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MYRINIA ar Mossornas Vanners tidskrift. Mossornas Vanner ar en forening 
sam har sam malsattning att halla kontakten mellan och framja mosskanne
domen bland amatorer. Detta sker, fOrutom via MYRINIA, genom exkursioner, 
studiecirklar, bestamningsservice m. m. 
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lemmar (erhaller ej MYRINIA) betalar 10 kr. Utlandska medlemmar betalar 90 kr 
pga de hoga bankkostnaderna. Enbart prenumeration pa MYRINIA kostar 75 
kr. Beloppet insatts pa postgiro 13 37 88-0 (Mossornas Vanner). 
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Kassor: Gerhard Kristensson, Dekanvagen 8, 240 10 Dalby. 046/20 21 85 

Exkursionssekreterare: Niklas Lonnell, Pontonjargatan 49 4 tr, 112 37 
Stockholm, 08/654 81 29. 

Kontaktpersoner for 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, 018/50 61 59. 

Stockholm: Niklas Lonnell, Pontonjargatan 49 4 tr, 112 37 Stockholm, 
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Goteborg: Par Johansson, Birgittagatan 4b, 41453 Goteborg 
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Smaland: Allan Nicklasson, Fogdegatan 6, 352 36 Vaxjo, 0470/109 19. 
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Myrinia 9 (2), 37-47 (1999) 

Mork baronmossa i Vastergotland 

Berti/ Jannert & Per-Arne Arulf, Bestorp, Lyckebo, 52130 Fa/koping & 
Tradgardsgatan 26e, 52141 Falkoping 

Abstract: The actual distribution, ecology and status of the bryophyte Anomo
don rugelii in the Swedish province of Vasterg6tland were investigated. The 
species was found on nearly all old localities in the province, and also on seve
ral new ones. In the eastern part of the province, which consists of the former 
county of Skaraborg, the species is at present known from 25 localites, which 
were more closely investigated. The majority of these localities are planned to 
become nature reserves. The substrate is usually small boulders in rocky 
forested slopes shaded by deciduous trees. The vitality of the population seems 
to be good and two subpopulations were found with sporophytes. Because the 
species seems to be very rare in Sweden outside Vasterg6tland we suggest it 
should continue to be regarded as vulnerable at the national/eve/. 

For nio ar sedan tick vi av Tomas Hallingback pa ArtDatabanken forslaget att bli 
mossvaktare for mark baronmossa (Anomodon rugelil) pa Falbygden. Det gall
de i torsta hand att kontrollera kanda lokaler, att se om arten fanns kvar och att 
bedoma bestandens storlek, vitalitet och eventuella hotbilder. I andra hand 
eftersoktes nya lokaler. 

Utseende 

Mark baronmossa ar en mattbildande pleurokarp bladmossa, sam ar typiskt 
matt morkgron till targen. Mossan har liggande huvudstammar och uppstaende 
sekundarstammar, sam gar att den kan ge intryck av att vara akrokarp. Bladen 
ar breda, trubbiga och utstaende i vata medan de ar vridna och tryckta mot 
stammen i torka. 

I fait liknar den grov baronmossa (Anomodon viticu/osus) men ar spadare och 
morkare till targen och dessutom ar bladskivan i basen vidgad till stora blad
oron, vilket inte ar fallet hos den grova baronmossan. Ofta arden morka baron
mossans blad fOrsedda med en liten spets vilket forklarar att den aven har kal
lats Anomodon apiculatus. 

Den morka baronmossan utvecklar liksom ovriga baronmossor sallan sporkaps
lar i Sverige. Vi har funnit sporkapslar endast vid tva tillfallen pa olika lokaler. 
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Utbredning och status 

Mark baronmossa ar sallsynt i Sverige. Den ar rodlistad och bedomd h6ra till 
gruppen sarbara arter (Aronsson m. fl. 1995). I Sverige har arten sin huvudut
bredning pa Falbygdens plataberg och Billingen, dar den ar funnen pa 24 loka
ler. I ovriga Vastergotland finns en lokal pa vardera Kinnekulle och Hunneberg. 
Pa lokalen pa Hunneberg ar arten troligen forsvunnen. I Smaland och Dalsland 
tycks den vara utgangen medan den finns kvar i Varmland men forekomsterna 
dar ar sma (Hailing back 1998). 

I ovriga Norden ar arten uppgiven fran Norge och Finland och i Europa i ovrigt 
fran Mellaneuropa, Estland, Polen, Rumanien, Jugoslavien, Bulgarien, ltalien 
och Kaukasus. Den ar rodlistad i Finland, Estland, Tyskland, Osterrike, Tjecki
en, Schweiz, Ungern och Frankrike (Hallingback 1998). Den totala utbredning
en omfaltar aven astra Nordamerika (Ireland 1982) och Asien (Crum & Ander
son 1981). 

Metodik 

ArtDatabanken forsag oss med en lista over kanda lokaler av mark baron
mossa. Denna lista omfaltade 13 lokaler pa Falbygden och Billingen samt en 
lokal pa vardera Hunneberg och Kinnekulle och var var utgangspunkt. Parallellt 
med alt vi har besokt dessa kanda lokaler har vi systematiskt galt igenom 
liknande miljoer i platabergens ovriga rasbranter. Vi har koncentrerat oss pa 
lovskogskladda nord- och ostbranter men vi har ocksa sokt efter var mossa i 
mera ljusexponerade branter och i syd- och vastbranter. !bland har del varit 
svarl alt avgransa lokalerna. Vi har ansett del vara en ny lokal vid utbrednings
luckor for mossan pa 400-500 m. I vissa fall nar lokalerna skiljs at genom exem
pelvis oppet jordbrukslandskap eller storre granplantering kan avstandet mellan 
lokalerna vara nagot mindre. Naturligtvis kan nya fynd av arlen framover pa
traffas. Delta kommer troligen alt bli fallet vad betraffar Billingens ostsida, dar vi 
inte hunnit besoka hela rasbranten. 

Pa flerlalet lokaler har vi raknat blocken och tradbaserna som mossan vaxte pa 
och matt ytan som mossan tackle. Pa nagra mycket rika lokaler har vi nojt oss 
med alt okularl uppskalta forekomsterna. Vi har ocksa bedomt vitalitet och ferli
litet, dvs framst letat efter sporkapslar. Pa flerlalet lokaler har vi aven inventerat 
mossfloran i .den morka baronmossans omedelbara narhet och dessutom over
siktligt angelt sammansaltningen av taft-, busk- och tradskikt. 

Resultat 

Vi har aterfunnit mossan pa alia lokalerna pa Falbygdens berg och Billingen 
utom den i Sundalen i Varnhems socken och den i Tunhems socken pa norra 
Mosseberg. Lokalen Sundalen har vi over huvud tagit inte funnit och namnet 
Sundalen ar okant fOr lokalbefolkningen. Vi har besokt en del rasbranter i Varn
hemstrakten ulan alt hilta mossan. Lokalen pa Mosseberg i Ostra Tunhems 
socken kan mojligen vara felangiven och vara samma lokal som vi funnit nagot 
langre aster ut pa norra Mosseberg. Ovriga aldre kanda lokaler pa Falbygden 
och Billingen har fortfarande mer eller mindre rika bestand kvar av den morka 
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baronmossan. Vi har ocksa mer systematiskt besokt rasbranterna kring Falbyg
dens plataberg och fun nit elt drygt tiotal nya lokaler. 

Vad betraffar kanda lokaler utanfor Falbygden och Billingen har vi eftersokt 
arten i Vastra Tunhem vid Hunneberg utan resultat. Vi har daremot funnit den 
pa Kinnekulle pa en lokal pa sodra delen av Hogkullen. Detar dock inte troligt 
alt var lokal arden samma som tidigare uppgivna lokal Raback (Jensen 1939). 

Sammanlagt finns nu arten pa 25 lokaler i fore delta Skaraborgs ian (se kartan i 
Fig. 1). Praktiskt taget alia bestand av den morka baronmossan har varit vitala 
men endast pa tva lokaler har vi vid vardera elt tillfalle funnit sporkapslar. 

Trad-, busk- och falskiktet pa lokalerna 

Miljon pa lokalerna i Vastergotland ar ganska ensartad. Vanligtvis vaxer mos
san pa mindre block av diabas i nedre delen av bergens rasbranter. Vi har 
sallan funnit den pa stora block och aldrig pa bergvaggar. Den vaxer pa berg
ens ost- och nordsidor, ibland aven i nordvastvanda slultningar. Vi har ingen 
lokal i syd- eller sydvastbrant. Vaxtlokalerna ar lovskogskladda och adellov 
dominerar. Visst graninslag tycks mossan tolerera men vi har inte funnit den i 
ren granskog. I skoglosa och till synes lampliga branter har vi endast undan
tagsvis fun nit den och da pa mindre block skuggade av storre. Vid rik f6rekomst 
patraffas den ibland pa lovtradsbaser. 

1 Nordamerika vaxer mark baronmossa pa klippor sarskilt av kalksten och ofta 
pa tradbaser och mindre ofta pa murkna lagor, samt i Japan vaxer den pa saval 
barr- som lovtradsbaser och mera sail an pa klippor (Crum & Anderson 1981 ). 

Bottenskiktet 

Den morka baronmossan har en rad f61jearler (Tabell 1), som ocksa trivs pa 
diabasblocken i rasbrantens nedre del. Till dessa hor liten baronmossa och 
piskbaronmossa (Anomodon longifo/ius och A. attenuatus), trubbfjadermossa 
(Homalia trichomanoides), stenporella (Parella cordaeana), bandmossa (Metz
geria furcata), parkgrasmossa och spad grasmossa (Brachythecium populeum 
och B. reflexum), skogsgrimmia (Grimmia hartmanil), cypressflata (Hypnum cu
pressiforme), raltsvansmossa (Jsothecium alopecuroides) och stralblommossa 
(Schistidium apocarpum s. 1.). Pa tradbaser tillkommer spetsig dvargbagmossa 
(Pseudoleskeella nervosa) och spad krypmossa (Amblystegium serpens). Flera 
av foljearlerna ar kalkgynnade och skuggalskande och detta indikerar alt aven 
mark baronmossa troligtvis foredrar kalkhaltiga underlag och skugga. 

Aktuella lokaler 

Generellt selt ar lokalerna fOr den morka baronmossa arlrika lovkladda rasbran
ter. Forutom den fOr arten lampliga nedre rasbranten finner man parlier med 
naken jord, tradlosa blockfalt och lodytor i ovre delen av branten. Tradsk!ktet 
bestar oftast av blandad adellovskog med inslag av asp, bjork och gran. Pa en 
del lokaler finns rikligt med lagor. Backar fran platan passerar nagra lokaler och 
bidrar med sina speciella arter till den bryologiska mangfalden. I buskskiktet 
som ofta inte ar sa rikt finner man exempelvis skogstry, olvon, hassel och lov-
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sly. Faltskiktet ar ofta rikt med blasippa, myskmadra, lungi:irt, varart, bingel, 
kransrams, storrams, trolldruva och underviol. 

Aktuell situation 

Den morka baronmossan vaxer i Vastergotland endast i rasbranterna pa plata
bergen. De rikaste lokalerna finner vi pa Allebergs ostsluttning, nordvastra 
delen av Gerumsberget, och pa ostsidan av Billingen. Nagra lokaler sasom de 
pa Varvsbergets och Gerumsbergets ostsidor ar sma. Pa en lokal norr om 
Fardala pa Varvsberget, som 1994 hade ett par sma bestand, kunde vi inte 
aterfinna arten vid aterbesok 1998. 

Lokalforteckning. 

1. Mossebergs ostra rasbrant fran Sofielund, soder om vagen till platan, till rasbranten ovanfor 
Falbygdens sjukhus en stracka pa cirka 1,2 km. Arten ar har kand sedan 1875. Adellov
skogen i branten innehaller ek, aim, ask och lonn. Lokalen ar tatortsnara och flera prome
nadstrak Ioper genom omradet, som ar mycket valbesokt. Omradet kommer att bli kommu
nalt naturreservat. Vid vara besok fann vi arten pa mer an 450 block, tackande en yta pa 
cirka 9 m2• Nagra fa bestand pa tradbaser. Arten var i god kondition men ej fertil. · 

2. Rasbrant pa nordostra Mosseberg SO om Bergsgarden i Gudhems socken. Rasbranten ar 
mera langsluttande och arten ar har spridd i hela sluttningen. Tradskiktet bestar av adellov, 
mest ask och aim. Vi fann arten pa 75 block och 3 tradbaser tackande en yta pa 1,9 m2. 

3. Rasbranten norr om segelflygskolan pa nordvastra Alleberg i Slota socken. Den 
lovskogskladda rasbrantzonen ar har relativt smal da akermarken gar ganska langt upp i 
sluttningen. Ask och ronn dominerar i tradskiktet. Del finns en hel del grova lager i omradet. 
Vi fann var art pa 32 block och en tradbas sammanlagt tackande 87 dm2• 

4. Allebergs anne i Karleby socken. Nordostvand brant sluttning med lodytor. Lovkladda 
omraden omvaxlar med storblockig terrang. En del gamla lovtrad och en hel del grova lager. 
lntressant mosslokal! Vid Mossornas Vanners exkursion till Falbygden 1993 hittades till 
exempel lysmossa (Schistostega pennata), skogstrappmossa (Anastrophyllum michauxit) 
och raspbagmossa (Lescuraea patens); den senare ar dock tidigare kand pa denna lokal. 
Den morka baronmossan vaxte har inom ett mindre omrade pa 50 ganger 150 meter pa 42 
block tackande 116 dm2. Vid besok pa lokalen i november 1997 fann vi 6 bestand av mos
san rikligt forsedda med sporkapslar. 

5. Rasbranten mellan vagen till Allebergsplatan och Osthanget. Tamligen ung adellovskog med 
fa aldre trad och fa lager. Denna lokal har enligt agaren varit helt kalavverkad for 50 ar 
sedan. Trots detta ar denna rasbrant kanske den rikaste lokalen for den morka 
baronmossan i Vastergotland. Den vaxer mycket rikligt framfor alit i den sOdra delen av 
omradet, omojligt att rakna och mala. Mossan fann vi dock ingenstades med sporkapslar vid 
inventeringstillfallet. 

