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Ledare
Valkommen till ett nytt nummer av
Myrinia, narmare bestamt till nummer
1 av volym 11. Fran och med detta nummer har Myrinia fatt en ny redaktion
sam bestar av Conny Jacobson, Niklas
Lonnell och Henrik Weibull. Vi har
nojet att fa ta over ledningen for en,
efter tio ar, etablerad och val ansedd
tidskrift, tack vare mycket gada insatser av de tidigare redakt6rerna Tomas
Hallingback, Lars Hedenas och Lars
Soderstrom. Vi hoppas att vi med lite
nya ideer kommer att kunna forbattra
en redan bra tidskrift. Vara intentioner
ar att bredda innehallet ytterligare, for
att sarskilt tillmotesga vara nya och
annu inte sa initierade lasare. Vi planerar att gora sammanlagt fyra nummer
av Myrinia varje ar, dar ett nummer ar
mer av foreningskaraktar an de ovriga.
Conny Jacobson

Forsta gangen jag deltog i fOreningens aktiviteter var 1995. •
Jag har foljt med pa exkursioner och kurser samt jobbat med inventeringar av mossor nagra sasonger. For
tillfallet arbetar jag pa Naturvardsverket i Stockholm med projektet "uppfoljning av vardefull natur". Anna~s har
jag mest jobbat med metodutveckhngsprojekt inom den regionala miljoovervakningen och fritiden tillbringar jag sa
mycket sam mojligt utomhus.

Niklas Lonne/1

Jag har de senaste aren varit
djupt involverad i Mossornas
Vanners verksamhet sasom i.UI..~n,..
hemsidesansvarig, floravaktaransvarig
och exkursionssekreterare. Nu har jag
dock lamnat over stafettpinnen till Geir
L!Zie sam exkursionssekreterare vid arsmotet i varas. Till vardags arbetar jag
pa ArtDatabanken vid SLU i Uppsala
med databaser och GIS. Pa fritiden
driver jag, for narvarande nagot exten~
sivt, liven ett projekt om mossor 1
Sodermanland och Uppland.
Henrik Weibu/1

Forutom att vara redaktor for
Myrinia ar jag liven ordforande i Mossornas Vanner -...-"-och jubilerar i ar med att ha varit akti_v
i foreningen under tio ar! Det har vant
tio armed ganska mycket mossengagemang, dels genom det ideella arbetet i
foreningen, och dels genom yrket. Under hasten 2000 disputerade jag vid
institutionen for Naturvardsbiologi,
SLU, med avhandlingen "Bryophytes
on Boulders - Diversity, Habitat Preferences and Conservation Aspects". For
tillfallet arbetar jag vid ArtDatabanken
med att koordinera arbetet att biotopklassificera alla rodlistade arter. Jag bar
i Uppsala tillsammans med min hustru
Anki och norska buhunden Silka sam
flera av er redan kanner sam en flitig
exkursionsdeltagare.
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Andrat klimat ger en annan mossflora
Tomas Hallingback, Korsbarsvagen 7,
741 31 Knivsta

manga arter bar relativt latt att sprida
sig, och dels pa grund av att manga bar
en kort livscykel (Frahm & Klaus
2001).

A remarkable result of the bryophyte
field survey of the Gothenburg region
is the decline in the number of species
with a northern distribution. Over the
past 25 years 17 species with a typical
alpine or boreal distribution have
vanished from the Gothenburg region,
and 15 additional species seem to have
declined. The change in the distribution of a number of northern species
may be the result of global warming.

Kan man se samma trend i Sverige,
d.v.s. att nord- respektive ostgransen for
nagon mossa flyttats rejalt norr- respektive osterut? Man skulle t.ex. kunna
havda att de nya fynden av Buxbaumia
viridis och Plagiothecium latebricola
i Norrland (Holst 2000, Hylander 1997)
och Rhynchostegium murale i Svealand
(Hedenas 1996) skulle tyda pa ett varmare klimat. Detta kan dock latt forklaras av att de nya fynden istallet beror pa att folk besokt nya lokaler och
kanske att dagens faltbryologer ar
ovanligt duktiga etc. Det ar namligen
ungefar lika manga nordliga arter som
dykt upp i sodra Sverige som sydliga i
norra. Exempel pa nordliga arter i sodra
Sverige ar Pogonatum dentatum i Gotaland (Hedenas 1993), Dicranumfragilifolium i Bohusliin (H. Weibull, opubl.)
och Sphagnum aongstroemii i Uppland
(Gunnarsson & Sundberg 1999).

Under de senaste 20 aren bar 36 mossarter med atlantisk eller mediterran utbredning nyetablerat sig i Centraleuropa (Frahm & Klaus 1997, 2001).
Den tyske bryologen Jan-Peter Frahm
havdar tillsammans med geografen
Dieter Klaus i tva artiklar att fOrklaringen till detta skulle vara den h6gre
temperaturen och nederborden under
senare delen av 1900-talet. Nagra av
dessa arter bar aven flyttat sin hojdgrans uppat i Alpern a. Frahm och Klaus
menar att en hojning av medeltemperaturen for januari och februari med 1,5
grader de senaste tva decenniema, bar
varit mest avgorande for arter som kraver mildare vinterklimat att kunna etablera sig. Hog a sommartemperaturer ar
av mindre betydelse havdarde badafOrfattarna. De ar overtygade om att
mossor reagerar relativt snabbt pa en
klimatforandring, dels pa grund av att

Frahm och Klaus tittade inte pa arter
som forsvunnit, utan endast pa arter
som tillkommit (Frahm & Klaus 2001).
Ifall man istallet gor detta pa svenska
fOrhallande och granskar ifall nagra
arter forsvinner eller blir ovanliga p.g.a.
klimatuppvamingen, sa kan man an tag a
att sydliga utposter av alpina och ark2

tiska element bor minska i sodra
Sverige.

Resultaten fran Goteborgsinventeringen
visar att flera av de nordliga artema inte
gick att aterfinna, trots att nagra av dem
t.ex. Conostomum tetragonum medvetet eftersoktes pa nagra av sina 16
gamla lokaler, dar det senaste fyndet
gjordes 1941. Flertalet av dessa artypiskt norrlandska arter och de reliktforekomster som varit kanda i omradet
sedan gammalt tycks ha utgatt, mojligen pa grund av andrad markanvandning eller konkurrens fran andra arter.
Av de 57 arter som inte aterfanns i
Goteborgsomradet under inventeringen, ar sammanlagt 16 arter sadana
som normalt hor hemma i fjallvarlden
och tidigare hade sina sydligaste
utposter i Bohuslan och norra Hall and.
For dessa kan det mildare klimatet,
sedan 1950-talet, vara en bidragande
orsak till fOrekomsterna decimerats
kraftigt eller forsvunnit belt. Av de ej
aterfunna arterna ar 12 sydliga, men
flertalet av dessa anses ha minskat over
bela Vasteuropa, framst p.g.a. luftfOroreningar och forsuming.

