
 

Suomen ympäristökeskus SYKE   •   päivitetty 30.11.2022   •   www.ymparisto.fi/luontodirektiivilajiesittelyt 

 

Lapinsirppisammal 
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Luonnehdinta 
Lapinsirppisammal on kellanvihreä tai punertavanruskea, 
kookas, tavallisesti pystyversoinen ja vähähaarainen lehti-
sammal. Se muodostaa laajoja kasvustoja, tai kasvaa niuk-
kana muiden sammalten seassa. Lehdet ovat sirppimäisen 
käyriä. Niiden tyvi on leveä ja varresta ulospäin suuntautu-
nut. Lehdissä on usein havaittavissa pitkittäispoimuisuutta. 
Latvassa lehdet ovat tiiviinä käyränä kärkisilmuna. Lehden 
reuna on hampaaton ja keskisuoni ulottuu lehden kärki-
osaan, tyvinurkkasolut puuttuvat. Läheinen kiiltosirppisam-
mal (Hamatocaulis vernicosus) on kooltaan tavallisesti pie-
nempi, runsashaaraisempi ja sen tyveltä varrenmyötäiset 
lehdet ovat voimakkaan pitkittäispoimuiset. 
 
Elinympäristö ja levinneisyys 

Lapinsirppisammal kasvaa lähde- ja luhtavaikutteisilla le-
toilla ja nevoilla, myös ruostevetisillä koivuletoilla ja niiden 
läheisyydessä, pysyvästi vetisillä pinnoilla. Etenkin lajin 
eteläiset kasvupaikat sijaitsevat pienten järvien ja metsälam-
pien suoreunuksissa, joko upoksissa tai rantapalteessa ve-
dessä kelluvina. Yhteensä lajilla on ollut Suomessa noin 80 
esiintymää, joista nykyisiä on vain parikymmentä. Levinnei-
syyden painopiste on ollut Metsä-Lapissa, mutta lapinsirppi-
sammalta on tavattu harvinaisena ja paikoittaisena myös 
Etelä-Suomessa Uudellamaalla saakka. 
 

Nykytila ja uhkatekijät 
Lapinsirppisammalen elinympäristöt ovat taantuneet soiden 
ojitusten ja vesirakentamisen vuoksi. Kanta on pieni ja pirs-
toutunut. Lähes kaikki tunnetuista nykyesiintymistä on suo-
jeltu. 
 
Hoitosuositukset 
Erityisesti suojeltavan lapinsirppisammalen esiintymät ja 
niiden lähiympäristö tulee jättää ojitusten, turpeenoton ja ve-
sien säännöstelytoimien ulkopuolelle. Esiintymien läheisyy-
dessä laji on huomioitava maankäytössä laajemmallakin alu-
eella, vaikutukset veden pinnan tasoon ja pintaveden laatuun 
tulisi minimoida. Parhaiten lajin säilyminen turvataan perus-
tamalla eheän hydrologisen kokonaisuuden muodostava suo-
jelualue. Esiintymälampien ja -soiden tuntumassa tehtävät 
ravinteiden huuhtoutumista edistävät maankäyttötoimet, ku-
ten kunnostusojitukset ja metsän uudistaminen sekä energia-
puun korjuu, tulee suunnitella huolellisesti ja toteuttaa eri-
tyistä varovaisuutta noudattaen. Osa lajin elinympäristöistä 
on metsälain erityisen tärkeitä elinympäristöjä (lampien vä-
littömät lähiympäristöt, letot Lapin läänin eteläpuolella). 
METSO-alueen pohjoisimmat esiintymät sijainnevat ohjel-
maan sopivilla letoilla (puustoiset suot ja soiden metsäiset 
reunat). Lajin kasvupaikkojen vesitalouden varovainen pa-
lauttaminen luonnontilaiseksi voi tulla kyseeseen luonnon-
hoitotyönä. 
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