6. Allebergs ostsida sydvast om Saleby gard. Typisk rasbrant med adellovskog och en hel del 
lager. Mossan vaxte pa 715 block samt pa nagra fa tradbaser och tackle cirka 15,5 m2• I nom 
lokalen har vi funnit bland annat lunglav (Lobaria pulmonaria) och svampen trollhand 
(Hypocreopsis /ichenoides). Ett litet bestand av guckusko finns aven strax nedom 
rasbranten. For narvarande hailer lansstyrelsen pa med en reservatsbildning omfattande 
hela Alleberg, varfor dessa lokaler pa Alleberg inte bedoms hotade. 

7. Kulle 800 m vaster om Fardala i Asle socken. Har fanns mossan i kullens nordvanda 
rasbrant pa 280 block tackande 9,4 m2• Rasbranten ar relativt langsluttande och i sluttningen 
vaxer gles lovskog mest ask och aim. Nedanfor kullen slingrar en back med rika bestand av 
dunmossa (Trichoco/ea tomentel/a). 

-40-

8. Kleven, Asle socken. Pa en stracka av 900 m vaxer mossan i rasbranten i rika bestand. I 
norra delen av omradet som sedan nagra ar ags av Skaraborgs Naturskyddsforening fann vi 
mossan pa 200 block och pa nagra fa tradbaser tackande en yta pa drygt 10 m2• I del storre 
omradet sydvast om foreningens "reservat" raknade vi till 495 bestand pa block och 5 pa 
tradbas tackande en yta pa mer an 13 m2 • Adellovskogen i rasbranten ar artrik med ek, ask, 
aim, lonn och lind. Dessutom finns dar ronn, asp, klibbal och grova salgar och bjorkar. Rik 
lundflora med bland annat storrams, kransrams, trolldruva, myskmadra och hassleklocka. I 
reservatsdelen finns rikligt med lunglav. Hela omradet kommer sannolikt att inga i EU
projektet Natura 2000. 

9. Rasbrant 1 km norr om Fardala i Asle socken. Vid besok vid denna vastvanda rasbrant i 
oktober 1984 fann vi ett par sma bestand av arten pa block endast nagra fa meter fran 
akerkanten. Vid kontroll 1998 kunde den ej aterfinnas. Lokalen ar ganska exponerad for 
bade ljus och vind och rimligen ar detta forklaring till forsvinnandet.Rasbrant ovan 
Mularpsbacken i Mularps socken. Sluttningen ar lovkladd med asp, aim, hassel och al invid 
Mcken. Mossan vaxte har i nedre delen av rasbranten pa 198 block och tackle 5,7 m2• Den 
norra delen av omradet ingar i Mularpsbackens naturreservat. 

Fig. 1. Kanda lokaler med mork baronmossa i Vastergotland. 
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10. Rasbranten ovan Gerums iingar i Ostra Gerums socken. I sluttningen finns yngre 
iidellovskog med ek, ask, lonn, aim och lind. I fiiltskiktet noterades bland annat skavfriiken, 
myskmadra, vippiirl och langsvingel. Den morka baronmossan viixte sparsamt i norra delen 
av omradet. Vi fann den pa 22 mindre block som alia var skyddade fran sydost av stora 
stenblock. Mossan tackle sammanlagt 54 dm2• 

. 11. Rasbranten nordvast om Varvs by pa sydostra delen av Varvsberget. Omrade med relativt 
gles lovskog med aim, lind, asp, bjork och hassel viixlar med ljusexponerad blockterrang. Pa 
sina stiillen iir del en hel del gran i lovskogen och del ar ganska rikligt med granlagor. Den 
morka baronmossan vaxer hiir i nagra sma bestand i norra delen av omradet. Sammanlagt 
fann vi den pa 12 block tiickande 26 dm2• Mossan vaxer hiir ganska ljusexponerat, men 
skyddat fran direkt solljus av stora stenblock. 

12. Rasbranten sydost om Gotaregarden pa nordviistra delen av Varvsberget i Kungslena 
socken. I triidskiktet noteras aim, ek, ronn, bjork och hassel. I nedre delen av rasbranten 
viixte mossan pa 8 block och tiickte sammanlagt 18 dm2. 

13. Soder om Dalen pa sydostra delen av Plantaberget i Kungslena socken ar sluttningszonen 
brant och relativt korl delvis storblockig och svarframkomlig. Triidskiktet domineras av aim, 
ask, al, siilg, hassel och bjork. Dessutom finns diir nagra grova granar. Lundfloran ar rik 
med bland annat kransrams, vippiirl, springkorn och trolldruva. Mycket rikligt med lunglav 
mitt i omradet. I norra delen av omradet fanns var baronmossa pa 175 block och 9 triidbaser 
tackande 5,6 m2• Mossan viixte ocksa ganska rikligt i den sOdra delen av omradet men 
riiknades inte hiir. Pa denna lokal viixer mossan i hela rasbranten och inte bara i den nedre 
delen. 

14. Dynkullen, den sydligaste delen av Plantaberget i Tiarps socken. Hiir vaxer mossan i 
nordsluttningen, som ar glest lovkliidd och delvis storblockig. Arlen fanns pa 1 0 block och 
tackle 22 dm2• 

15. Rasbranten ovan Skogastorp och Stutagarden pa nordviistra Plantaberget i Hogstena 
socken. Triidskiktet domineras av aim, men dar finns speciellt i sodra delen av omradet 
aven ask, lonn, ek hassel och bjork samt aven inslag av barrlriid. Rikligt med bade barr- och 
lovlagor. Rasbranten iir pa denna lokal jiimnt sluttande och mossan viixer hiir i mellersta 
och ovre delen av sluttningen. Den vaxer rikligt framfor alit i den norra delen av rasbranten 
ovan Skogastorp. Vi fann den diir 1991 pa 220 block, tiickande 7,7 m2. En enstaka 
mosstuva bar nagra ta sporkapslar. Aven i sodra delen av Skogastorps rasbrant och ovan 
Stutagarden viixer mossan men endast i sma bestand. Tilliiggas kan att i nedre delen av 
denna rasbrant iir lundfloran rik med bland annat guckusko, nastrot och skogsnycklar. 
Mossfloran iir ocksa rik, vilket framgar av arllistan. Omradet kommer att bli naturreservat 
enligt liinsstyrelsens planer. 

16. Rasbranten ovanfor Borgatorp i Dala socken. I en biickravin i branten med triidskikt av lonn, 
aim oc~ ronn viixte mossan pa 6 block och tackle 15 dm2• Skogen i rasbranten i ovrigt var 
vid inventeringstillfiillet delvis nyligen avverkad. Parlier med ung skottskog visade pa tidigare 
avverkningar inom delta omrade. 

17. Sydostra delen av Brunnhemsberget ovanfor Bjorkelund. I rasbranten finns iidellovskog med 
ek, lonn och ask med inslag av asp, gran och hassel. Det finns rikligt med grova olikaldriga 
lagor och lundfloran iir rik. I nedre rasbranten fann vi mossan pa 114 block och 1 triidbas, 
tiickande 2,6 m2. 

18. Rasbrant nordost om Skultorps nabbe pa Sydbillingen i Norra Kyrketorps socken. I 
sluttningen iidellovskog med aim, ask, ek, lonn med inslag av asp, gran och hassel och i 
faltskiktet bland annat stor- och kransrams, springkorn och skiirmstarr. Manga grova triid 
och lagor. Liings en striicka pa 150 meter viixte hiir mossan pa 166 block och 2 triidbaser 
och tackle 4,8 m2• 
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19. Rasbranten ovanfor Hene cirka 700 m nordviist om foregaende lokal. Omradet ingar i ett 
gammalt militiirl skjutfiilt och skogen ar ej paverkad av skogsbruksatgiirder och hyser rikligt 
med gamla lovtriid, torrlriid och grova lagor. I triidskiktet noteras lonn, lind, ask, aim, asp, 
siilg och grova granar och i fiiltskiktet strutbriiken, myskmadra, ramslok och springkorn och 
pa triiden lunglav. Den morka baronmossan viixte hiir ganska rikligt i nedre rasbranten pa 
mindre block av diabas. Mossbestanden riiknades inte . 

20. Rasbranten sydviist om Klasborg i Vambs socken. Rikligt med grova granar, liggande 
granar och lagor finns i omradet. Bland lovtriiden dominerar aim, lonn och hassel. Hiir 
patriiffades mossan pa 21 block tiickande 41 dm2. Rik mossflora i denna rasbrant med 
bland annat aven de ovriga tre Anomodon-arlerna. En del av omradet ar reservat. 

21. Rasbrant 800 m vaster om Vambs kyrka. Rikligt med grova triid och lagor. I triidskiktet finns 
gran, bjork, asp, ek och hassel. Vi fann mossan pa mer an 30 block i nedre rasbranten och 
mer fanns, men vi avbrot riiknandet pa grund av ogynnsamt vader. 

22. Rasbranten vaster om Smedsgarden i Ryd socken pa Nordbillingen. Adellovskog med lind, 
aim och ask med inslag av al, asp och grova granar. Del forekommer liven aldriga hamiade 
lovtriid i nedre delen av branten. Den morka baronmossan vaxer hiir i bade den ovre och 
nedre rasbranten. Pa en mindre yta vaxte den pa 51 block och 3 triidbaser tiickande 2,2 m2. 

Vi avbrot riiknandet, men uppskattningsvis tackle mossan pa denna lokal mer an 10m2 . 

23. Nolbergets naturreservat pa Nordbillingen i Lerdala socken. Kiind viixtplats for mork 
baronmossa. Ej inventerad. 

24. Liten ravin pa Hogkullen, Kinnekulle i Medelplana socken. Ravinen ligger i ost-viistlig 
riktning seder om utsiktstornet. Vi fann diir mossan pa 4 block tiickande 16 dm2 • Lokalen iir 
ej fiirdiginventerad. 

Sammanfattning. 

Situationen for den morka baronmossan i gamla Skaraborgs lan maste 
bedomas ganska ljus. Den har aterfunnits pa flertalet tidigare kanda lokaler. Pa 
manga av lokalerna vaxer mossan i mycket rika och vitala bestand. Samtliga 
lokaler tor den morka baronmossan pa Billingen ligger inom naturreservat eller 
inom planerade reservat. Flertalet av ovriga platabergssluttningar dar mossan 
vaxer kommer inom de narmaste aren att bli skyddade pa ett eller annat satt. 
Den morka baronmossan har relativt sallan sporkapslar, och eftersom den ver
kar sakna specialiserade vegetativa spridningsmekanismer ar den antagligen 
ganska svasrpridd. Darfor torefaller strategin att gora reservat av de rikaste 
lokalerna att atminstone for den morka baronmossans del vara ratt strategi 
(Appelqvist & Norden 1998). Den kontinuitet som blir toljden av reservatsbild
ning torde dock vara gynnsam aven for andra svarspridda arter och dessutom 
oka forekomsten av gamla trad och dod ved och pa sa satt aven gynna de arter 
som ar beroende av dessa substrat. 

Tack. 

Tack till Naturskyddsforeningens mossgrupp som hjalpt till med inventeringar
na. Tack till Johan Jannert, som hjalpt oss med dataprogrammet och till Tomas 
Hallingback som initierat undersokningen och inspirerat oss till att redovisa den. 
Tomas har ocksa kontrollerat nagra av vara mosstynd och givit vardefullla syn
punkter pa manuskriptet. 
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Tabell 1. Arter som hittats tillsammans med den morka baronmossan i Vastergotland. Lokal
numren refererar tilllokalforteckningen i texten. 

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 25 

VJbietinella abietina X X X 

~mblystegium serpens X X X X X X X X X X X 

~mblystegium subtile X X X X X X X X X 

~mphidium lapponicum X 

~mphidium mougeotii X X X X X X 

~nastrophyllum hellerianum X 

4nastrophyllum michauxii X 

Anastrophyllum minutum X 

Anastrophyllum saxicola X X 

Andreaea rupestris X X X X X X X X X X X X X 

Anomodon attenuatus X X X X X X X X X X X X 

Anomodon /ongifolius X X X X X X X X X X 

A.nomodon ruge/ii X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

Anomodon viticulosus X X X X X X X X X X X 

Antitrichia curlipendula X X X X X X X X X X X X X 

Atrichum undulatum X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

lsarbi/ophozia allenuata X X X 

lsarbilophozia barbara X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

Barbilophoziajloerkei X 

I!Jarbilophozia hatcheri X 

ifJartramia ithyphylla X X X X X X X X 

Bartramia porniformis X X X X X X X 

Blepharostoma lrichophyllum X 

Brachythecium glareosum X X X 

Brachythecium mildeanum X 

Brachythecium oedipodium X X X X X X X X X X X X X 

Brachythecium plumosum X 

Brachythecium populeum X X X X X X X X X X 

Brachythecium rejlexum X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

Brachythecium rivulare X X X X X X X X X 

Brachythecium rutabulum X X X X X X X X X X X X X X X X 

Brachythecium sa/ebrosum X X 

Brachythecium ve!utinum X X X 

Bryum capillare X X X X X X X X X X X X X X X X 

B1yum jlaccidum X X X X X X X X X X X X X X X X 

Ca/liergonella cuspidata X X 

Calypogeia integristipula X 

Campy/ iadelphus chrysophyllus X 

Campylium protensum X X 

Campy/ophyllum sommerfeltii X 

Cephaloziella divaricata X 

Cephaloziella rubella X 

Ceratodon purpureus X X X 

Chiloscyphus coadunatus X X X 

Chiloscyphus minor X X X X X X X 

Chiloscyphus profundus X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

Cirriphyllum piliferum X X X X X X X X X X X X X X X X 

Cirriphyllum tommasinii X 

Climacium dendroides X X X X X X X X X X X X X X 

Conocepha/um conicum X X X X X 

Cratoneuronfi/icinum X 

Ctenidium molluscum X 

Cynodontium strumiferum X X 

lpichodontium pellucidum X 

lpicranella heteromal/a X 
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Dicranum fuscescens X X X X 

