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JOHDANTO
Loppuvuodesta 1997 tuolloinen Tallinnan kaupunginjohtaja Ivi Eenmaa ehdotti
Vapauden aukion suunnittelemista uudelleen. Tavoitteena oli poistaa pysäköintialue,
ja muuttaa aukio vapaa-ajanviettoon sopivaksi sekä jalankulkijoille tarkoitetuksi
alueeksi. Kesällä 1998 kaupunginjohto käytti miltei kaksi miljoonaa kruunua
Vapauden aukion koristeluun sijoittamalla aukiolle puisiin laatikoihin istutettuja
kukkia ja kasveja sekä maalaamalla asfalttiin kukkia. Kesällä 1999 uusi
kaupunginvaltuusto muutti aukion jälleen pysäköintialueeksi, ja tarpeettomat puusta
rakennetut laatikot tuotiin Tallinnan kasvitieteelliseen puutarhaan. Laatikoihin
istutettiin kesäkukkia, ja useimpia laatikoista käytettiin puutarhan herbaarion
kuraattorin Taimi Piin-Aaspõllun ehdotuksesta Viron yleisimpien jäkälien, sammalten
sekä kääpien esittelyyn (kuva 1). Syksyllä 2009, kymmenen vuoden jälkeen
käyttökelvottomiksi muuttuneet laatikot jäivät rakennettavan uuden kasvihuoneen
tielle, ja ne purettiin.
Arviolta satoja tuhansia vierailijoita on tutustunut tähän pääasiassa lumettomaan
vuodenaikaan avoinna olevaan pysyvään näyttelyyn viimeisen kymmenen vuoden
aikana. Asiantuntijoiden mielestä tällainen pysyvä näyttely on ainutlaatuinen koko
maailmassa.

Kuva 1. Jäkälien, sammalten ja kääpien pysyvä näyttely Tallinnan kasvitieteellisessä
puutarhassa syksyllä 2009.
Sekä jäkälät, sammaleet että käävät ovat suhteellisen äärimmäisiä ilmasto-olosuhteita
kestäviä lajeja, mikä onkin edellytys niiden ulkoilmassa tapahtuvaan ympärivuotiseen
esittelyyn. Tästä huolimatta näyttelyä kuitenkin uudistetaan keväisin ja kesäisin,
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sillä kirkas auringonvalo ja sade vahingoittavat näytteillä olevien lajien ulkonäköä.
Jäkälien, sammalten ja kääpien viron- ja latinankielisten nimien lisäksi, pysyvässä
näyttelyssä esitellään näiden eliöryhmien ominaisuuksia sekä kerrotaan niiden
käyttämisestä lääkkeinä ja myös bioindikaattoreina ilmansaastumista tutkittaessa.
Puissa kasvavien jäkälien avulla on nimittäin mahdollista arvioida ilman saastuneisuutta
(jäkäläindikaatio) (piirros 1).

I Ilma sisältää paljon happamia
saasteita
II Ilma sisältää jonkin verran
happamia saasteita
III Ilma sisältää vähän happamia
saasteita

Piirros 1. Kartta Tallinnan ilmansaasteista jäkäliin perustuvan indikaation mukaisesti.
Tavallisten maanpinnalla kasvavien sammalten, kuten seinäsammaleen (Pleurozium
schreberi) ja metsäkerrossammaleen (Hylocomium splendens), avulla mitataan
terveydelle vaarallisten raskasmetallien (kadmium, kromi, kupari, nikkeli, rauta,
lyijy, sinkki, vanadiini) laskeumaa (kuva 2, piirros 2).