Jag hade aldrig tiinkt mig att skriva om
detta om det inte blivit sa att resultaten
fran Mossomas Vanners inventering av
Goteborgstrakten snart ar redo att
tryckas och att flera intressanta resultat visar just pa forsvinnandet av nordliga arter. Goteborgsomradet ar sedan
lange kant for att hysa manga nordliga
och alpina inslag t.ex. Anthelia
juratzkana och Conostomum tetragonum (Persson 1896), samt Diemnella palustris, Hygrohypnum ochraceum, Kiaeria blyttii, Tetralophozia
setiformis och Warnstorfia sarmentosa
som redan Herman Persson ( 1929) ansag vara ett anmarkningsviirt stort nordligt inslag kring Goteborg. Herman
Persson fyllde senare pa med Oncophorus wahlenbergi och Scapania subalp ina (Persson 1940) och i riksmuseets samlingar finns belagg av tre
andra patagligt nordliga arter fran omradet sasom Anomobryum julaceum,
Oedipodium grif.fithianum och Plagiobryum zierii. Mojligen beror detta stora
nordliga inslag pa att vegetationen alltid varit starkt paverkad av saregna
naturgivna forutsattningar som en vindpinad skargard, oppna hedar och renspolade karga hiillama vilket mer liknar fjallhedar, bade lokalklimatiskt och
naringsmassigt, an den nemorala zonens varme och bordigajordman. Inslagen av nordliga och alpina arter i
Goteborgstraktens flora ar relativt stor
och listas i Tabell 1.

Liksom de arter som forsvunnit fran
omradet, ar manga av de arter som
minskat sadana som ar nordliga eller
typiska fOr fjallvarlden och i Goteborgsomradet befinner sig nara sydgransen fOr sin utbredning (se Tabell
1). Detta far mig att fundera over om
inte vaxthuseffekten redan paverkat
Goteborgstrakten i en sadan riktning att
nordliga och koldhardiga arter missgynnats och forsvunnit till forman for
3
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sattningama finns for nyetablering av
arter, men det motsatta, d. v.s. att arter
forsvinner hiiller uppenbarligen pa att
ske i sOdra Sverige. Att mossfloran
hiiller pa att forandras har Ulf Molau
och hans medarbetare kunnat konstatera framst med simuleringar av olika
klimatscenarier. Mossor i subarktisk-alpin miljo serut att missgynnas av hOjda
temperaturer och okad naringstillgang
(Molau & Alatalo 1998).

varmekravande och koldkansliga arter.
Om man gar hundra ar tillbaka i tiden
var medeltemperaturen i Sverige omkring en grad lagre an den ar idag, och
enligt SMHI har vintrarna i sydvastra
Sverige varit milda sedan slutet av
1970-talet. Detta kan vara den storsta
enskilda orsaken till att fler nordliga an
sydliga arter minskat kring Goteborg.
De milda vintrarna kan ha lett till att
vegetationszonerna fOrskjutits norrut.
Arter som befinner sig nara sina utbredningsgranser lar vara de forsta som reagerar pa en klimatfOrandring, till skillnad mot arter som befinner sig i sin
optimala miljo. Det pastas att de st6rsta
och snabbaste forandringarna kan forvantas i hogalpina omraden, dar forut-

Aven om vi funnit relativt manga sydliga arter i Goteborgsomradet sa vet vi
inte i vilken grad des sa arter var kanda
och samlade av mossamlarna under
1800-talet och forsta hal van av 1900talet. Troligtvis har flera av des sa okat

i omradet sedan 1800-talet, men de
enda arter som vi med sakerhet vet har
tillkommit under senare halften av
1900-taler ar de sa kallade neofyterna,
d.v.s. Campylopus introflexus och
Orthodontium lineare, vars expansion
man kunnat folja ganska detaljerat sedan de introducerades i Vasteuropa i
sen tid (Hallingback m.fl. 1985; Hedenas & Soderstrom 1988).

omradet, trots mer an 200 exkursionsdagar de senaste 25 aren.

Referenser
Frahm, J.-P. & Klaus D. 1997. Moose als
Indikatoren von Klimafluktuationen in
Mitteleuropa. Erdkunde 51: 181-190.
Frahm, J.-P. & Klaus D. 2001. Bryophytes as
indicators of recent climate fluctuations in
Central Europe. Lindbergia 26: 97-104.
Gunnarsson, U. & Sundberg, S. 1999. Gamla
torvtag - vitmossornas ruderatmarker.
Myrinia 9 (1 ): 12-15.
Hallingback, T., Johansson, T. & Schmitt, A.
1985. Harkvastmossa, Campy/opus
introflexus, i Sverige. Svensk Botanisk
Tidskrift 79: 41-47.

Sammanfattningsvis har jag svart att
forklara varfOr vi inte kunnat aterfinna
ett enda skott av Conostomum tetragonum pa nagon av sina 16lokaler, liksom Philono tis tomentella med 7 gamla
lokaler (sags senast 1944) i Goteborgs-

forts-->

Tabell1. Mossor med mer eller mindre nordlig eller alpin utbredning som hittats under
inventeringen av Goteborgsomradet, EA = ej aterfunnen, M = minskat.
Amblyodon dealbatus
Anoectangium aestivum
Anomobryum julaceum
Anthelia juratzkana
Asterella gracilis
Bartramia halleriana
Blindia acuta
Brachythecium salebrosum
Brachythecium starkei
Bryum muehlenbeckii
Bryum purpurascens
Bryum rutilans
Calliergonella lindbergii
Campylophyllum sommerfeltii
Cephalozia leucantha
Cinclidium stygium
Conostomum tetragonum
Dicranella crispa

EA

Dicranella palustris
Dicranella schreberiana
Dicranella subulata
Dicranoweisia crispula
Dicranum fragilifolium
Diplophyllum taxifolium
Ditrichum cylindricum
Ditrichum lineare
Eurhynchium pulchellum
Fissidens osmundoides
Fontinalis dalecarlica
Grimmia affinis
Grimmia torquata
Gymnomitrion obtusum
Hygrohypnum ochraceum
Jungermannia caespiticia
Kiaeria blyttii
Lophozia laxa

M
EA
EA
EA
M
M
EA
M
EA
EA
M
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M
EA