Dicranum majus X X 

Dicranum montanum X X X X X X 

Dicranum polysetwn X 

Dicranum scoparium X X X X X X X X X X X X X X X X 

Didymon fa/lax X X X 

Piplophy/lum albicans X 

Distichium capi/laceum X X 

Encalypta streptocarpa X 

Eurynchium angustirete X X X X X X X X X X X X X X X 

Eurynchium hians X X X X X X X X X X X 

Eurynchium praelongum X X X X 

Eurynchium pulche/lum X X X X 

Eurynchium striatum X X 

Fissidens adianthoides X X X X X X X X 

Fissidens bryoides X X X X 

Fissidens dub ius X X X 

Fissidens graci/ifolius X 

Fissidens taxifolius X X 

Fan/ina/is antipyretica X 

Fru/lania di/atata X X X X X X X 

"ru/lania tamarisci X X 

Grimmia hartmanii X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

Grimmia trichophylla X 

Hedwigia cilia/a X X X X X X X X X X 

Herzogie/la se/igeri X X 

Heterocladium heteropterum X 

Homalia trichomanoides X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

Homalotheciurn lutescens X 

Homalothecium sericeum X X X X X X X X X X X 

Homomalliwn incurvatum X X X 

Hygrohypnum luridum X X 

Hylocomiastrum wnbratum X X X 

Hylocomium splendens X X X X X X X X X X X X X X X X X 

Hypnum andoi X X X X X 

Hypnum cupressiforme X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

/sothecium alopecuroides X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

/sothecium myosuroides X X X 

Jamesoniel/a autumnalis X 

Kiaeria blyllii X 

Lejeunea cavifolia X X X X X X X 

Lepidozia replans X X X X X 

Lescuraea patens X 

Leucodon sciuroides X X X X X X 

Lophozia longidens X X X X X X 

Lophozia silvicola X X X X 

ophozia sudetica X X 

Metzgeria fiwcata X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

Mnium harmon X X X X X X 

Mnium marginatum X 

IJv!nium spinosum X 

IMnium stellare X X X 

jNeckera complanata X X X X X X X X X X X 

INeckera crispa X X X X X 

jNowe/lia curvifolia X X X X X X X X 

Orthotrichum affine X X X X X 

Orthotrichum obtusifolium X X 

Orthotrichum pollens X 
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Orthotrichum rupestre 
Orthotrichum speciosum 
Orthotrichum striatum 
Oxystegus tenuirostris 
Palustrie/la com mula/a 
Para/eucob1ymn longifoliwn 
IPhilonotis arne/li 
IP!agiochila asplenioides 
P/agiochila pore/loides 
IP!agiomnium affine 
'f'lagiomnium cuspidatum 
Plagiomnium medium 
Plagiomnium rostratum 
P/agiomnium undulatum 
IP!agiothecium cavifolium 

lagiothecium curvifo!ium 
Plagiothecium denticulatum 
Plagiothecium factum 
Plagiothecium /atebricola 
Plagiothecium pi/iferum 
Plagiothecium succu/entum 
Platygyrium repens 
Platyhypnidium riparioides 
IP!eurozium schreberi 
Pogonatwn urnigerum 
Poh/ia crztda 
Pohlia nutans 
IPohlia proligera 
IPolytrichastrum a/pinum 
'f'o!ytrichastrum formosum 
Polytrichum commune 
IPolytrichum juniperinum 
IPo!ytrichum pi/iferum 
IPore/la cordaeana 
IPore/la p/atyphy/la 

seudoleskeel/a nervosa 
IPseudotaxiphy/lum e/egans 
Pte1yg;•nandrum filiforme 
Ptilidiwn ciliare 
Ptilidium pulcherrimum 
Ptiliwn crista-castrensis 
Pylaisia polyantha 
Racomitrium aciculare 
Racomitrium canescens 
Racomitrium elongatwn 
Racomilrium heterosticum 
IJ?acomitrium lanuginosum 
'v<,adula complanata 
Rhi=omnium punctatum 
lf?.hodobryum roseum 
Rhytidiadelphus loreus 
\Rhytidiadelphus squarrosus 
\Rhytidiadelphus subpinnatus 
";?hytidiadelphus triquetrus 
!(:ian ionia uncinata 
15'capania apiculata 
~capania /ingulata 
~capania mucronata 

I 2 6 7 10 II 1213141516171819 202122 23 25 

X X X X 

X X xxxxxxxxx 

X X X X X X 

xxxxxxxxxx X X X X X X X X X X X 

X X X X X X X X X X X X X X X X X 

xxxxxxxxx X X X X X X X X X X X 

X X 

X X X X xxxxxxxxxxx X X X X X 

X X X X X X X X 

X X 

X X X X X X X X X X X X X X X X 

X X X X X X X X X 

X X X X X X X XXX XXX X X 

X X X X X X X X X 

X X 

X X X X X X X X X XXX XXX X X X X 

X X X 

X X X X X X X X X X X X 

X X X X X X X 

X X X X X 

X X X X X X X X X 

xxxxxxx X X xxxxxx X X 

X X X X X X X 

X X X X X 

XXXXXXX XX X X X X X X X X X 

X X X X X X X X X 

X X X X X X X X X X X X X X 

X X X X X X X X X X X 

XXXXXXX XX XX XXX X X X 

X X X X X X X X X xxxxxx X X X 
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i()capania nemorea 
~capania undulata 
~chistidium apocarpum 
'ichistostega pennata 
'l5e!igeria sp 
<;p!achnum ampullaceum 
)yntrichia ruralis 
Taxiphyllum wissgril/ii 
Tetralophozia setiformis 
Tetraphis pe/lucida 
Tetraplodon mnioides 
Thamnobryum alopecurwn 
Thuidium de/icatulum 
Thuidium phi!ibertii 
Thuidium recognitwn 
Thuidiwn tamariscinum 
Tortellafragi/is 
Torte/! a tortuosa 
Tritomaria quinquedentata 
Ulota crispa 
Ulota drummondii 

Citerad litteratur: 

X X X 

X X 

X X 

XXX XXXX 

X X X X X 

X X X X X X X X X 

X X X X 

XXX XXX 

X X X X 

X X 

xxxxxx xxxx 

X X 

X X 

X X X X X X X X 

xxxxxxxx X X X 
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Nagra forbisedda levermossor i Sodermanland och 
Uppland 

Jan Edelsj(Y och Niklas Lonnelf 
1 Kadettg. 5, 113 33 Stockholm, jan.edelsjo@telia.com; 2 Pontonjarg. 49, 112 

37 Stockholm, Niklas.Lonnell@swipnet.se 

Abstract: Some recent finds of a number of hepatics that are less common in 
the Stockholm area are reported. 

Sammanstallandet pagar av alia fynd av levermossor och vitmossor i Soder
manland och Uppland inom projektet Stockholmstraktens mossor (Se vidare 
Lonnell (1995)). Alia lokaluppgifter ar valkomna. lnget fynd ar for betydelselost. 
Tanken med denna Iiiia artikel ar att fasta uppmarksamheten pa ett antal arter 
som kanske ar forbisedda i Soderman land och Uppland. 

Ned an foljer en upprakning av nagra intressanta nyfynd de narmast toregaende 
aren. Forsamlingsnamnet anges i versaler. Anvanda forkortningar: Srm =Soder
manland, Upl = Uppland, JEd=Jan Edelsjo, Nlo = Niklas Lonnell, HWe = Henrik 
Weibull, THa =Tomas Hallingback, KHy = Kristoffer Hylander, MV= Mossornas 
Vanner, fl. = flerstades, t. = tamligen, rikl. = riklig, conf. = bestamning bekraftad 
av, det. = bestamd av 

Anastrophyl/um michauxii skogstrappmossa 
Denna art ar i omradet framst hittad pa klippor men uppges aven kunna vaxa 
pa ved. I aldre tid arden endast funnen i Nacka och Vardinge fOrsamlingar men 
har i modern tid hittats pa ytterligare enstaka spridda lokaler. 
- Srm. MORKO: Slessbergets N-del mellan topparna (917b4912), NO-brantbas i smal klyfta 

med Diplophyllum a/bicans 19990402 JEd, conf. HWe. 
- Srm. VARDINGE: St. Alsjon, berget 400 m SO om SV-anden (10HOi4021), N-brantbas med 

Gymnomitrion obtusum & Scapania nemorea 19970809 JEd, conf. HWe. 
- Upl. BOO: Glasbrukssjon 400 m O-ut i dalen (1016h0835), oversilad hall hogt upp i N-brant 

med Gymnomitrion obtusum 19970208 JEd, cont. HWe. 
- Upl. GUSTAVSBERG: Eriksberg 400 m NV-ut, bergets NO-sida (1016i1448), lodklippor i 

fuktig brant NO-sluttning, med svepen 19970404 JEd, conf. HWe. 

Athalamia hyalina navelmossa 
Cirka 6 aldre lokaler ar kanda fran omradet (Vagnharad, Uta och Djuro torsam
lingar). Den ar begransad till urkalkstensomraden, och vaxer ofta tillsammans 
med andra kalkkravande ballevermossor. 
- Srm. MORKO: Egelslund pa kalkberget (918b3738}, kalkhallar med bl. a. Reboulia 

hemisphaerica, fl. o. rikl. 19970413 JEd. 
- Srm. NAMDO: Namdo bote nara bryggan respektive NO-sidan (10J3b3926 resp. 3832), 

kalkhall~r med Riccia sp., Reboulia hemisphaerica och Mannia pilosa 19990514 JEd. 
- Srm. NAMDO: Ostanvik 400 m SV om garden (10J3d2219), kalkhallar med Mannia pilosa 

och Riccia sp. 19990514 JEd. 
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- Srm. TUNABERG: Tunabergs kyrka 500 m VSV-ut (9HOc2831), kalkhallar med bl.a. Mannia 
pilosa och Reboulia 19990505 MV-exk. 

- Upl. DJURO: Runmaro vid Noretraskets V-sida (10J5d1445), kalkhallar med bl.a. Preissia 
quadrata 19960413 JEd, KHy, Nlo t:fl.tl. 

Barbilophozia f/oerkei hedlummermossa 
Arten kan sakerligen vara forbisedd da den latt kan forvaxlas med den allman
na Barbilophozia hatcheri stenlummermossa. Ett 30-tal aldre fynd ar kanda fran 
omradet. Den tycks har framst vaxa i fuktiga nordbranter och sannolikt forekom
mer den med hogre frekvens i bergs- och kusttrakter. 
- Srm. MORKO: Slessbergets N-sida (918b0112), pa klipphyllor i N-brant, fl. och rikl. 

19990402 JEd. 
- Srm. NACKA: Nysatra/Nackanas 150m SO bron (1015g2731}, brant fuktig N-sluttning, i rena 

tuvor bland Pleurozium schreberi och Ptilium crista-castrensis 19971108 JEd. 
- Srm. NACKA: Dammtorpssjon SV-sida (1015g1532}, hallkant uppe iN-brant 19990319 JEd. 
- Srm. NACKA: Erstavik 700 m SSV om garden (1014h3839), klipphylla i fuktig N-brant 

19990401 JEd. 
- Srm. UTO: Ostra Mynasudd S-ut pa bergets NO-sida (918i0012}, N-exponerad hallsluttning 

mot sumpskog, med Rhytidiadelphus loreus 19970502 JEd (arten ar tidigare uppgiven fran 
Mynas). 

- Srm. OSMO: Kronberget 150m S-ut (918e1029), lodklippa iN-brant 19990403 JEd. 
- Srm. OSTERHANINGE: Gala, Bredbergets NV-sida (1010i4106), lodklippa iN-brant, sparsam 

19990321 JEd. 
- Upl. OSSEBYGARN: sjon Tarnans 0-vik, pa S-sidan (1111j3503}, brant N-sluttning mot sjon, 

bland Sphagnum, pa stig, 19971018 KHy m.fl. (tidigare funnen pa lokalen av KHy). 

Barbi/ophozia lycopodioides skogslummermossa 
Denna art som ar mycket allman i norra Sverige minskar starkt i frekvens soder
ut. I omradet tidigare endast kand fran tre lokaler (Kila, Namdo och Lidingo fOr
samlingar). 
- Srm. KILA: Ramundsbergets N-sida (9G2i2503}, N-exp. lodklippa, 19990507 MV-exk. 
- Srm. MUSKO: Valinge 850 m SV-ut i "Svarta halef' (919g0319), skuggig N-brant, 19961207 

Nlo, JEd & Olle Strohl , Conf. THa. 
- Srm. NACKA: Dammtorpssjons SSV-sida (1015g1534), pa klippsida i N-brant, t.rikl., 

19990319 JEd, conf. HWe. 
- Srm. TUNABERG: Botesbergets NV-sida (9H1b1815), NV-brant, 19990506 MV-exk. 
- Srm. OSMO: Kronbergets N-sida (918e1430), N-exp. liten lodklippa, 19990403 JEd, conf. 

HWe. 

Diplophyllum obtusifo/ium jordveckmossa 
Denna sydliga art fOrekommer framst i fuktigare, skuggigare vagkanter dar den 
vaxer pa blottad mineraljord, ofta tillsammans med Jungermannia caespiticia 
knoppslevmossa och J. gracillima listslevmossa. Fler exkursioner i denna miljo 
kan ge ytterligare fynd, men den verkar ha en relativt lag frekvens i omractet, 
endast cirka 8 aldre fynd foreligger. 
- Srm. GRYT: Putbergen N om Harbargsjon (10H2c3044), under en rotvalta i talldominerad 

barrnaturskog, med svepen 19941018 KHy & Nlo. 
- Srm. GASINGE-DILLNAS: Axsjon strax NNO-ut (10H1g4431), blottad moranjord pa 

skogstraktorvag med bl.a. Jungermannia gracillima och J. caespiticia, med svepen, 
19990410 JEd & Nlo (dessutom ett par 100 meter darifran i skogsbilvagkant). 

- Srm. HOLO: Ernesidan N om Grottberget (9H8i2749), pa nyblottad mineraljord invid 
skogsvag, 19990530 JEd. 

- Srm. KILA: Jonstorp 300m N-ut (9G2i2610), skogsvagdike, 19990507 MV-exk. 
- Srm. KILA: Lillkarret S-ut (9G2i0117}, skogsvag, 19990507 MV-exk. 
- Srm. TUNA: Galkhyttestugan 300m N-ut (9H1b3632}, skogsvagskarning, 19990506 MV-exk. 

Srm. TUNA: Grotmossens 0-sida (9H1b2914), skogsvagvandplan, 19990506 MV-exk. 
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- Srm. TUNABERG: Botesbergets S-sida vid Srm-leden (9H1b1517), sandig/ lerig stig, 
19990506 MV-exk. 

- Srm. TVETA: Lerhaga strax S-ut (1011a3928), blottad moranjord i skogsvagdike med 
Jungermannia gracil/ima och Nardia sca/aris, med svepen, 19980118 JEd. 

