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Tio forbisedda mossor?
Tomas Ha/lingbiick
ArtDatabanken, SLU, Box 7007, 750 07 UPPSALA
e-post: tomas.hal/ingback@dha.slu.se

Viii du ha kontakt med andra __mossintresserade? Visst viii du det! Tag i sa fall
kontakt med MOSSORNAS VANNER:
Ordforande: Henrik Weibull, Blodstensvagen 14, 752 58 Uppsala,
018 I 50 61 59
Vice ordforande: Helena Grah~n. Paradisgatan 29H, 413 16 Goteborg,
031/12 27 91

Abstract: Ten Swedish redlisted species of bryophytes are apparently much
overlooked in some regions of Sweden as shown on the distribution maps. Field
bryologists all over Sweden are encouraged to report known findings of these
species to the threatened species unit in Uppsala.

Sekreterare: Olle Holst, lliongranden J32, 224 71 Lund, 046/ 12 27 07
Kassor: Gerhard Kristensson, Dekanvagen 8, 240 10 Dalby. 046/20 21 85
Exkursionssekreterare: Kristoffer Hylander, Lindgardsv. 42, 186 70 Brottby,
08/51 24 19 41
Kontaktpersoner tor olika landsdelar:
Norra Norrland: Bengt Gunnar Jonsson, Vaxtholm 242, 905 95 Umea,
090/570 85.
Sodra Norrland: Gunnar Ersare, Ringvagen 2, 820 60 Delsbo, 0653/109 02
Uppsala: Henrik Weibull, Blodstensvagen 14, 752 58 Uppsala, 018150 61 59.
Stockholm: Niklas Lonnell, Pontonjargatan 49 4 tr, 112 37 Stockholm,
08/654 81 29.
Goteborg: Par Johansson, Birgittagatan 4b, 41453 Goteborg
031/12 94 83.
Vastergotland: BertH Jannert, Lyckebo Bestorp, 521 30 FalkOping,
0515/183 26.
Smaland: Allan Nicklasson, Fogdegatan 6, 352 36 Vaxjo, 0470/10919.

ArtDatabanken samlar fortlopande in uppgifter om sa kallade rOdlistade (dvs
hotade och sallsynta) arter. Eftersom inte mindre an 241 arter ar r?dlistade i
landet finns nu mycket information lagrad om dessa mossors utbrednmg, ~tand
ortskrav etc hos oss. Nu ar det meningen att dessa data ska presenteras 1 bokform till varen. Varje art kommer att presenteras i form av ett faktablad med
uppgifter om utbredning inklusive en karta over Sverige, eventuellt en illustration av artens utseende, samt text med data om artens ekologi, hot och vilka atgarder som vi tror behover gOras for att oka artens chanser till overlevnad pa
sikt.
Vid en hastig titt pa utkasten till utbredningskartor framstod vissa "utbredningsluckor" som nagot markliga for en rad arter. Dessa "luckor" kan knappast motsvara verkligheten. Darfor valdes 10 av de kanske mest missvisande kartoma
ut for att uppmana alia mossvanner att komma in med kompletteringar. Vi pa
ArtDatabanken ar dartOr tacksamma om alia som vet med sig att ha icke inrapporterade lokaluppgifter for rodlistade arter i byraladan snarast rapporte~ar
dessa. 1 viss man kan vi i gengald dela med oss av kartor och sammanstallningar av intressanta arter. Tanken med dessa kartor ar att sporra alia lasara
av Myrinia som vet att de sett arten pa platser som inte finns angivna pa resp.
karta hor av sig per brev/e-post/fax eller tel till mig snarast och heist fore den
sista december i ar. Har ni dessutom funnit arten pa platser med en ring (ring=
lokal dar arten inte hittats after 1969) sa ar aven dessa uppgifter mycket
valkomna!

SI<Ane: Nils Gronberg, Sandbyvagen 204, 240 10 Dalby, 046/ 20 09 25.
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E) Skuggmossa
Dicranodontium denudatum.
F) Kappkrokmossa
Hamatocau/is vernicosus
G) Asphattemossa
Orthotrichum gymnostomum
H) Gul nalfruktsmossa
Phaeoceros carolinianus
• = fynd gjort efter 1969
0 = fynd gjort fOre 1970.

A) Vedtrappmossa
Anastrophyllum hellerianum
B) Gran skoldmossa
Buxbaumia viridis
C) Vedsackmossa
Calypogeia suecica
D) Stubbtradmossa
Cephalozia catenulata
• =fynd gjort efter 1969
0 =fynd gjort fOre 1970.
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Alsidenmossa (Piagiothecium /atebrico/a) funnen pa en
utpostlokal i Vasterbotten.

J

Kristoffer Hylander
Undgardsviigen 42, 186 70 Brottby
e-post: stoffe.hylander@ val/entuna.mail. telia. com

Abstract: A find of Plagiothecium latebricola c. 500 km N of its earlier known
northernmost locality in Sweden is reported.

I) Alsidenmossa
•

Plagiothecium latebricola

~ J) Stjartmossa

i/

Pterygoneuron ovatum
• = fynd gjort efter 1969

o =fynd gjort fore 1970.

Klipp fran litteraturen
Langaas, A. E. 199~. Morphologic~! and demographic variation in Polytrichastrumformosum m Norway.- Lmdbergia 22: 75-82.
I examined various features of the demography and morphology of Polytrichastrumformosum from three spruce forest sites in southern and central Norway. At each site samples were taken from both boulders and soil and from
three positions. w~thin each turf. Each sample consisted of the P. formosum
shoots found w1thm a IOxiO-cm plot. Shoots from each plot were analysed in
the laborat?ry with r~spect to lea_f and capsule morphology, annual growth,
shoot density, fecundity, and sun.:Ival. Strong differences in morphology and
annual growth were found, especially between the two geographical regions.
The shoots and leaves from central Norway were larger than those from southem Norway. In southern Norway, there was a higher density of living and dead
~hoots, and they were mor~ fertile. In southern Norway, shoot growth decreased
m older shoots, whereas m central Norway shoot growth increased in older
shoots.

A. E. Langaas, Dept of Botany, Museum of Natural History and Archaeology
Norwegian Univ. of Science and Technology, N-7004 Trondheim, Norway. '

Etter avslutat faltarbete i backskogar runt om i Norrland atervande vi, d.v.s.
Mats Dynesius och undertecknad till Umea. Men tydligen var vi inte helt nojda
med mossor vid backar utan tog en liten promenad i den Iiiia backen nedanfor
Mats hus i Overboda vaster om Umea. Backen har sedimentstrander narmast
sjon och omges bitvis av ung-medelarders lovskog med glasbjork, asp, hagg,
graal och salg som de vanligaste arterna.
Pa en salgbas vid backen hittades en liten glansande art som liknade alsidenmossa. Bestamningen bekraftades under mikroskopet och senare har aven
Lars Hedenas pa Naturhistoriska Riksmuseet konfirmerat fyndet.
Alsidenmossa har i Sverige en sydlig utbredning och det finns c:a 110 lokaler
fran Skane till Uppland (Aronsson m.fl. 1995). I vastra Sverige ar den hittad
upp till Varmland (Nyholm 1954-69). Enligt Nyholm ar alsidenmossa i Norge
funnen upp till Nordland (ungefar pa samma breddgrad som Norrbottens lan)
och i Finland i de sydligaste delarna upp till breddgrad i hojd med Halsingland.
Fyndet i Umeatrakten utgor saledes en utpostlokal c. 50 mil fran narmaste
svenska lokal. Som vanligt kan man fraga sig om arten ar pa frammarch och
sprider sig norrut eller om den ar forbisedd. Utbredningen for manga mossor ar
ju valdigt daligt kand och det kan vara latt att hitta nya lokaler for vissa arter.
Jag har inventerat c. 40 provrutor (1000 m2 ) vid olika backar runt om i norra
Sverige utan att ha sett till nagon alsidenmossa (backskogsprojektet, Umea
universitet, Ekologisk botanik, Mats Dynesius). De forsta fyndet i Malarlandskapen gjordes 1935 och det forsta i Stockholmstrakten gjordes 1941 (Persson &
Sjors 1941), vilket skulle kunna tyda pa att arten ar pa spridning norrut. Nu ar
alsidenmossa hittad pa manga lokaler i Stockholmstrakten.

Fynduppgifter:

..

Plagiothecium latebrico/a, alsidenmossa: Vasterbotten, Umea sn., Overboda,

Dalsjo, Kvarnbacken nedstroms vagen, back nedskuren i sediment, pa salgbas,
sparsam, RN 708685 x 170240, 9/7 1997, Kristoffer Hylander 1987 (S) (cont. L.
Hedenas)

Citerad litteratur
Aronsson, M., Hallingback, T. & Mattsson, J.-E. (red.) 1995. Rodlistade viixter i
Sverige 1995. ArtDatabanken, Uppsala
Nyholm, E. 1954-69. Illustrated Moss Flora of Fenoscandia II. Fasc. 1-6. Musci. Lund
Persson, H. & Sjors, H. 1941. Plagiothecium latebricola (Wils.) Br. & Sch. och Grimmia elatior Bruch funna i Stockholmstrakten. Svensk Bot. Tidskr. 35: 315-316
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kategorin Hansynskravande (Aronsson
m.fl. 1995). Nordisk klipptuss ar i det
narmaste en fennoskandisk endem.

Myrinia 7 (2), 54-55 (1997)

Nordisk klipptuss ( Cynodontium suecicum) funnen for
forsta gangen i Uppland

Den skeptiske undrar forstas om det
inte ror sig om en felbestamning av endera parten. Bestamningen till nordisk
klipptuss har bekraftats av Henrik Weibull, men nar den gamla kollekten fran
Hagsjon plockades fram nystades en
marklig historia upp. Fritz Agelin som
var telegrafkommissarie i Norrtalje hittade vid Hagsjon en klipptuss den 30
september 1942. Han trodde det rorde
sig om liten klipptuss, men var tydligen
litet osaker after som han skrev dit ett
litet fragetecken. Sedemera ombestamde Herman Persson kollekten till praktklipptuss, vilket fick en del konsekvenser i litteratur och andra mossfynd som
rapporterats om evan. Sakert i samband med arbetet pa den nya nordiska
mossfloran tog sig Elsa Nyholm en titt
pa den aktuella mossan 1982 och
konstaterade att det faktiskt var liten
klipptuss. Lars Hedenas och Thor-Bjorn
Engelmark menar att det ar Fritz Agelin
och Elsa Nyholm som har ratt (muntl.
okt. 1997). Men om inte Herman Persson haft ett ord med i spelet hade inte
nordisk klipptuss blivit hittad av oss just

Kristoffer Hylander 1! & Niklas Lonne/1 2!
1! Undgardsv. 42, 186 70 Brottby
e-post: stoffe.hylander@ vallentuna.mail. telia. com
2! Pontonjarg. 491V, 112 37 Stockholm
epost: Niklas.Lonell@swipnet.se

Abstract: Cynodontium suecicum is reported new to the Swedish province of
Uppland.

Enligt "Stockholmstraktens bladmossor'' (Krusenstjerna 1964) var praktklipptuss (Cynodontium fa/laX) hittad vid Hagsjon i Lanna socken. Datta var det
enda fyndet av praktklipptuss i Stockholmstrakten som redovisades. lvriga att
forsoka aterfinna denna Iiiia raritet gav sig undertecknade sig ut pa
klipptussjakt den 3 maj 1997.
Etter kartstudier valde vi ut den ostra sidan av Hagsjon for vart besok. Dar verkade de hogsta och fiesta branterna och lodytorna finnas. Mycket riktigt hittade
vi ett flertal ganska hoga lodytor en bit upp i sluttningen. De hade ganska sparsam mossvegetation, men de dominerande arterna i springorna var olika arter
ur slaktet Cynodontium. Nedanfor lodytorna vaxte stora matter med nordlig
bjornmossa (Polytrichastrum alpinum) och vid basen av en mindre lodyta hittades den i Uppland mindre vanliga dikesnardian (Nardia scalaris). Pa en av lodytorna vaxte en klipptuss med kraftiga sporhus i ett sipperstrak ett par tre meter
upp. De fiesta skotten var sterila, men det fanns en och annan tuva som hade
magna sporhus. Forekomsten tackte c. 5 dm 2 • Datta visade sig sedemera vara
nordisk klipptuss (Cynodontium suecicum) och inte praktklipptuss som vi hoppades. Vi kunde nu sail a oss till den lyckliga skara, som bl.a. Bengt Oldhammer
tillhor, som skadat nordisk klipptuss (Oidhammer 1995).
Ett flertal andra insamlingar av klipptussarter gjordes, men dessa bestamdes till
strumaklipptuss (Cynodontium strumiferum), liten klipptuss (C. tenellum) och
bergklipptuss (C. polycarpon).
Nordisk klipptuss ar en nordlig art. Den ar kand fran de fiesta provinser norr om
Dalsland och Vastmanland (Nyholm 1986). Foreliggande fynd i Norrtalje kommun utgor saledes den sydostligaste utposten (Fig. 1). Arten ar rOdlistad i hot-
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d a.