Kuva 2. Seinäsammal (Pleurozium schreberi) ja metsäkerrossammal (Hylocomium
splendens).
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Piirros 2. Sammaleen lyijypitoisuuden (Pb) (µg/g) levinneisyys Virossa 2000/2001
(ylhäällä) ja 2005/2006 (alhaalla).
Pysyvän näyttelyn näytteet ovat keränneet ja määrittäneet jäkälätutkijat Taimi PiinAaspõllu ja Siiri Liiv, sammaltutkija Leiti Kannukene sekä sieniharrastaja Sulev
Järve. Pysyvän näyttelyn tehtäväsivut koululaisia varten on laatinut Tallinnan
kasvitieteellisen puutarhan herbaarion asiantuntija Merlyn Pajur.
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JÄKÄLÄT
Jäkälät ovat sienimaailmaan kuuluvia eliöitä, jotka usein sekoitetaan kasvimaailmaan
kuuluviin sammaliin. Jäkälät ovat eräs sienten yhteiselon muoto muiden organismien
kanssa  tieteellisessä mielessä kyse on eräästä sienten ravinnonsaantitavasta.
Jäkälien varsi eli thallus koostuu pääasiassa sienirihmastoista (mykobiontti), joiden
välissä on viherlevää ja/tai sinilevää eli syanobakteereja (yhteyttävä osa eli fotobiontti).
Fotobiontti ruokkii sekä itseään että jäkälän sieniosaa. Mykobiontti tarjoaa kuitenkin
suotuisan elinympäristön fotobiontille suojaten sitä kilpailijoilta, liialliselta kosteudelta
ja myös liialliselta kuivuudelta.
Jäkälät ovat vähään tyytyviä symbioottisia eliöryhmiä, jotka kasvavat hyvin hitaasti
(keskimääräinen kasvunopeus on 0,1  0,7 mm/vuodessa), mutta ovat kuitenkin
hyvin pitkäikäisiä (arktisilla ja alppialueilla 1000  4500 vuotta vanhoja), ja
kykenevät selviämään erittäin vaativissakin elinolosuhteissa. Tällaisia olosuhteita
löytyy esimerkiksi trooppisista sademetsistä sekä myös ravintoaineiltaan niukoilta
alueilta, kuten esimerkiksi vuoristojen lumirajalta, tundralta tai autiomaista. Jäkälät
ovat tällaisilla alueilla yleensä eräänlaisia kasvillisuuden pioneereja, jotka valmistelevat
kasvupinnan muita kasveja varten.
Jäkälät kasvavat hyvin erilaisissa substraateissa:
puissa tai muissa elävissä kasveissa (epifyytit),
kivissä (epiliitit), maanpinnalla (epigeiidit), puussa
(epiksyylit), mutta myös esimerkiksi lasissa ja
sarvissa, mikäli nämä ovat olleet metsässä riittävän
kauan.
Jäkälän sekovarsi muistuttaa pikemminkin kasvia
kuin lakillista sientä, jollaisia näkee syksyisin
metsässä. Ulkonäkönsä perusteella jäkälät
jaetaankin lehti-, pensas- ja rupijäkäliin. Jäkälien
kasvumuotojen perusteella ei aina kuitenkaan
voida vetää selkeitä rajoja, sillä jopa yksi ja sama
jäkälä voi erilaisissa elinvaiheissa edustaa erilaisia
Piirros 3. Nahkajäkälä (Peltigera
kasvumuotoja. Jäkälän varren muodostaa
canina).
sekovarsi (thallus), joka voi sekä väriltään että
ulkomuodoltaan olla hyvinkin erilainen, mutta
toisin kuin useimmilla sammalilla, varsi ja lehdet
eivät ole eriytyneet toisistaan, joten jäkälillä ei
ole erillisiä lehtiä, varsia ja juuria. Toisin kuin
sammaleet, jäkälät ovat harvoin vihreitä, ja jäkälän
varsi on valkoinen, keltainen, ruskea, harmaa
tai musta, joskin väri muuttuu varren kastuessa.
Varsi saa värinsä pinnan sienirihmoissa olevien
pigmenttien vaikutuksesta.
Lehtijäkälillä on lehden- tai levynmuotoinen varsi,
jonka reunoissa on eräänlaiset helmat (piirros 3,
kuva 3). Lehtijäkälät kiinnittyvät kasvupohjaan Piirros 4. Palleroporonjäkälä
sienirihmakimppujen muodostamien risiinien avulla. (Cladina stellaris).
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Pensasjäkälät muistuttavat puolestaan pieniä
maassa kasvavia pensaita (piirros 4) tai
riippuvat puunoksista (piirros 5, kuva 4). Lehtija pensasjäkälät ovat suurikokoisia jäkäliä.
Rupijäkälät kasvavat sileänä tai karheana
rupena (piirros 6). Yleensä nämä jäkälät
kiinnittyvät kasvupaikkaan pienellä sekovarrellaan niin voimakkaasti, että niiden
irrottaminen jäkälää rikkomatta on mahdotonta.
Maailmassa tunnetaan miltei 20 000 erilaista
jäkälälajia, joista Virossa kasvaa yli 1000.
Miltei 700 Virosta löydetyistä jäkälälajeista
kuuluu rupijäkäliin, ja muut ovat suurikokoisia
jäkäliä.
Jäkälien sisäistä rakennetta voidaan tarkastella
mikroskoopilla. Tätä varten jäkälän varresta
Piirros 5. Isorustojäkälä (Ramalina leikataan pieni viipale poikkisuuntaan. Varren
fraxinea).
erilaiset kerrokset näkyvät tässä poikkileikkauksessa (piirros 7). Ylempi pintakerros
koostuu tiheään poimuuntuneesta sienirihmaskotelomalja
tosta, jonka alle jää leväkerros sekä epäsäännöllisestä ja ohuesta sienirihmastosta
muodostuva ydinkerros. Alempi pintakerros
koostuu myös pelkästään sienirihmastosta.
Jäkälien kemiallinen koostumus on erityisten,
niin kutsuttujen jäkäläaineiden vuoksi erittäin
mielenkiintoinen. Näistä aineista tunnetaan
miltei 500, ja osa niistä löytyy ainoastaan
jäkälistä. Tiettyjen jäkäläaineiden esiintyminen
jäkälissä on usein vain juuri kyseiselle jäkälälajille ominaista. Myös jäkälien perinteinen
käyttö terveydenhoidossa, ja lankojen sekä
kankaiden värjäämisessä tai hajuvesiteollisuudessa tuoksuaineina, perustuu jäkälien
sisältämiin tiettyihin jäkäläaineisiin.
Tunnetuin terveydenhoidossa käytetty jäkälä
on isohirvenjäkälä (Cetraria islandica), jota
käytetään yskän sekä keuhkosairauksien
hoitamiseen (kuva 5). Palovammoihin sekä
muihin hitaasti paraneviin haavoihin, ja myös
gynekologisten sairauksien hoitoon käytetään
Piirros 6. Haavankehräjäkälä
Usnea ja Evernia  sukuun kuuluvia naavoja,
(Lecanora allophana).
ja tuoksuvista jäkälistä uutettua antibiootin
tapaan toimivaa uusniinihappoa.
Jäkälät lisääntyvät suvuttomasti eli kasvullisesti ja myös suvullisesti. Kasvullinen
lisääntyminen tapahtuu joko sekovarrenosissa tai erityisten jäkälämurujen eli
soredioiden tai isidioiden avulla (piirros 7). Näissä kaikissa on sekä jäkälää
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isidiot, sorediat

