Sammalten pieni suuri maailma
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ammalet ovat maakasveista vanhimpia, mikä tarkoittaa, että ne ovat olleet olemassa yli 400 miljoonaa, mahdollisesti noin 500 miljoonaa vuotta. Ovatko ne sitten koko tuon käsittämättömän pitkän ajan olleet samanlaisia, ovatko ne ”evoluution umpipusseja”, kuten eräs manalle mennyt kasvitieteen professori 1980-luvun alussa meille fukseille kertoi? Eivät toki! Sammalet ovat ”keksineet” lukuisia asioita, mistä kannattaa puhua ja kirjoittaa
muillekin kuin tutkijakollegoille. Joitakin näistä sammalten ominaisuuksista
käsitellään tässä Luonnon Tutkijan numerossa, mutta ei läheskään kaikkia.
Ainakin jotkin sammalet ovat ilmeisesti alusta asti osanneet elää yhdessä
symbioottisten sienten ja syanobakteerien kanssa. Sammalia kasvaa lähes kaikenlaisissa elinympäristöissä korkeimpia vuoria, kuivimpia aavikoita ja meriä
lukuun ottamatta. Ne ovat varsinaisia itsensä kloonaamisen mestareita. Sammalet käyttävät hyväkseen kasvupaikkoja, joissa niin sanotut korkeammat kasvit eivät pysty kasvamaan. Jotkin näistä kasvupaikoista ovat lyhytikäisiä. Lantakasoissa ja eläinten raadoissa saattaa tavata kärpästen levittämiä sammalia,
jotka houkuttelevat kärpäsiä ”haisemalla pahalta” ja itiöitä tuotettuaan kuolevat pois. Eräiden vain isompien kasvien elävillä lehdillä kasvavien tropiikin
maksasammalten juurtumahapset ovat erilaistuneet imuelimiksi, jotka työntyvät isäntälehden solukkoon ja imevät siitä ravinteita. Muutamien Suomessakin
kuivilla paikoilla kasvavien karhunsammalten lehdet ovat ”pienoiskasvihuoneita”, joissa yhteyttäminen tapahtuu suojassa läpinäkyvän kalvon alla. Sammalissa on lukemattomia sopeumia mitä erilaisimpiin kasvupaikkoihin ja -ympäristöihin.
On osoitettu, että monet geenit ovat säilyneet ainakin toiminnaltaan muuttumattomina maakasvien monivaiheisessa evoluutiossa sammalista koppisiemenisiin asti. Itse asiassa eräissä maakasvien kantaryhmää lähellä olevissa viherlevissä on useita täsmälleen samoja geenejä kuin maakasveissa. Maakasvien
yhteinen kantamuoto on tietenkin tuntematon, mutta sitä voidaan lähestyä sekä ”alhaalta päin”, viherlevien avulla, että ”ylhäältä päin”, sammalten avulla.
Helposti kasvatettava ja nopeassa tahdissa uusia sukupolvia tuottava nuppusammal (Physcomitrella patens) on sammalten lituruoho. Sen genomi on sekvensoitu melko äskettäin, ja nimensä mukaisesti kooltaan vähäisen nuppusammalen geeneissä on säilynyt tietoa ajalta, jolloin maakasvit ja niiden aivan uudenlaiset sopeumat syntyivät. Nykymenetelmin tuo tieto pystytään uuttamaan
esiin.
Sammalet yhdistetään usein märkiin tai ainakin kosteisiin ja varjoisiin paikkoihin, ja toki useimmat sammalet sellaisissa kasvavatkin. Samanlaisissa ympäristöissä viihtyvät monet sienet, joista jotkin aiheuttavat sammalissa tauteja.
Sammalet eivät kuitenkaan juuri milloinkaan ole homeisia ja sienitautien runtelemia, koska ne — totta kai — osaavat puolustautua taudinaiheuttajia vastaan tavoin, joista aletaan päästä jyvälle vasta nyt.
Suomalaisilla tutkijoilla on 1800-luvulta alkaen ollut tärkeä osa ”sammaltieteen” eri aloilla, ja tekemistä totisesti riittää edelleen. Planeetaltamme tunnetaan noin 16 000 sammallajia. Uusia lajeja kuvataan joka vuosi kymmenittäin,
erityisesti tropiikista. Olen itse tutkinut noin 200-lajista lehtisammalheimoa lähes 25 vuotta ja kuvannut pari tusinaa uutta lajia, mutta vasta nyt alkaa tuntua
siltä, että asioihin on saatu hiukan selvyyttä, päästy johonkin. DNA-tutkimukset ovat selvittäneet lajien sukulaisuussuhteita ja paljastaneet sammalten evoluutiosta asioita, jotka pelkän morfologian perusteella olisivat jääneet hämärän
peittoon ikuisiksi ajoiksi.
Sammalten evoluutio on mielestäni kuin valtava, natiseva talo lukemattomine huoneineen ja pitkine käytävineen. Vain muutamassa huoneessa siellä täällä on valo, kaikki muu on pelkkää pimeää. Pikku hiljaa ja haparoiden löydämme uusia valokatkaisijoita ja alamme ymmärtää, miksi sammalet ovat sellaisia
kuin ovat. Pienillä sammalilla on suuria tarinoita kerrottavana.
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