Diplophyllum taxifolium bergveckmossa 
En nordlig art som ar latt att fOrbise da den ofta forekommer med den i omradet 
betydligt mer frekventa D. a/bicans nervveckmossa i fuktiga nordbranter. Cirka 
10 aldre fynd foreligger fran omradet. 

Srm. KILA: Ramundsbergets NO-sida (9G2i2505), fl. o. rikl. i NO-brant, 19990507 MV-exk. 
- Srm. KILA: Virbystugan 400 m SSV-ut vid vagen (9G2i2943), N-brant, 19990507 MV-exk. 

Srm. NACKA: Nysatra/Nackanas 250 m OSO bron (1015g2732), hallbas i fuktig brant N
sluttning med D. albicans, 19971108 JEd. 

- Srm. TYRESO: Tyreso-Fiaten 400 m V-ut mot Barnsjon (1013h4545), skuggig lodklippa i 
fuktig N-brant 19990214, JEd & Nlo. 

- Srm. OSTERHANINGE: Galo vid Bredbergets N-sida (1010i4208), fuktig N-brantbas, rikl., 
19990321 JEd. 

- Upl. GUSTAVSBERG: Eriksberg 400 m NV-ut pa bergets NO-sida (1016i1448), lodklippbas i 
fuktig brant, NO-sluttning, fl., 19970404 JEd, Conf. HWe. 
Upl. OSSEBYGARN: Rovarberget vid Gissjon (1111i2412), liten lodyta i brant mot sjo, 
19970315 KHy & Nlo. 

Fossombronia foveolata strandbronia 
Arten verkar i omradet framst aterfinnas pa tidvis oversvammade miljoer sasom 
sjostrander och gOiar i skogskarr. Ett 25-tal aldre lokaler ar kanda fran omradet. 
- Upl. FRESTA: Emmylund 750 m S-ut (1019e2619), pa bar jord i torrlagt karr, 19960915 Nlo. 
- Upl. OSSEBYGARN: sjon Tarnans N-ande 1,3 km SV om Starby, (1111j4801), sjostrand 

innanfor mycket gles vassbard, pa blottlagd jord under starrtuva 1 dm ovanfor vattenlinjen, pa 
1 dm2, 19971018 NLo. 

Gymnomitrion obtusum trubbfrostmossa 
Denna nordliga art ar kand fran ett 1 0-tal aldre lokaler i omradet (Brannkyrka, 
Nacka, Tyreso, Boo och Vendel fOrsamlingar). Den vaxer ofta hOgt upp i 
nordbranter pa klippor med tidvis oversilning, ofta i relativt exponerade lagen. 
Dess vaxtsatt gor att den kan fOrbises, da man kan behOva klattra upp for att 
upptacka den. 
- Srm. NACKA: Duvnas stn 600 m V-ut (1 015h2807), branthallar Mgt upp i N-brant, 19971115 

JEd (aldre fynd finns fran Duvnas). 
- Srm. NACKA: L. Nyckelviken 350m SV-ut i Rosendalsravinen (1016g0149), hogt uppe i tidvis 

oversilade NO-exp. branthallar, med Gymnocolea inflata, 19970207 JEd (funnen har redan 
pa 1850-talet). 

- Srm. VARDINGE: St. Alsjon, berget 400 m SO om SV-anden (10HOi4021), 19970809 JEd, 
enstaka skott i Anastrophyllum michauxii-kollekt upptackta av HWe. 

- Upl. BOO: Glasbrukssjon 100 m O-ut i dalen (1016h0732) resp. 400m O-ut i dalen 
(1016h0835), hogt upp i tidvis oversilad N-exp. branthall, med Anastrophyllum saxico/a och A. 
michauxii, 19970208 JEd. 

- Upl. INGARO: Lamshaga 700 m OSO-ut (1015j2937), relativt exponerade hallar uppe i N
brant, delvis med Marsupel/a emarginata, fl.o.rikl, 19961208 JEd. 

- Upl. OSSEBYGARN: Rovarberget vid Gissjon (1111i2312), hog lodyta i brant mot sjo, 
19970315 KHy & Nlo. 

- Upl. OSTRA RYD: Trasksjons SO-sida (1017h4313), N-exp. tidvis oversilad lodhall mot 
stranden, rikl. pa flera m2, 19970330 JEd. 
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Jamesoniel/a autumnalis hostoronmossa 
Denna art som pa vastkusten upptrader rikligt pa klippor verkar i omradet 
framst vara en sumpskogsart som vaxer pa ved i sumpskogar. Dock har den 
nyligen aven hittats pa lodytor i de sodra delarna av Sodermanland. I omradet 
finns atminstone 5 aldre fynd av arten. 
- Srm. BJORKVIK: Jarnbol600 m SV-ut (9G5f2819) barr-lov-blandskog nara ett skogskarr, pa 

rot av stubbe, mycket sparsam, 19970614 Nlo. 
- Srrn. BJORKVIK: Stenstorps hagl<arr (9G4g2206), pa laga i sumpskog, 19990508 MV-exk. 
- Srm. KILA: Ramundsbergets N-sida (9G2i2503), N-exp. lodklippa, 19990507 MV-exk. 
- Srm. TUNABERG: Eriksvall 500 m VSV-ut nara kalkbrotten (9H1b0532), med Bartramia 

halleriana pa lodklippa mot sumpskog, 19990506 MV-exk. 
Upl. LOHARAD: Ladangen 700 m S-ut (10J8a1214), fuktig gran-alskog pa lager, 19970906 
NLo. 

Jungermannia caespiticia knoppslevmossa 
Arten hittas framst pa bar mineraljord i vagkanter, ofta tillsammans med Junger
m.annia gracillima listslevmossa och Dip/ophyllum obtusifolium jordveckmossa. 
Den ar kand fran ett 1 0-tal aldre lokaler i omradet. 
- Srm. GASINGE-DILLNAS: Axsjon strax NNO-ut (10H1g4431), pa blottad finkornig moranjord 

pa skogstraktorvag, med bl.a. Jungermannia gracillima och Diplophyl/um obtusifolium, 
19990410 JEd & Nlo (dessutom ett par 100 meter darifran i skogsbilvagkant). 

- Srm. HOLO: Ernesidan N om Grottberget (9H8i2749), riklig pa nyblottad mineraljord invid 
skogsvag, med Diplohyllum obtusifolium, 19990530 JEd. 

- Srm. KILA: Jonstorp 300m N-ut (9G2i2610), skogsvagdike, 19990507 MV-exk. 
- Srm. KILA: Lillkarret S-ut (9G2i0117), skogsvag, 19990507 MV-exk. 
- Srm. SORUNDA: Enstalund-Enberga (919d3812), sodra vagdiket med aker at N och gran-

skog at S, sandig jord, atminstone nagra kvcm, 19980523 Nlo. 
- Srm. TUNABERG: Botesbergets S-sida vid Srm-leden (9H1b1517), sandig/ lerig stig, 

19990506 MV-exk. 

Lophozia heteroco/pos kalkflikmossa 
Arten ar tidigare funnen pa ett 20-tal lokaler i omradet, enstaka av dessa var 
aven de strandfOrekomster. Vid den nedan namnda lokalen visade den ovriga 
mossfloran inga tecken pa en mer lattvittrad berggrund. 
- Upl. OSSEBYGARN: sjon Tarnans 0-vik, pa S-sidan (1111j3503), strand av sjo, strax ovanfor 

vattenlinjen, 19971018 Nlo, JEd m.fl. 

Lophozia obtusa trubbflikmossa 
Denna art kan vara torbisedd da den ofta fOrekommer i ringa mangd inblandad i 
andra mossor. Nar man besoker branta nordsluttningar bor man ha denna art i 
tankarna. Det finns cirka 15 aldre fynd i omradet. 
- Srm. GASINGE-DILLNAS: Djupvikssjon 400 m OSO om 0-anden (10H1g4829), klippkant i 

lang N-sluttning, 19990410 JEd & NLo. 
Srm. MORKO: Slessbergets N-sida (918b0112), vagdike nedanfor N-brant, pa blottad mine
raljord 19990402 JEd, conf. HWe. 
Srm. NACKA: Erstavik 800 m SV om garden (1014h3937), fuktig N-brantbas, sparsam, 
19990401 JEd. 
Srm. NACKA: Duvnas station 500 m V-ut (1015h2809), fuktig mark i N-brant, sparsam, 
19971115 JEd. 
Srm. TYRESO: Tyreso-Fiaten 400 m V-ut mot Barnsjon (1013h4545), Fuktig N-brant, i 
Dicranum-mattor 19990214 JEd & Nlo. 
Upl. INGARO: Henriksdal 350m V-ut evan Kolstrom (1015j2020), N-brant, inblandad i Trite
maria quinquedentata,19950521 JEd & Nlo. 

- Upl. INGARO: Lamshaga 500 m SO-ut (1015j3035), nedanfor brant N-sluttning i granskog, 
delvis med groddkorn, 19971025 JEd. 
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Marsupe/la emarginata klipprostmossa 
En art som har forhallandevis lag frekvens i omradet och vaxer pa skuggiga 
klippor med sippervatten. Arten ar tidigare kand fran cirka 12 lokaler i omradet. 
- Srm. NACKA: Harbergets NO-sida 750 m SSO om Erstavik (1014h3745}, oversilad lutande 

hall vid NO-exponerad brantbas, med Diplophyllum albicans, 19960310 JEd; det. Kell 
Dams holt. 

- Srm. NACKA: Nysatra/Nackanas 300 m OSO om bron (1015g2833), oversilad lodklippbas i 
brant N-sluttning, med Scapania nemorea, 19971108 JEd. 

- Srm. NACKA: Duvnas stn 500 m V-ut (1015h2809}, oversilade N-exp. lodhi!llbaser, t.rikl., 
19971115 JEd. 

- Upl. GUSTAVSBERG: Skeviks klyfta (1016j3014}, fuktiga hoga lodstup, rikl., 19960405 JEd. 
Upl. INGARO: Lamshaga 700 m OSO-ut (1015j2937}, skuggig fuktig N-exp. lodklippa, med 
Gymnomitrion obtusum, 19961208 JEd. 

Nardia geoscyphus liten nardia 
En nordlig liten och latt fOrbisedd art som endast ar kand fran ett fatal lokaler i 
omradet. Artens ekologi har ar daligt kand, men pa 2 av de aktuella lokalerna 
vaxer den pa fuktig blottad mineraljord. 
- Srm. MORKO: Slessbergets N-sida (918b0112}, vagdike nedanfor N-brant, pa blottad 

mineraljord, 19990402 JEd, cont. HWe. 
- Srm. TUNABERG: Botesbergets S-sida vid Srm-leden (9H1b1517), pa sandig/lerig stig, 

19990506 MV-exk. 
- Upl. VARMDO: Sagen strax S om torpet (10J5b4534}, fuktiga kalkpaverkade hyllor i liten 

lodklippa med Preissia quadrata, 19950325 KHy, Nlo & JEd, det. THa. 

Riccia fluitans vattengaffel 
Denna art har en lagre frekvens an Ricciocarpus natans vattenstjarna som har 
likande ekologi. Av bada arterna finns dock relativt fa moderna fynd. Detta kan 
givetvis bero pa att miljon inte ar sa frekvent besokt av mossintresserade. 
- Upl. BOO: Kocktorpssjons 0-ande (1015h4545}, i vatten i strandkant av naringsrik liten sjo, 

med Lemna, 19980721 Henry Gudmundsson & JEd (aterbesok pa lokal tidigare funnen av 
Henry Gudmundsson). 

- Upl. STOCKHOLM: lsbladskarret (1016g0530), pa torrlagd strand, 1998 Nlo. 
- Upl. SPANGA: Racksta kvarndamm & Rackstatrilsk (1016d2926),bland Lemna sp. i 

strandkanten bland Glyceria maxima, 19951014 Nlo. 

Ricciocarpus natans vattenstjarna 
Ett stort antal aldre fynd foreligger men fa moderna fynd finns. Arten forekom
mer i eutrofa vatten och har sitt huvudutbredningsomrade i Sverige pa slattbyg
derna i sodra delarna av landet. Den lever bade flytande pa vattenytan och vax
ande pa strander. En utbredningskarta och en total fOrteckning over aldre lokal 
finns i Lohammar (1940). 
- Srm, NACKA: Killltorpssjons ostra delen (1015h1302), enstaka exemplar flytande i starrbalte 

med Cal/iergon mega/ophyllum, 1996 Nlo m.fl. 
- Srm. OVERENHORNA: Hammarsjons sodra strand (10H4i4032}, flytande i glest vassbillte, 

1996 Carina Dillman, Nlo samt Gunnar & Samuel Johnsson. 
- Upl, EDSBRO, Nardingen, 300 m N om Vasterbol, V om landsvagsbron (11 J9a0436}, 

enstaka exemplar pa lerig strand, 1996 Niklas Wikstrom & Nlo m.fl. (Lokalen funnen av 
Niklas Wikstrom). 

- Upl, ROSLAGS-BRO: Brosjons 0-.:!nde, vid batplats (11J7c4944}, flytande i vassbaltet, 1996 
KHy & Nlo. 

- Upl. VADA: AngarnsjMngens utlopp (1111g1243), flytande i dike med Lemna minor och 
Hydrocharis morsus-ranae, pa nagra dm2, 19971004 KHy & Nlo. 
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Scapania compacta sydskapania 
Cirka 4 aldre lokaler ar kanda fran omradet (Holo, Tyreso, lngaro fOrsamlingar, 
samt en osaker uppgift fran Huddinge). 
- Srm. MUSKO: Muske havsbad 0.5 km SSV om Furuskate (919g1415), tidvis oversilad V

exponerad lodklippa med Porella; 19960511 JEd, conf. THa. 

Tetralophozia setiformis rostlummermossa 
Denna nordliga art ar i omradet endast funnen i Vardinge och Nacka 
forsamlingar och torekommer endast pa lokaler med hog luftfuktighet, i regel i 
nordbranter. Annu ej aterfunnen i Nacka-trakten. 
- Srm. VARDINGE: St. Alsjon, berget 400m SO om SV-anden (10HOi4021), N-brant mot myr, 

rikl. i den relativt torra ovre delen, med Anastrophyllum saxico/a 19970809 JEd (aven cirka 
350 m S om denna tidigare kiinda lokal (10HOi3620), Mr i N-brant med Diplophyllum 
albicans, 19970921 JEd). 