EA
M
M
M
M
M

Lophozia longiflora
Lophozia sudetica
Odontoschisma elongatum
Oedipodium griffithianum
Oligotrichum hercynicum
Oncophorus wahlenbergii
Philonotis seriata
Philonotis tomentella
Plagiobryum zierii
Plagiomnium medium
Plagiopus oederiana
Plagiothecium piliferum
Platydictya jungermannioides
Pohlia drummondii
Pohlia elongata
Pohlia filum
Pohlia wahlenbergii
Polytrichastrum alpinum

M

Pseudobryum cinclidioides
Pseudocalliergon trifarium
Racomitrium microcarpon
Rhizomnium pseudopunctatum
Rhytidium rugosum
Riccardia palmata
Scapania paludosa
Scapania subalpina
Schistidium agassizii
Sphagnum lindbergii
Sphagnum riparium
Splachnum rubrum
Tetralophozia setiformis
Warnstorfia sarmentosa

EA
EA
EA
EA
EA

5

M

EA
EA
EA

M
M
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Mossfloran pa en Youngster av storlek 42
olika mossamhallen. Dar fanns arter
fran det radicanta (vaxer palOs a jordarter) Mnium-Climacium dendroidesforbundet; det epixyla (vaxer pa dod
ved) samhallet Androgynetum i
Tetraphis pellucida-forbundet; och det
epilitiska (vaxer pa sten) samhallet
Leskeelletum i Antitrichia curtipendulaforbundet (von Krusenstjerna, 1945).
Anledningen till den ovanliga blandningen av arter pa en sa begransad yta
var troligen skons olika substrat och
deras skiftande karaktar.

Henrik Weibu/1, 8/odstensvagen 13,
752 58 Uppsala

A sports shoe can be a very diverse
substrate for bryophytes. This is the
report of the occurrences of 11 species
of mosses found on the left shoe of a
Youngster of size 42. The shoestring
and the outer surface of the shoe were
the most diverse substrates. The shoe
was found in an old deciduous forest
close to the shore of Lake Miilaren.
For en ekolog kan faltarbetet te sig ganska enahanda vissa tider av aret. Att
sitta, ligga eller sta knabojd intill ett
block i en lovskog sadar en fjorton timmar om dygnet inte ar sa idylliskt som
det kan lata i somligas oron nar man
sager att man skall ut och faltarbeta.
Nar engagemanget tryter ar det i siidana
lagen ratt skont med en benstrackare.
Det var under en sadan jag stOtte ihop
med denna ratt udda samling av mossor
pa ett an mer udda substrat. En vanstersko i storlek 42 av det fOr mig okanda
market Youngster lag dar i alskogen
intill Malarens strand. Den hade troligen flutit iland under ett hOgt hOgvatten
for den lag ratt langt fran stranden.

Ett av de artrikare substraten var sjhlva
tyget av nylon som utgjorde en relativt
stor andel av skon. Tyget hade troligen
en god vattenupptagande formaga och
hade dessutom en val sammanhangande yta med manga sammanlankande
spridningskorridorer. Har var Brachythecium rutabulum en av de mer dorninerande arterna tillsammans med
Hypnum cupressiforme, som var rikligast pa utsidan, men aven fOrekom
med enstaka skott pa ovansidan. Pa
framdelens ovan- och insida var
Rhizomnium punctatum sarskilt riklig,
vilket kan fOrklaras av att skon tidigare
har anvants till fotbollsspel. Materialets yta skall da troligen ha blivit nagot
uppruggad vilket gynnat etableringen
av R. punctatum som ju trivs pa smaskrovliga ytor av dod ved i dylika miljoer.

Jag slogs av hur vackert skon var overvuxen av manga olika mossor och raknade till inte mindre an 11 ( !) arter.
Sammansattningen av arter var mycket
udda med representanter fran mycket

6
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undanskymda laget enstaka skott av
Amblystegium serpens. PlOsen, gjord
av nylon, hade daremot en relativt god
vattenhallande formaga. Men eftersom
den lag nedsankt i skon var tillgangen
pa ljus relativt dalig och pavaxten av
mossorna Brachythecium populeum
och Rhizomnium punctatum darfor
sparsam.

Det fOrekom spridda flackar av Brachythecium populeum och Amblystegium
serpens, dar den senare aven hade rikligt med kapslar sarskilt pa hal en. Dessutom hittades aven spridda skott av den
relativt ovanliga Homomallium incurvatum tatt tryckt mot underlaget, precis
som den ofta fOrekommer pa andra typer av substrat. Pa hal en hade dessutom
de akrokarpa bladmossoma Ceratodon
purpureus och Schistidium cf. apocarpum etablerat sig i sma populationer.

De bla plastremsor, som lOpte som band
over skons ovansida, var tydligen ett
synnerligen ogastvanligt substrat. Plastens yta ar troligen sa slat att skott och
diasporer far daligt faste och halkar av.
Dessutom ar plasten vattenavstOtande,
men trots dessa ogastvanligheter hade
enstaka skott av Brachythecium rutabulum lyckats etablera sig. Ett annat fOr
mossor olampligt substrat var skosulans sida gjord av en blandning av
plast och gummi. En annan forklaring

Inuti skon radde en nastan total avsaknad av mossor vilket troligen ar en effekt av dalig ljustillgang, vilket fbrklaras av att de hoga lodrata sidoma och
den i skon ansamlade lovfOman begransar inflOdet av ljus (Weibull, 2001). Pa
innersulan av en poros blandning av
plast och gummi hittades trots det

8

kan vara att denna del av skon nastan
standigt ar tackt av lOvfoma och darfor inte slapper igenom nagot ljus (Weibull, 2001).

Det tog ett bra tag tills jag ater kunde
komma igang med mitt faltarbete och
avsluta inventeringen av mina provrutor pa det block jag tagit en paus fran.
Men nar det var gjort var jag anda
tvungen att avsluta faltarbetet pa grund
av dagens omtumlande upplevelse i
strandskogen.

Ett av de allra artrikaste substraten pa
skon var skosnoret av nylon med god
vattenhallande formaga. Detta linjara
element, egentligen en enda lang
spridningskorridor, kanske till och med
lyckades suga upp vatten fran marken
intill skon. Pa den relativt begransade
ytan var ingen art annu riktigt dominerande. Bladmossorna Brachythecium
populeum, B. rutabulum, Bryum cf.
pseudotriquetrum, Homomallium
incurvatum, Plagiomnium cuspidatum
och Rhizomnium punctatum fbrekom i
flera olika delpopulationer. Dessutom
hittades Amblystegium serpens och den
relativt ovanliga A. varium rikligt
kapselforande pa skosnoret.

