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En mossresa till Madeira 

NIKLAS LöNNELL 
Dirigentvägen 171 , 756 54 Uppsala, niklas.lonnell @gmail.com 

A report on an excursion to Madeira in the autumn of 2015 is pre
sented. 

Ön Madeira är ~nte så stor (20 x 50 km) men desto brantare i stora delar. 
Den sträcker sig ända upp till 1862 m. ö. h. Detta kan delvis förklaras 
med att ön är av vulkaniskt ursprung och geologiskt sett relativt ung, 5,6 
miljoner år gammal. Grannön Porto Santo är 14 miljoner år gammal! 
Madeira ingår i det som kallas Atlantöarna eller Makaronesien och 
som, förutom Madeira, inkluderar ögrupperna Selvagenes, Azorerna, 
Kanarieöarna och Kap Verdeöarna. 

N ederbörden varierar från mindre än 500 mm på halvön längst i 
öster till 2-3 m på vissa delar av öns nordsida. Det normala är att det 
kommer mest regn från oktober till februari och minst i juli och augusti. 
Det kan dock variera mellan åren exakt när nederbörden kommer, så 
det kan vara svårt att pricka in den bästa tiden för att besöka ön för 
att titta på mossor. Ett mänskligt försök att omfördela vattnet på ön 
är levadorna, ett omfattande system av små vattenkanaler (se figur l) 
som leder vatten från bergen ned tilllåglandet där odlingarna finns . 
Detta enorma arbete har möjliggjort ett otal vandringsleder som följer 
levadarna längs de ofta branta bergsidorna. 

Madeiras ursprungliga och mest artrika naturtyp är de lagerskogar 
som återfinns på högre höjder. Dessa har starkt decimerats p. g. a. ett 
hårt utnyttjande av den resurs som en gång gav ön dess namn (madeira 
=trä). Istället har många främmande trädslag planterats och idag är de 
få kvarvarande lagerskogarna skyddade i någon form. När klimatet var 
varmare, för flera miljoner år sedan, var stora delar av Europa täckta 
av bl. a. lagerskogar. Kallare klimat, och mot slutet även människans 
intåg, gjorde att lagerskogarna försvann från hela det europeiska fast-
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Figur 1. Från levadan Caldeirao Verde. Foto: Niklas Lönnell. 

landet. Naturtypen blev endast kvar på Madeira och några andra av 
Atlantöarna. Lagerskogen på Madeira är därför något av ett "historiskt 
arkiv" med växter och djur som kan betraktas som tertiära relikter. 
Detta gäller t. ex. mossor av släktet Echinodium som hittats som flera 
miljoner år gamla fossil i Georgien, Polen och i bärnsten från Baltikum 
(Frahm 2013). En liten del av de arter som fanns i de tertiära skogarna i 
Europa, t ex den på Madeira spridda Neckera cephalonica, har lyckats 
överleva på några få extremt gynnsamma platser i medelhavsområdet. 

Det finns många endemiska arter på Madeira. Av de 7571 land
levande organismer som är kända härifrån finns 1419 (19 %) bara på· 
Madeira eller på den närliggande ögruppen Selvagenes. På Madeira 
finns 558 mosstaxa, varav 11 (2 %) är endemiska för Madeira 
(Frullania sergiae, Porella inaequalis, Riccia atlantica, Tylimanthus 
madeirensis (numera ibland lumpad in i T laxus), Brachythecium 
percurrens (numera Hedenasiastrum p.), Bryoxiphidium madeirense, 
Echinodium setigerum, Fissidens microstictus, Fissidens nobreganus, 
Nobegaea latinervis, Thamnobryumfernandesii) och ytterligare några 
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Figur 2. Deltagarna vid Levada do Norte. Fr.v. Peter Carlsson, Magnus Wadstein, 
Peter Sögård, Karin Wiklund, Lars-Åke Flodin, Niklas Lönnell, Tomas Hallingbäck. 
Foto: Tomas Hallingbäck. 

är endemiska för Atlantöarna (Fontinha m.ft. 2001, 2011). Av de 530 
mossarter som med säkerhet är uppgivna från Madeira är 306 funna 
i Sverige (Hodgetts m.ft. 2015). Så även om antalet mossor är cirka 
hälften så stort som i Sverige och 58 % av dem är gemensamma med 
Sverige så finns många med starkt begränsad utbredning. 
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Figur 3. Radula aquilegia. Foto: Tomas Hallingbäck. 