Tritomaria exsectiformis vedlobmossa 
Vedlobmossan verkar sallsynt i omradet, men har uppgivits fran cirka 35 
lokaler. Det aterstar ocksa att visa om den narbeslaktade T. exsecta verkligen 
finns i omradet. Det ligger mycket material i herbarierna under detta namn men 
dessa kollekter ar samlade innan T. exsectiformis hade brutits ut ur T. exsecta. 
Pa fuktiga skogsstigar bOr man ha denna art i atanke. 

Srm. SORUNDA: Sjon Tarnan N-ut (919e3720), pa vedbit halvt nedsilnkt i vatten i sumpskog 
19950416 KHy & Nlo. 
Upl. BJ0RK0-ARHOLMA: Ostersjo brygga 500 m N-ut (11J7g4934) resp. 800 m N-ut 
(11J8g0234), trampad skogsstig i barrskog resp. pa sten invid skogsstig med Scapania 
umbrosa, 19980601 JEd. 

- Upl. BJ0RK0-ARHOLMA: Simpnas 1.2 km SV (11J9g0025) resp. 1 km SV (11J9g0226) om 
Simpnasklubb, pa tilltryckt humusjord pa skogsstig resp. skogsvag, 19980430 & 19980530 
JEd. 

Citerad litteratur: 
Lohammar, G. 1940: Ricciocarpus natans (L.) Corda nuvarande Nordeuropeis

ka utbredning. - Svensk Bot. Tidskr. 34: 464-475. 
Lonnell, N. 1995: Stockholmstraktens lever- och vitmossor- en bryologisk ny
tandning i Stockholm?- Myrinia 5(2): 51-54. 
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Rodtandad hattemossa Orthotrichum pulchellum 
aterfunnen i Halland 

Orjan Fritz, Lansstyrelsen i Hallands Jan, 301 86 Halmstad, e-post: 
orjan.fritz@n.lst.se 

Abstract: In 1999 Orthotrichum pulchellum was rediscovered in the province of 
Hal/and, SW Sweden. The species, considered as vulnerable in Sweden, has 
previously been noted in the province in 1920 and 1925. The finds of 0. pul
chellum in 1999 on at least 83 stems on eleven localities suggests that the 
species is more common than earlier thought. It was mostly found on old 
Sambucus nigra, often along with rare and redlisted lichens. Further 
investigations will most probably reveal more localities of the species in the 
region. 

Rodtandad hattemossa Orthotrichum pu/chellum ar angiven som sarbar 
(hotkategori 2) pa den befintliga svenska rodlistan (Aronsson, Hallingback & 
Matsson 1995). Fram till och med 1997 var totalt ca 30 fynd kanda i Sverige 
(Hallingback 1998). Merparten av dessa ar dock aldre fynd. Rodtandad hatte
mossa anses krava ren luft och hog luftfuktighet (Hallingback 1996). Utbred
ningen ar sydlig och suboceanisk, med de fiesta lokalerna i Skane och i Vaster
gotland och Bohuslan. Fyndbilden for tankarna till arter som bl.a. pepparporella 
Porel/a arboris-vitae. I landskapet Halland ar rodtandad hattemossa tidigare 
kand fran tva lokaler. Fynden gjordes dock pa 1920-talet, och sedan dess finns 
inga ytterligare rapporter. Under forsommaren 1999 har den dock uppmarksam
mats pa en rad nya lokaler i den sodra delen av landskapet. 

Fyndlokalerna 1999 

Det forsta moderna fyndet gjordes pa Hallandsas den 3 juni. Lokalen utgors av 
en skyddad dalgang bevuxen med blandadellovskog. Omradet har till ganska 
nyligen betats och luckor i tradskiktet fanns har och var. I dessa luckor trivdes 
gamla fladrar och hasselbuskar, pa vilka rodtandad hattemossa vaxte frekvent. 
For att vara en hattemossa arden rodtandade latt igenkand. Den skaftade gula 
sporkapseln med orangeroda tandkranstander ar diagnostiska karaktarer redan 
i fait. I torrt tillstand ar dessutom bladen lite skruvade. Jag kunde rakna minst 
19 flader- och 21 hasselstammar med forekomst av den sokta hattemossan. 
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Fynd nummer tva blev lite speciellt: Vid genomgang av mina lavkollekter pa 
flader i det egna herbariet fann jag rodtandad hattemossa pa samma kollekt 
som Iaven Bacidia caligans, vilken jag fann i slottsparken vid Sperlingsholm 
utanfor Halmstad 1996! Var rodtandad hattemossa mande ytterligare en i raden 
av tidigare ouppmarksammade arter? Det verkade i alia fall vara fullt mojligt att 
finna fler lokaler. 

Med sokbilden av gamma! flader pa skyddad plats pa nathinnan for jag ut i 
markerna och kunde finna arten pa ytterligare nagra lokaler. Kjell Georgson, 
som tidigt tick vetskap om de torsta fynden, fann dessutom arten i tva 
backdalar. De nya lokalerna koncentreras till den sodra lansdelen, och i synner
het kring Halmstad (Fig. 1). Detta beror pa en kombination av var eftersok 
framst har agt rum och var lampliga lokaler finns. Slattbygden narmast kusten 
och mojligen overgangsbygden tycks hysa en del sadana lokaler. I de inre 
delarna av Halland, skogsbygden, minskar erfarenhetsmassigt sett antalet 
lampliga fladrar for rodtandad hattemossa. Det bor dock vara mojligt att finna 
lokaler aven i atminstone de kustnara delarna av norra Halland. Arten ar t.ex. 
nyligen funnen pa Sotenaset i Bohuslan (Bergqvist & Blomgren 1998). Arten 
verkar ha varit ouppmarksammad i sydvastra Sverige eller mojligen (ocksa) pa 
frammarsch. 

Riklig pa flader 

Flader i oftast mera slutna miljoer ar det substrat och miljo de allra fiesta 
nyfynden patraffats i. Pa gamma! flader i mera oppna exponerade miljoer, som 
t.ex. betade hag marker, har jag hittills misslyckats med. att finna rodtandad 
hattemossa. Endast pa den ovan namnda lokalen pa Hallandsas har arten 
hittats pa annat substrat, dvs hassel. Aterigen ar det nog det riktade eftersoket 
som styrt fyndbildens utseende. Andra lampliga substrat bor kunna vara 
rikbarkstrad som t.ex. ask, lonn och aim. 

-55-

Fig. 1. Aktuella (svart cirkel, 
n=11) och gamla (vit cirkel, n=2) 
lokaler fOr rodtandad hattemos
sa Orthotrichum pu/chel/um i 
Hallands lan 1999. Notera att 
flera narbelagna lokaler overlap
par. 



Av de gamla fynden gjordes ett i Eldsberga sn i Halmstads kommun 1920 pa 
flader (Carl Stenholm, herb. GB) och ett i Vaxtorp sn i Laholms kommun 1925 
pa bjork (Allan Uggla, herb. S). ldag kan man dock svarligen uppfatta bjork, i 
Halland ett surt och fattigt substrat tor epifyter, som lamplig tor rodtandad 
hattemossa. 

Pa tre av de aktuella hallandska lokalerna ar rodtandad hattemossa mycket 
talrik och torekommer pa minst 1 0-40 stammar per lokal. Pa de allra fiesta 
lokalerna raknades dock endast enstaka stammar med torekomst. Totalt har 
forekomst pa 83 stammar noterats. Detta maste betecknas som ett absolut 
minimumantal Ofr ovan). Pa alia lokaler har arten varit rikligt tertii, och de 
orangeroda tanderna har tydligt signalerat dess narvaro for den glade 
upptackaren. 

lndikerar hoga naturvarden 

Rodtandad hattemossa anses indikera hoga naturvarden (Hallingback 1996), 
vilket visat sig ofta stamma med arets erfarenhet av arten. Av patraffade 
mossor fran andra slakten kan namnas sarskilt kornbandsmossa Metzgeria 
fruticulosa pa en lokal nara Sperlingsholms herrgard utanfor Halmstad. Korn
bandsmossa uppges vara en foljeart till den rodtandade i England (Hallingback 
1998). 

Pa gamla fladrar patraffas ocksa en ganska sarpraglad lavflora. Av lite speciella 
och ovanliga arter, patraffade under eftersoket torsommaren 1999, kan namnas 
lundlavarna Bacidina arnoldiana, Bacidia ca/igans och den rodlistade mjoliga 
l_~ndlaven Bacidia delicata. Mjolig lundlav var dartill ny for landskapet Halland! 
Aven fynd av de rodlistade arterna mjolig agglav Candelariel/a reflexa och 
skuggkranslav Phaeophyscia endophoenicea gjordes. Den egenartade svam
pen judasora Auricularia auricula-judae har ocksa patraffats pa flera av 
lokalerna med rodtandad hattemossa. Om man hittar nagon eller heist flera av 
ovanstaende arter pa gammal flader i sodra Halland verkar chansen saledes 
vara stor att aven finna rodtandad hattemossa. 

Tack Kjell Georgson och Tomas Hallingback tor genomgang av manus, och 
Tomas dessutom for granskning av ett av fynden. 

Referenser 
Aronsson, M., Hallingback, T. & Mattsson, J.-E. 1995: Rodlistade vaxter i 

Sverige 1995. -ArtDatabanken, Uppsala. 
Bergqvist, S. & Blomgren, E. 1998: Sotenasets mossor.- Lund. 
Hallingback, T. 1996: Ekologisk katalog over mossor. - ArtDatabanken, SLU, 

Uppsala. 
Hallingback, T. (red.). 1998: Rodlistade mossor i Sverige- Artfakta. -ArtData

banken, SLU, Uppsala 
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Ett fynd av Anomodon rostratus (Hedw.) Schimp. i 
Smaland 

Lars Hedenas, Sekt. for Kryptogambotanik, Naturhistoriska Riksmuseet, Box 
50007, S-104 05 Stockholm, Sweden; lars.hedenas@nrm.se 

Abstract: A Swedish find of Anomodon rostratus (Hedw.) Schimp. in an A. 
attenuatus (Hedw.) Hub. collection made in 1909 on logs imported from the 
USA is reported. This is the first known find of this species in Sweden. 

Under studier av en kollekt av Anomodon attenuatus (Hedw.) HOb. insamlad i 
Smaland 1909 hittade jag nagra fa skott av en bladmossa som inte liknade 
nagot som borde finnas i Nor~en. Det var ganska latt att bestamma materialet 
till Anomodon rostratus (Hedw.) Schimp., en art som finns narmast i Central
europa och i ovrigt ar kand fran ostra Nordamerika samt Centralamerika (Crum 
& Anderson 1981). Forst nar jag kommit sa har langt tittade jag ordentligt pa 
etiketten, som torklarade mysteriet. Mossan hade namligen samlats pa ask
stammar som importerats fran USA. 

Eftersom materialet av A. rostratus fortfarande ar gront ar det troligt att mossan 
fortfarande levde vid insamlingstillfallet. Man kan naturligtvis inte utesluta att det 
funnits storre torekomster an de cirka fern skott som hittades i A. attenuatus
kollekten. Chansen ar forstas ganska liten tor att A. rostratus ska ha lyckats 
sprida sig fran de importerad stammarna och etablera sig i landet, men om 
nagon mot formodan skulle hitta arten i Vastervikstrakten finns det alltsa en 
enkel torklaring. 

Fynduppgifter: Smaland, Vastervik, pa askstammar importerade fran U.S.A., 
maj 1909, E. Jaderholm (S). 

Citerad litteratur: 
Crum, H. A. & Anderson, L. E. 1981. Mosses of eastern North America, Vol. 2. 
-Columbia University Press, New York. 
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Pogonatum dentatum funnen i Herrljungatrakten 

Kje/1 Andersson, Hudene, Trollberget 27, 52 492 Herrljunga 

Abstract: A new locality for Pogonatum dentatum (Brid.) Brid in the province of 
Vastergotland, south Sweden, is reporled. 

I somras (1999) fann jag ett grustag vid Klastorp i Hudene ca. 9 km. sydost om 
Herrljunga. En flack grusavlagring har gravts ut, delvis ner till nagra dm. under 
grundvattennivan. Det har skapat flera gruskarr med intressant flora och hac
kande faglar. Nar jag narmade mig gropen, blev jag bortjagad av ett oroligt 
maspar. 

Senare upptackte jag i grustagets sodra kant, som ar ca tva meter hOg, vackra, 
blagrona Pogonatum-stjarnor. lntrycket av dem stamde inte riktigt vare sig med 
P. a/aides eller P. urnigerum. Under mikroskopet visade sig den typiska bilden 
av Pogonatum dentatum nordlig gravlingmossa, dvs. bladlamellernas toppceller 
ar papillosa och tillplattade (bredare an hi:iga). 

Pogonatum dentatum vaxer pa grus framfi:ir en meterhi:ig sten, som ar helt 
naken. Tydligen har stenen skalats tram, nar man for inte sa lange sen gravde 
pa just det har stallet. Plantornas diameter med utbredda blad ar 5-7 mm. 
Blandad med dentatum vaxer enstaka 8-10 mm breda hanplantor av P. urnige
rum stor gravlingmossa. Kontrasten mellan de tva ar tydlig, fOr att inte saga sla
ende. P. urnigerum utmarker sig genom sin mer gulaktiga farg och sina storre 
stjarnor. 

lnom ett plant omrade pa 40 x 40 em med Pogonatum-plantorna i centrum 
vaxte ocksa: Poh/ia nutans vanlig nickmossa, ganska rikligt, Oicranella hetero
malla smaragdmossa, nagra mycket spada plantor av en Ditrichum-art, troligen 
pusillum liten grusmossa, 10-20 plantor av Po/ytrichum juniperinum enbjorn
mossa och rikligt med protonema flackvis. lngen av arterna hade kapslar. Ett 
litet skott av ljung och en annan karlvaxt som inte gick att identifiera fanns 
ocksa i omradet. Stallet runt stenen gravdes troligen tram tor bara 2-3 ar 
sedan. Mossorna har bara hunnit borja kolonisera och ingen av arterna bar 
annu kapslar. 