Referenser
Weibull, H. 2001. Influence of tree species on
the epilithic bryophyte flora in deciduous
forests of Sweden. Journal of Bryo/ogy 23:
55-66.
von Krusenstjerna, E. 1945. Bladmossvegetation och bladmossflora i Uppsalatrakten. Acta Phytogeographica Suecica 19:
1-250.
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Sam ling
Hampus Wilhelm Arnells samling
hamnade i Uppsala och ar inkorporerad
i Fytotekets samlingar (UPS).

Bryologprofiler 1
- H W Arnell och S Arnell
Niklas Lonne/1, Pontonjarg. 49,
112 37 Stockholm, niklas.lonnel/@telia.com

lnsatser for bryologin

Studerade fenologi hos sa val karlvaxter
som mossor. Skrev en levermossflora
och gick igenom och artbestamde upp
mycket material i de offentliga herbarierna. Samlade mossor i Sibirien.

A short presentation of the two famous
bryologists Hampus Wilhelm Arnell
and Sigfrid Wilhelm Amell, and their
achievements for Swedish bryology.

6vrigt
Far till Sigfrid Arnell. Pick levermossslaket Arnellia uppkallat efter sig.

Uis mer
Moiler, H. 1937.1n memoriam Hampus
Wilhelm Arnell. Svensk Botanisk Tidskrift
31:161-164.

Nagra viktigare publicerade verk
Arnell, H. W. 1875. De skandinaviska
lofmossornas Kalendarium. Uppsala
Universitets Arsskrift 1875. Matematik och
Naturvetenskap. IV.
Arnell, H. W. 1928. Skandinaviens
levermossor. Dell/ a i "Skandinaviens
Flora" av Otto R. Holmberg. P. A. Norstedt &
Soner. Stockholm.
Arnell, H. W. 1925. Die schwedischen
Jungermannia-Arten. Arkiv for botanik 19
(10).

Yrke

Hampus Wilhelm Arnell,
1848-1932

Larare
Beskrev bl.a. foljande i Sverige
forekommande arter

Bryum curvatum Kaur. & H. Am.;
Calypogeia sphagnicola (H. Am. & J.
Pers.) Warnst. & Loeske; Calypogeia
suecica (H. Am. & J. Pers.) K. Mtill.;
Cnestrum glaucescens (Lindb. & H.
Am.) Mogensen & Steere; Cynodontium suecicum (H. Am. & C. Jens.) I.
Hag.; Dicranum acutifolium (Lindb. &
H. Am.) Weim.; Isopterygiopsis a/picola (Lindb. & H. Am.) Hedenas;
Scapania calcicola (H. Am. & J. Pers.)
Ingham; Scapania scandica (H. Am. &
Buch) Macv.; Scapania tundrae (H.
Am.) Buch; Timmia comata Lindb. &
H. Am.; Wamstorfia procera (Ren. &
H. Am.) Tuom.; Warnstorfia tundrae
(H. Am.) Loeske.

Bilder fn'ln 1905 och 1918. K~illa
Ikonoteket i Bergianska tradgarden,
Stockholm.
Samlade mossor i Sverige atminstone
under aren

1868-1925
Levnadsbana

FOddes i Hamosand, studerade i Uppsala och arbetade som adjunkt och lektor i Orebro, Harnosand, Jonkoping,
Gavle och Uppsala.

Mest frekventa medexkuranter
Christian Jensen och Sigfrid Arnell
10

'
Figur 1. Kartor over var far och son Arnell samlade mossor (arter som idag iHerfinns pa
rodlistan: Gardenfors, 2000) i Sverige. Landskap utan fynd av rodlistade arter ar markerade
med vit farg, landskap med 1-25 fynd ar markerade med glest raster och landskap med fler
an 25 fynd ar markerade med tatt raster. Hampus Wilhelm kartan t.v., Sigfrid kartan t.h.
Kalla ArtDatabanken.
11
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Sigfrid Wilhelm Arnell,
1895-1970

Beskrev bl.a. foljande i Sverige
forekommande arter

Fraga mossdoktorn

Anastrophyllum cavifolium (Buch & S.
Arn.) Lammes, Lophozia perssonii

Henrik Weibu/1, 8/odstensvagen 13, 752
58 Uppsala

Buch & S. Arn.

Yrke
Lakare

Mest frekventa medexkuranter
Bland andra Hampus Wilhelm Amell
och Olle Martensson

Sigfrid W. Amell. Kalla och fotograf
Gillis Een.

Sam ling

1910-1962

Sigfrid Arnells samling hamnade i
Uppsala och ar inkorporerad
Fytotekets samlingar (UPS).

Levnadsbana

6vrigt

FOddes i Gavle, studerade i Uppsala
och Stockholm och arbetade som
rontgenlakare i Gavle fran 1920-talet
fram till 1960. Bodde darefter i
Stockholm och sedan i Uppsala fram
till sin dOd.

Son till Hampus Wilhelm Arnell

Samlade mossor i Sverige atminstone
under aren

Las mer
Martensson, 0. 1972. Obituary Sigfrid W.
Arnell1895-1970. Journal of Bryology7:

lnsatser for Bryologin
Agnade sig at Ievermossorna och
publicerade en levermossflora for
Fennoskandien. Agnade sig en hel del
at mosstudier i Sydafrika. Aven harifran publicerade han en levermossflora .
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ser, t.ex. granvitmossa (S. girgensohnii). Sen finns det ett par arter som
arbruna, bl.a. rostvitmossa(S.fttscum)
och en lite stOrre grupp pa en dryg
handfull arter som bar mer eller mindre roda fargnyanser, t.ex. praktvitmossa och purpurvitmossa (S.
magellanicum och S. warnstorfii). Sa
ser vitmossoma ut nar de ar fuktiga,
vilket de oftast ar da de vaxer pa fuktiga eller biota platser. Men om man
kramar ut vattnet ur en vitmosstuva eller nar vitmossan torkar ut naturligt,
t.ex. en riktigt torr sommar, sa forsvinner en del av de grona, bruna och roda
fargema och de blir mer eller mindre
vita, darav namnet! Fargema fOrsvinner inte belt ur mossan, for dem kommer tillbaka sa fort mossan blir fuktig
igen. Som kuriosa kan namnas att Linne
kallar vitmossorna for "rodmossor".
Om du ar intresserad av att lasa mer
om vitmossomas biologi och vad man
anvant dem till genom tidema sa hanvisas till Mossomas Vanners publikation "Vitmossor i Norden" (Mossomas
Vanner 1993) och en kommande artikel i Myrinia.