Figur 4. Colura ca/yptrifolia. Foto: Niklas Lönnell. 
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Madeira med sina oceaniska inslag har lockat flera svenska bryo
loger. Herman Persson, Erik Sjögren och Lars Hedenäs har studerat 
olika aspekter av dess massflora (Persson 1939, Sjögren 1975, Hedenäs 
1992). I deras efterföljd arrangerade Tomas Hallingbäck en resa till 
Madeira i november 2015 med totalt sju deltagare (Peter Carlsson, 
Lars-Åke Flodin, Tomas Hallingbäck, Niklas Lönnell, Peter Sögård, 
Magnus Wadstein, Karin Wiklund). Tomas som hade besökt ön flera 
gånger tidigare satte ihop ett program med hjälp av en lokal kontakt 
och ansökte om insamlingstillstånd för gruppen. Med två hyrbilar 
förlade vi oss först i Ribeira Brava mitt på sydkusten och därefter intill 
flygplatsen i öster för en veckas mosstudier. 

Första dagen åkte vi till Fanal på den nordvästra delen av ön som vi 
nådde efter diverse missöden med felkörningar och en avstängd väg. 
Här möttes vi av ett landskap med kor på vägen och glesa lagerträd 
täckta av epifyter. Detta hagmarkslandskap där lagerträden nästan 
förde tankarna till solitärekar kändes mycket speciellt. Porella cana
riense, Neckera intermedia och Neckera cephalonica var några av 
de epifyter som täckte stammarna. Uppe på en höjd fanns några sura 
klippor som dominerades av Racomitrium, Polytrichum och Grimmia 
samt en liten Marsupella, och floran kändes här relativt lik hemma. 
När vi gick ned en bit mot den dal som ledde ned mot havet hittades 
lite mer oceaniska arter som Radula aquilegia (figur 3), Colura calyp
trifolia (figur 4) och Scapania gracilis. En akrokarp mossa växte i 
små kuddar på klipporna och bladen förde tankarna till en Zygodon 
tills något som såg ut som splashcups hittades och tankarna gick mot 
en björnmossläkting. Tomas kunde då dra sig till minnes att det fanns 
en bladmossa i Polytrichaceae som hette Alophosia azorica (figur 5). 
Ett snabbstopp på vägen hem gjordes vid Chao da Ribeira ovanför 
Seixal där vi inte hittade så mycket utom lite Riccia nigrella på en 
brukningsväg och Anomobryum julaceum. 

Andra dagen åkte vi till Rabachal och gick på en levada som hade 
ett namn som refererade till ett antal källor, Levada do 25 fontes. 
En bom gjorde att vi i början gick längs en bred asfaltsväg och 
studerade den branta brinken där mossorna bekvämt kunde studeras 
i ögonhöjd. Här fick vi bekanta oss med den Arnellia-lika lilla 
levermossan med motsatta blad Gongylanthus ericetorum (figur 6) 
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Figur 5. Alophozia azorica. Foto: Niklas Lönnell. 

Figur 6. Gongylanthus ericetorum. Foto: Tomas Halling bäck. 
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som fanns spridd längs vägen. Nervveckmossa Diplophyllum albicans 
växte rikligt här men också något som vi tolkade som hattmossa 
Hymenostylium recurvirostrum blandat med en akrokarp bladmossa 
med lite skruvade långsmala blad som avslöjade sin identitet med 
sina korta, kortskaftade strimmig kapslar: Amphidium tortuosa. När 
vi äntligen nådde punkten där levadan började fick vi ta lunch och 
såg arter som bållevermossorna Asterella africana, Tarigonia sp. 
och bladlevermossan Jubula hutchinsiae. Dagen gick och det blev 
uppenbart att tiden som var beräknad för vandringen inte inkluderade 
mosstudier längs vägen. Tomas och Karin sprang till ett av vattenfallen. 
De övriga började återfärden efter en studie av en liten pleurokarp 
med parafyllier på stammen på levadakanten. Denna kunde likna en 
mycket liten Thuidium men förs till släktet Pelekium. När Tomas och 
Karin kom ikapp, med hjälp av minibussen som gick på asfaltsvägen, 
hade språngmarschen gett utdelning i form av Homalia lusitanica och 
Tetrastichum fontanum. 

Den tredje dagen bytte vi de tidigare dagarnas bergslokaler mot en 
låglandslokal, även om vandringen var brant. Vi gick från Prazeres 
ned mot Paul do Mar som låg vid den sydvästra kusten. I början av 
vandringen var det rätt lite mossor på de torra klipporna och på jorden. 
Stor lansettmossa Trichostomum brachydontium fanns dock här och 
där. Längre ned fanns en hel del olika bållevermossor: Exormotheca 
pustulosa, flera Riccia-arter, lite Corsinia coriandrina (figur 7), 
Mannia cf androgyna och lite av en akrokarp som hade breda ovala 
blad med liten spets och groddkornsskålar i toppen av skotten. Denna 
art blev ett mysterium till den sista dagen då vi hittade den i boken "The 
bryophytes of the coastal areas of Madeira". Den hette Oedipodiella 
australis och tillhörde familjen Gigaspermaceae. Namnet var ju 
lämpligt då den liksom Oedipodium har linsformade groddkorn. I den 
nedre delen av vandringen, på en skuggig lodyta, fanns ytterligare en 
bållevermossa i form av Plagiochasma rupestre (figur 8) som var den 
enda som hittades med kapslar. Denna dag hade lite medelhavskänsla, 
vilket avspeglades även i mossfioran. 