Fynduppgifter:

..

Nordisk klipptuss Cynodontium suecicum, Uppland, Lanna f:g, brant 0 om
Hagsjons mitt, c:a 3 meter upp pa en vastvand lodyta, sparsam, RN 66230
x16588, 3/5 1997, Kristoffer Hylander 2060 (S), (conf. Henrik Weibull)

Citerad litteratur
Aronsson, M., Hallingback, T. & Mattsson, J.-E. (red.) 1995. ROdlistade vaxter i
Sverige 1995. ArtDatabanken, Uppsala
Krusenstjerna, E. v. 1964. Stockholmstraktens bladmossor. Botaniska Sallskapet i Stockholm.
Nyholm, E. 1986. Illustrated Flora of Nordic Mosses. Fasc. 1 FissidentaceaeSeiligeraceae. Nordisk Bryologisk Forening, Lund.
Oldhammer, B. 1995. Besok i nordiska klipptussens tassemarker. Myrinia 5:

44-45.
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Mossfloran i en sumpskog i Roslagen

Harnervmossa (Campy/opus introflexus) - ny for Oland
Kristoffer Hylander

01/e Holst, 1/iongranden J32, 224 71 Lund

Undgardsv. 42, 186 70 Brottby
e-post: stoffe.hylander@vallentuna.mail.telia.com

Abstract: The frequencies of bryophytes that are rare or indicate valuable
forest habitats within an especially species-rich swampy forest in the Swedish
province of Upp/and are reported.

Bland ett antal nyckelbiotoper som jag inventerade i september 1997 (at Lena
~ustafsson, SkogForsks nyckelbiotopsprojekt) fanns en sumpskog med mycket

1ntressant mossflora. Sumpskogen utgors av ett mycket smalt fuktigt strak av
30-70 meter~ bredd som stracker sig 500 m i NV-80-Iig riktning. Den omgivande skog~n ~r uppvuxe~ .. barrblandskog. De dominerande tractslagen i sumpskogen ar khbbal, glasbJork och gran med ungefar lika stora andelar. Vissa av
traden star pa ganska hOga socklar. Arean pa sumpskogen ar c. 2,5 ha.
Metodiken som anvandes bygger pa att man inom varje 1Ox1 o meters-ruta
~ntecknar f~rekomsten av signalarter och rodlistade arter. Nedan redovisas
~~.om hur ':"anga rutor de olika arterna upptractde. (81, 82, 83 anger signalvardet e~hgt Skogsstyrelsens lista (Skogsstyrelsen 1994) dar 83 ar de arter
som bedo.':"s. ha d.et hOgsta signalvardet. H4 anger att arten star med pa den
svepska rodhstan 1hotkategori hansynskravande (Aronsson m.fl. 1995)
Jungermannia leiantha

(rorsvepemossa) (S2) ............... 63
Geocalyx graveolens
(terpentinmossa) (S2) ............... 19
Herzogiella seligeri
(stubbspretmossa) (S1) ............ 14
Herzogiella turfacea
(plat spretmossa) (H4) .............. 13
Odontoschisma denudatum
(komknutmossa) (S2) ................. 5
Herzogiella striatella
(trind spretmossa) (S2) ............... 5
Pseudobryum cinclidioides
(kii.llpraktmossa) (S3) ................. 4
Dicranum flagellare
(flagellkvastmossa) (82) ............. 4

Anastrophyllum hellerianum

(vedtrappmossa) (S3; H4) .......... 4
Hylocomiastrum umbratum

(mark husmossa) (S3) ................ 3
Calypogeia suecica

(vedsackmossa) (S3; H4) ........... 2
Rhytidiadelphus subpinnatus

(skogshakmossa) (S2) ................ 2
Breidleria pratensis

(skrynkelflata) ............................. 2
Lophozia ascendens
(liten homflikmossa) (S3; H4) ..... 1
He/odium blandowi
(karrkammossa) (S3) .................. 1
Rhytidiadelphus loreus
(vastlig hakmossa) (S3) .............. 1

Lokaluppgifter
Upplan?, Norrtalje kommun, Soderby-Karls forsamling, 900 m
Kvarnkarret, c:a 1 km Nom Strojan, RN 665080 x 166130

sv

om torpet

Citerad litteratur
Arons~on, M., Hallingback, T. & Mattsson, J.-E. (red.) 1995. Rodlistade vaxter i
Svenge 1995. ArtDatabanken, Uppsala
Skogsstyrelsen 1994. Signa tarter i projekt Nyckelbiotoper. Skogsstyrelsen
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Abstract: Campylopus introflexus is reported new for the province of Oland,
southeast Sweden.

I maj 1997 besokte jag och min son Axel sOdra Oland for att i forsta hand titta
pa faglar. Min vana trogen vande jag da och da blicken nedat. Nar vi hade varit
ute vid den nya observationplattformen pa Schaferiangarna sag jag vid spangen en mossa vars utseende tilldrog sig mitt intresse. En mindre kollekt
hamnade i fickan och hemma under lupp och mikroskop kunde jag bestamma
den till Mrnervmossa (Campy/opus introflexus). Arten ar ny for Oland.
Fynddata: Oland, Assn., Schaferiangarna. Pa strandang, torvjord. 1997-05-18.
leg. Olle Holst (priv. herbarium, S).
Harnervmossan, som egentligen har sin hemvist i sodra hemisfaren, hittades i
Sverige forsta gangen pa 70-talet (Johansson 1977) och dess invandring under
det foljande decenniet har dokumenterats (Hallingback et al. 1985). Den ar nu
kand fran Bohuslan, Vastergotland, Halland och Skane (SOderstrom 1996).
Forsta fyndet i Narke gjordes 1994 (Holst 1996). Nyligen har den ocksa hittats i
Ostergotland (Weibull 1997). Att Oland blev nasta landskap pa listan var val
inte riktigt vantat med tanke pa artens pH preferens. Den trivs bast i sura
miljoer (Hallingback 1996) och Oland ar ju kant for sin basiska kalksten. Sjalvklart spelar mikromiljon stor roll och det torvjord-lika substratet pa Schaferiangarna kan mycket val ha varit surt. Jag hade tyvarr ingen mojlighet att mata
pH i marken vid besoket. En annan tankbar orsak till att arten nu lyckats sprida
sig till Oland.ar den okande forsurningen. Fran Gotland, med mycket likartad
berggrund rapporteras en okande forekomst av vitmossor (Hegstrom 1997) och
som orsak framhalls just ett sjunkande pH i nederbOrden.
Det tycks alltsa som om harnervmosssa fortsatter att breda ut sig i landet och
det skall bli intressent att folja artens fortsatta invandring. Vilket blir nasta
landskap pa listan?
Citerad litteratur
Hallingback, T., Johansson, T. och Schmitt, A. 1985. Harkvastmossa, Campy/opus
introf/exus, i Sverige. Svensk Bot. Tidskr. 79: 41-47.
Hallingback, T. 1996. Ekologisk katalog over mossor. ArtDatabanken, SLU, Uppsala.
Holst, 0. 1996. Hamervmossa (Campy/opus introflexus)-ny for Narke. Myrinia 6:24-25.
Hagstrom, S. 1997. Habitats and increase of Sphagnum in the Baltic Sea island Gotland, Sweden. Lindbergia 22: 69-74.
Johansson, T. 1977. Campy/opus introflexus (Hedw.) Brid. new to the Swedish flora.
Lindbergia 4: 165
SOderstrom, L. (red.), m. fl. 1996. Preliminary distribution maps of bryophytes in Northwestern Europe. Vol. 2. Musci (A-1). Mosso mas Vanner. Trondheim.
Weibull, H. 1997. Bryologiska notiser. Myrinia 7:64-71
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Sprutflaskan - bryologens raddning vid torr vaderlek
Niklas Lonne/1
Pontonjarg. 49, 112 37 Stockholm
e-post: Niklas.Lonnell@swipnet.se

droja fran nagon manad till flera ar. Parfymeringen av de fiesta hygienprodukter
ar oftast kraftig. Om man har en luktallergiker i bekantskapskretsen ar det darfor att rekommendera att kopa en tom flaska. Trots den homeopatiska fortunning som idog anvandning Ieder till kan en doft fornimmas flera ar efter att flaskan har tomts pa sitt ursprunglig innehall. Fordelen ar dock att om man anda
anvander produkter sasom deodorant eller harbalsam far man flaskan pa kopet
sa att saga. I testen representeras den parfymerade klassen av "Date Cologne
Deo Anna" och "XL balsamspray".
Storlek och vikt

Abstract; Different kinds of small spray bottles are discussed and tested in
bryological use.

So~ mossvan kanner jag ~n ambivalent hallning till det har med fukt. Regnar
det lmm.ar lup~en snabb!. 1gen och det mesta urskiljs som ett gront ludd och
anteckmngar forsvaras. Ager mossexkursionen istallet rum pa eftermiddagen
e~ varm sommardag. har. manga arter deformerats till oigenkanlighet. Ett rejalt
hostregn eller ett m1lt varregn far mossorna att visa sig fran sin basta sida.
Tyvarr ar det svart att lyckas att lagga alia exkursioner direkt efter en regnskur.

Lichenologer har det betydligt battre forspant. Lavars farger bedoms i torrt
tillstand, ~ilket.. gar hand i hand med torrt soligt vader, klar lupp och bra
fotografenngsforhallanden. Losningen for bryologen ar sprutflaskan. Det som
ar latta~t att f~ tag pa ar blomsprutor av olika slag. Dessa ar emellertid klumpiga och 1nne~.aller fulla mer vatten an vad man forbrukar pa en dag. De sprutflaskor som lampar sig for faltbruk ar betydligt svarare att komma over.
Jag har endast .kommit over ett handful! olika modeller efter idogt letande. For
att dela med m1g av denna kunskap har jag helt ovetenskapligt listat ett antal
egenskaper hos sprutflaskorna. Om du kanner till flera modeller eller har andra
synp~nkter ~a vad so~ kravs av en bra sprutflaska tar jag garna emot
reakt1oner pa denna art1kel. Samtliga testade flaskor och en del egenskaper
presenteras i Tabell 1.
Infer .kopet av sprutflaska stalls man infer en hel del val. Ofta upplevs det som
man 1nte har nagot val ails. Nar man efter langt letande antligen hittar en sprutflaska i en affar ar det latt gora ett impulskop i tron om att den flaska man har
framfor sig ar den enda modell som finns.
Parfymering

Det forsta man bOr bestamma sig for ar om man viii ha en sprutflaska med doft
eller en utan. Koper man en flaska med deodorant, harbalsam eller annat far
man tanka pa att det drojer ett bra tag innan man kan anvanda flaskan till
mossorna. Beroende pa forbrukningstakt av ovannamnda produkter kan detta
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Nar det sedan galler sjalva flaskans utformning ar kanske storlek och vikt av
stor betydelse for valet. Flaska 1 och 5 ar nagot hogre an de andra. Detta gor
visserligen att de rymmer mer an de ovriga men aven tar mer plats och vager
mer i fyllt tillstand. Flaska 5 ar aven betydligt bredare nedtill, vilket gor att den
tar stor plats i vaskan. Samtidigt ger min erfarenhet vid handen att man ej
utnyttjar sa mycket vatten under endagarsexkursioner. Flaska 3 vager mer an
flaska 2 och 4 som ar lika stora eftersom den ar av glas.
Ergonomi

En liten sprutflaska far aldrig samma skona grepp som en vanlig blomspruta.
Bland de testade flaskorna har flaska 4 det hardaste motstandet fOr att trycka
ned pumpen, vilket gor att man blir snabbare trott i fingermuskulaturen. Har
aterstar dock mycket att gora for att utrona bl.a. effekter av langre tids anvandning av sprutflaskor.
Pump

Pumparna ar till det yttre mycket lika. Att sa ar fallet antyds aven av att volymen
som kommer ut vid en nedtryckning inte varierar sarskilt mycket mellan de olika
flaskorna (se Tabell 1). Mojligen ter sig den som sitter pa flaska 3 som nagot
mer gedigen.
Nar det galler stralens spridning och finfordelning av vattnet utmarker sig flaska
1 som nagot samre an de andra. Det kan dock delvis bero pa att det ar den
enda forutom flaska 3 som brukats under nagon langre tid. Nagon gang emellanat kommer daligt med vatten vid ett tryck for att vid nasta tryck ge en normal
strale igen.
Liickage

Alia testade flaskor far godkant nar det galler lackagebenagenhet. Varje flaska
skakades upp och ned i en halv minut dels full och dels halvfull. Endast enstaka droppar kom ut ur flaskorna. For undvika att man trycker ned pumpen i
vaskan har alia utom flaska 2 ett litet plastskydd som sattes som ett lock over
pumpen. Dessa lock har dock en ten dens att forsvinna.
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Estetik
Har far var och en bilda sig en uppfattning med hjalp av de skisser som redovisas i Figur 1. Flaska 2 har nagot mer rundade former an de andra. Flaska 1
och 5 har en lite originellare kontur. Flaska 4 har en tydlig och enligt min mening mindre estetiskt tilltalande paskrift.