Under denna rubrik kommer jag att
svara pa Era fragor, fran de allra
enklaste till sa svara jag nu kan klara
av. Om kunskapen tryter sa Staller jag
fragan vidare till riktiga experter i
amnet. Sa satt igang att fundera ut
riktigt kluriga fragor!
Forst ut ar en anonym medlem som
undrar: I vintras larde jag mig att det
som finns till forsaljning i affarema till
jul inte ar vitmossa. I varas fick jag se
riktig vitmossa istallet och den var ju
belt annorlunda, men inte ails vit!
Varfor kallas vitmossa for vitmossa om
den inte ar vit?
Enligt den senaste checklistan (SOderstrom & Hedenas 1998) finns det 42
till45 arter vitmossor i Sverige (dar alia
ar medlemmar i slaktet Sphagnum). De
olika siffroma beror pa bur man tolkar
taxonomin, d.v.s. om arterna verkligen
ar sa olika att man kan kalla dem olika
arter. Denna tveksarnhet visas i checklistan genom att tre arter ar noterade
med en annan stil och forstarks av att
en art dessutom har fatt namnet
"trubbelvitmossa" (S. brevifolium).
Med sa manga arter vitmossor finns det
utrymme for ratt mycket fargvariation.
De fiesta artema bar olika grona nyan-

Referenser
Mossornas Vanner, 1993. Vitmossor i Norden. Goteborg.
Soderstrom, L. & Hedenas, L. 1998. Checklista over Sveriges mossor -1998. Myrinia 8 (2): 58-90.
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Mossanknutna artiklar i botaniska tidskrifter under
2000
Niklas Lonne/1, Pontonjarg. 49, 112 37
Stockholm, Nik/as./onne/1@ telia. com

I Viixter i Hiilsningsland & Giistrikland
beskrev Gunnar Ersare Hiilsinglands
och Giistriklands landskapsmossor i tva
artiklar (Ersare 2000a, 2000c). En riittning till en tidigare inford artikel publicerades ocksa (Ersare 2000b). Birgitta Hellstrom bar sammanstiillt nagra
av de arter som hittades vid Mossomas
Viinners exkursion till Giistrikland
(Hellstrom 2000). Anders Delin niimner ett antal mossor (mest signalarter)
fran Stora Bolleberget i Hiilsingland
och Kungsberget i Giistrikland samt
flera lokaler i Viisterbottens liin (Delin
2000a, 2000b, 2000d). En artikel som
anknyter till mossor iir en rapport om
ett fynd av mossklubba pa Pylaisia
polyantha (Delin 2000c).

This is a resume of articles with a
bryological interest, which are published in regional or national botanical
journals in Sweden and other parts of
Fennoscandia.
Givetvis finns det en del av intresse for
Mossomas Viinners medlemmar bland
det som skrivs i lokala och nationella
allmiinbotaniska tidskrifter. Nedan ftiljer en redogorelse av artiklar som ror
mossor i dessa tidskrifter under ar 2000.
Foljande tidskrifter iir genomgangna:
Blyttia, Svensk Botanisk Tidskrift,
Lunds botaniska forening medlemsblad, Krutbriinnaren, Rindi, Pamassia,
Calluna, Trollius, Viixter i Halsningsland & Giistrikland, ROdbliiran och
Natur i Norr. Har ni tips om fler tidskrifter? Under aret har det varit ratt
tunnsatt med artiklar med mossinriktning.

Referenser

Ersare, G. 2000b. Rattelser Florkolens
mossor VAx 3/1999, s. 10-11. Vaxter i
Halsingland och Gastrikland 18(1 ): 18.
Ersare, G. 2000c. Palmmossa Climacium
dendroides - Gastriklands landskapsmossa.
Vaxter i Halsingland och Gastrikland 18(2):
30.
Hallingback, T. 2000. Mossor: Minskad
forsurning ger nytt hopp. Svensk Botanisk
Tidskrift 94(3): 161-164.
Hassel, K., Gaarder, G. & Holten, J.l. 2000.
Torntvibladmose Scapania nimbosa utd0dd
i Norge? Blyttia 58(1 ): 22-25.
Hellstrom, B. 2000. Floravakteri i Gastrikland
1999. Vaxter i Halsingland och Gastrikland
18(2): 8-17.

Del in, A. 2000a. Kungsbergets natur. Vaxter i
Halsingland och Gastrikland 18(1): 4-7.
Delin, A. 2000b. Stora Bolleberget i Bolinas klassisk lokal for fjallbracka Saxifraga
nivalis - ny lokal for smalskaftslav Cybebe
gracilenta. Vaxter i Halsingland och
Gastrikland 18(2): 18-20.
Delin, A. 2000c. Mossklubba Eochronartium
muscicola i Ulvtorp, Ockelbo. Vaxter i
Halsingland och Gastrikland 18(2): 34.
Delin, A. 2000d. Forskningsresan i
naturvardens utmarker 2000. Vaxter i
Halsingland och Gastrikland 18 (3): 22-28.
Ersare, G. 2000a. Stor bjornmossaHalsinglands landskapsmossa. Vaxter i
Halsingland och Gastrikland 18(1 ): 10-12.

I Blyttia beskrivs kort ett aterbesok och
eftersok av Scapania nimbosa i Norge
(Hassel m fl2000).
I Svensk Botanisk Tidskrift skriver
Tomas Hallingbiick nagot om mossoma
paden nya rOdlistan och om de hot som
foreligger (Hallingbiick 2000).

14
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Odysse bland bryologiska tidskrifter, 1
- ett armed Journal of Bryology
Henrik Weibu/1, 8/odstensvagen 13, 752
58 Uppsala

lar om arter funna utanfor Europa och
diverse mer regionala bidrag, framst
fran Spanien, Portugal, Tyskland och
Storbritannien. En regelbunden artikelserie tar upp nya regionala och nationella mossfynd, t.ex. Blockeel m.fl.
(2000), dar olika forfattare skriver kort
(ca en halv sida) om sarskilt intressanta
fynd. Dessutom finns i nastan varje
nummer bidrag av Ellis (2000) som listar nastan allt som har skrivits som beror mossor eller bryologi. Detta ar sarskilt intressant for den som vill lasa
mer, bl.a. sa listas allt som publiceras i
Myrinia fastan det skrivs pa svenska!

In this series ofarticles the intention is
to very shortly present interesting
(from a Swedish perspective) papers
from some of the major bryological
journals. In this first article volume 22
of Journal of Bryology is presented in
four parts: physiology and genetics,·
ecology and conservation biology;
taxonomy and systematics; and
floristics and plant geography.
Pa dessa sidor kommer valda delar av
siidant som nyligen publicerats i internationella tidskrifter att presenteras
kort. Jag kommer att salla bland bidragen (fOr det skrivs en hel del) och
kort referera sadana som innehaller
nagot som jag tror intresserar Myrinias
Hisare och ar matnyttigt ur ett svenskt
eller nordiskt mossperspektiv. For att
ta reda pa mer om respektive tidskrift
eller bakomliggande fOrening sa hanvisas, tills vidare, till lankar fran
Mossornas Vanners hemsida.