ylempi pintakerros

sieni-itiöt

leväkerros
kotelomalja

ydin

sienirihmat

alempi pintakerros

Piirros 7. Jäkälänvarren poikkileikkaus.
muodostavia levä- eli yhteyttäviä osakkaita että sieniosakkaita.
Useat jäkälät lisääntyvät kuitenkin ainoastaan suvullisesti eli itiöiden avulla, joita
muodostuu jäkälien itiöemään, esimerkiksi sekovarressa sijaitseviin kotelomaljoihin

Kuva 3. Seinäsuomujäkälä (Hypocenomyce scalaris).
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Kuva 4. Harmaahankakarve (Pseudevernia furfuracea).
(piirros 6 ja 7). Näin lisääntyy sieniosakas, ei leväosakas. Tapa, jolla sieni- ja
leväosakas kuitenkin kohtaavat toisensa sopivassa substraatissa, ei ole vielä täysin
selvää jäkäläntutkijoillekaan.

Kuva 5. Isohirvenjäkälä (Cetraria islandica).
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SAMMALEET
Sammalkasveja eli sammaleita tunnetaan koko maailmassa miltei 23 000 lajia,
joista 578 lajia kasvaa myös Virossa. Näyttelyssä esitellään Viron yleisimpiä ja
helpoiten tunnistettavia metsä-, niitty- ja suosammallajeja, jotka kasvavat yleensä
kivissä, puunrungoissa sekä lahopuissa.
Sammaleet ovat yleensä pieniä kasveja, joiden pituus vaihtelee muutamasta
millimetristä pariinkymmeneen senttiin. Vain suurimmilla sammalilla on korkeintaan
0,5 metrin mittainen varsi. Suurimmat sammaleet ovat karhunsammalia.
Sammaleisiimme kuuluvan yleisen korpikarhunsammaleen (Polytrichum commune)
varrenpituus on 0,3 - 0,4 m. Myös tavallinen isonäkinsammal (Fontinalis antipyretica)
voi kasvattaa miltei yhtä pitkän varren. Nämä kaksi lajia ovat suurimpia Virossa
kasvavia sammalia.
Sammalilla ei ole juuria, vaan vettä imevät varret korvaavat ne (tai sekovarren)
hapset (juurtumahapset), joilla kasvit yleensä kiinnittyvät kasvualustaan. Usealla
lajilla, kuten esimerkiksi suonihuopasammaleella (Aulacomnium palustre), on
hapsimainen varsi, joka muistuttaa hiukan huovutettua pintaa. Hapsia ei kuitenkaan
ole rahkasammalien varsissa, ja nämä pysyvätkin pystyssä ainoastaan toisiinsa
tukeutumalla. Sammaleet eivät kykene säilyttämään vettä kudoksissaan, joten
kuivina kausina ne kuivuvat aivan kokonaan. Veden säilyttämistä varten, sammalille
on kehittynyt erilaisia keinoja, joista esimerkkeinä mainittakoon nurmikkoa tai
mattoa muistuttava tiheä kasvutapa. Sammalet ovat yleensä vihreitä. Harmaansävyisiä
sammalia voi löytää runsaasti valkuaista sisältäviltä kasvupaikoilta. Karvaiset tai
värittömät (hyaliiniset) lehtienkärjet sekä nystyrämäiset lehdet auttavat Virossa
kasvavia sammalia hajauttamaan voimakasta valoa, ja antavat kasville niiden
harmahtavan sävyn.
Useimmat sammalet ovat monivuotisia.
Ne kasvavat latvastaan tai varren reunoista
alaosan lahotessa. Sammalien vihreä osa
on yleensä kolmivuotinen. Sammalien ikä
voidaan määritellä helposti metsäsammaliin kuuluvan tavallisen metsäkerrossammaleen (Hylocomium splendens) avulla.
Metsäkerrossammal kasvaa eräänlaisina
kerroksina, ja kasvattaa vuosittain vain
yhden kerroksen (piirros 8).
Sammalet ovat itiökasveja ja lisääntyvät
itiöpesäkkeessä valmistuvien itiöiden
avulla. Itiöpesäke kehittyy naaraskasveilla
munasolun hedelmöittymisen jälkeen, ja
kiinnittyy kasviin harjaksen tai paksun
Piirros 8. Metsäkerrossammal
varren avulla. Valmistumisen jälkeen
(Hylocomium splendens) kasvaa kerrok- pesäke avautuu. Kevyet, pienet itiöt
sittain.
leviävät tuulen tai veden mukana. Itiöt
säilyvät maaperässä vuosikausien ajan. Sopivien olosuhteiden kehittyessä, itiöstä
muodostuu alkeisrihmoja, joista puolestaan kehittyy uusia kasvia. Usein sammaleet
leviävät myös murtuneen varren kärkien ja oksien, itiöjyvästen ja -versojen avulla.
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Sammaleet jaetaan kolmeen kaareen:
siittiöpesäke
munapesäke
sarvisammaleet (Anthocerophyta),
maksasammaleet (Marchantiophyta) ja
lehtisammaleet (Bryophyta). Näyttelyssä
on kahta viimeksi mainittua kaarta
kannatin
edustavia sammalia.
sekovarsi
Maksasammalkasvien (maksa(thallus)
sammalten) varsi on litteä, useammasta
solukerroksesta muodostuva sekovarsi
(thallus), jossa on lehtimäisiä helmoja
(aitomaksasammalet). Varsimainen
maksasammal on esimerkiksi paloitiöpesäke