Flaska 1 - Ahh3ns utan namn
En flaska som kanske ar i storsta laget for den Iiiia faltvaskan. Pumpen har vid
langtidstest visats sig fallera inemellanat.
Flaska 2 - Ekope
En mycket smidig flaska med ett tilltalande yttre. Den genomskinliga plasten
gor att man latt kan avgora nar vattnet bOrjar ta slut och kan fylla pa innan det
ar for sent. Nagot dyr for sin storlek.
Flaska 3 - Date Cologne Deo Anna
Kan man sta ut med lukten ar detta ett alternativ framst for inomhusbruk .. Pumpen verkar inte forsamras med aren visar ett langtidstest. Den hoga vikten och
det omtaliga materialet gor att det inte ar nagon optimal faltflaska.
Flaska 4 - Jill Mrspray for hela familjen
En medelmattig flaska som inte utmarker sig at nagot hall. Det fyrkantig yttre
och stora texten drar ned det estetiska betyget.
Flaska 5 - XL balsamspray - Grazette haircollection
Ett originellt a_lternativ att ha vid mikroskopet och stereoluppen. Den hOga vikten och klump1ga formatet gor att den latt konkurreras ut av smidigare alternativ
i fait. Parfymeringen drar ned betyget, savida man inte viii anvanda den istallet
for Wunderbaumsgranar i bostaden.

Ett tack till Kristoffer Hylander som stallde sin sprutflaska till forfogande och
Jan Edelsjo for inkop av flaska fran Hal land.
Jag har sakerligen missat manga flaskor ute i handeln. Finns det kanske utlandska modeller som ar battre sasom kroatiska myggsprayer och annat. Tveka
inte att meddela ovriga mossvanner om dess existens. Likasa framtrader kanske storre skillnader mellan de olika flaskorna vid mer langvarit bruk.
Tabell 1. Jamforelse mellan olika de provade typerna av sprutflaskor.
Utan namn

lnkopsstalle: Ahlens,
Stockholm
lnkopt tom
Pris: 20 kr
Jnkopsar. 1996
Material: plast, vit
Volym: 200 ml
Hojd med pump: 20,3 em
Hojd utan pump: 18,1 em
Toppdiameter. 1 ,5 em
Bottendiameter. 4,4 em
Vikt tom: 30 9
Vikt full: 230 9
Nedtryckn.!full flaska: 2100
Volym!nedtrycking: 0,10 ml
08./iga st
Rest 3 ml
Lackage: o

Ekope
lnkopsstalle: ICA Halland
lnkopt tom
Pris: 20 kr
lnkopsar. 1997
Material: plast, klar
Volym: 11 0 ml
Hojd med pump: 14,2 em
Hojd utan pump: 11 ,6 em
Toppdiameter. 1 ,5 em
Bottendiameter. 3,9 em
Vikt tom: 20 9
Vikt full: 120 9
Nedtryckn.!full flaska: 870
Volym/nedtrycking: 0,13 ml
Oaligast 6
Rest 1 ml
Lackage: o

XL Balsamspray
lnkopsstalle:
lnkopsstalle:
lnkopt full
lnkopt full
Pris:? kr
Pris:?
lnkopsar. 1997
lnkopsar.
Material: glas
Material: plast, 9ul
Volym: 80 ml
Volym: 250 ml
Hojd med pump: 22,3 em
Hojd med pump: 14,0 em
Hojd utan pump: 19,5 em
Hojd utan pump: 11 ,5 em
Toppdiameter. 1,5 em
Toppdiameter. 1 ,5 em
Bottendiameter. 5,5 em
Bottendiameter. 3,8 em
Vikt tom: 35 9
Vikt tom: 100 9
Vikt fult. 180 g
Vikt full: 285 9
Nedtryckn.!full flaska: 2143
Nedtryckn.!full flaska: 678
Volym/nedtrycking: 0,12 ml Volymlnedtrycking: 0,12 ml
08./igast 0
Oaliga st 10
Rest 3 ml
Rest 0,5 ml
Lackage: o
Lackage: o

Date Cologne

Jills hilrspray
lnkOpsstalle: ICA Skane

lnkopt tom
Pris: 13 kr
lnkopsar. 1997
Materiat. plast, vit
Volym: 155 ml
Hojd med pump: 15,8 em
Hojd utan pump: 13,3 em
Toppdiameter. 1,5 em
Bottendiameter. 4,4 em
Vikt tom: 25 g
Vikt full: 175 g
Nedtryckn.!full f/aska: 1264
Volymlnedtrycking: 0,12 ml
Oaligast 4
Rest 0,5 ml
Lackage: o

Fig. 1. De undersokta sprayburkarna.
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Etymologiska bagateller - Anthoceros agrestis svart
nalfruktsmossa och Phaeoceros carolinianus gul
nalfruktsmossa
Niklas Lonne/1
Pontonjarg. 49, 112 37 Stockholm
e-post: Niklas. Lonnell@ swipnet. se

Citerad litteratur
Augier, J. 1966. Flore des Bryophytes. Paris.
Frisvoll, A. A., Elvebakk, A., Flatberg, K. I. & 0kland, R. H. 1995. Sjekkliste
over norske mosar- Vitskapleg og norsk namneverk. NINA Temahefte 4.
lseborg, R. 1996. Vaxternas latinska namn - forklaringar av latinska och grekiska ord. Stockholm. Botaniska Sallskapet i Stockholm.
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Verlag von J. J. Palm und Ernst Elke.

Slaktnamnet Anthoceros ar sammansatt av de grekiska orden avooc; (anthos =
blomma) och KEpac; (keras = horn). Detta hansyftar troligen pa fruktens utseende _(Wittstein 1856, Augier 1966). Det nuvarande artepitetet agrestis betyder
enligt lseborg {1996) "som vaxer pa akrar'' medan punctatus betyder punkterad
eller prickig enligt samma kalla.
Slaktnamnet Phaeoceros ar sammansatt av de grekiska orden phaios (gul) och
keras {horn). Carolinian us "betyder fran Carolina i USA" och laevis betyder slat.
{lseborg 1996)
Det ar framst tva karaktarer som har givit namn at nalfruktsmossorna. For det
forsta det smala och spetsiga "frukten" som har liknats vid horn i det latinska
danska, finska (sarvi=horn) och islandska (hnYfill=litet horn). Pa svenska och
norska liknas "frukten" mer vid en nal. Den andra karaktaren som aterkommer i
namnen ar sporernas utseende och farg. Fargen forekommer i de svenska
nor~ka oc~ i det latinska namnet for Phaeoceros. Sporernas ytstruktur ha;
tag1ts upp 1 de danska namnen, dar Anthoceros agrestis heter ru hornkapsel.
R~ betyder ojamn, skrovlig. Medan Phaeoceros carolinianus som har nagot
m1ndre strukturerade sporer heter glat hornkapsel. Artepitetet laeviS=slat torde
ocksa syfta pa ytstrukturen av sporerna.
Det islandska namnet verkar vara det enda som vager in nagon ekologi i form
av hvera .. som betyder varm kalla enligt lexikonet. Aven artepitetet agrestis
antyder vaxtplatsen som framst ar akrar. Artepitetet carolinianus kommer av att
arten beskrevs pa material fran South eller North Carolina i Nordamerika
(Schuster 1992).
Latin
Anthoceros agrestis
(Anthoceros punctatus)
Phaeoceros carolinianus
(Anthoceros /aevis)
Kalla

Svenska
svart nfllfruktsmossa
gul nfdfruktsmossa
Soderstrom
m.fl. (1992)

Norska
svartnal

Danska
Ru Hornkapsel

lslandska

gulnal

Glat Hornkapsel

HverahnYfill

Frisvoll (1995)

Rostrup m.fl.
(1904)

Bergpor
J6hannsson
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Ny litteratur
J6hannsson, B. 1997. fslenskir mosar. Lokkmosamtt. Fjolrit Natturufrm6istofnunar 33: 1-83. Utgiven av: Natturufrmaistofnun Islands, Hlemmi 3,
P6sth61f 5320, 125 Reykjavik, Island.
Aterigen kommer en ny del av den islandska mossfloran. Den har gangen
behandlas familjen Brachytheciaceae, som pa Island representeras av 31 arter.
Nu aterstar endast familjen Amblystegiaceae innan bladmossdelen av denna
flora ar komplett. Liksom tidigare rekommenderar jag floran for dem som inte
tycker islandska utgor ett ooverstigligt hinder och I eller ar intresserade av den
islandska mossfloran. lllustrationerna av arterna, samt utbredningskartorna gar
floran anvandbar aven for den som inte ar riktigt hemma i spraket. [L.H.]
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Bryologiska Notiser
Henrik Weibu/1
Blodstensvagen 14, 752 58 Uppsala
Abstract: New and interesting findings are reported. The following are new for
a orovince: Pn<Jonatum d<mtatuiT' (qrnalanrl_l. Caly:->0geia suecica (Kalmar,',
Campylopus introflexus (Ostergotland), Tetralophozia setiformis (Dais/and),
Cephalozia loitlesbergeri and Riccardia chamaedryfolia (Both Lule lappmark).
Pseudephemerum nitidum is new for the Uppsala region.

Har publiceras fynd och lokaluppgifter for sadana arter som ni tror ar intressanta for en storre lasekrets. Det ar inte meningen att det bara skall finnas
plats for nya arter for landet, eller bara de allra mest sallsynta arterna. Det finns
stora regionala variationer i artemas utbredning som kan vara nog sa intressanta. Kompletteringar till utbredningskartorna i 'Distribution maps of bryophytes in Northwestern Europe' (Soderstrom (ed.) 1995 och 1996} ar sarskilt
valkomna! Da en art anges som ny for en floraprovins ar det ett tillagg till
Soderstrom (ed.) {1995 och 1996} om inget annat anges, viss reservation ges
for notiser i annan litteratur. Ni som daremot tycker att ni skulle vilja gora nagot
mer avera fynd an att bara skicka dem hit till denna spalt, gar slag i saken och
skriv en egen artikel! For att underlatta arbetet med notiserna skulle jag vi lja att
de innehaller f61jande uppgifter: Landskap, socken, kort text for att hitta till
lokalen, substrat, (koordinater, garna i rikets nat, RN}, datum for insamling, insamlare, (eventuell kontrollbestamning av nagon). Skicka dina uppgifter till:
Henrik Weibull, Blodstensv. 14, 752 58 Uppsala, e-post Henrik.Weibull@nvb.
slu.se. Rodlistade arter (enligt Aronsson m fl. 1995) ar markerade med hotkategori etter arten (akut hotad, sarbar, sallsynt och hansynskravande).
Levermossor

Anastrophyllum hel/erianum, vedtrappmossa (Hansynskravande)
Dalsland, Backe sn., 650 m SO om Annedal, vid Sydkanten av en liten myr,
murken gran. skuggig backdal i granskog, RN 652545 x 129095, 1997.07.17,
Leif Appelgren (priv. herb.}

Dalsland, Backe sn. , Vagtjarnsbacken, pa flera platser 500-800 m sv om
Vagtjarn, murken ved, skuggig backdal, RN 65217 x 12939, 1997.06.26, Leif
Appelgren (priv. herb.)

Dalsland, Steneby sn., nat.res. V om Steneby kyrka, grov granlaga, granskog i
backravin, RN 65402 x 129275, 1995.06.26, Leif Appelgren (priv. herb.}
S6dermanland, Turinge sn., Bommersvik ca 750 m SV om huvudbyggnaden,
granlaga i brant N-sluttning tillsammans med Lophozia ascendens, 10 H 1i 20
39, 1997.11 .01, J. Edelsj6 (priv. herb.)
Anastrophyl/um michaux/1, skogstrappmossa (Hansynskravande)
Halland, Slattakra sn., 6 om Fastampaasen, sparsamt pa laga i backdal, RN
630020 :: 132175,1997.04 1 ? . Kristoffer Hylanrler 2046 (S). Ej sedd i Hallanrl
sedan 1894 (Fritz 1997).
Anastrophyl/um saxicola, blocktrappmossa
Uppland, Bondkyrka sn. , Hagadalen, ca 1.5 km N om Predikstolen, pa granit,
1997.04.06, Th. Homm, L. Eckstein, (priv. herb.)