Brumelis m fl (2000) har undersokt hur
Hylocomium splendens transporterar
naringsamnen inuti stammen mellan
arsskott. Arten kan alltsa ateranvanda
fjolarets resurser pa nytt. Sergio m fl
(2000) har transplanterat stenar med
Fontinalis antipyretica for att studera
hur upptag och ackumulering av tungmetaller gar till i fororenade vattendrag
i Portugal. Arten verkar aktivt ta upp
tungmetaller och hilda sma "klumpar"
med hOg halt av bl.a. koppar, mangan
och nickel pa bladens utsida. van der
Heijden m.fl. (2000) har studerat effekterna av fOrhOjd atmosfarisk N- och
C02-koncentration pa tillvaxt och kemisk sammansattning hos tva arter vit-

Tidskriften Journal ofBryology ges ut
av British Bryological Society och kom
ut med fyra intressanta haften med
mycket varierande innehall under 2000.
Forutom artiklarna som namns nedan
fOrekommer en del taxonomiska artik-
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mossa. Bland annat okade tillvaxten
hos Sphagnum papillosum medan S.
balticum inte paverkades vilket kan
forklara eventuella skillnader i konkurrensformaga. Bates & Dukett (2000)
har hittat rhizoider pa Pseudoscleropodium purum i naturen vilket
inte gjorts tidigare, daremot har man
tidigare kunnat fa arten att hilda
rhizoider da man odlat material i vaxthus. De hittade dem pa material som
vaxte epifytiskt pa Azorerna. Andra
arter som man tror inte bildar rhizoider
i naturen ar bl.a. Hylocomium splendens och Spahgnum. Har du hittat
nagra? Vanderpoorten & Tignon
(2000) har studerat den genetiska variationen (med AFLP-teknik) hos populationer av Amblystegium tenax och A.
fluviatile i fern omraden med olika
vattenkemi i Belgien. Den genetiska
variationen visade sig vara storre melIan nagra av populationerna av A. tenax
an mellan de biida arterna.

tian Hassel (2000) skrev en utforlig
artikel om Pogonatum dentatum's liv
och leverne. Bland annat diskuterar han
dess fysiologi, utbredning och ekologi,
och dessutom med tips om hur man
kanner igen arten. Han ar doktorand i
Norge, men bedriver stor del av sina
fliltstudier i Sverige. Hedenas (2000)
har tittat narmare pa fOrekomsten av
galler, inducerade av nematoder, pa
Abietinella abietina i Sverige. Han har
gjort en genomgang av herbariematerial och visar att galler hittats pa
knappt 7% av kollekterna spridda over
mossans utbredningsomrade. Har Du
hittat nagra galler pa mossor? Carroll
m fl (2000) har studerat effekterna av
tillforsel av nliringsarnnen (kvave) pa
mossfloran i naringsfattiga betesmarker i Storbritannien. De visar att
mossornas sammanlagda tackningsgrad
minskar redan efter ett ar och effekten
blir tydligare med okad dos. Dessutom
minskar skottdensiteten av Rhytidiadelphus squarrosus med okad dos
medan kvaveinnehallet i skotten okar.

Ekologi och naturvard

)
}

Sagmo m fl (2000) har studerat fertiliteten hos Dicranum majus och kommit
fram till att arten sallan bildar sporkapslar i sOdra Norge. Problemet verkar vara att de sma dvarghannarna (sma
hangametofyter som vaxer epifytiskt pa
stora "normala" gametofyter) saknas i
detta omrade. Mojliga orsaker till detta
kan vara bl.a. genetiska skillnader, extrem torka eller luftfororeningar. Kris-

Taxonomi och systematik
Mazimpaka m.fl. (2000) menar att
Orthotrichum shawii (som ar narmast
sllikt med 0. striatum) ar att betrakta
som en "god" art. Orthotrichum shawii
skiljer sig genom att den endast har 8
nastan slata tander i det inre peristomet
medan 0. striatum har 16 kraftigt papillosa tander. Det kan vara nagot for oss

17
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att leta efter i Sverige for arten ar funnen i bade England och Tyskland, kanske finns den i Din samling? Garilleti
m.fl. (2000) har tagit sig an det taxonomiska problemparet Ulota crispa
och U. bruchii. De menar att de bor
betraktas som skilda arter och presenterar nya karaktarer fOr att skilja dem
at. Det basta skiljetecknet finns i ytstrukturen hos det inre peristomets insida, hos Ulota crispa ar denna slat
eller har Higa papiller, medan den hos
U. bruchii ar kraftigt papillos och dar
papillema bildar vertikala streck. Kan
du skilja dina kollekter av arterna
at? Niklas Pedersen (2000), doktorand
vid Stockholms universitet, har studerat
morfologiska karaktarer hos mossfamiljen Bryaceae och gjort en kladistisk
analys. Han redovisar bl.a. spannande
resultat om att slaktena Bryum och
Pohlia kanske inte ar sa enhetliga som
man kanske tidigare trott. Kanske blir
det aktuellt att flytta arter till eller fran
dessa slakten framover? Grolle & Long
(2000) publicerar en ny checklista over
Europas lever- och mUfruktsmossor
med omfattande kompletterande noteringar. Artema ar placerade i systematisk ordning dar artemas placering i
underslakten flitigt anges, daremot tas
inga underarter med. Forfattama har
valt en relativt konservativ Mllning vid
artemas slaktesplacering, bl.a. anvands
slaktena Barbilophozia, Leiocolea och
Lophocolea, men en art har placerats i
nytt slakte, Apomarsupella (Marsu-
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pella) revoluta. Sarskilt intressantar att
listan aven innefattar arter funna pa de
atlantiska oama (Makaronesien utom
Cap Verde). DaruWverlistas dessutom
arter som hittats som fossil i bamsten.

Floristik och viixtgeografi
Sjors & Ben (2000) har gjort en stark
insats och publicerat resultaten av det
material de samlade in fran vatmarker
i Muddus pa 1940-talet. Flera intressanta fynd redovisas, bl.a. Anastrophyllum cavifolium, Lophozia elongata, Moerckia hibernica, Sphagnum
brevifolium, S. denticulatum, Andreaea
alpestris, Bryum subneodamense,
Campylium laxifolium, Meesia
longiseta, Plagiomnium curvatulum
och Tayloria splachnoides. Dessutom
diskuteras artemas forekomst ur vaxtgeografiskt och ekologiskt perspektiv.