keuhkosammal (Marchantia polymorpha)
(piirros 9). Sammaleen sekovarsi on
haaramainen, reunoistaan kaareva ja
vihreä, jonka keskellä on yleensä tumma Piirros 9. Palokeuhkosammal (Marchantia
juova. Pituus voi olla jopa 10 senttimetriä. polymorpha).
Kuten useimmat muutkin sammalkasvit, myös palokeuhkosammal on kaksikotinen
eli olemassa on sekä uros- että naaraskasveja. Uroskasvien varren pintaan on 1 
3 cm mittaisen jalan avulla kiinnittynyt kiekkomainen, lisääntymiselimet sisältävä
pesäke. Naaraskasvin lisääntymiselimet sijaitsevat tähtimäisissä osissa, jotka ovat
kiinnittyneet varteen pidemmän, yli 6 cm korkean varren avulla. Varren pinnassa
on useita kuppimaisia säiliöitä sisältäviä itiöpesäkkeitä. Alareunoissa sijaitsevien
hapsien avulla varsi kiinnittyy vakaasti maahan. Palokeuhkosammal kasvaa kosteassa
maaperässä, palopaikoilla, ojanpientareilla ja myös puutarhoissa, jossa ne voivat
muodostaa tiheän maton, ja olla siten varsin vaikeasti kitkettäviä rikkaruohoja.
Ulkoisesti palokeuhkosammalta paljon muistuttava ruutusammal (Conocephalum
conicum) suosii kasvupaikkanaan kosteita, varjoisia paikkoja. Palokeuhkosammaleesta
poiketen, ruutusammaleen varren pinnassa näkyy kuusikulmainen verkosto, ja
jokaisen silmän keskellä on vaaleina pisteinä näkyviä ilma-aukkoja. Ruutusammaleella
ei ole myöskään varressaan itiöpesäkkeitä.
Aitomaksasammalista näyttelyssä suurin on metsässä kasvava, väriltään vihreä
isokastesammal (Plagiochila asplenioides), jonka maata pitkin kasvava varsi on
runsaiden hapsien peitossa, josta kasvaa pystyjä, 10 cm korkeita ja 8 mm leveitä
versoja. Pienempiä aitomaksasammalia on haapasuomusammal (Radula complanata),
jonka verson läpimitta on parhaimmillaankin vain 2,5 mm. Rungoissa, oksissa ja
harvemmin kivien päällä kasvavan haapasuomusammaleen tiiviin, kirkkaanvihreän
varren ansiosta sammal on helppo havaita.
Lehtisammalkasvit (lehtisammalet) ovat varrellisia ja lehdellisiä sammalia. Varret
voivat olla suoria tai haaroittuneita. Varret ovat pystyjä, maata pitkin kulkevia tai
nousevia kasvualustaan nähden. Lehtisammalien lehdet ovat varrettomia ja kiinnittyvät
varsiin alkeisvarrella. Varsi- ja oksalehdet voivat olla muodoltaan ja kooltaan erilaisia,
mutta niissä ei ole koskaan helmamaisia reunoja.
Useimpien lajien lehdissä on yksi solukerros. Lisääntymiselimet (heteet, emit)
kehittyvät joko varren kärjessä tai lehtien kainalossa. Itiöpesäke kiinnittyy kasviin
harjaksella. Itiöpesäkkeen muoto ja koko vaihtelee huomattavasti aina pyöreästä
kartiomaiseen. Kangaskarhunsammaleen (Polytrichum juniperinum) itiöpesäke on
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puolestaan neliömäinen (piirros 10).
Itiöpesäkkeitä peittää kansi, joka irtoaa
itiöiden valmistuttua. Kangaskarhunsammaleen nuoret itiöt ovat yleensä
pesäkevalkean, karvaisen hunnun peittämiä.
perä
Uroskasvien lehdet (yläosassa), jotka
ympäröivät heteitä, ovat hiukan suurempia
ja myös erivärisiä. Varren alaosan lehdet
(alalehdet) ovat tavallisia lehtiä pienempiä.
Kangaskarhunsammaleen varren alaosaa
peittää ohut rihmastokerros, ja kangaskarhunsammalta suuresti muistuttavalla
rämekarhunsammaleella (P. strictum)
lehti
varsi varren alaosaa peittää huopamainen
rihmasto. Karhunsammallajeista pienimmän eli karvakarhunsammaleen (P.
piliferum) lehtien kärki on puolestaan
Piirros 10. Kangaskarhunsammal
väritön.
(Polytrichum juniperinum).
Metsäsammalista näyttelyssä on mukana
seinäsammal (Pleurozium schreberi), metsäkerrossammal (Hylocomium splendens),
kynsisammal ja kangaskynsisammal (Dicranum scoparium, D. polysetum),
metsäliekosammal (Rhytidiadelphus triquetrus). Seinäsammaleen varsi on ruskea,
ja näkyy selvästi harvakseltaan sijaitsevien lehtien välistä. Seinäsammal ja
metsäkerrossammal kasvavat usein yhdessä kuivien havumetsien sammalikoissa
(kuva 2). Maanpinnalla, lahopuissa sekä kannoissa kasvavan kivikynsisammaleen
lehdet ovat sirppimäisiä ja pesäkeperän alaosa on punainen (kuva 6). Kynsisammaleen
lehdet ovat ristikkäin aaltoilevia. Metsäliekosammaleen lehdet kasvavat varren
päässä erittäin tiiviisti ja muodostavat eräänlaisen tupsun (kuva 7).
itiöpesäke