Pogonatum dentatum ar enligt olika mossfloror en fjallart med inga eller sall
synta fi:irekomster soderut. I borjan av 1960-talet upptacktes den i sydvastra 
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Finland och senare har man funnit en ganska kontinuerlig utbredning i Finland. 
Pa 1980-talet upptacktes den langs skogsvagar i Sodermanland och 1993 i en 
vagskarning strax intill Hokensas i ostligaste Vastergotland (Hedenas 1993). 
Vid mina egna undersokningar av grusgropar i Vargardatrakten (Andersson 
1993) fann jag den inte, fast jag hade den i atanke. Fore 1950 ar fynden i 
laglandet fa och begransade till nedstroms en del alvar. Man anser darfor att P. 
dentatum spritt sig fran fjalltrakterna till laglandet under de sista 50 aren (Has
sel & Soderstrom 1999). 

Arten anses vara en expanderande art i Fennoskandia. Hassel & Soderstrom 
anser i det nyss namnda arbetet att spridningen soderut av P. dentatum tro
ligast ar en frukt av den omfattande utbyggnaden av skogsbilvagnatet. Dessa 
nya vaxtplatser kan P. dentatum ta till vara genom sin rikliga bildning och sprid
ning av grobara sporer. 

Citerad litteratur: 
Andersson, K. 1993. Grusgropar som livsmiljoer.- Svensk Bot. Tidskr. 89. 
Hassel, K. & Soderstrom, L. 1999. Spore germination in the laboratory and 

spore establishment in the field in Pogonatum dentatum (Brid.) Brid. -
Lindbergia 24: 3-10. 

Hedenas, L. 1993. lntressanta fynd av Pogonatum dentatum och Sphagnum 
molle i Sverige. - Myrinia 3(2): 40--41. 
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Scapania glaucocepha/a (Tayl.) Aust. ny for Sverige 

Lennart Bratt, Hosjostrand 170, 791 47 Falun 

Abstract: The liverwort Scapania glaucocephala is reported as new to Sweden. 
It was collected in an old Alnus incana forest in the province of Dalarna situated 
in central Sweden. Its distribution and ecology are briefly discussed. 

Vid en exkursion hosten 1995 i ett botaniskt spannande omrade i sodra Soda 
socken patraffade undertecknad den Iiiia levermossan Scapania glaucocephala 
pa dess fOrsta kanda vaxtplats i landet. Mossan vaxte pa en fallen salgstam 
vars bark sedan lange lossnat och dar veden pa stammens ovansida inva
derats av diverse vedkoloniserande mossor. Pa stammens sida var mosstacket 
daremot glesare, och dar tilldrog sig en liten Scapania min uppmarksamhet. 
Mossan var mycket liten, aven for att vara en Scapania, samt bar groddkorn. 
Detta i kombination med vaxtplatsens exklusivitet fick mig att plocka fram kni
ven och skara av en flisa for en senare koll hemma vid mikroskopet. 

De bruna groddkornen var tydligt tvacelliga vilket fick mig att kora fast 
fullstandigt i bestamningsnyckeln i Hallingback (1985). Vad passar battre an att 
sanda mossan till nyckelns konstruktor, tankte jag. Det drojde inte lange, sa 
damp ett brev ned i brevladan med ett grattis till fyndet av S. glaucocephala. 
For sakerhets skull har aven Kell Damsholt som fOrfattar en kommande 
levermossflora for Norden kontrollerat belagget. Tomas har dessutom vid ett 
senare tillfalle besokt platsen for att battre dokumentera fyndet. Selaggmaterial 
finns i herbariet i Kopenhamn (C). 

Vaxten 

Scapania glaucocephala borde av namnet att doma ha en blagron fargton, men 
i verkligheten tycks den snarare vara gulgron, vilket aven papekas av Frahm & 
Frey (1987). Arten ar mycket smavuxen, hogst 5 mm lang (mina ex 1-3 mm). 
Groddkornen ar bruna och tvacelliga, 7-9 x 16-19 1-Jm stora. Arten tycks vara 
strikt bunden till dod ved, vilket anvands som en nyckelkaraktar. Till samma 
substrat ar de likaledes mycket smavuxna och sallsynta S. apiculata timmer
skapania och S. massalongi mikroskapania knutna. Dessa skiljer sig dock bl.a. 
genom encelliga groddkorn. 
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Taxonomi 

Det papekas rorande S. glaucocephala av atminstone Such & Fagerstrom 
(1945) Schuster (1974) och Geissler, Urmi & Schnyder (1998) att taxonomiska 
oklarheter rader gentemot S. vexata (Mass.) Such, en art som endast skall fOre
komma i Alperna. Vissa fOrfattare, t.ex. MUller (1957), och Frahm & Frey (1987) 
tycks valja att behandla dessa taxa som synonyma. I Such & Fagerstrom 
(1945) finns en sammanstallning av de karaktarer som ska skilja arterna at. 

Utbredning 

Scapania glaucocephala var tram till 1942 endast kand fran nordliga Nordame
rika, men patraffades detta ar i ryska Karelen (Such & Fagerstrom 1945, 
Sakalin 1999). Senare fynd foreligger sa langt jag kunnat utrona aven fran 
Norge (Kristian Hassel i brev) och tyska alperna (Frahm & Frey 1987). Om S. 
vexata ar synonym med S. glauocephala skulle ytterligare fOrekomster i ltalien 
och Schweiz tillkomma. Ar sa inte fallet kanske S. glaucocephala helt saknas i 
Alperna. Arten ar uppenbarligen mycket sallsynt over hela utbredningsomradet. 
Lokalt ar arten mojligen nagot vanligare i Nordamerika dar den enligt Schuster 
(1974) ibland forekommer rikligt i Thuja-sumpskogar i norra Michigan. 

Vaxtplatsen 

Forekomsten ar belagen i en mycket sarpraglad och sallsynt miljo, praglad av 
en marklig hydrologi och stark kalkpaverkan orsakad av underliggande silur
kalk. Hydrologin utmarks av mycket stora vattenstandsvariationer som innebar 
att vaxtplatsen stundtals ar uttorkad, stundtals star under meterdjupt vatten. 
Omradet genomflyts av en back som vidgas till ett sareget graalkarr med stark 
sockelbildning, nagot som vanligen fOrknippas med klibbalkarr. Platsen har inte 
varit fOremal fOr skogsbruk, varfor det finns ett stort utbud av dod ved i 
varierande nedbrytningsstadium. Miljon ar ett eldorado for kravande krypto
gamer. Vid ett senare besok noterade Tomas Hallingback bl.a. mossorna Ce
phaloziel/a hampeana sumpmikromossa, Harpanthus scutatus liten mantand
mossa, Scapania degenii, rikkarrsskapania och S. calcicola kalkskapania. I lav
vag hyser platsen bl.a. Ramalina thrausta tradbrosklav. 

Skyddsaspekt 

Det faktum att ovanliga och saregna miljoer ofta hyser sallsynta arter ar ingen 
nyhet, men sallan ar detta sa uppenbart som i det Iiiia alkarret i Soda. Den 
omfattande listan over funna rodlistade arter motiverar ett starkt skydd mot 
skogsbruk och hydrologisk paverkan. Sjalva karret ar klassat som nyckelbiotop 
och ager numera s.k. biotopskydd genom Skogsvardsstyrelsens fOrsorg. Omra
det ingar aven i ett storre omrade av riksintresse fOr naturvarden och utredning 
pagar for ett vidare skydd av traktens hoga naturvarden. Dessvarre ar lokalen 
en mycket instabil miljo i det korta perspektivet, vilket visade sig efter ett blot
snoovader som knackte mangder med alar i karret och till och med valte flera 
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socklar. Har kurar S. glaucocephala pa sin stock varifran den fOrhoppningsvis 
kan klattra vidare till annat lampligt substrat. 

De sma vedlevande Scapanioma ar alia mycket sallsynta och uppforda som 
akut hotade eller sarbara pa svenska rodlistan over mossor. Enligt Schuster 
(197 4) torde dessa ha varit vanligare torr da skogsbruket annu inte hunnit 
utplana denna typ av miljoer. Detta skulle kunna forklara varfor de fiesta insam
lingar fran Nordamerika ar fran 1800-talet. Den katastrofala minskningen av 
dod ved i skogslandskapet ar val idag fOr varje skogsbryolog den uppenbara 
fOrklaringen till manga arters hotsituation. Faktiskt beklagade sig redan Such & 
Fagerstrom (1945) over att de arter som vaxer pa murket tra "kommer att bliva 
alit sallsyntare, ju mera skogen fOrsvinner eller blir fOremal fOr 'rationell' vard, 
som ej tillater vindfallen att kvarligga". Att som liten mossa dessutom ha mage 
att stalla krav pa tidvis av kalkhaltigt vatten oversvammad dod och lagom mur
ken ved i likhet med S. glaucocephala baddar for bekymmer. Lat oss and a hop
pas att vi i all framtid far ha denna valkomna invanare i var flora. 

Tack till Rolf Lundqvist som i sitt idoga naturvardsnit uppmarksammade karret 
och som senare visade mig detsamma. Tack aven till Tomas Hallingback fOr 
hjalp med bestamning, granskning av faktauppgifter samt uppmuntran och till 
Lars Hedenas fOr vardefulla synpunkter pa manuset. 

Anm.: Av hansyn till den Iiiia mossan, dess sallsynthet och ringa population har 
jag av ArtDatabanken uppmanats att inte publicera detaljerade lokaluppgifter. 

Litteratur: 
Bakalin, V.A. 1999: Liverworts ofKarelia. -Arctoa 8:17-26. 
Buch, H. & Fagerstrom, L. 1946: Scapaniel/a glaucocephala (Tayl.) Evans, ny 
for Gamla Varldens flora.- Mem. Soc. Fauna Flora Fennica 22: 17-19. 

Frahm, J.-P. & Frey, W. 1987: Moosflora. 2:a upplagan.- Stuttgart. 
Geissler, P., Urmi, E. & Schnyder, N. 1998: Liste der Moose der Schweiz und 

ihrer Grenzgebiete. - 1: Schneider, H. & Paulsen, J. (eds.). Schweizer 
Botanik CD '98. Botanisches lnstitut der Universitat Basel. 

Hailing back, T. & Holmasen, I. 1985: Mosser- en falthandbok. -Stockholm 
MOHer, K. 1957: Die Lebermoose Europas. -I: L. Rabenhorsrs Kryptogamen

Fiora von Deutschland und der Schweiz 3 uppl. Leipzig. 
Schuster, R. M. 1974: The Hepaticae and Anthocerotae of North America Ill.

New York & London. 
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Bryologiska notiser 6 

Niklas Lonne/1, Pontonjarg.49/V, 112 37 Stockholm, Niklas.Lonnell@swipnet.se 

Abstract: Floristic reports from Sweden. 

Henrik Weibull startade denna kolumn for att fynduppgifter som inte publiceras i 
en egen artikel anda skall kunna skall kunna na en storre skara mossintresse
rade. Salunda ar stort som smatt valkommet. Foljande uppgifter ar lampliga att 
ha med: 

Landskap, socken/forsamling, lokalbeskrivning, biotop/substrat, eventuella koordinater i rikets 
nilt e.d., datum for insamlingen, insamlare, eventuell kontrollbestilmning sam! var kollekten 
finns. Dessutom ilr det trevligt med nagon kort kommentar om hur vanlig arten ar i trakten 
eller annan kringinformation som kan salta in fyndet i nagot storre sammanhang. 

Jag har denna gang listat fynden efter floraprovins, da jag tror att man ofta 
snabbt viii kontrollera om det finns nagot nyfynd fran sin trakt. Jag onskar reak
tioner och synpunkter pa detta. Tveka inte att hora av dig till mig. 

Rodlistade arter (enligt Aronsson m.fl.(red.) 1995) ar markerade med hotkate
gori efter arten (Akut hotad, Sarbar, Sallsynt och Hansynskravande). S = Her
bariet vid Naturhistoriska Riksmuseet. 

BohusHin 
Weissia perssonii (Sallsynt) 
- 8ohuslan, Morlanda, Lilla Harmano, klippskreva, 2 maj 1999, L. Hedenas, S, reg. nr. 811083 

Sodermanland 
Neckera pennata (Sarbar) 
- Sodermanland, 8otkyrka, Riksten, 18 juli 1999, L. Hedenas. En gammallokal aterbesoktes, 

dilr arten numera for en tynande tillvaro pa en gamma! mur. 

Halsingland 
Anastrophyllum hellerianum (Hansynskravande) 
- Karbble, Kerstaberget, strax Nom Torparslatten, 275-300 m o.h., murken stock, 24 juli 1999, 

L. Hedenas, S, reg. nr. 813728 
- Karbole, 0-sluttningen av Notberget, strax NV om Fagelmyran, c. 300 m o.h., stock, 23 juli 

1999, L. Hedenas, S, reg. nr. 813729 

Amphidium mougeotii 
Denna art som sallan hittas med sporkapslar hittades med kapslar pa tva 
lokaler: 
- Karbole, 0-sluttningen av Notberget, strax NV om Fagelmyran, c. 300m o.h., klippskreva, 23 

juli 1999, L. Hedenils, S, reg. nr. 813726 
- Karbole, brant i NO delen av Kerstaberget, 325-350 m o.h., 24 juli 1999, L. Hedenas, S, reg. 

nr. 813727 

Conostomum tetragonum 
- Karbole, langs Ljusnan N och NO om 8jorkkullen, klippig alvstrand, 23 juli 1999, L. Hedenils, 

S, reg. nr. 813820. Huvudsakligen en fjallart, som tidigare hittats ett fatal ganger i Hal
singland. 
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Cynodontium suecicum (Hansynskravande) 
- Karb61e, N-sluttningen av Kerstaberget, 325-350 m 6.h., liten brant, 24 juli 1999, L. Hedenas, 

8, reg. nr. 813821 

Dicranum fragilifolium 
- Karb61e, kring Lill- och 8tor-Vingelijarnarna, 230-240 m 6.h., stubbe i backdal, 25 juli 1999, L. 

Hedenas, 8, reg. nr. 813828. Ny for Halsingland (86derstr6m 1996). 

Neckera pennata (Sarbar) 
- Kiirb61e, N6tberget, 0-sluttningen, liten grund dal mot NO, mitt emot 8j6rkkullen (V om 

8j6rkkullsijarnarna), 275-310 m 6.h., pii Populus tremula, 2,5-3 m upp pa N-sidan av 
tradstam. Gott om gamla aspar. Gott om Lobaria pulmonaria, aven pa grankvistar., 23 juli 
1999, L. Hedenas, 8, reg. nr. 813844. Ny lokal i Halsingland. 