Referenser
Bates, J. W. & Duckett, J. G. 2000. On the
occurrence of rhizoids in Scleropodium
purum. Journal of Bryology 22: 300-302.
Blockeel, T. L. Fuertes, E. Olivan, G. Holyoak,
D. T. & Long, D. G. 2000. New national and
regional bryophyte records, 2. Journal of
Bryology22: 68-70.
Brumelis, G. Lapina, L. & Tabors, G. 2000.
Uptake of Ca, Mg and K during growth of
annual segments of the moss Hylocomium
splendens in the field. Journal of Bryology

22: 163-174.
Carroll, J. A. Johnson, D. Morecroft, M. Taylor,
A. Caporn, S. J. M. & Lee, J. A. 2000. The

effect of long-term nitrogen additions on the
bryophyte cover of upland acidic
grasslands. Journal of Bryology 22: 83-90.
Ellis, L. T. 2000. Recent bryologicalliterature,
98. Journal of Bryology22: 307-313.
Garilleti, R. Lara, F. Albertos, B. &
Mazimpaka, V. 2000. Peristomal
ornamentation, a precise character for
discrimination of Ulota bruchii and U. crispa
(Bryopsida, Orthotrichaceae). Journal of
Bryology22: 273-278.
Grolle, R. & Long, D. G. 2000. An annotated
check-list of the Hepaticae and
Anthocerotae of Europe and Macaronesia.
Journal of Bryology 22: 103-140.
Hassel, K. 2000. Bryophyte Profiles 2.
Pogonatum dentatum (Brid.) Brid.
(Bryopsida: Polytrichaceae). Journal of
Bryology22: 55-60.
Hedenas, L. 2000. On the frequency of
nematode-induced galls in Abietinella
abietina. Journal of Bryology22: 238-239.
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B. & Lo Giudice, R. 2000. Orthotrichum
shawiiWilson, a distinct European species.
Journal of Bryology 22: 183-192.
Pedersen, N. 2000. A cladistic overview of the
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and anatomical data and with emphasis on
the genus Bryum. Journal of Bryology 22:

van der Heijden, E. Jauhiainen, J. Silvola, J.
Vasander, H. & Kuiper, P. J. C. 2000. Effects
of elevated atmospheric C0 2 concentration
and increased nitrogen deposition on
growth and chemical composition of
ombrotrophic Sphagnum balticum and
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Find of Nature- ett dataprogram som
underlattar inmatning av fynduppgifter

Mossornas Vanner exkursion runt Gavle 18-19
september 1999

Jan Nilsson, Smultronvagen 4, 457 31
Tanumshede. jan.nilsson.it@telia.com

Niklas Lonnell, Pontonjarg. 49, 112 37
Stockholm, niklas.lonne/1@ telia.com

The new software program "Find of
Nature" is presented. The PC-program
(only available in Swedish at the moment) can be used for registration of
finds of plants and fungi and has
applications for making herbarium
labels and export of data.
Jag bar pa min fritid skapat ett dataprogram for dem som pa ett srnidigt slitt
vill mata in sina fynd i en dator. Det ar
ett registerprogram skapat ar gjort i
windows-miljo och finns annu sa lange
endast for PC-datorer. Programmet
gjordes ursprungligen for svampar och
for Sveriges Mykologiska Forening,
men bar byggts ut sa att det liven gar
att mata in fynduppgifter avseende
mossor, lavar och kiirlvaxter.

herbarieetiketter. Olika funktioner
finns fOr import och export av uppgifter. Man kan enkelt exportera och importera uppgifter mellan flera anvandare av programmet. Flera kontrollfunktioner finns, t.ex. fOr kontroll av
dubbletter och av registrerade arter som
inte finns i bakgrundslistor. Kollektiva
narnnbyten kan ske.
Vid registrering kan flera fyndregister
anvandas. Man kan som anvandare
valja att t.ex. registrera svampfynd i ett
register och mossor i ett annat. !bland
finns det behov av att t.ex. registrera
vissa fynd i ett separat register. Alia
dessa register fmns latt atkomliga i programmet och man namnsatter dem enligt eget onskemal. Ett flertal olika
systerninstallningar gor det mojligt att
sjiilv viilja bur programmet ska agera
vid t.ex. nyregistrering: vilken bakgrundslista som ska laddas, vilka fait
som ska kopieras over till nasta post
vid nyregistrering mm. En utforlig manual medfoljer som fil i Wordformat.

Programmet bar inbyggda bakgrundslistor med bl.a. kompletta artlistor for
sa val svampar, mossor, lavar och karlvaxter. Vid registrering kan man plocka
dessa uppgifter fran "dropdown-lister"
istallet for att skriva in dem for hand.
Ett flertal inbyggda funktioner underlattarregistreringen. Bl.a. anvands i forhand skapade uppgifter om lokaler, forsamlingar, kommuner, landskap, Ian mm.

Programmet ar framtaget pa ideell basis och kostnaden for programmet ar
darfor satt till endast 200 kr. Det kan
bestiillas fran Sveriges Mykologiska
Forening genom att satta in 200 kr pa
pg 443 92 02-5. Ange namn och adress
samt skriv "Find of Nature" pa talon gen.
Programmet levereras pa en CD-skiva.

En kraftfull funktion for sokning/urval
finns. Funktioner finns for utskrift av
olika listor och liven for utskrift av
20

tade som lektor i Gavle mellan 1891
och 1901 och hans son S Arnell var
rontgenliikare i Gav le fran 1920-talet
till1960. Om des sa bada bryologer kan
man lasa mer i en separat artikel i detta
hafte. For att kunna dra ytterligare ett
litet stra till utforskandet av Gastriklands mossflora forlade Mossornas
Vanner exkursion hit. Jag bar forsokt
sammanstalla det jag kunde hitta som
var publicerat om mossfloran i Gastrikland. Kanner du till ytterligare alster sa vore jag tacksam om du kunde
meddela referensen till mig under ovanstaende adress.

An excursion to the Swedish province
of Giistrikland in the autumn of 1999 is
reported. Preissia quadrata, Scapania
apiculata, Bartrarnia ithyphylla, Bryum
marratii, Callicladium haldanianum,
Calliergonella lindbergii, Drepanocladus (Campylium) polygamus,
Dicranum viride, Isothecium alopecuroides, Oxystegus tenuirostris, Platygyrium repens, Syntrichia (Tortula)
ruralis and Warnstorfia tundrae are
reported as new to the province of
Giistrikland.