huntu

Kuva 6. Kivikynsisammal (Dicranum scoparium) Kuva 7. Metsäliekosammal
(Rhytidiadelphus triquetrus).
kaatuneessa puussa.
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Pensaissa ja puissa kasvavista (epifyyttisistä)
sammallajeista yleinen on kalliopalmikkosammal (Hypnum cupressiforme). Kalliopalmikkosammaleen tiiviisti kasvualustaa
vasten sijaitsevat varret ovat sulkamaisesti
haaroittuneita. Lehdet ovat kiinnittyneet varteen
kahdessa rivissä, ja niiden sirppimäiset kärjet
osoittavat kohti kasvualustaa (kasvi muistuttaa
palmikkoa). Riippuvat osat ovat usein pitkiä
ja ohuita (kuva 8).
Suurin kannoissa kasvava sammal on oravisammal (Leucodon sciuroides). Oravisammal
peittää vanhojen lehtipuiden runkoja eräänlaisena himmeänä tummanvihreänä mattona,
usein aivan juuresta versoon saakka. Oravisammaleen oksat ovat korkeintaan 5 cm pitkiä,
ja kuivuessaan niiden kärjet kääntyvät ylöspäin.
Oravisammal on yleinen puistoissa ja puistoteillä kasvavissa lehtipuissa sellaisilla alueilla,
jossa ilma on puhdasta (puhtaan ilman indikaattorina käytettävä laji). Ilmansaasteita hyvin
kestävä laji on puolestaan kujasammal (Pylaisia
polyantha), jota kasvaa kaupunkien ja Kuva 8. Kalliopalmikkosammal
(Hypnum cupressiforme).
teollisuusalueiden puissa. Kujasammaleen
puunrunkoon tiiviisti kiinnittyvä sammalmatto on silkkimäisen kiiltävä, ja lyhyiden
oksien kärjet ovat myös kääntyneet ylöspäin.
Laajalle levinneistä niittysammalista näyttelyssä on mukana niittyliekosammal
(Rhytidiadelphus squarrosus). Niittyliekosammalta kasvaa puolikosteilla niityillä,
puistoissa ja viheralueiden nurmikolla. Niittysammaleen lehtien kärjet ovat kääntyneet
alaspäin, ja ylhäältä katsottaessa, lehtien kärjet näyttävät muodostavan eräänlaisen
kukan. Varjoisissa paikoissa kasvaa palmusammalta (Climacium dendroides), jonka
varsi kasvaa maan alla (risomi), ja josta kasvaa puolestaan pysty varsi. Koska sammaleen
oksat sijaitsevat varren päässä, sammal muistuttaa pientä puuta (piirros 11).
Kuivilla, kalkkikiven päällä kasvavilla niityillä (katajaniityt) runsaana esiintyvän
kalkkikarvasammaleen (Ditrichum flexicaule) sirot varret ovat tiheän ja ruskean
sienirihmaston peitossa, jotka
sitovat varret yhtenäiseksi
tummanvihreäksi matoksi
oksa
(kuva 9).
Kiviharmosammal (Hedwigia
risomi
ciliata) on laajalle levinnyt kivien pinnoissa kasvava sammal.
varsi
Värittömien lehdenkärkien
vuoksi, oksien ja varsien kärjet
juurtumamuuttuvat valkoisiksi sammahapset
leen kuivuessa (kuva 10).
Soistuneilla niityillä sekä Piirros 11. Palmusammal (Climacium dendroides).
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Kuva 9. Kalkkikarvasammal (Ditrichum
flexicaule) ylhäältä ja sivulta.

