JUKKA SALMELA

Kannonkosken Isolähteenpuro - merk ittäva
lähde s ammali en elinymp ari sto Ke ski - Suome s s a
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) tuh tutkittavaksi vuonna 2004, kun

ja selkärangattomia
eläimiä selvitettiin Suomen vmsen sammalia

päristökeskuksen pienvesiprojek-

tissa. Lähdeletto osoittautui heensi silmäyksellä merkittäväksi poikkeuksellisen sammallajistonsa ansiosta. Tämän ki4'oituksen tarkoituksena on esitellä Iso-

ti

lähteenpuron sammalyhteisö, erityisesti kaksi merkittävää maksasammallajia. tunlurikinnassarnma\ (Scapania uliginosa, kuva 2)
ja haaraliuskasammal (Riccardia

nulrifida).
Kannonkoski kuuluu pohjoisHämeen eliömaakuntaan ja keskiboreaaliseen Pohjanmaan vyö-

hykkeeseen. Isolähteenpuron läh-

deletto (698207:41510) sijaitsee

Kannonkoskella, Kannonsahan
itapuolella. Lähteeseen purkautuva pohjavesi suodattuu itäpuoliselta 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.
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Kuva 2. Tunturikinnassammal (alempi) ja lettohiirensammal Kannonkosken Isolähteenpuron
hetteikössä.
Fig 2 Patches of Scapania uliginosa (lower) and Bry ttm pseudotriquetrum inlsolähteenpuro
spring fen

pi, voimakkaan kovera,

kypärä-

mäinen. Selkäliuskan kiinnittyminen vafieen on pitkittäinen, ei
varren poikkileikkauksen suuntainen. Lehden köli on hieman kävrä. Tunturikinnassammal on lisailsi vain vähän haarova, jopa yli

kymmenen senttimetrin pituisina ja r iiden millimetrin levyisinä
versoina kasvava 1ähdesammal.
Vaikka kirjallisuudessa on esilerty tunturikinnassammalen ja hetekinnassammalen (S c ap ani a p alu dosa) synonymisointia (esim. potemkin 1999), pidetään niitä yleisesti omina lajeinaan. Hetekinnassammal on ekologialtaan lähel1ä tunturikinnassammalta, ja olen
tavannut lajeja samoista lähteistä
Sarmitunturin alueelta, vaikkakin
ne esiintyvät tavallisemmin erikseen, hieman erilaisissa lähteissä.
Hetekinnassammalen molemmat

lehtiliuskat ovat kuitenkin voimakkaammin pitkäjohteiset, leh-

den laita on yleensä hampainen
ja köli on puoliympyrän muotoinen. Lisäksi hetekinnassammalen
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Suomessa pohjoinen maksa-

sammal,

jonka
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eteläraja kulkee keskiboreaalisel-

la ryöhykkeellä (PK, OP-InL;

Ulvinen ym. 2002). Sammal kasvaa useimmiten pohjaveden purkautumispaikoilla sekä tunturipuroissa ja joskus märil1ä kallioilla (Ulvinen ym. 2002). Sankarin
(2003) mukaan tunturikinnassammal oli harvinainen Pallas-Ounastunturin kansallispuiston lähteissä. Salmela (2005) havaitsi lajin
yhdeltä mesoeutrofiselta lähteeltä
Lapin kolmiosta. Suomessa kanta

Isolähteenpuron 1ähdeletolla
tunturikinnassammal kasvoi upot-

tavissa, tihkupintamaisissa lähteen osissa rimpipinnaila (kuva 2).
Se

muodosti yhtenäisiä, noin 0,02

m2:n laajuisia kaswsro.ia koko
lähdeleton alueella.

Haaraliuskasammal on melerotetravissa muista
liuskasammalista (Riccardia). Se
on meiko säännöllisesti haarova.
vihreä vaalean vihreä laji. .jon-

ko helposti

ka haaraliuskat ovat tyvestään yh,
tä leveät kuin käqempänä. Mikroskooppisia tuntomerkkejä ovat öl-

jykappaleiden puuttuminen lius-

kojen reunasoluista sekä verson

solujen poikkileikkauksen muoto
(ks. Damsholt2002, s. 666). Haaraliuskasammal on Suomessa ete-

(A
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iienee vahvin Inarin Lapissa, jos-

läinen

sa ainakaan Sarmituntuiin alu'eella ja lähialueilla lajia ei voida pi-

lähdevaikutteisilta paikoilta, lehtokorvista ja ravinteisilta järvien
rannoilta (Ulvrnen ym. 2002, potemkin 2004).

tää erityisen harvinaisena (J. Sal-

mela, julkaisematon tieto).
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Scapahi,a

Isolähteenpuro of Kannonkoski
municipality - a remarkable habitat
ofspring dnelling bryophytes in
Central Finland

Isolähteenpuron lähdeletolla
haaraliuskasammal kasvoi rimpi_
ja välipinnoilla hyr in riiviinä ja
peirrävinä kasvusloina koko lair_

jen lajit ovat taantuneet maamme
eteläisissä osissa. Isolähteenpuron
lähdeleton säilyminen on turyatta_
va

teen a1al1a.
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FM Jari Ilmonen (SYKE) antoi ystäväl_
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