1 : single shoots a,mong 
"tfr", 

U.y"piytåJ,} : small patches <0,01
m2, 3 : large, extensive mats >0.01 År.
Red-list status accofding to ulvinen et al . \2002).NT - (nationally) near threat-ened. RT = regionally threatened.

uhanalaisuus
red-list status

Au lac omnitt m p alus tre, suonihuopasammal
B ryum ps eudo triquetrum, lettohiirensammal
Hylocomium s p I e ntlens, metsäkerossammal
Rh iz o mn iu m p s eu dop u n c t atum, iettolehväsammal
S c o tp i d iu m rev o Iv ens, rimpis irppisammal
Sph agn u n wa rns r orJ i i. heterahkasammal
S t r am in e rg o n s t r am i neu m, kalvaskuirisammal
trila rn st orfi a ex an n u I ata. hetesirppisammal
Wa r n.t I o r f i a s a r m e n I os o. puna s irppisam ma I

Scapahi,a

Lutuklra 21.2t)A.t