Kuva 10. Kiviharmosammalta (Hedwigia
ciliata) siirtolohkareessa.

matalilla soilla kasvava keihässammal (Calliergonella cuspidata) on puolestaan
erittäin yleinen. Keihässammaleen lehdet ovat suoria, tylppäkärkisiä, mutta varren
ja osien kärjissä puolestaan hyvin tiiviitä (muodostaa terävän kärjen).
Matalissa soissa erittäin yleinen lettosirppisammal (Drepanocladus cossonii) on
sävyltään punertava tai ruskehtava, sirppilehtinen sammal.
Suurimman lehtisammalten perheen Virossa muodostavat rahkasammaleet
(Sphagnum), joita on yhteensä 37 lajia. Rahkasammaleen pystyyn, haaroittumattomaan varteen kiinnittyvät oksat muodostavat kimppuja (piirros 12). Varsi- ja
oksalehdet ovat rakenteeltaan erilaisia. Lehtiosa koostuu leveistä, tyhjistä soluista,
ja niiden väliin jäävistä kapeista, klorofylliä sisältävistä soluista. Tyhjät solut antavat
useille lajeille niiden valkoisen sävyn, ja niiden tehtävänä on säilyttää vettä. Samasta
tehtävästä huolehtivat myös varren tyhjät rahkasolut. Rahkasammaleen varren
kärkeen muodostuu nuorista, lyhyitiöpesäke
istä, tiiviisti vierekkäin sijaitsevista
kärki
oksista muodostuva kärki
(capitulum). Tässä kärjessä näkyy
laajeneva
pieniä kerämäisiä tai soikeita
oksa
tummanruskeita tai mustia itiöpesiä.
riippuva
Rahkasammalista muodostuu turoksa
vetta, jota käytetään pääasiassa
polttoaineena, kasvualustana puutarhoissa, ja aiemmin myös antiseptiseen haavojen sitomiseen.
varsi
Sammalia on käytetty rakennusten
lämpöeristykseen, tyynyjen ja
patjojen täytteeksi, ja jossain määrin
myös erilaisten sairauksien hoitoon
Piirros 12. Rahkasammal (Sphagnum).
kansanlääketieteessä.
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KÄÄVÄT
Sienilajien määrä maailmassa vaihtelee, ja sienitutkijat eli mykologit ovat määritelleet
maailman sienilajien määräksi 57 000  300 000. Virossa on tähän mennessä
löydetty ja määritelty miltei 5500 lajia.
Sienimaailma jaetaan yksinkertaisimmillaan suuriin eli makrosieniin ja pieniin eli
mikrosieniin. Ensimmäiseen ryhmään kuuluvat ns. korkeammat sienet, joilla on
silmin havaittavissa oleva (ja usein myös hyvin kookas) itiöemä: haperot, tatit,
käävät jne. Pienillä sienillä tarkoitetaan sellaisia sieniä, joiden itiöemän havaitseminen
edellyttää yleensä suurennuslasia, ja määrittäminen mikroskooppia: hiivasienet,
härmäsienet jne.
Ihmiset ja useat eläimetkin arvostavat erityisesti sienten kulinaarisia ominaisuuksia,
mutta niiden ekologinen merkitys on kuitenkin tärkeämpi. Ensiksikin sienet ovat
korvaamattomia kasviperäisen aineksen hajottajia. Pääasiassa sienten vaikutuksesta
ruohokasvit, pudonneet lehdet, oksat sekä kannot hajotetaan yhdisteiksi, jotka
sopivat esimerkiksi maaperässä olevien mikrobien sekä hyönteisten, ja lopuksi
myös seuraavien kasvisukupolvien ravinnoksi.
Toisekseen sienet auttavat kasveja saamaan maaperästä kivennäisaineita ja vettä,
ja vastaanottavat samalla itse orgaanisia yhdisteitä täydentämään energiavarastojaan.
Tämä kasvien juurten ja maaperässä kasvavan sienistön keskinäinen yhteys
tunnetaan sienijuurena eli mykorritsana. Virossa on vähän puukasveja, jotka
pystyisivät tulemaan
toimeen ilman sienten
apua. Mykorritsoja
muodostavat sienet
eivät kuitenkaan pysty
elämään ilman puita,
ja tällaisia ovat myös
yleiset ruokasienet
(rouskut, haperot,
tatit).
Useat erilaiset sienilajit
ovat mukautuneet
elämään yhdessä
puiden kanssa (piirros
13). Mykorritsasienet
ovat yhteydessä pieniin
puunjuuriin, ja niiden
itiöemät kasvavat
kauempana puun alla.
Piirros 13. Puu on ruokasienten ja kääpien koti.
Lahottajasienet elävät
joko kuolleessa tai elävässä puuaineksessa, ja kasvattavat oman lakkinsa puunrunkoon
tai maanpinnan lähelle aivan rungon tyveen.
Kasvavien puiden sekä metsään jääneiden kantojen ja kaatuneiden puiden lahoamisen aiheuttavat pääasiassa käävät. Virosta on löydetty 211 kääpälajia, ja tähän
ryhmään kuuluvat myös useimmat pysyvään näyttelyyn kerätyt sienet.
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Piirros 14. Käävän elinkaari itiöstä
itiöemään saakka.