Orthotrichum gymnostomum (Hansynskravande) 
- Karb61e, Kerstaberget, strax N om Torparslatten, 275-300 m 6.h., pii Populus tremula och i 

nedfallen tradkrona, 24 juli 1999, L. Hedenas, 8, reg. nr. 813847, 813848- relativt allman i 
sluttningen, med sporkapslar pii flera trad. 

Rhizomnium magnifo/ium 
- Karb61e, N6tberget, 0-sluttningen, liten grund dal mot NO, mitt emot 8j6rkkullen (V om 

8j6rkkullstjarnarna), 275-310 m 6.h., vid liten skogsback, 23 juli 1999, L. Hedenas, 8, reg. nr. 
813893.- Ny for Halsingland (86derstr6m 1998). 

Schistidium platyphyllum 
- Karb61e, langs 80-stranden av Karsj6n, 230-240 m 6.h., block pa sj6strand, 23 juli 1999, L. 

Hedenas, 8, reg. nr. 813900- Ny for Halsingland (Soderstrom 1998). 

Trematodon ambiguus 
En ofta forbisedd art som verkar vara relativt allman framst i "storda" miljoer i 
relativt fattiga omraden; typiska vaxtplatser i norra Sveland och sodra Norrland 
ar blotare partier av skogsvagar, vagkantsdiken, samt myrdiken: 
- Karb61e, 8V-sluttningen av Kerstaberget, c. 400 m 6.h., vat skogsvag, 24 juli 1999, L. 

Hedenas, 8, reg. nr. 813912 

Ulota curvifolia 
En ofta fOrbisedd art som ar tamligen vanlig i manga ej alltfor rika omn3den i 
Norrland, pa lodrata eller overhangande ytor pa berg och storre block: 
- Karb61e, brant i NO-delen av Kerstaberget, 325-350 m 6.h., 24 juli 1999, L. Hedenas, 8, reg. 

nr. 813913 
- Karb61e, kring Lill- och 8tor-Vingelljarnarna, 230-240 m 6.h., stort block, 25 juli 1999, L. 

Hedenas, 8, reg. nr. 813914 
Karb5le, langs 80-stranden av Karsj6n, 230-240 m 6.h., 6verhangande yta pa stort block pa 
st6rre kalhygge, 24 juli 1999, L. Hedenas, 8, reg. nr. 813916 

- Karb61e, N om N-ligaste andan av Gr6tvallssj6n, c. 260 m 6.h., 6verhangande yta pa stort 
block i tallhedskog, 24 juli 1999, L. Hedenas, 8, reg. nr. 813915 

Norrbotten 
Ulota curvifolia 
- Junosuando f:g, Laulajajarvi nagra 100 m 8V-ut, liten N-brant, under 6verhang silikatsten, c:a 

270 m.6.h.,1 augusti 1999 Niklas L6nnell, privat herbarium, idnr: 394 

Citerad litteratur 
Aronsson, M., Hallingback, T. & Mattsson, J.-E. Mattsson (red.) 1995: R6dlistade vaxter i 8veri

ge 1995. -ArtDatabanken, Uppsala. 
86derstr6m, L. (red.) 1996: Preliminary distribution maps of bryophytes in northwestern Europe. 

Vol. 2. Musci (A-1). - Mossornas Vanner, Trondheim. 
86derstr6m, L. (red.) 1998: Preliminary distribution maps of bryophytes in northwestern Europe. 

Vol. 3. Musci (J-Z). - Mossornas Vanner, Trondheim. 
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Ny litteratur 

J6hannsson, B. 1999. islenskir mosar. Hornmosar og 14 ;ettir soppmosa. 
Fjolrit Natturufr;eOistofnunar 38: 1-108. Utgiven av: Natturufr;eOistofnun 
islands, Hlemmi 3, P6sth61f 5320, 125 Reykjavik, Island. 
Efter bladmossdelarna kommer nu nalfrukt- och levermossdelarna av den is
landska mossfloran. I fOrsta delen behandlas nalfruktmossan Phaeoceros caro
linianus, Calobryales, och valda slakten i Jungermanniales. Snart har alltsa 
Island en komplett mossflora, och fOr den som ar intresserad av den islandska 
mossfloran men hittills har varit lite fOr lat fOr att bestalla bladmossdelarna 
borjar det nog snart bli dags att passa pa. lllustrationerna av arterna, samt ut
bredningskartorna gor floran spannande aven fOr den som tycker islandska ar 
besvarligt. [L.H.] 

Tyler, T. 1999. Mossfloran i Lunds kommun. Lunds Botaniska Forenings 
Medlemsblad 1999 (3): 1-54. Utgiven av: Lunds Botaniska Forening, tel. 
046-2228965. 
Mossfloran i trakten av Lund hor antagligen till de battre kanda i Sverige, pa 
grund av att universitetet under lang tid dragit till sig mossintresserade perso
ner. Da kunskaperna emellertid i stora delar baserats pa fynd som gjorts vid 
diverse stroexkursioner och innan dagens moderna landskap utvecklats var 
emellertid kannedomen om floran i dagens Lunda-trakt fOre det har presente
rade arbetet delvis lite gammalmodig. Det ar darfor valkommet att Torbjorn 
Tyler har inventerat omradets mossflora pa ett modernt satt. 

Skriften som redovisar resultaten av inventeringen inleds med en allman over
sikt av forutsattningarna fOr mossfloran i kommunen. Forst diskuteras markan
vandning och geologi, och darefter tillgangen pa olika habitat och substrat. 
Bland annat tas fOrekomsterna av gamla lovtrad i skogsmiljo, alletrad, kyrko
gardsmurar, kallkarr, naturbetesmarker, backraviner, och takter och stenbrott 
upp. Nasta avsnitt beskriver inventeringsmetodiken. Forfattaren har dels inven
terat den sydvastligaste hektarrutan i varje kilometerruta i rikets nat, dels sub
jektivt utvalda lokaler med potentiellt intressant mossflora. Pa detta satt fick fOr
fattaren dels underlag fOr bedomningar av vanligare arters frekvens i Lunds 
kommun, dels tacktes aven mindre vanliga arters vaxtmiljoer in. Totalt hittades 
314 arter under inventeringen, medan 53 arter som tidigare uppgivits fran omra
det inte kunde aterfinnas. 

I sjalva artlistan som upptar storre delen av publikationen listas arterna, med 
utbredningskartor for de vanligare arterna. For varje art presenteras antalet 
fynd i de 450 mer objektivt utvalda hektarrutorna, antal ovriga lokaler arten pa
traffades i under 1995-1998, samt antalet aldre uppgifter. Vidare ges en be
skrivning av varje arts vaxtmiljo (ofta med uppmatta pH-varden), och for arter 
som hittats pa farre an fern lokaler anges fyndlokalerna. 

Jag har bade ris och ros nar det galler denna skrift. Till de negativa sidorna hOr 
framfOrallt en del brister nar det galler artuppfattning eller kanske anvand 
bestamningslitteratur som lyser igenom i artlistan. Eftersom jag sjalv framst ar 
intresserad av vatmarksmossor, viii jag papeka nagra missar som antagligen 
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kunnat undvikas. Den fOrsta galler slaktet Pa/ustriel/a som tas upp under 
Cratoneuron commutatum i artlistan. Forfattaren har valt att sla ihop P. com
mutata och P. fa/cata, dock utan att kommentera varfor, och har missat att aven 
P. decipiens ar kand ifran kommunen. Den senare arten rapporterades fran 
Lund av Hedenas (1988). Av de ovriga tva ar P. commutata s.str. representerad 
av fynd fran Hardeberga och S. Sandby (material i S), medan P. fa/cata ar kand 
fran atminstone sex socknar (totalt atta kollekter sedda i LD, S, UME), och 
senast sedd i Stangby 1996. En annan uppenbar forvaxling ror Scorpidium 
revolvens (Drepanoc/adus r.), vilken sags vara kand fran totalt 18 lokaler, inklu
sive aldre fynd. Scorpidium revolvens, som ar en art man hittar i tamligen daligt 
buffrade intermediara karr, finns emellertid knappast i omradet Ofr. Hedenas 
1989), och det ror sig sakerligen i stallet om S. cossonii, som ar typisk for mine
ralrika karr (aven kalkkarr). Det finns ytterligare exempel, dar habitatbeskriv
ningarna far en att undra lite om det verkligen ar ratt art som hittats. 

Till undersokningens positiva sidor hor onekligen att fOrfattaren genomfOrt 
inventeringen pa ett satt sa att han fatt kvantitativa data fOr artemas frekvens i 
kommunen. Som forfattaren papekar ar denna typ av data nodvandiga om man 
ska kunna spara fOrandringar i floran over tiden. I ovrigt ger skriften upphov till 
funderingar over det dar med rodlistning och bevarande av arter pa lokal niva 
nar man ser att arter som Ptilium crista-castrensis, Racomitrium /anuginosum 
och Sphagnum wamstorfii ar ytterst sallsynta i Lunds kommun. Hur mycket 
resurser ska man satsa pa att behalla dessa arter, som ar mycket vanliga i 
andra delar av landet, i just denna kommun? Trots min kritik ovan tycker jag att 
den som ar intresserad av mossfloran i Skane definitivt bor inforskaffa skriften, 
likasa den som ar intresserad av arters skiftande frekvens och vaxtmiljo i olika 
delar av landet. Skriftens positiva sidor gor den val vard att inforskaffa. [L.H.] 

Citerad litteratur 
Hedenas, L. 1988. Ar Cratoneuron decipiens forbisedd i sodra Sverige? -

Mossornas Vanner 31:29-34. 
Hedenas, L. 1989. The genera Scorpidium and Hamatocaulis, gen. nov., in 

northern Europe.- Lindbergia 15: 8-36. 

Utbytestidskrifterna 
I MEYLANIA nr. 16 (april1999) agnas 13 sidor at en oversattning till franska av 
tva nycklar till slaktet Grimmia i Centraleuropa. Nycklarna, som tidigare publice
rats pa tyska (Maier, E. & Geissler, P. 1995. Grimmia in Mitteleuropa: Ein 
BestimmungsschiOssel. Herzogia 11: 1-80) behandlar exemplar med, 
respektive utan kapslar. Bland ovrigt material kan bland annat namnas en 
rapport fran en Sphagnum-exkursion, och en oversikt av fOrekomsterna av 
Sematophyllum demissum i Schweiz. Den senare arten verkar vara betydligt 
vanligare an man tidigare trott i Centraleuropa. [L.H.] 
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Ny levermossflora 
Paton, J. 1999. The liverwort flora of the British Isles. Colchester: Harley 
Books. Pris 52.50 £ + porto. Bestalles frim: Harley Books. Martins, Great 
Horkesley, Colchester, Essex COS 4AH, England (harley@keme.co.uk) 

Sa har det antligen kommit en ny levermossflora som tacker en stor del av 
Europas arter. Den omfattar 296 arter, 2 underarter och 5 varieteter. Detta kan 
jamfOras med de 267 arter som forekommer i Sverige. Floran ar fullt anvandbar 
for nordiska forhallanden och ar det basta som finns just nu. Men en hel del 
"nordiska" arter saknas fOrstas. Det galler bl. a. manga ballevermossor och 
naturligtvis arktiskt-alpina arter. 

Paton inleder med en grundlig introduktion i hur mossorna ska behandlas fran 
insamlign till tardigbestamt herbariematerial. Hon har ocksa med ett avsnitt om 
habitat och utbredning, det senare mest ur Brittisk synvinkel men inte desto 
mindre intressant fOr det. 

Nycklarna ar dikotomist uppbyggda och gar bra att anvanda. For en del svara 
slakten kan man alltid diskutera vilka karaktarer man ska lagga storst vikt vid. 
Detta ar t. ex. lost fOr Jungermannia sa att man kan komma fram till arten bade 
med sterilt och fertilt material. Om man ser pa Plagiochila-nyckeln sa ska det bli 
intressant att se om inte en del svenskt material bestamt till P. asplenioides 
kommer att nyckla ut som P. britannica! 

Artbeskrivningarna ar mycket bra och innehaller fOrutom detaljerade beskriv
ningar ocksa information om habitat, utbredning och hur man skiljer dem fran 
snarlika arter. Utbredningen ar dock den samsta biten i boken med i basta fall 
ofullstandiga urbredningar, i vissa fall heft missvisande sadana. Men det mest 
fantastiska med boken ar illustrationerna. Varje art har en A4-sida med detalje
rade teckningar av alit fran hela skott till celler och grodkorn. 

Det ar en bok som rekommenderas om man viii bestamma levermossor. For
matet gar dock att det inte ar tal om nagon falthandbok. For att underlatta fOr 
svenska bryologer har vi i nedanstaende tabeller specificerat taxa som Paton 
anvander andra namn for samt taxa som inte finns med i floran darfor att de 
inte finns pa de Brittiska oarna, eller som Paton inte godkanner OamfOrt med 
senaste checklistan i Myrinia). Bland de sen are ar det mest underarter och vari
eteter som ar markerad med svagare stil i den Svenska checklistan och darmed 
tveksamma. 