Uppland, Bondkyrka sn., Hagadalen, mittemot hundovningsplats Eriksberg, pa
skuggiga granitstenar i granskog, 1997.04.22, L. Eckstein (priv. herb.}
Uppland, Laby sn., Nasten, V R6dmossen, kalhugget omrade pa granit, 1997.
05.04, L. Eckstein (priv. herb.}
Barbilophozia binsteadii, karrlummermossa
Lule lappmark, Jokkmokk sn., Kurkape, topogent riskarr med gles krontackning,
50 km SV om Jokkmokk, RN 736020x164208, 1996.07.21 Susanne Bakke (priv
herb.)
Ca/ypogeia azurea, biA sackmossa (Hansynskravande)
Dalsland, Backe sn., ca 1,1 km 0 om Storogarden, murken laga, skuggig backdal i granskog, RN 65251 x 12910, 1997.07.17, Leif Appelgren (priv. herb.}

Dalsland, Backe sn., ca 700 m SO om Annedal, jord/humus i kanten av grop
efter rotvalta, skuggig backdal i granskog, RN 652535 x 129095, 1997.07.17,
Leif Appelgren (priv. herb.)
Ca/ypogeia fissa, tandsackmossa
Dalsland, Backe sn., ca 700 mONO om Annedal, jord i bergskreva (tidvis 6versilad), 0-vand bergsluttning i skuggig backdal i granskog, RN 65258 x 129095,
1997.07.19, Leif Appelgren (priv. herb.}

Smaland, Alem sn., Alsteran O-strand, 1,5 km nedstroms Stromsrum, sparsamt
pa strandbrinken, RN 631130 x 153820, 1997.06.16, Kristoffer Hylander 2086
{S) Ny for Kalmar Jan!

Dalsland; Dalskog sn., ca BOO m SO om Bytjarnet, pa en klen granlaga och en
grov tallaga, barrblandskog med aspinslag, RN 65281 x 12957, 1996. 10.30,
Leif Appelgren (priv. herb.)

Calypogeia suecica, vedsackmossa (Hansynskravande)
Dalsland, Backe sn., 1,6 km ONO om Backe kyrka, ca 1 km SO om Annedal,
grov murken granlaga, liten ravin i granskog, RN 65251 x 12911, 1997.07.19,
Leif Appelgren (priv. herb.}

Dalsland, Dalskog sn. , ca 250 m 0 om Ormmyrmossen, 2,0 km NV om
Lundebo, klen murken granlaga, fuktig - vat granskog med aspinslag, RN
652885 x 129625, 1997.07.05, Leif Appelgren (priv. herb.)

Smaland, Rumskulla sn., Norra Kvills nationalpark, 6. delen, sparsamt pa grov
granlaga, AN 640130x148770, 1997.06.26, Kristoffer Hylander 2083 (S) (kontr.
Tomas Hallingback. lnsamlad med dispens) Ny for Kalmar lan!
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Cephalozia loitlesiJ&rgeri, korsi'likig !ummermossa
Lule lappmark. Jokkmokk sn., Lulle-Suoloiape, ristuvemosse, 36 km SV om
Jokkmokk, RN 738148 x 164536, 1996.07.18, Susanne Bakke (priv. herb.),
kontr. H. WeibuiL Ny 1tir lule ~appmar:C!
Cladopodiella fransciscii, rod stolonmossa
Lule lappmark, Jokkmokk sn., Taggejegge, ristuvemyr, 47,5 km SV om Jokkmokk, RN 735894 164763, 1996.07.16, Susanne Bakke (priv. herb.)

Diplophyl/um taxifo/ium, bergveckmossa
Dalsland, Backe sn., ca 650 m SO om .1\nnedal, strax S om en liten myr jord i
skreva under bergvagg, 0-vand sluttning i backdal i skog, RN 652545 x
129095, 1997.07.17, Leif Appelgren (priv. herb.)
Uppland, Husby-Langhundra sn., ca 500 m NNO om garden Tuna, RN 662920
x 162495, 1997.08.23, H. Weibull (priv. herb.)

Gymnocolea borealis, nordlig paronsvepemossa
Lule lappmark, Jokkmokk sn., Halmape, 16sbottentlark i strangflarkkarr, 28,5 km
NV om Jokkmokk, RN 741880 x 166123, 1996.08.28, Susanne Bak!<;e (priv.
herb.)

Lopho:zia ascendens, liten homflikmossa (Hansynskravande)
Sodermanland, Turinge sn., Bommersvik ca 750 m SV om huvudbyggnaden,
granlaga i brant N-sluttning tillsammans med Anastrophyllum hellerianum, 10 H
1i 20 39, 1997:1 1.01, J. Edelsji:i (priv. herb.), kontr. H. Weibul:
Lophozia laxa, myrtlikmossa (Sallsynt)
Norrbotten, Hobackmyran, 7 km S om Lansjarv, myr, kalla, RN 178242 x
740116, i 997.08.26, Susanne Backe (priv. herb.), kontr. K, istoffer Hy!ander
Lule lappmark, Jokkmokk sn., Leipape, ristuvekarr i soligen myr, 28 km NNV
om Jokkmokk, RN 742225 x 166837, 1996.08.21, Susanne Bakke (priv. herb.)
for lule !appmar~!
Lule lappmark. Jokkmokk sn., Tuortapesmyran, 21 km SSV om Vuollerim, myr,
riskarr med Spagnum fuscum, RN 170620 x 735922, 1997.08.12, Susanne
Backe (priv. r;erb.), kontr. Kristotier Hyla;ider
Lule lappmark, Jokkmokk sn., Kallmyran, 15 km SV om Lansjarv, myr, fastmattek2m, RN 177235 x 739772, 1997.08.29, Susanne Backe (priv. herb.), kontr.
Kristofier Hylander

Lophozia polaris, poJarflikrnossa
Lule lappmark, Jokkmokk sn., Kallmyran, 15 km SV orn Lansjarv, sumpskog,
RN 177312 x 739791, 1997.08.29, Ove Johansson, det. Kristoffer Hylander
Hiccardia chamaedryiolia,

flikba~rnossa

Lule lappmark, Jokkmokk sn., Lastakmyren, fastmattestrang i strangflarkkarr,
24 km NNV om Jokkmok!<, RN 741637 x 166576, 1996.08.20, Susanne Bakke
(priv. herb.), kontr. H. Weibull. 1\J\f for luie lappmarl\!
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Lule lappmark, Jokkmokfr sn., Pahavuoma, 9 km SSV om Skr6ven, myr,
fastmattekarr, RN 176593 x 7410072, 1997.07.02, Susanne Backe (priv. herb.),
kontr. Kristoffer Hylander
Lule lappmark, Jokkmokk sn., Akkajaurmyran, 12 km V om Vuollerim, myr,
kalla, RN 170195 x 737738, 1997.08.16, Susanne Backe (priv. herb.), kontr.
Kristoffer Hylander
Lule lappmark, Jokkrnokk sn., Akkajaurmyran, 12 km V om Vuollerim, myr, lastmattekarr, RN 170341 x 737741 1997 0816, Sus::.nne B"'cke (priv h<?rb.),
kontr. Kristoffer Hylander
Lule lappmark, Jokkmokk sn., Risape, 3 km V om Murjek, myr, fastmattekarr,
RN 172371 x 738516, 1997.08.17, Susanne Backe (priv. herb.), kontr. Kristoffer Hylander
Lule lappmark, Jokkmokk sn., Kallmyran, 15 krn SV om Lansjarv, myr, rnjukmattekarr, RN 177347 x 739734, 1997.08.29, Susanne Backe (priv. herb.),
kontr. Kristoffer Hylander

Scapania apicu/ata, tlmmerskapania (Sarbar)
Uppland, Soderfors sn., Bredforsen, pa murken granlaga vid tidvis oversvammad och tidvis uttorkad ba.ck, ·1997, 10.07, H. Weibull (priv. herb.)
Uppland, Jumkils sn., Ullerakers haradsallmanning, Hasseldalarna, tva av gluparna 150 m N om skogsbilvagen, pa ek och granlagor i kanten av gluparna,
relativt skuggigt, 1997.10.02, H. Weibull (priv. herb.)

Scapania /ingu/ata, tungskapania
Dalsland, Tisselskog sn., ca 300m N om Sk3.rdalen, liten NV-vand bergve.gg i
granskog tillsarnrnans med Frullania fragilifolia, Rf\1 653600
129830,
1997.07.10, Leif Appelgren (priv. herb.)

Scapania mucronata, uddskapania
Uppland, Bondkyrka sn., H8.gadalen, Predikstolen, pa ful::tiga granitl<lippor, L.
Eckstein, F. Schulz, 1997.05.03 (priv. herb.)
Uppland, Bondkyrka sn., Nasten, luktigt sta.lle i granskogen,
L.Ecksiein, F. Schulz, 1997.05.06 (priv. herb.)

stubbar,

Tetralophozia setiformis, rost!ummermossa
Dalsland, Dalskog sn., ca 850 rn SO om Bytjarnet, block i tradlbs blockmark
omgiven av skog, RN 652810 x i 29585, 1996. 10.30, Leif Appelgren (priv.
for Da!siand!
herb.)

Tritomaria excectiformis, vedlobmossa
Uppiand, Sjbrnome sn., 200 m 6 Ringi:ir, 200 m rw Smedsbokil,
fuktig mar!<
i sluten grandominerad del s.v skog, i nyckelbio\op, 20 m fran nyckeibiotopen.s
vastra kant, med groddkorn, ekokarta 11 H5g, 1997.04.20, Conny Jacobson,
kontr. K Hylander (priv. herb.)
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Bladmossor

Acaulon muticum, pygmemossa

..
Uppland, Enki:ipings-Nas sn., 1,8 km SV om Hjulsta sateri,_ 300 m 0 om_ garden
Gubbudden i akerkant pa lerjord med bl a Phascum cuspidatum och Dicranella
staphy/ina, RN 660244 x 156702, 1997.10.20, H. Weibull (priv. herb.)

Brachythecium plumosum, backgrasmossa
•
.
. .
Uppland, Bondkyrka sn., Hagadalen, Predikstolen, pa fukt1ga granltkllppor, c.
fr., L. Eckstein, F. Schulz, 1997.05.03 (priv. herb.)
Campy/opus introf/exus, h8rnervmossa
.
Ostergi:itland, Ulrika sn., 300m SV om Porsgi:ilens sydspets, pa en llten mosse,
RN 64490 x 14765, 1996.09.25, Janne Andersson, kontr. Kristoffer Hylander
(priv. herb.) Ny for Ostergotland!
Cynodontium bruntonii, slat klipptuss
Dalsland, Dalskog sn., Ranneberget, V om Ki:ittsji:ins nordspets, 0-vand bergvagg skuggad av skog, RN 65230 x 13024, 1995.07.11, Leif Appelgren (priv.
herb.)
Dichelyma capillaceum, h8rklomossa {Sarbar)
Skane, Emmisli:iv sn., 700-800 m ONO om Emmisli:iv kyrka, sten i liten back i
barrblandskog, 1995.04.25, Leif Appelgren (priv. herb.)
Smaland, Nye sn., Saljens vastspets, si:idra stranden av si:idra viken, sparsam
pa block i strandsnar, RN 635840 x 147100, 1997.09.18, Kristoffer Hylander
2085 (S)

Dicranella crisps, rak jordmossa
Uppland, Laby sn., Nasten vid Ekensberg, lerrik jord i diket vid vagen, c.fr., L.
Eckstein, F. Schulz, 1997.05.06 (priv. herb.)

Discelium nudum, flaggmossa {Hansynskravande)
Jamtland, Undersaker sn., Ristafallet, sodra sidan av fallet, pa blottad jord i ett
aldre skred, 1997.07.21, H. Weibull (priv. herb.)

Fissidens exilis, pygmefickmossa
Uppland, Gryta sn., 150 m OSO om fritidshusen vid Dammkarret, i dike pa
fuktig humushaltig lerjord, 1997.10.20, H. Wei bull (priv. herb.)