Piirros 15. Taulakäävän lakkeja
koivunrungossa.
kuori
malto

ydin

pillikerrokset

Piirros 16. Taulakäävän itiöemän
poikkileikkaus.

Tyypilliset käävät kasvattavat vahvan itiöemänsä
suoraan puun kylkeen.
Useimpien kääpien alapinta on pillistöä, jonka
putkimaisissa rakenteissa kehittyvät itiöt. Itiöt
ovat yksisoluisia muodostelmia, ja ne kypsyvät
ja putoavat putkistaan yleensä kosteammalla
säällä keväisin sekä syksyisin. Esimerkiksi yksi
kooltaan keskikokoinen suomukäävän itiöemä
voi yhden vuorokauden aikana helposti tuottaa
jopa 75 000 000 000 itiötä. Vaikka nämä itiöt
leviävät satojen kilometrien etäisyydelle ilmavirtojen mukana, ja niitä on kaikkialla, sopivan
kasvualustan (esimerkiksi kuivuneen oksan tai
metsäneläinten aikaansaaman runkohaavan)
löytävät vain harvat. Puuhun liimautuneesta
itiöistä kasvaa puolestaan sienirihma eli hyyfi,
mikä puolestaan koostuu pitkistä letkumaisista
soluista (piirros 14). Puihin tunkeutuessaan,
tämä rihma erittää entsyymejä, jotka lahottavat
puusolujen seinämissä olevaa aineista. Tämä
aines imeytyy sienirihmoihin, joka saa siten
ravintoa, ja noin puu lahoaa. Sienirihmojen
kasvaessa, haaroittuessa ja poimuttuessa, puuhun
muodostuu sienirihmasto. Tämä kehittyy salaa
ja miltei huomaamattomasti vuosien aikana,
kunnes lopuksi puunrunkoon ilmestyy (yleisimmin
kohdassa, jossa sieni tunkeutui runkoon) itiöemiä
eli kääpiä. Nämä koostuvat tiheään poimuttuneista sienirihmoista, ja sienilajeista riippuen
ovat yksi- tai monivuotisia.
Pysyvään näyttelyyn on kerätty kymmeniä kääpiä,
ja mahdollisuuksien mukaisesti myös niiden
kasvualustoja. Puunkappaleista näkyy kuinka
erilaiset sienilajit hajottavat puuta. Ympärivuotisesti ovat esillä yleisimmät Virosta löytyvät
monivuotiset käävät, kesäisin ja syksyisin mikaan
tulevat yksivuotiset itiöemät. Useat näistä ovat
kooltaan suuria ja kauniita, mutta valitettavasti
ne eivät säily hyvässä kunnossa paria viikkoa
pidempään.
Tuhansia vuosia ennen tulitikkujen keksimistä,
tulen sytyttämiseen käytettiin taulaa, mistä
todennäköisesti eräs yleisin kääpämme onkin
saanut nimensä. Taulakääpä (Fomes fomentarius)
kasvaa pääasiassa kuolleissa koivunkannoissa
(piirros 15) kasvattamalla siihen jopa 25 cm
leveän, kavionmuotoisen lakin. Vanhan taula-
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käävän itiöemän poikkileikkauksesta (piirros
16) näkyy, että lakkia peittää kova kuori,
jonka alla on puolestaan tiheä malto.
Paikkaan, johon sieni kiinnittyy puunrungossa, muodostuu marmorimainen ydin.
Alapuolelle kasvaa puolestaan vuosittain
ohut uusi pillikerros  piirroksessa kuvatun
itiöemän ikä on 5 vuotta.
Kantokääpä (Fomitopsis pinicola) on myös
hyvin yleinen ja helposti tunnistettavissa
oleva sieni. Kantokäävän lakki muistuttaa
puoliympyrää, ja reunoissa on kellertäviä
tai ruskehtavia vyöhykkeitä. Kantokääpiä
löytyy metsästä yleensä kuusien (kuva 11),
mäntyjen ja leppien kannoista sekä
kaatuneista puista. Kantokäävän aiheuttama
ruskolaho hajottaa puuaineksen pieniksi
kuutiomaisiksi kappaleiksi, jotka myöhemmin mullaksi muuttuessaan luovat
suotuisan ympäristön uuden metsän
kasvulle.
Kuva 11. Kantokääpä (Fomitopsis
Juurikäävät (Heterobasidion spp.) ovat pinicola) kuusenkannossa.
vaarallisempia tuhosieniä talousmetsissä,
sillä ne aiheuttavat yleisimmissä havupuissamme juuri-, tyvi- ja runkolahoa, tuottaen
siten suurta vahinkoa metsänomistajille. Kuusenjuurikääpä (H. parviporum) loisii
useimmiten kuusipuissa, männynjuurikääpä (H. annosum) puolestaan männyissä,
ja harvemmin myös kuusissa, raudus- sekä hieskoivuissa. Kuusipuissa tämä sieni
aiheuttaa ns. maannousemalahoa rungon tyvessä ja juurissa, mikä puolestaan
rikkoo rungosta saatavat tukit. Sairastuneen puun tai kannon juurista sienirihmasto
leviää juuriyhteyksien kautta terveisiin puihin. Usein runko murtuu (kuva 12) tai
puu kaatuu juurten pettäessä. Itiöemät ovat pieniä, alapuoleltaan
valkoisia, päältä vaaleansuklaanruskeita lakkeja, jotka kehittyvät
yleensä kaatuneiden kuusien juurien reunoihin  havaitseminen
edellyttää usein suoranaista juurien
väliin tunkeutumista. Kuusenjuurikäävän torjuntaan on yritetty käyttää
erästä toista sientä, harmaaorvakkasientä (Phlebiopsis gigantea).
Äskettäin sahattujen kuusenkantojen pintaa harmaaorvakkasientä
sisältävällä aineella käsiteltäessä,
sieni valtaa kannon nopeasti ja
Kuva 12. Kuusenjuurikäävän (Heterobasidion estää juurikäävän tartunnan
ilmalevintäisten itiöiden avulla.
parviporum) lahottama ja murtunut kuusi.
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Kuva 13. Mesisienen (Armillaria sp.) Kuva 14. Mesisieni (Armillaria sp.) muodositiöemä kuivaneessa lepänrungossa. taa kiiltäviä rihmastoja puunkuoren alle.
Mesisienellä (Armillaria sp.) on tavallista sientä muistuttava jalka ja lakki, ja
mesisieni kasvaa myöhäiskesästä aina pakkasten tuloon saakka puidenkannoissa
tai puunkuoren raoissa, joihin se muodostaa tiheitä ryppäitä (kuva 13). Mesisieni
on levinnyt kaikkialle maailmaan, ja pystyy tartuttamaan miltei kaikki ja myös
kaikenikäiset puuntaimet, joten se on juurikäävän ohella eräs vaarallisimpia juurilahon
aiheuttajia. Mikäli kuivuneesta tai kaatuneesta puusta irrotetaan kuorta, alta
paljastuu tunnusomainen, kiiltävänmustien sienirihmojen (ritsomorfien) muodostama
verkosto (kuva 14).