Taxa som Paton anvander andra namn for 
Cephaloziel/a subdentata (torvmikromossa) = Cephaloziel/a spinigera (Lindb.) Warnst. 
Chi/oscyphus coadunatus (spetsblekmossa) = Lophoco/ea bidentata (L.) Dumort. 
C. profundus (vedblekmossa) = Lophoco/ea heterophyl/a (Schrad.) Dumort. 
Gymnoco/ea inf/ata ssp. acutiloba (paronsvepemossa) =G. acutiloba (Schiffn.) MOII.Frib. 
Lophozia badensis (dvargflikmossa) = Leioco/ea badensis (Gottsche) Jorg. 
L. bantriensis (kallflikmossa) = Leioco/ea bantriensis (Hook.) Jorg. 
L. col/aris (skuggflikmossa) = Leioco/ea a/pestris (Schleich. ex F. Weber) lsov. 
L. gil/manii (broddflikmossa) = Leioco/ea gil/manii (Austin) A. Evans 
L. heteroco/pos (kalkflikmossa) = Leioco/ea heteroco/pos (Thed. ex Hartm.) H. Buch 
L. rutheana (praktflikmossa) = Leioco/ea rutheana (Limpr.) Mull. Frib. 
Marchantia a/pestris (fjallungmossa) = M. po/ymorpha subsp. montivagans Bisch!. & Boiss. 
M. aquatica (vattenlungmossa) = M. po/ymorpha subsp. polymorpha 
M. polymorpha (lungmossa) = M. polymorpha subsp. rudera/is Bisch!. & Boiss. 
Marsupella aquatica (vattenrostmossa) = M. emarginata var. aquatica (Lindenb.) Dumort. 
M. a. var. pearsonii = M. emarginata var. personii (Schiffn.) M. F. V. Corley 
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Svenska taxa som inte finns pa de Britiska oarna 
Anastrophyllum cavifolium (fjalltrappmossa) Mannie fragrans (doftklotmossa) 
A. michauxii (skogstrappmossa) M. pilose (liten klotmossa) 
A. minutum var. minutum (liten trappmossa) Marsupella andreaeoides (sotrostmossa) 
A. sphenoloboides (myrtrappmossa) M. revolute (blodrostmossa) 
Arnellia fennica (parbladsmossa) M. spiniloba (spetsrostmossa) 
Asterella gracilis (liten skagglungmossa) Peltolepis quadrate (blodlungmossa) 
A. lindenbergiana (star skagglungmossa) P. sibirica (liten blodlungmossa) 
Athalamia hyaline (navelmossa) Plagiochila porelloides var. subarctica (liten 
Barbilophozia binsteadii (karrlummermossa) brakenmossa) 
B. rubescens (rod lummermossa) Porella baueri (bauerporella) 
8/epharostoma trichophyllum ssp. brevirete P. cordaeana var. simplicior (stenporella) 

(harfliksmossa) Prasanthus suecicus (knolfrostmossa) 
Cephalozia affinis (skogstradmossa) Riccardia latifrons ssp. arctica (handbalmossa) 
C. lacinulata (naltradmossa) Riccia ciliata (harig rosett) 
C. macounii (vedtradmossa) R. ciliifera (stapprosett) 
Cephaloziel/a arctica (svart mikromossa) R. duplex (star vattengaffel) 
C. e/egans (brun mikromossa) R. gothica (kalkrosett) 
C. grimsulana (arktisk mikromossa) R. warnstorfii (dvargrosett) 
Chiloscyphus minor (kornblekmossa) Sauteria alpina (snolungmossa) 
Cryptoco/ea imbricata (lappmossa) Scapania apiculata (timmerskapania) 
Frullania bolanderi (palsfrullania) S. crassiretis (knutskapania) 
F. oakesiana (varmlandsfrullania) S. hyperborea (nordskapania) 
Gymnoco/ea borealis (nordlig paronsvepemos) S. irrigua ssp. rufescens (strandskapania) 
Jungermannia jenseniana (dvargslevmossa) S. kaurinii (skedskapania) 
J. subulata (spetsig rorsvepemossa) S. massa/ongi (mikroskapania) 
Lophozia ascendens (liten hornflikmossa) S. mucronate (uddskapania) 
L. debiliformis (arktisk flikmossa) S. obcordata (lappskapania) 
L. elongate (karrflikmossa) S. obscure (mork skapania) 
L. grandiretis (purpurflikmossa) S. spitsbergensis (spetsbergsskapania) 
L. heterocolpos var. arctica (kalkflikmossa) S. tundrae (tundraskapania) 
L. laxa (myrflikmossa) Tritomaria quinquedentata var. grandiretis och 
L. pel/ucida (blek flikmossa) ssp. turgida (star lobmossa) 
L. polaris (polarflikmossa) T. scitula (fjallobmossa) 

Taxa som Paton inte godkiinner 
Barbilophozia quadriloba var. glareosa (mork Jungermannia pumi/a var. alpestris (liten slev-

lummermossa) mossa) 
Cephalozia bicuspidata ssp. lammersiana J. sphaerocarpa var. nana (fjallslevmossa) 

(jordtradmossa) Lophozia bantriensis var. subcompressa (kaii-
C. connivens var. compacta (franstradmossa) flikmossa) 
Cephaloziel/a divaricate var. asperifolia (mik- L. col/aris var. libertae (skuggflikmossa) 

romossa) L. si/vico/a (skogsflikmossa) 
C. massa/ongi var. compacta (kopparmikro- L. sudetica var. anomala (mork flikmossa) 

mossa) L. ventricose var. confertifolia (jordflikmossa) 
C. rubella var. bifida och var. pu/chella (rod L. wenzelii var. /apponica (blodflikmossa) 

mikromossa) Marsupel/a boeckii var. incrassata, var. intrica-
Chiloscyphus latifolius (star blekmossa) ta och var. nevicensis (tradrostmossa) 
C. pallescens var. tragi/is (skogsblekmossa) Moerckia hibernica var. f/otoviana (karrmorkia) 
C. po/yanthos var. rivularis (backblekmossa) Pleurocladula islandica (istradmossa) 
Diplophyllum taxifolium var. macrosticta (berg- Riccia cavernosa var. angustior (svamp gaffel) 

veckmossa) S. glauca var. subinermis (plat! rosett) 
Gymnocolea inflate var. heterostipa (paron- Scapania degenii var. dubia (rikkarrsskapania) 

svepemossa) S. irrigua var. rubescens (strandskapania) 
Gymnomitrion concinnatum var. intermedium S. scandica var. argutudentata (rubinskapani) 

(brun frostmossa) Tetralophozia setiformis var. a/pinus (rostlum-
Harpanthus flotovianus var. cavifolius och var. mermossa) 

chiloscyphoides (star mantandsmossa) Tritomaria quinquedentata var. dentate (star 
lobmossa) 

[Kristian Hassel & Lars Soderstrom] 

-68-

mossornas Vanners styrelse 
(1999 - 2000) 

Ordforande: Henrik.Weibull, Blodstensv. 14, 752 58 Uppsala, 018-50 61 59, 
Henrik.Weibull@nvb.slu.se 

Vice ordforande: Helena Gralem, Varmlandsg. 30, 504 37 Boras, 033-10 85 
64, helena.gralen@telia.com 

Sekreterare: Olle Holst, lliongranden J32, 224 71 Lund, 046-12 27 07, 
Olle.Holst@djingis.m.se 

Kassor: Karin Wiklund, Dalby Hassle, 755 91 Uppsala, 018-382237, 
Karin.Wiklund@nvb.slu.se 

Exkursionssekreterare: Niklas Lonnell, Pontonjarg. 49, 112 37 Stockholm, 08-
654 81 29, Niklas.Lonnell@swipnet.se 

Kristoffer Hylander, Alvans vag 83, 907 50 Umea, 090-71 93 10, 
kristoffer.hylander@irrblosset.se 

Niklas Bengtsson, Vaderkvarnsg. 43A nb, 753 26 Uppsala, 018-14 37 73, 
niclas.bengtsson@telia.com 

Ovriga 

Par Johansson, Aprilgatan 24,415 15 Goteborg, tel 031-43 88 58 

Tomas Hallingback, ArtDatabanken, SLU, Box 7007, 750 07 Uppsala 
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lfJyrinia 2(1) onskas kopa 
Jag onskar kopa hafte 1 av Myrinia 1992 (Myrinia 2(1):1-60). Jag onskar 
saledes hela haftet och inte endast sartrycket av checklistan. 

Niklas Lonnell, Pontonjarg. 49 IV, 112 37 Stockholm, 08-6548129; 
Niklas. Lonnell@swipnet.se 

mossexkursioner i tikilne vilren 
2000 

Sondagen den 26 mars 
Arets forsta exkursion gar till omradet kring Romelestugan. Vi besoker en av 
Romeleasens fa sjoar, faladsmark, nordvand bokskogssluttning. och en 
backravin. 

Sondagen den 16 april 
Vi gor ett nytt forsok att aka till Osterlen for att besoka strandskogen och 
strandhallarna vid Tjornedala mellan Vik och Baskemolla. Vi skall ocksa leta 
efter den extremt sallsynta mossan strandtuss Oesmatodon randii. 

Sondagen den 21 maj 
Vi besoker Avarp-Hallabackens dalgang pa Soderasens branta, sydvastra 
fOrkastningsbrant. Hallabacken rinner tram i en vacker lovskrudad dalgang med 
al och ask narmast backen och bok och avenbok langre upp i sluttningarna. 

Samling: Botaniska tradgarden i Lund, parkeringen vid Tunavagen 09.00 eller 
vid annan oyerenskommen tid och plats. Foranmalan till exkursionerna ar 
obligatorisk. 

Kontakta: Nils Gronberg, tel 046-20 09 25 eller Gerhard Kristensson, tel 
046-20 21 85 

Medtag matsack och lupp! Vid handelse av sammanhangade snotacke installes 
exkursionen. 
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Vilrexkursion till Hlekinge 6-"' 
mtlj 2000 

Blekinge ar ett landskap som ar daligt besokt av bryologer. Detta tankte vi 
delvis rada bot pa. Vi bor pa vandrarhemmet Yndegarden i Solvesborg pa 
adressen Ynde Byvag 22. Glom ej lakan! 

Anmal er senast 30 mars till Niklas Lonnell, Pontonjarg. 49, 112 37 Stockholm, 
Niklas.Lonnell@swipnet.se, 08- 654 81 29. Da jag troligtvis kommer vara 
bortrest storre delen av april och vi kommer att bo pa ett litet vandrarhem med 
ett begransat antal platser, kan personer som anmaler sig efter detta datum 
inte rakna med att fa plats. 

Mycket litet ar skrivet om mossfloran i Blekinge men nedan fOijer det som jag 
har lyckats hitta. 

Uistips 
Gronberg, N. 1989: lnventering av mossfloran i diabasomradet pa Starnohalvon 

utanfor Karlshamn.- Mossornas Vanner 32: 31-40. 
Gronberg, N. 1996: Mossfloran i Rolands Hav.- BlekingesNatur arsbok 1996: 

85-88. 
Lonnell, N. 1998: Dicranum .tauricum nalkvastmossa funnen i Blekinge. -

Myrinia 8:37-38. 
Medelius, S. 1926b: Bidrag till kannedomen om Blekinges mossflora. - Bot. 

Notiser 88: 1-33. 

Up prop - tialtulota ( lllola 
phyllanlha) i tiverige 

Hur vanlig ar egentligen saltlulotan i Sverige? I ett aldre nummer av Mossornas 
Vanner (vol. 30:1; 1997) fOrekom saltulota i listan over sallsynta och daligt 
kanda mossor i Sverige. lnga rapporter om nya fynd hordes av. Kvar finns en 
viss undran over hur vanlig den egentligen ar. For en planerad uppsats for 
Myrinia om artens fOrekomst i landet ar jag intresserad av alia uppgifter om 
arten. Alltsa, har du under dina vandring langs vara langa kuster hittat denna 
mossa sa skicka uppgifterna till mig. Som vanligt ar uppgifter om fynddatum, 
lokal och substrat av intresse. 

Skicka uppgifterna till: 
Olle Holst 
lliongranden J32 
224 71 Lund 
046-12 27 07 
Olle.Holst@djingis.m.se 
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~~-~----------------.,......-----------------, 

mossornas Viinners 
iorsiiljning 

Losnummer 
Losnummer av Myrinia och Mossornas Vanner (Myrinias foreg{mgare): 
15,00/ex 
Utkomna nummer: MossornasVanner: 1-29, 29 supp., 30(1), 30(2), 31(1), 

31 (2), 32(1 ), 32(2), 33(1 ), 33(2), 34(1 ). 

Foljande nummer 
ar slut: 

Portokostnader: 

6vriga skrifter 

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 ), 7(2), 8(1 ), 
8(2), 9(1). 

Mossornas Vanner: 1, 7, 10, 13, 18, 25, 26, 27, 29 supp., 
31(1), 32(2), 33(1), 33(2). 

Myrinia: 2(1), 2(2), 4(1), 5(1). 

25,00/ex. 

Preliminary distribution maps of bryophytes in Northwestern Europe. 
Vol. 2. Musci (A-1): ......................... ... ............................... ..... ... ..... ..... .. .. 50,00 

Preliminary distribution maps of bryophytes in Northwestern Europe. 
Vol. 3. Musci (J-Z): .. ... ............... .............................. ... ................ ..... .... ... 50,00 

Vitmossor i Norden (1995), 124 sidor .......... ..... ....... .... .......................... ... ... . 95,00 
Sotenasets mossor (1998), Sven Bergqvist & Evastina Blomgren, 80 

sidor .. ... .................................................... .... .......................... .............. 140.00 

Mikroskoperingsutrustning 
Objektglas, forpackning om 50 st. (76x26mm): ..... ..... ... .... .... .. ...... ..... .. ........ 35,00 
Tackglas (18x18), fOrpackning om 100 st: .. ... ...... ....... .... ..... ......... ... ............ 30,00 
Pincett nr. 5 (ytterst fin spets) .................... ..... ........... .. .. ......... .. ... .. .. .. ... ..... 230,00 
Objektglas med fOrdjupning .......................... : .. ... ... ............................. ...... .. . 50,00 
Skalpell, ytterst fin .................... .... .. .. ..................................... .................... .460,00 

6vrigt 
Lupp 20x, akromatisk lins, fabrikat LEAF (i plastfodral) ... ....... .. .... ....... .... .. 250,00 

Forsaljningsvillkor 
Alia priser ar inklusive portokostnader. Gor din bestallning genom att salta in 
ratt belopp pa Mossornas Vanners postgirokonto 13 37 88-0. 

CBS: Till alia inbetalningar utanfor Sverige tillkommer en extra kostnad pa 
50,00 for att tacka de hog a avgifterna som postverket tar for utlandsgirering. 

-72-

MYRINIA's redaktion: 

Lars Hedenas, Naturhistoriska Riksmuseet, Kryptogambotanik, 
Box 50007, 104 05 STOCKHOLM. 

Tomas Hallingback, Sveriges Lantbruksuniversitet, Ekologi och Miljovard, 
Box 7007, 750 07 UPPSALA. 

Lars Soderstrom, Botanisk lnstitutt, 
Norges tekniske-naturvitenskapelige universitet, N-7491 TRONDHEIM, Norge. 

lnstruktion till forfattare: Vi accepterar manuskript skrivna pa maskin eller 
dator (ordbehandlare). Eftersom del 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 del 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, toljt av namn och adress pa for
fattaren/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). 