Fissidens pusillus, stenfickmossa
Dalsland, Backe sn., Vagtjarnsbacken, ca 700 m SV om Vagtjarn, sten (sandstan?) i back, skogsback, RN 652165 x 129390, 1997.06.26, Leif Appelgren
(priv. herb.)
Herzogiella striate/fa, trind spretmossa
Uppland, Gribby sn., 450 m N Asplund, ca 80 m norr om vagen norr om
Kvinnmossen, pa uthangande fi:irnasjok over ett lagt block i ett litet skogskarr,
1997.08.15, Conny Jacobson, kontr. K. Hylander (priv. herb.)
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Jamtland, Frostviken sn., Harbergsdalen, Sagbacken, i granskogens i:iversta
delar uppstri:ims Stormyren, i klippspricka pa en lodyta invid backen,
1997.09.12, H. Weibull (priv. herb.)

Herzogiella turfacea, platt spretmossa (Hansynskravande)
Uppland, Hagby sn., Kungsmossen, ca 100m NV vagen, i sluten bji:irkdominerad sumpskog, pa alstubbe med bl a Geocalyx graveolens, fertil, Hagby-Fiocksta 1:5, ekokarta 11 H6h, 1997.04.18, Conny Jacobson, conf. H Wei bull (priv.
herb.)
Leucobryum g/aucum, blamossa
Uppland, Bondkyrka sn., Stadsskogen, Kabostigen, pa humusrik jord i granskog, L. Eckstein 1997.05.09 (priv. herb.)
Mnium thomsonii, fjallstjarnmossa
Dalarna, Orsa sn., Storstupet, ca 400 m N jarnvagsbron, basen av skuggad
bergvagg, ekokarta 14E8j, 1997.06.14, Conny Jacobson, kontr. K Hylander
(priv. herb.)

Neckera crisps, grov fjadermossa
Uppland, Knutby sn., strax S om garden Herrgarden, S om Sotterm, undertill ett
3 m hi:igt block i stor- och rikblockig mark, 1997.10.14, Henrik Weibull (priv.
herb.)
Uppland, Skogstibble sn., 400 m SV om Lundangen, omkring 2x4 dm pa block,
lodyta, nere mellan stora block, liten gran rakt ovanfi:ir, i i:ivrigt sluten aspskog,
Hesta 1:2, ekokarta 11H6g, 1997.04.21, Conny Jacobson, kontr. K Hylander
(priv. herb.)
Uppland, Gryta sn., norrsida av stort block, i standig tat skugga av asp och
gran, i storblockig mark (nyckelbiotop), Orsunda 3:1, ekokarta 11 H5g, RN
158294 x 662841, 1997.04.15, Conny Jacobson, kontr. K Hylander (priv. herb.)

Neckera pennata, aspfjadermossa (Sarbar)
Uppland, Edebo sn., 460 m Nom Vickelsji:in, 40 m 0 det Iiiia huset vid Blakulla,
ca 25 m norr om vagen, pa en grov asp i dikeskant, sluten blandskog, omkring
3x3 dm av arten, fertil, ekokarta 1211j, 1997.08.12, Conny Jacobson, kontr. K
Hylander (priv. herb.)
Neckera pumila, bokfjadermossa {Hansynskravande)
Skane, Harli:isa sn., ca 1,5 km Nom Vombsji:in, vid fi:irdamning av Borstbacken,
gren pa grov bok i li:ivskog, RN 617740 x 136036, 1996.12.16, Leif Appelgren
(priv. herb.)
Orthotrichum gymnostomum, asphiittemossa {Hansynskravande)
Dalsland, Dalskog sn., 850 m SO om Bytjarnet, barrblandskog med aspinslag,
aspstam med bl a Co/lema subnigrescens, Degelia plumbea och Lobaria
pulmonaria, RN 65281 x 129585, 1995.11.12, Leif Appelgren (priv. herb.)
Dalsland, Backe sn., 300-400 m SV om Finnekasen, pa aspbark, medelalders
asp/granblandskog pa igenvaxande mark vid torpruin (Tjarskasen), RN 65252 x
12939, 1997.03.28, Leif Appelgren (priv. herb.)
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Uppland, Husby-Sjutolft sn., Hjalstaviken, Kvarnberget, aspstam, blandskog pa
sluttning, RN 661642 x 158966, 1996.10.05, Leif Appelgren (priv. herb.)
Uppland, Knutby sn., strax SO om garden Herrgarden, S om Sotterm, pa en
grov asplaga, 1997.10.14, Henrik Weibull (priv. herb.)

Orthotrichum pal/ens, parkhattemossa (Hansynskravande)
Uppland, Danmark sn., Pustnas, strax S om garden i betesmark nara _an, p~ en
grov flader i nyponbuskage, RN 663252 x 160472, 1997.11.07, Hennk We1bull
(priv. herb.)
Orthotrichum patens, agghattemossa (Sarbar)
Smaland, Vastra Ed sn., 900 mONO om Stennas strax Nom vagen, pa lutande
ask i lovskog med ask och lonn, RN 643890 x 153385, 1997.06.25, Kristoffer
Hylander 1985 (S), (kontr. Jette Lewinsky)

s

Vastergotland, Horred,
om Branna, vid rod lada nara lodvagg, rikligt pa en
ask, RN 636550 x 129803, 1997.04.11, Kristoffer Hylander 1986 (priv. herb.)
(kontr. Jette Lewinsky)

Orthotrichum urnigerum, filth8ttemossa (Hansynskravande)
Uppland, Bondkyrka sn., Vardsatra akademigard, pa avrinningssidan av ett
stort 1 m hogt block med flat ovansida, 1997.08.19, H. Weibull (priv. herb.)
Uppland, Enkopingsnas sn., 1,7 km SV om Hjulsta sateri, ca 650 m OSO om
garden Gubbudden, adellovbestand, pa silikatblock under en grov aim, RN
660223 x 156733, 1997.10.20, H. Weibull (priv. herb.)
Uppland, Gryta sn., Orsunda, Uvberget, i adellovskog, pa en skuggig stanblock, c. fr., 1997.07.24, L. Eckstein & K. Anton

Physcomitrella patens, muddermossa (Sallsynt)
Uppland, Balingsta sn., Wik slott, 400 m Nom slottet nara allen, pa jordblottor
av kalkrik lerjord pa kallpaverkad mark i betad f.d. akermark, RN 66260 x
15929, 1997.10.21, H. Weibull (priv. herb.).
Uppland, Danmark sn., Pustnas, strax S om garden i betesmark vid an, pa
trampad lerjord i abrinken, RN 66326 X 160465, 1997.11.07, Henrik Weibull
(priv. herb.)
Dessa fynd ar de femte och sjatte moderna i Sverige (se Bengtsson 1997).
Arten verkar finnas naturligt pa mycket valtrampad kalkrik lerjord i betesmarker,
garna i nara anslutning till vattendrag eller annan tidvis oversvammad lerjord.

Pogonatum dentatum, nordlig gravlingmossa
Smaland, Fagelfors sn., 900 m N om Davidslund, 70-arig gallrad granskog,
sparsamt i rotvalta, RN 633630 x 150160, 1997.06.27, Kristoffer Hylander 2088
(S) Ny for Smaland!
Pseudephemerum nitidum, akerdaggmossa
Uppland, Danmark sn., Pustnas, nedom garden i betesmark vid an, pa trampad
lerjord 30 m fran abrinken, RN 663295 x 160472, 1997.11.07, Henrik Weibull
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(priv. herb.) Ny for Uppsala-trakten! Krusenstjerna (1945) skriver att arten
borde kunna dyka upp i trakten da den tidigare hittats i narliggande omraden.

Sphagnum wulfianum, bollvitmossa
Uppland, Uiby sn., Nasten NV om Rodmossen, oppen, relativ torr granskog vjd
sidan om en skogsstig, 1997.09.26, L. Eckstein & K. Anton, best. L. Eckstein,
kontr. U. Gunnarson
Tay/oria sp/achnoides, satertrumpetmossa (Sarbar)
Jamtland, Frostviken sn., Harbergsdalen, S om nedre halvan av Ovre Harbergsvattnet, pa block under stora ormbunkar i kanten av en liten back nedom
N-vanda klippor, RN 71784 x 14451, 1997.09.13, H. Weibull (priv. herb.)
Tetraplodon angustatus, tandad lammelmossa
Uppland, Laby sn., V om ROdmossen, vat glanta, pa en stubbe, c.sp.,
1997.05.04, L. Eckstein & F. Schulz, (priv. herb.)
Uppland, Laby sn., Hallmark pa astra kanten av Rodmossen, pa humusrik jord,
c.sp., 1997.05.11, L. Eckstein (priv. herb.)

Tortula virescens, alleskruvmossa (Hansynskravande)
Smaland, Kristdala sn., Raggekulla, rikligt pa ask i aile, RN 639820 x 151235,
1997.07.02, Kristoffer Hylander 2080 (S), (kontr. Lars Hedenas)
Trematodon ambiguus, tranmossa
Lule lappmark, Jokkmokk sn., 9 km N om Liii-Varjitrask, myr strax SO om barget Unna Palja, lerig losbotten i kalldrag, RN 73460 x 165675, 1996, Sture
Westerberg (priv. herb.), kont. H. Weibull.
Ulota hutchinsiae, stenulota
Dalsland, Backe sn., Hjulserud, 250 m V om garden, liten kal bergvagg i skog,
RN 652292 x 129210, 1996.09.17, Leif Appelgren (priv. herb.)
Zygodon rupestris, stor argmossa
Uppland, Bondkyrka sn., 400 m N om Fabodarna, bergbrant av granit pa en
lodyta, 1997.10.14, Henrik Weibull (priv. herb.)
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Mossornas Vanners varexkursion till Halland 1997
Conny Jacobsson 11 & Niklas L6nnelf1
11 Olsmassg.

1, 129 44 Hagersten. E-post: Connyj@hem 1.passagen.se.
21 Pontonjarg. 49, 112 37 Stockholm. E-post:
!Viklas.Lon'lei/@ sto~¥hnlm . mail tRiia .r?nm

Abstract: A report from excursion with "Mossornas Vanner" to the province of
Hal/and in SW part of Sweden. Kurzia sylvatica is reported from Sweden for the
first time. Riccardia chamaedryfolia, Amphidium lapponicum and Hylocomium
splendens seems to be reported for the first time from the province of Hal/and.

Lordagen den 12 april
Vi var ganska manga mossvanner som trangdes for att fa en skymt av den
omtalade skirmossan (Hookeria lucens), Hallands landskapsmossa. Den vaxte
vackert inramad av istappar i en backkant, praktiskt nog bara nagra meter fran
bilvagen forbi Klbvaberget - gar det att hitta ett battre satt att inleda en exkursion? Nar mossan blivit vederbbrligt beundrad, och fotograferad av Kristoffer,
drog vi raskt vidare.
Lordagen den 12 april fortsatte med en lang, smal och skuggig sprickdal aster
om Fastampasen. En meterbred skogsback ringlade sig tram bland alar, grova
granar och lagor. Vi som inte varit i Halland tidigare slogs av de stora mangderna av bland annat vagig sidenmossa (Piagiothecium undulatum), vastlig hakmossa (Rhytidiadelphus loreus) och platt skimmermossa (Pseudotaxiphyllum
elegans), men vi vande oss snabbt och fortsatte med att leta andra arter.
Nordsidan av sprickdalen var bitvis riktigt brant. Pa bergvaggarna fanns bland
annat hbstbronmossa (Jamesoniella autumnalis), skuggtrasselmossa (Heterocladium heteropterum), kuddappelmossa (Bartramia pomiformis) och gott om
sipperraggmossa (Racomitrium aquaticum). Pa marken i sluttningen fanns trind
spretmossa (Herzogiella striatal/a) och storrevmossa (Bazzania trilobata) pa
nagra stallen, och nere vid backen hittades alsidenmossa (Piagiothecium latebricola) pa en alstubbe. Kristoffer Hylander hittade aven pa en laga nara backen skogstrappmossa (Anastrophyllum michauxi1). Denna art ar ej markerad for
Halland i Soderstrom (red.) (1995), vilket kan betyda att den ar ny for landskapet. Detta var sannerligen en intressant lokal!

ar

gamla.
Nasta stopp var en bokskog, dar manga av traden lar vara 200-300
Pa den torsta grova bok som visar sig vaxte pedagogiskt nog bokfjadermossa
(Neckera pumila). Pa bokarna fanns aven stor argmossa (Zygodon rupestris),
klippfrullania (Frullania tamarisc1) , platt fjadermossa (Neckera complanata) och
bandmossa (Metzgeria furcata). Pa marken var det som vantat mer sparsamt
med arter, men bland annat stor kvastmossa (Dicranum majus) och vagig
sidenmossa (Piagiothecium undulatum) noterades.