Kuva 15. Rikkikäävän (Laetiporus
sulphureus) nuori itiöemä valkopajun
rungossa.

Kuva 16. Rikkikäävän (Laetiporus
sulphureus) täysikasvuinen itiöemä
valkopajun rungossa.
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Värikkäimmät sienet kasvavat
kuitenkin puistopuissa, ja
näyttävin näistä on vanhoissa
valkopajuissa tai tammissa
viihtyvä rikkikääpä (Laetiporus
sulphureus). Rikkikäävän
kirkkaat, sävyltään sitruunankeltaisesta punertavaan oranssiin vaihtelevat itiöemät (kuvat
15 ja 16) koostuvat ohuista,
toisiinsa kiinnittyneistä lakeista,
jotka ilmestyvät puihin keskikesällä.
S u o m u k ä ä p ä ( Po l y p o r u s
squamosus) on yleinen puistopuiden sieni. Kevätkesällä
suomukäävän litteitä, alaspäin
paksuuntuvia lakkeja ilmestyy
lehtipuiden kantoihin, kuolleisiin
runkoihin sekä eläviin puihin
useimmiten vaahteroihin,
saarniin ja jalaviin (kuva 17).
Nimensä mukaisesti, vaaleat
lakit ovat yleensä tiiviiden Kuva 17. Suomukäävän (Polyporus squamosus)
ruskeiden suomujen peittämiä. lakkeja hevoskastanjan rungossa.
Usein puistopuiden murtumisen
aiheuttaa puolestaan karstasyylä
(Kretzschmaria deusta), jonka
pienenpieniä itiöemiä sisältävät
mustat, myhkyräiset kyhmyt
ilmestyvät aivan rungon tyveen.
Näitä kyhmyjä on suhteellisen
vaikea huomata ruohon seasta.
Kesällä kyhmyjen viereen ja
päälle kehittyy vaaleanharmaita
itiöpesäkkeitä (kuva 18).

Kuva 18. Karstasyylän (Kretzschmaria deusta) kämmenenkokoisia itiöpesäkkeitä.
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