Den fjärde dagen hade vi tänkt oss till en trädljungskog vid Bica da 
Cana men eftersom vägen fortfarande var avstängd begav vi oss från 
Encumeada ut på en vandring längs Levada do Norte (figur 2 och 9). I 
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Figur 7. Corsinia coriandrina. Foto: Tomas Hallingbäck. 

Figur 8. Plagiochasma rupestre. Foto: Tomas Hallingbäck. 
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vanligt makligt tempo gick vi längs levadan och titta lite på epifyterna 
där en del stora bladlavar t. ex. Pseudocyphellaria au rata sågs, för
utom Neckera intermedia m.m. Peter Sögård hittade ett fint bestånd av 
Corsinia eariandra med sina hanrännor på bålen. Till slut nådde vi till 
en närmare kilometerlång tunnel och när vi kom ut på nordsidan kände 
vi oss som förflyttade till en annan värld eller geologisk tidsålder. Här 
växte någori Bartramiaceae, Fossombronia och en trolig Phaeoceros 
vid tunnelmynningen. Vi arbetade oss längre bort och hittade Echino
dium spinosum och något som borde vara Thamnobryum madeirense. 
Här fanns även en del arter i familjen Lejeuneaceae på sten såväl som 
epifytiskt. 

Den femte dagen flyttade vi till ett boende i Gaula och tog en efter
middagstur till Ribeiro Frio. Vi började gå vandringen mot Balcöes. 
Sluttningen ned mot stigen kläddes av mossor. Vid det här laget kände 
vi igen flertalet. Amphidium tartuosa kunde vi återknyta bekantskapen 
med. Här var det relativt torrt men vi hittade lite Echinodium spino
sum i de skuggigare partierna. En tur på levadan mot Portela och åter 
genom arboretumet bjöd på arter som Fissidens serratulus, nötmossa 
Diphyscium foliosum och Andoa berthelotiana samt den stora gröna 
bladlaven Sticta canariensis. Här växte även svampen Lauribasidium 
laurii som ser ut som en tjock blåstång som växer på stammarna. 

Den sjätte dagen åkte vi till Portela i nordöstra delen av ön, där 
vi började gå på Levada da Portela. På jord och klippväggar växte 
rikligt av en Jungermannia med violetta rhizoider. Här hittades även 
en liten Marsupella och en del nålfruktsmossor. En fertil Pottiaceae 
som skulle kunna vara Trichostomum brachydontium hittades också. 
Vi gick sedan på stigen åt andra hållet (åt väster) från Portela. Här 
fanns några Campylapus som skulle kunna vara hårnervmossa C. 
introflexus. Längre fram fanns en del epifyter på lönnar längs stigen, 
bl.a. Frullania microphylla. På vägen tillbaka hittade Tomas en låga 
med långfliksmossa Nowellia curvifolia, handbålmossa Riccardia 
latifrons och en Cephalozia. 

Den sjunde dagen hade de flesta lämnat ön och endast Tomas, 
Karin och Niklas träffade Susana Fortinha vid Vereda do Panta de 
Sao Louren~o. Här var det torrt och det är också den del av ön som får 
minst nederbörd (mindre än 500 mm per år). Man fickjobba hårt för att 

90 



Myrinia - 26 (2) 

Figur 9. Karin Wiklund, Niklas Lönneli och Peter Carlsson vid Leva da do Norte. Foto: 
Tomas Hallingbäck. 

hitta några mossor över huvud taget. Susana Fortinha kunde visa den 
endemiska Riccia atlantica som växte tillsammans med Exormotheca 
pustulosa samt lite F rullania e ricoides. Annars var det kärlväxter 
som dominerade dagen. Trots att det inte var bästa blomningstid så 
var det ofta enstaka exemplar av många arter som blommade. I det 
lilla naturum som finns gick det att köpa ett litet häfte där de flesta 
kärlväxter för halvön var illustrerade. 

Sju dagar går mycket snabbt och det var dags att ge sig hem när 
man började greppa de vanligaste arterna. Det var mycket trevligt att 
få nosa lite på massfloran på Madeira men för att nå under ytan behövs 
många fler besök. 

Tack till övriga deltagare för ressällskap och synpunkter på 
artikeln. 
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