Framat eftermiddagen kande vi att det var dags for vitmossor, sa vi drog till
Vapnb mosse, en langstrackt oppen vatmark med en gol i sbdra anden. Val
framme tvekade vi om vi skulle ga norrut eller sbderut, men valet avgjordes av
att det kandes skonare att ga mot solen och varmen: sbderut ska vi! Vi mattes
av bland annat plattflata (Hypnum jutlandicum), myrbjbrnmossa (Polytrichum
strictum) och myrmylia (Mylia anomala) har och var bland de laga tuvorna, men
temat var ju vitmossor, och det visade sig vara en hel delarter: mellanvitmossa
(Sphagnum affine). tallvitmossa (S. capil/ifolium), flytvitmossa (S. cuspidatum),
hornvitmossa (S. denticulatum), uddvitmossa (S. fa/laX], fransvitmossa (S. fiml:>:iaturr>), rostvitmossa (S. fuscum) , ;:Jr2!~·:!tmossa (S. mE[;S!!snic:.Jm), ~ec·;;;
mossa (S. mol/e) , sumpvitmossa (S.palustre), sotvitmossa (S. papillosum),
dragvitmossa (S. pulchrum), rubinvitmossa (S. rubellum), rod glansvitmossa (S.
subnitens) och ullvitmossa (S. tenel/um). Puh , undrar om dessa nagonsin gar
att lara sig? Hur som heist, vi kan ju inte lata oss nedsli~s av eventuellt svarbestamda arter utan vi drog glatt vidare till nasta lokal. Duscha kan man ju gora
efter middagen, och det ar ju ljust ute - sa naturligtvis ska vi till en lokal till!
Sperlingsholms almalleer tick salunda avsluta dagen. Har finns en dubbelradig
almalle, tecknet pa verkligt valstand for Sperlingholms herrgard. I alleerna finns
aven en del lonn och ask, och pa dessa patraffades bland annat alleskruvmossa (Tortula virescens), kornskruvmossa (Tortula papillosa), kustsnurrmossa
(Dicranoweisia cirrata), hjalmfrullania (Frullania dilatata) och stor hattemossa
(Orthotricum lye!li1) .
Middagen smakade som vantat utsbkt, men att sla in varje liten fiskbit i folie var
det verkligen nbdvandigt? Nar alia smalt maten, och vissa avrundat med en
kopp kaffe eller varm choklad, var det dags for foreningens arsmote. Henrik tog
till orda och protokollet aterfinns nagon annanstans i denna Myrinia. Kvallen
agnades som sig bor at en del mikroskopering dar jag bland annat avlyssnade
foljande: "Viii du se mina kamlameller?" snabbt foljt av svaret "jaha, det var
kamlamellerna det, de var ju inte sa spannande!".

Sondagen den 13 april 1997
Utvilade efter flera timmars s6mn besokte vi pa sondagen lokalen Gardshult vid
Assman. Det var en kulen dag. Pa det mest pedagogiska och handgripliga satt
demonstrerades den hoga nederbord och luftfuktighet som gar att vastra
Sverige har sa manga oceaniska inslag i sin mossflora. Som inledning blev vi
av exkursionsledningen visade pa kupig skrynkellav (Parmelia submontana) .
Vid stranden av Assman fanns en sluttande slattermad som i bottenskiktet
dominerades av Sphagnum spp. men dar det fanns flackar med andra arter
med arter som fetbalmossa (Aneura pinguis) , stor flikbalmossa (Riccardia chamaedryfolia), flikbalmossa (R. multifida) och Scorpidium spp. Etter detta f61jde
vi Assmans strand. Nedanfor ett kallutflode vaxte rikligt med dunmossa (Trichocolea tomentella). Pa stenar vaxte vedlobmossa ( Tritomaria exsectifomis) och
nagon hittade aven skugglobmossa (Tritomaria exsecta). Vastlig husmossa
(Loeskeobryum brevirostre) hittades med enstaka skott pa nagra stenar.
Skuggmossa (Dicranodontium denudatum) hittades aven har. Nils Gronberg
hittade aven ett nagra skott med tertii husmossa (Hylocomium splendens) till
sin stora gladje.
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Da lokalen var artrik bestamdes att stanna kvar pa lokalen aven efter lunch.
Nils Gronberg och Karen Tingsgaard valde da att besoka en narbelagen vatmark. Lejonparten av sallskapet fortsatte tangs Assmans strand.
Vid nagra jarnockrakallor vande de fiesta. Vi mer obildade svealandsbor blev
varse att ordet kvill, som enligt Ljunggren (1956) ar ett ortnamnselement i Gotaland och betecknar i regel sammanflodet av tva vattendrag eller ett vattendrags
fordelning i tva eller flera grenar. Har vaxte bland annat spad frullania (Fru/lania fragilifolia) pa ett lovtrad.
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Exkursion med Mossornas Vanner den 1 november
1997- Jumkil, annu en gang
Nik/as Bengtsson
Viiderkvarnsgatan 43 A nb, 753 26 Uppsala

Henrik Weibull lade in overvaxeln och kom angande med svetten lackande och
konstaterade att denna tjurrusning hade givit vid handen ett fint fynd i form av
lapptrattmossa (Amphidium lapponicum).

Abstract: This is a report from an excursion with Mossornas Viinner to Jumkil
socken, province of Uppland, November 1st 1997.

Alit kan ju inte bestammas i fait. Nara dunmosseforekomst plockade Tomas
Hallingback en levermossa pa basen av en stubbe strax nedanfor ett kallutflode och en kallback. Vid narmare studium visade sig det vara Kurzia sylvatica,
en ny art for landet. Kollekten har aven kontrollbestamts av Kelt Damsholt.
Damsholt (1985) anger substratet for K sy/vatica som fuktig sandjord eller
sandstensklippor. I Sverige ar vastlig fingerfliksmossa (K trichoc/ados) och
fingerfliksmossa (K paucif/ora) tidigare kanda. K sylvatica ar tidigare hittad i
Danmark (Damsholt 1985) och Norge (SOderstrom, pers. medd.). Nu finns det
inget svenskt namn for K sylvatica, men langt tar det bli med efterledet fingerfliksmossa. Ultravastlig fingerfliksmossa, hallandsk fingerfliksmossa, oceanisk
fingerfliksmossa, treflikad fingerfliksmossa och luktlos fingerfliksmossa ar nagra
forslag. Vi far se vad Arbetsgruppen for Svenska Vaxtnamn tycker.

Deltagare: Niklas Bengtsson, Bengt Birath, Kristina Danielsson, Lena Gustafsson, Anna Hagstro'!l, Carl Hansson, Conny Jacobsson, Aina Pihlgren, Henrik
Weibull och Henry Akerstrom.

Sammanfattningsvis kan sagas att Mossornas vanner riktar ett stort tack till de
som arrangerat exkursionen Orjan Fritz och Lars-Ake Flodin. Det underlagsmaterial som delades ut till alia deltagare var ocksa av foredomligt ytterst digert
med kartor, beskrivning av lokalerna samt utbredningsuppgifter fOr ett antal
rodlistade arter i Hallands tan. Myrinias lasare har kunnat ta del av det sistnamnda i forra numret (Fritz 1997).
Deltagare: Leif Appelgren, Niklas Bengtsson, Sven Bergqvist, Evastina Blomgren, Nils Gronberg, Anna Dahlstrom, Stefan Eklund, Maria Elofsson, Lars-Ake
Flodin, Petra Franssen, Orjan Fritz, Helena Gralen, Tomas Hallingback, Olle
Holst, Conny Jacobsson, Agne Johansson, Maria Larsson, Monica Larss9n,
Niklas Lonnell, Heidi Paltto, Alf Schmitt, Karen Thingsgaard, Bo Tornqvist,
Krister Wahlstrom, Henrik Weibull och Karin Wiklund.
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"Det ar ju riktigt roligt att titta pa mossor!", sade han forvanat, sittandes med
Hylocomium splendens (husmossa), Ptilium crista-castrensis (kammossa) och
Pleurozium schreberii (vaggmossa) omkring sig. De ovriga i gruppen nickade
instammande. En avslappnad tystnad sankte sig over de 10 bryologerna som
~att dar i den tysta barrskogen, inte langt ifran garden med det vackra namnet
Angstugan. Hogt ovanfor dem lade sig granarnas barr tillratta, efter att ruskats
av en snabb vindil. For nagra korta ogonblick tittade solen tram genom det
annars kompakta molntacket.
An en gang hade vi samlats for att inventera mossor. Malet var som vanligt
Jumkils socken, cirka 2,5 mil nordvast om Uppsala. Gladjande nog var det god
uppslutning, hela 10 personer, vilket visade sig vara arsbasta. Etter att i nagra
dagar ha varit minusgrader, grydde exkursionsdagen med omkring 7 plusgrader, mulen himmel och en latt vind, en ganska perfekt hostinventeringsdag.
Denna dag tankte vi undersoka Jumkilsans ovre strackning, i Jumkil sockens
mer barrskogstackta landskap. Tyvarr kunde vi se, medan vi fardades tangs
med grusvagarna, att dessa barrskogar blivit kraftigt fragmenterade. Vi sag
flera hyggen, bade nya och aldre. Val framme vid Jumkilsan kunde vi dock alia
se att dagen kunde innebara flera intressanta fynd. Pa ett relativt litet omrade
skulle vi fa mojlighet att undersoka tre intressanta biotoper, dels ans strandkant
med bitvis bar lerjord, dels en mycket blot, lerig aker ner mot an, dels en relativt
orord barrskog med fuktgropar och kvarlamnade lager. Slutligen, pa akern, norr
om an, sag vi nagot som vackte vart intresse men ocksa upprordhet. Av nagon
outgrundlig anledning var en damm uppgravd mitt i akern, mojligen for att locka
till sig fagel. Man kan ju bara fundera over hur detta kommer att paverka omgivningen. De bjorkar, vars stammar tackts av gravmassorna av lera, har ju
atminstone ingen framtid. Ur bryologisk synvinkel visade det sig inte heller
innehalla nagot spannande da gravningen var alldeles for ny.
Val ur bilarna forsvann nagra av oss snabbt ner i vagdiket. Henrik Weibull
kunde snabbt ta fram ett Jumkilskryss i och med Aloina rigida (styv toffelmossa). Den orsakade en mindre diskussion da det gaiter att bestamma storlekar
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pa saker och ting. Den stora A. rigida ska ha blad som ar 4-6x sa langa som
breda, jamfOrt med den Iiiia A. brevirostris (liten toffelmossa) vars blad ar 1-3x
sa langa som breda (Hallingba.ck & Holmasen 1985). Etter att avslutat diskussionen tog vi oss ned till akanten dar bland annat Pel/ia endiviifolia (kragpellia),
Marchantia polymorpha (lungmossa), Barbula convoluta (liten neonmossa) och
Fontinalis antipyretica (stor nackmossa) hittades. Etter att ha skrapat av det
mesta av leran fran vara kangor joggade vi snabbt tram till en ensam ask som
stod bredvid vagen. Pa den fann vi Orthotrichum obtusifolium (trubbhattemossa) och Pylaisia po/yantha (aspmossa). Langt borta hordes en korp kraxa,
annars var det osedvanligt tyst.
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Etter att ha "beundrat" den uppgravda akern tog vi oss tillbaka till Jumkilsan.
Trots att vi inte var alltfor langt ifran kallorna var an anda ett par meter bred.
Dock kunde annu inga spar av meandringen som tar vid nedstroms skonjas.
Halkandes omkring i leran och med en viss oro for att falla ned i vattnet som
atminstone sag mycket kallt ut kunde vi hitta Atrichum tenellum (liten sagmossa), Bryum f/accidum (tradbryum), med groddstavar i bladvecken, den sallsynta
Pohlia me/anodon (fagernicka), Dicranella varia (kalkjordmossa) och D.
staphylina (akerjordmossa). Aterigen vacktes en viss diskussion och frustration
da den senares basta karaktar var att den har groddkorn pa rottradarna. Det
var bara Conny Jacobsson som etter ett tag atminstone sag rottradarna, med
tillagget kanske. Etter att vaghalsigt korsat Jumkilsan kom vi ut pa den leriga
akern. Dar hittades snabbt Riccia sorocarpa (vanlig rosettmossa), Fossombronia wondraczekii (lerbronia), Pellia epiphylla (fickpellia) och Ephemerum minutissimum (dvargdagmossa).

Abstract: A report from a course on hepatic taxonomy and floristics.

Nu borjade det lida mot lunchtid och val inne i skogen overraskade Henrik och
undertecknad de ovriga med att ta tram grillkorv och att snabbt tanda en brasa.
Det var ju anda arets sista exkursion. Detta blev mycket uppskattat och det bestamdes snabbt att grillning framover alltid skall inga, dvs. bli en tradition.
Etter en stund, starkta av korv och kaffe kande vi att det var dags att leta
mossor igen. Vi tog oss sakta vasterut in i den fuktiga granskogen, hittandes
bland annat Rhizomnium punctatum (backrundmossa), Barbilophozia kunzeana
(myrlummermossa), Blepharostoma trichophyllum (hartliksmossa) och Scapania umbrosa (sagskapania). Pedagogiskt riktigt hittade vi ocksa Dicranum
flexicau/e (skogskvastmossa) och D. fuscescens (bergkvastmossa) och kunde
da jamfora dessa. Passerande grusvagen som delade skogen i tva partier passade Henrik pa att finna Pohlia andalusica (knippekornsnicka) med tydliga
groddkorn. En viss trotthet borjade nu infinna sig i sallskapet, samtidigt som
skymningen borjade sanka sig. Anda letades flera tina mossfynd tram, till
exempel Jungermannia leiantha (rorsvepemossa), Hylocomiastrum umbratum
(mork husmossa) och Rhytidiadelphus subpinnatus (skogshakmossa). For att
avsluta det hela kryssades ocksa en svamp (!), Phellinus ferrugineofuscus
(ullticka), men sedan tick det vara nog. Nojda, men mycket trotta, satte vi oss i
bilarna och akte hem. Och som Carl Hansson sa, da vi satt och grillade: "Det ar
ju riktigt roligt att titta pa mossor!"

Citerad litteratur
Hallingback, T. & Holmasen, I. 1985. Mossor- en falthandbok. 2 upplagan. lnterpubl.
AB Stockholm.
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Ecology and taxonomy of Nordic hepatics - rapport fran
levermosskursen i Jamtland 21-25 juli 1997
01/e Holst
lfiongriinden J32, 224 71 Lund

Till Jamtland, narmare bestamt Halland, hade SLU forlagt sin forskarutbildningskurs i levermossornas taxonomi och ekologi. Fi:irlaggningen var ordnad
pa Hallands folkhOgskola (god mat!). Valet av landskap kunde knappast ha
varit battre. Fran Jamtland har det noterats inte mindre an 204 arter levermossor, nagot som placerar landskapet pa andra plats etter Dalsland med .205. Har
samlades drygt 20 personer fran de nordiska landerna for att lara sig .mer om
denna spannade grupp av vaxter.
Fi:irsta dagen gav vi oss i kast med mossorna i forsdimman vid Ristafallet dar
lndalsalven stOrtar utfor klipporna. Har spenderade vi flera timmar klattrandes
och krypandes, latt fuktiga, for att hitta nagot att ta med hem till mikroskopen
och lupparna for narmare studier under kvallen. Pa klipporna och i vegetationen vid fallet hittades arter som t.ex. lerbalmossa (Blasia pusilla), fetbalmossa
(Aneura pinguis), handMimossa (Riccardia latifrons), liten slevmossa (Jungermannia pumila) och blek knutmossa ( Odontoschisma macounit). Av bladmossor
kan namnas rOd glansmossa (Orthothecium rufescens) och karrtrumpetmossa
(Tayloria lingulata). Pa en skogsstig vaxte den pyttelilla sagskapanian (Scapania umbrosa), hyfsat latt igenkannlig redan i fait genom sina sagtandade blad.
En annan skapania som letades fram var den, i varje fall under mikroskopet,
ocksa lattidentifierade grottskapanian (S. gymnostomophila) med sina celler
m~d en_ stor oljekropp. Pa blottad jord hittades den Iiiia rOdlistade flaggmossan
(Dtsceltum nudum). Fyndet torde vara det fjarde i Jamtland och det forsta i
landskapet sedan 1950 (Soderstrom 1992a).
Andra dagen var det dags att besi:ika en myr och turen gick till Klockamyren vid
Annsjon. lvrigt pahejade av myggen gav vi oss ut bland Sphagnum-arterna och
letade. Arter som karrlummermossa (Barbilophozia binstaedit), myrflikmossa
(Lophozia taxa), praktflikmossa (L rutheana), myrmylia (Mylia anomala), spad
tradmossa (Cepha/ozia leucantha), paronsvepemossa (Gymnocolea inflata) och
torvstolonmossa ( Cladopodiella fluitans) kunde plockas fram ur vitmosstuvorna.
P~ vagen tillbaka gjordes ett kort stopp vid Glevsjoflon for att titta pa nordlig
parons_vep:mossa (Gymnoco~ea borealis). Arten beskrevs, som Lophozia
borealts, ~a sent som 1980 (Fnsvoll och Moen 1980). Dess forekomst i Sverige
har redov1sats av Soderstrom (1992b). Har hittade vi ocksa karrlobmossa (Tritomaria polita). Tredje dagen tog vi kabinbanan upp till Areskutans topp for att
leta fjallarter. Genast gav vi oss i kast med snolegornas mossamhallen och
arter som liten snomossa (Anthelia juratzkana), uddfrostmossa (Gymnomitrion
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apiculatum), brun frostmossa (G. concinna.tum) oc~ vit frost~ossa (~. ~oralio
ides) kunde studeras. Har hittade vi ocksa trubbmcka (Poh!Ja obtuSJfo!Ja) och
jokelbjornmossa (Polytrichastrum sexangulare), bagge typi~ka f~r snolegorna.
Pa klippor och block hittades fjalisotmossa (Andreaea blytt11), snosotmossa (A
nivalis), marksotmossa (A obovata) och sotmossa (A rupestris), fi:irvisso inga
levermossor men nog sa intressanta. Pa toppen, 1400 m.o.h., med en vidunderlig utsikt, intogs lunchen. Etter att ha starkt oss vandrade vi nerat mot dalen,
en tamligen Iangsam process. Tva dussin mossintresserade ror sig inte specielit fort genom terrangen! Pa vagen ner skarskadades backar, vattensamlingar, snolegor, block och klippor mm for att hitta mossor. Bland de art~r som .samlades marks fjalinardia (Nardia breidlen), fjalitradmossa (Cephalozta ambtgua),
snotradmossa (Pieurocladula a/bescens), mark flikmossa (Lophozia sudetica),
tjockflikmossa (L opacifolia) och klipprostmossa (Marsupella emarginata). Av
skapanior noterades bl.a. nordskapania (Scapania hyperborea), purpurskapania (S. uliginosa), alvskapania (S. subalpina) och sotkornsskapania (S. cuspidu/igera). I en liten ravin hittades liten revmossa (Bazziania tricrenata) och i en
skidbacke vaxte knoppslevmossa (Jungermannia caespiticia).

Sista dagen var det dags for skogens levermossor och malet var ett omrade
nagra kilometer seder om Morsil. Efter en dryg kilometers vandring langs en
skogsbilvag dok vi in bland traden. Har fanns bade lov- och barrtrad, lagor i
olika nedbrytningsstadier, block, vattensamlingar och vattendrag. Vad kan en
bryolog mer begara? Det var bara att plocka fram lupparna och falia pa kna.
Den pyttelilia vedtrappmossan (Anastrophyllum hellerianum) stack upp sina
roda groddkorn fran en murken stock och vid narmare studium med battre optik
kunde ocksa jordtradmossa ( Cephalozia biscupidata) och mantradmossa (C. lunulifolia) identifieras. Arter som skogssackmossa (Calypogeia integristipu/a),
torvsackmossa (C. neesiana), terpentinmossa (Geocalyx graveo/ens), och stor
mantandmossa (Harpanthus flotovianus), rorsvepemossa (Jungermannia
Jeiantha) plockades fram ur surhalorna. Representanter for flikmossorna var
kalkflikmossa (Lophozia heterocolpos), krusflikmossa (L incisa), vedflikmossa
(L. Jongiflora), trubbflikmossa (L obtusa) och skogsflikmossa (L silvicola). Slaktet skapania foretraddes av bland andra jordskapania (Scapania curta), karrskapania (S. paludico/a) och alvskapania (S. subalpina).
En kvall stalides mikroskoperandet in och tiden agnades istaliet at social samvaro kring lagerleden vid Ristafaliet. Det smakade gott med grillat och en kali
61, kyld i alven, efter en dag i fait! Exkurerandet och faltbestamningarna varvades med forelasningar och mikroskopstudier. Keli Damsholt fran universitet i
Kopenhamn delade under forelasningarna med sig av sina gedigna kunskaper
om levermossornas evolution, systematik, taxonomi och vaxtgeografi. Bestamningsproblem behandlades ocksa och diskussionens vagor gick ibland hi:iga
om huruvida flikarna lopte ner elier inte hos de olika skapania-artena. Det var
inte helt latt alia ganger! Kursledarna Keli Damsholt och Henrik Weibuli hjalpte
oss med bade stor entusiasm och stort talamod, ett stort TACK tiller bagge.

Citerad litteratur
Soderstrom, L. 1992a. Flaggmossa, Discelium nudum, i Sverige. Myrinia 2: 91-93.
Soderstrom, L. 1992b. Gymnocolea borealis i Sverige. Lindbergia 16: 143-144.
Frisvoll, A. A. & Moen, A. 1980. Lophozia borealis sp. nov., a rich fen hepatic from
Fennoscandia. Lindbergia 6:137-146.
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Vill'invmtel'ing i 6oteborg~trzakten
!4-!6 zapl'il 199B
Mossornas vanners arliga varexkursion kommer vara upplagd som en inventeringshelg i den anrika Goteborgsinventeringen. Den som varit med ett tag i
Mossornas Vanner kanner till att foreningen under lang tid har inventerat mossor utifran ekonomiska kartblad i ett stort omrade runt Goteborg. Nu bOrjar vi se
malet och darfor gor vi en storsatsning denna forlangda helg. Tanken ar att vi
skali starta pa fredag morgon sa att vi far tre hela inventeringsdagar. Man far
sjalvklart delta bara i en del av helgen ocksa. Tomas Haliingback har lovat att
ordna med alit praktiskt nar det galier sjalva inventerandet - kartor, lister osv. Vi
kommer att inventera i grupper dar det i varje grupp finns nagon elier nagra
mera erfarna. Alia ar valkomna och det ar ett utmarkt tillfalle att lara sig kanna
igen arter i fait.

Kvallarna
Pa lordagskvallen blir det arsmote men ovrig tid pa lordagskvalien samt fredag
kvali kan vi agna tid at bestamning av insamlade mossor (for de som orkar).
Darfor vore det bra om sa manga som mojligt kunde ta med sina mikroskop
eller stereoluppar.

Logi och mat
Vi kommer att bo pa Vandrarhemmet City (tel. 031-208977) som ar forlagt i en
gul travilia pa Sodra vagen 60. Det tar c:a 6 minuter med sparvagn (linje 4 elier
5) fran Brunnsparken vid Goteborgs jarnvagsstation. Priset kommer att hamna
pa c:a 120 kr/natt om vi blir ganska manga (annars lite dyrare). Medtag sanglinne. Frukost och matsacksmat ansvarar var och en for och pa fredag och
li:irdag kvall kommer vi att ga ut och ata pa nagot stalle.
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~-----------------------------------------

0

Anmalan
For att vi skall kunna planera samakning i bilar, gruppindelning och bekrafta
rumbokningar pa vandrarhemmet ar det viktigt att ni anmaler er senast den 1
april till:
Kristoffer Hylander, Lindgardsv. 42, 186 70 Brottby, tel. 08-512, 41 941, e-post:
stoffe.hylander@ vallentuna.mail. telia.com
Ange vid anmalan: vilka dagar ni deltar, nar och hur ni kommer och om ni har
bil som kan disponeras for samakning under exkursionsdagarna.

mo~~exkur~ioner

i ~kime vilren

lir:5mote med
lH0:5:50rDzt:5 Vtinner
I samband med varexkursionen till Goteborgstrakten kommer foreningens
arsmote att hallas, se annonseringen av exkursionen i detta nummer. Motioner
skall vara styrelsen till handa senast en vecka innan arsmotet. Tid: 25 april
1998 kl. 20.00 (preliminar tid!) pa vandrarhemmet City (Sodra vagen 60)
Goteborg

lnventering~helg

199B
Sondagen den 22 mars
Alunbruket i Andrarum och gamla gruver Ua, det finns faktiskt sadana i Skane!)
pa Csterlen. Dessutom letar vi efter lampliga lokaler i Verkeans dalgang. Samling vid Botaniska tradgarden i Lund, parkeringen vid Tunavagen kl. 9.00.
Sondagen den 5 april
Floravardsexkursion. Vi letar efter nagra av de arter som finns pa listan over
hotade mossor. Samling vid Botaniska triidgarden i Lund, parkeringen vid
Tunavagen kl. 9.00.
Sondagen den 10 maj
Sydostra Skane: mossor pa klippor vid havet, i strandskogar och pa strandangar. Samling vid Botaniska tradgarden i Lund, parkeringen vid Tunavagen kl.
9.00
Vid handelse av sammanhangande snotacke installes exkursionen.
Tamed lupp och matsack!
Foranmalan till exkursionerna ar obligatorisk. Kontakta:
Nils Gronberg, tel. 046-20 09 25
eller
Gerhard Kristensson, tel. 046-20 21 85
Arbetet med att sammanstalla en check-lista over Skanes mossor pagar. Vi
kommer att tillbringa nagra kvallar pa herbariet i Lund. Hor av Dig till nagon av
ovanstaende for narmare detaljer !

i Jumkil

27-28 juni 1998

lnventeringsarbetet gar vidare i Jumkilsprojektet. Alia drygt 20 rutor ar besokta
vid minst ett tillfalle, men vi skulle behova komplettera riled besok i vissa sarskilda miljoer, bl a vatmarker. Vi kommer overnatta i ett hus som faktiskt ags av
en slakting till C. G. Myrin!!! I det huset finns ett flertal biiddplatser (och dessutom mycket yta att lagga ut liggunderlag), relativt goda matlagningsmojligheter
och dessutom kommer vi kunna sitta och titta pa insamlat material i nagra
stereoluppar och mikroskop under kvallen. Tag tillfallet i akt att lara dig ytterligare nagra arter och att hjalpa oss att gora inventeringen riktigt bra!

Anmalning och fragor skickas till: Henrik Weibull, Blodstensv. 14, 752 58
Uppsala, tel. 018-50 61 59, e-post: Henrik.Weibull@nvb.slu.se

Exkur~ion

till ~ven~ka ijiillenl

Sommaren (antagligen under slutet av juli) 1998 kommer NBS {Nordisk Bryologisk Forening) att organisera en exkursion till Svenska fjallen, troligen till daligt
undersokta delar av Pite lappmark. NBS anordnar en exkursion per ar och
turen har fallit pa Sverige att organisera den 1998. Exkursionen blir ca 5 fi:iltdagar dar mojligheten finns att vi overnattar i talt en eller tva av natterna. Det
vore mycket trevligt om fler 'Mossvanner' kunde delta i exkursionen. Det blir ett
ypperligt tillfalle att bli bekant med den relativt speciella mossfloran i fjallen ,
bade sura men aven mycket basiska lokaler utlovas.
Antalet platser kommer vara begransat! Ar du intresserad sa anmal ditt intresse
redan nu! Det blir troligen for sent att vanta tills nasta nummer av Myrinia
kommer ut!

Preliminar anmalnlng och fragor skickas till: Henrik Weibull , Blodstensv. 14,
752 58 Uppsala, tel. 018-50 61 59, e-post: Henrik.Weibull@nvb.slu.se
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Protokolllrlln llriSmot~t 1991
Narvarande: Leif Appelgren, Niklas Bengtsson, Sven Bergqvist, Evastina Blomgren, Nils Gronberg, Anna Dahlstrom, Stefan Eklund, Maria Elofsson, Petra
Franssen, Helena Gralen, Tomas Hallingback, Olle Holst, Kristoffer Hylander,
Conny Jacobsson, Agne Johansson, Maria Larsson, Niklas Lonnell, Heidi Paltto, Karen Thingsgaard, Bo Tornquist, Krister Wahlstrom, Henrik Weibull, Karin
Wiklund.
§ 1. Ordforanden forklarade arsmotet oppnat.
§2. Dagordningen upplastes och godkandes.
§3. Till motesordforande valdes Henrik Weibull.
§4. Till motessekreterare valdes Olle Holst.
§5. Till justeringsman valdes Nils Gronberg.
§6. Foregaende arsmotesprotokoll godkandes. Det har publicerats i Myrinia
6:2 s. 78-79.
§7. Kassorens rapport: Foreningens ekonomi ar god.
§8. Revisionsberattelsen upplastes.
§9. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet for det gangna aret.
§10. Den sittande styrelsen och redaktionen omvaldes enligt foljande:
Henrik Weibull ordforande
Helena Gralen vice ordforande
Olle Holst sekreterare
Gerhard Kristensson kassor
Kristoffer Hylander exkursionssekreterare
Tomas Hallingback redaktionen
Lars Hedenas redaktionen
Lars Soderstrom redaktionen.
§11. Till revisor valdes Karin Wiklund och till revisorsuppleant valdes Urban
Gunnarsson.
§12. Till valberedning utsags Nils Gronberg och Niklas Lonnell.
§13. Det vid forra arsmotet (§16) initierade arbetet med att se over foreningens
stadgar fortsatter under Henrik Weibulls ledning.
§14. Rapport fran redaktionen. Bidrag behi:ivs i tid d.v.s. manusstopp 1 april
och 1 oktober.
§15. Rapport fran exkursionssekreteraren:
Varexkursionen 1996 hi:ills i Skane med tjugotalet deltagare. Rapport har
publicerats i Myrinia 7:1 s. 34-35.
Den aviserade exkursionen till Estland stalldes in pa grund av daligt intresse.
Hostexkursionen 1996 gick till Halsingland med drygt 10 deltagare. Exkursionsrapport finns i Myrinia 6:2 s. 66-68.
1997 ars varexkursion gick till Halland och hastens exkursion planeras till
Ostergotland.
Narke och Goteborg (inventering) ar pa forslag som exkursionsmal for
varen 1998.
§16. Goteborgsinventeringen diskuterades. Tomas Hallingback meddelar att
ca 25 rutor aterstar (kontra §19 foregaende protokoll).
§17. Henrik W. undrar varifran mossor till blomsterdekorationer kommer. Diskussion.
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§18. Till foreningens hedersmedlemmar valdes Elsa Nyholm och Gustaf Bernstrom.
§19. Ovrigt och allman information.
Regionala aktiviteter pagar i bl.a. Skane, Uppsala och Stockholm. Hall
utkik efter programmen i Myrinia eller kontakta kontaktpersonerna.
Ordforanden informerade om massmedia och mossor.
En hemsida for Mossornas Vanner diskuterades. Mojligheterna till samarbate med Svensk Botanisk Forening undersoks.
Kurs for Floravaktare kommer att Milas i Smaland under hasten.
En kurs om levermossor kommer att Milas i Jamtland under sommaren.
Mera material till Bryologiska notiser efterlyses.
Bryophyta Nordica - tredje delen ar under produktion.
Artiklar om aktuell bryologisk forskning till Myrinia diskuterades. Tomas
Hallingback samordnar och forsoker fa tram bidrag.
Ordforanden informerade om bryologiska tidskrifter och litteratur.
NBS har exkursion, med arsmote, till Aland under sommaren.
Motesdeltagarna (och foreningens medlemmar) uppmanades att sprida
foreningens informations blad.
§20. Ordforanden forklarade motet avslutat.
Olle Holst
sekreterare

Nils Gronberg
justeringsman

Mikro~kop

till ~Diu

Ett antal mikroskop av hOg kvalite salubjudes. Mikroskopen ar av market
Zeiss/Winkel resp Zeiss/Standard och forsedda med kondensator och inbyggd.
belysning samt har 4- eller 3-revolverfattning. De ar utrustade med monokular
tub, 2 st okular (x8, x12,5), 3 st objektiv (x2.5, x10, x40). Mikroskopen saljs i
befintligt skick.
Priset for mikroskopen med 4-revolver ar 4 000 kr inkl moms resp 3 500 kr inkl
moms for mikroskopen med 3-revolver.
lntresser<!:de uppmanas kontakta Studierektor Bjorn Widen, lnst for systematisk
botanik, 0. Vallgatan 18-20. 223 61 Lund. Hamtstalle 22. Tfn 046/2228976,
Fax 046/2224234. E-mail Bjorn.Widen@sysbot.lu.se.
Det ar mojligt att modernisera mikroskopen genom att utrusta med binokular
tub, extra okular, korsbord och bygga in halogenbelysning till en kostnadav ca.
4.500 kr + moms.
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mossornas Viinners
lorsiiljning
Losnummer av Myrinia och Mossornas Vanner (Myrinias foregangare): 15,00/ex

Foljande nummer
ar slut:

Portokostnader:

Lars Hedenas, Naturhistoriska Riksmuseet, Kryptogambotanik,
Box 50007, 104 05 STOCKHOLM.
Tomas Hallingback, Sveriges Lantbruksuniversitet, Ekologi och Miljovard,
Box 7072, 750 07 UPPSALA.

Losnummer

Utkomna nummer:

MYRINIA's redaktion:

MossornasVanner: 1·29, 29 supp., 30(1), 30(2), 31(1),
31 (2), 32(1 ), 32(2) , 33(1 ), 33(2),
34(1).
Myrinia:
1(1/2), 2(1 ), 2(2), 3(1 ), 3(2), 4(1 ), 4(2),
5(1), 5(2)' 6(1) '6(2). 7(1).
Mossornas Vanner: 29 supp., 31 (1 ), 32(2), 33(1 ), 33(2).
Myrinia:
2(1 ), 2(2), 4(1 ), 5(1 ).
25,00 for 1-3 ex, 35,00 for 4-10 ex.

Ovriga skrifter
Preiliminary distribution maps of bryophytes in Northwestern Europe.
Vol. 2. Musci (A-I): ................................................... ............................. 50,00
Vitmossor i Norden (1995), 124 sidor: ..................................................... :... 95,00
Mikroskoperingsutrustnlng
Objektglas, forpackning om 50 st. (76x26mm): ........................................... 35,00
Tackglas, forpackning om 100 st. (18x18): ................................................. 30,00
Pincett, Nr 5 (ytterst fin spets) ................................................................... 260,00
Skalpell, ytterst fin ............ ...................................... ... .............. .................. 460,00
Ovrlg utrustnlng
Lupp 20x, akromatisk Iins, fabrikat HOC (i plastfodral) ............................. 230,00
Forsaljningsvlllkor
Alia priser ar inklusive expeditions- och portokostnader (utom losnummer av
Myrinia och Mossornas Vanner). Vid storre bestallning hor garna av dig till Gerhard Kristensson (046/20 21 85) for att fa lagre portokostnader. Gordin bestallning genom att satta in ratt belopp pa Mossornas Vanners postgirokonto 13 37
88-0.
OBS: Till alia inbetalningar utanfor Sverige tillkommer en extra kostnad pa
35,00 for att tacka de hoga avgifterna som postverket tar for utlandsgirering.
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Lars Soderstrom, Botanisk lnstitutt,
Norges tekniske-naturvitenskapelige universitet, N-7034 TRONDHEIM, Norge.

lnstruktion till forfattare: Vi accepterar manuskript skrivna pa maskin eller
dator (ordbehandlare). Eftersom det redaktionella arbetet underlattas betydligt
om vi far manuskripten pa diskett viii vi garna att den som har tillgang till dator
med ordbehandlingsprogram anvander denna mojlighet.
1. Manuskript pa diskett: Vi tar 3,5" och 5,25" disketter samt over e-post och
kan lasa foljande ordbehandlingsprogram (DOS-version) direkt: Word, Word
Perfect, Word for Windows och Write. Det gar ocksa bra att skicka manuskriptet som en textfil (ASCII-til). Om du anvander Macintosh, forsok i forsta hand
Oversatta till DOS-format. Om inte det ar mojligt, skicka en oformaterad textfil i
Macintosh format och ange vilket format det ar. Gor aldrig nagra formateringar
(kursiv, understrykningar, fet stil, etc.) oavsett vilket format du skickar filerna i.
Bifoga alltid utskrift i tva exemplar.
2. Manuskript pa papper: Skriv pa vitt A4-format med 2,5 em marginaler runt
om. Skicka in tva kopior av manuskriptet.
Borja alltid manuskriptet med titeln pa artikeln, foljt av namn och adress pa forfattaren/fOrfattarna. I slutet pa artikeln ska eventuell citerad litteratur samlas
under rubriken "Citerad litteratur". Har ska endast finnas sadan litteratur som
namns i artikeln och omvant ska all litteratur som namns finnas med. Titta
garna i tidigare nummer av tidskriften for att se hur litteraturlistan ska se ut.
Figurer (dvs. teckningar, kartor, foton) numreras 1, 2, 3, etc. Figurtexter skrivs
pa separat sida i slutet. Tabeller numreras pa samma satt och placeras alia i
slutet. Har du nagra fragor ar du valkommen att hora av dig till redaktionen. Om
du sa viii kan redaktionen oversatta/skriva ett kort abstract.

MYRINIA utges 2 ganger om aret, i juni och i december. Manusen ska vara oss
tillhanda senast 1/4 eller 1/10 for att kunna komma med i var- resp. hOstnumret.
Alia manuskript skickas till Lars Hedenas (adress ovan).