Exkursionen borjade med ett av russinen i den gastrikiska kakan: en fuktig
blandskog med inslag av adla 16vtrad
dar Peter Andreasson tidigare hittat
Dicranum viride som ny for Gastrikland (Andreasson 1999). Arten har
fragila bladspetsar som latt faller av vid
beroring. Till var stora gladje aterfann
vi arten och hittade den pa ytterligare
en ek. Denna lokal bj6d aven pa fler
r6dlistade mossor. Har vaxte Neckera
pennata pa flera trad. En siillsynt levermossa som kraver fluktation i vattenstandet ar Scapania apiculata.
Denna hittades pa ett antal stockar i
lagre partier. Dar hittades iiven Herzogiella turfacea, en sumpskogsart som
vaxer pa humus eller fuktig ved. Redan hiir fick vi liven se Gastriklands

Under en helg i september 1999 besoktes Gastrikland av Mossornas Vanner.
Denna hostexkursion bevistades av 16
mossvanner fran Lund i s6der till Umea
i norr. Birgitta Hellstrom fick ensam
hrula den gastrikiska fanan h6gt. Vi var
forlagda pa Engeltofta vandrarhem och
gjorde framst exkursioner i trakten
kring Gavle. Ett stort tack riktas till
Peter Stahl, Peter Andreasson och Birgitta Hellstrom som hjiilpte till med tips
pa lampliga exkursionsmal.
Gastriklands mossflora ar relativt daligt undersokt. Bland de bryologer som
dock har besokt Gastrikland hor Hampus Wilhelm Arnell och Sigfrid Arnell,
vilka har exkurerat en bel del i Gavletrakten. H W Arnell bodde och arbe21
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spektakuHira landskapsmossa Climacium dendroides. Pa vagen tilllokalen
hittades liven bl.a. Preissia quadrata
vaxande pa den fuktiga grusvagen.
Sedan besoktes Bulbomurama, ett av
gavletraktens manga rikklirr, for att studera nagra av de arter som ar inskrlinkta
till denna miljo. Birgitta Hellstrom ville
glirna se Hamatocaulis vernicosus och
efter visst letande hittades den. Tillf<ille
gavs att jamfora denna art med den i
rikkarr mycket rikliga Scorpidium
cossoni. Andra rikkarrsarter letades
fram sasom Moerckia hibernica, Campylium stellatum, Tomentypnum nitens,
He/odium blandowii, Calliergon
giganteum och Cinclidium stygium.
Dagen avslutades i en sumpskog dar det
vaxte rikligt med Trichocolea tomentella. Andra substrat som ved och
socklar med humus som kravs for att
en sumpskogsmossflora skall bli riktig
artrik saknades dock. Med denna lokal
sa avslutades den forsta dagen.

tades tillsammans med den vanligare
Preissia quadrata i karret. Pa lokalen
hittades tva Bryum-arter med trubbiga
blad, dels rikkarrsarten Bryum neodamense och dels havsstrandsarten Bryum
marratii. For att skilja de bada at tittar
man lampligast pa bladkantema, dar B.
marratii saknar kantlist, medan B. neodamense har en kraftig list av flera cellrader.

Efter denna lokal besoktes Utnora rikklirr med kallutfl6den med bleke som
lag alldeles i strandkanten. Den relativt ovanliga Moerckia hibernica hit-

l
1

l

8/admossor
8artramia ithyphylla
8ryum marratii
Callicladium haldanianum (S) reg.nr
854274
Calliergonella lindbergii
Drepanocladus (Campylium) polygamus
Dicranum viride
lsothecium alopecuroides
Oxystegus tenuirostris
Platygyrium repens
Syntrichia (Tortula) ruralis
Warnstorfia tundrae (S) reg.nr 854275

1. Gastrikland; Hedesunda fg;
Kakangsundet; grusvag och fuktig skog
med stort adellovinslag
2. Gastrikland; Staffans fg;
Bultbomurarna; rikklirr
3. Gastrikland; Staffans fg; Algsjon 500
m NO-ut; kalkrik sumpskog

Sondag 19 september 1999

Alia hittade arter

4. Gastrikland; Heliga trefaldighet fg;
Graberget, 600 m NO om Bonan; barrskog. lodytor
5. Gastrikland; Hille fg; Sandstallsviken; rikklirr, havsstrand
6. Gastrikland; Hille fg; Testeboan
strax NO om bron N om Brannsagen;
strandskog, strander block i a

I Appendix 1 foljer en lista over vilka
arter som hittades pa de besokta lokalema. Om nagon exkursionsdeltagare
har ytterligare fynd men ej meddelat
des sa gar det bra att skicka dem till mig
sa for jag in dem under Bryologiska
Notiser.

Nya arter tor Gastrikland

l

Referenser

Foljande arter hittades nya for Gastrikland, jamfort med de som tas upp av
Soderstrom (1995, 1996 & 1998). Belagg for vissa av dessa arter har lamnats till Naturhistoriska riksmuseet (S).
Dessa har markerats med museets registreringsnummer efter arten. Om nagon skulle ha belagg av nagon a:v de
ovriga artema uppmanas vederborande
att sanda in des sa till N aturhistoriska
riksmuseet.

I

Levermossor

I

Preissia quadrata (S) reg.nr 854273
Scapania apiculata (S) reg.nr 854272

I
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Lokaler
Lordag 18 september 1999

Som storstilad final besoktes
Testeboan. Dichelyma capillaceum har
tidigare hittats vid trakterna av
Oslattfors. Efter visst letande och examinering av manga exemplar av
Dichelyma falcatum lyckades
Kristoffer Rylander till slut hitta ett
mindre hestand av Dichelyma
capillaceum och kunde foga ytterligare
en aktuell lokal till de redan kanda.
Ephemerum serratum, en mycket liten
mossa som vaxer pa bar jord och vars
forgrodd skvallrar om dess forekomst,
hittades av Henrik Weibull.
Under exkursionen deltog Annika Forslund, Leif Appelgren, Lisbeth Bemtsson, Per Darell, Helena Gralen, Tomas
Hallingback, Birgitta Hellstrom,
Kristoffer Rylander, Olle Holst, Bo
Karlsson, Johanna Johansson, Eva
Jonsson, Niklas Lonnell, Rafael
Waters, Henrik Weibull, Karin Wiklund och Henry Akerstrom.

Forsta lokalen pa sondagen blev det
endast ett kort stopp vid Graberget strax
N om Bonan da tillgangligheten var
nagot nedsatt pa grund av ett rejalt
stangsel. Dicranum flagellare vaxte
dock utmed en pa stig pa hallmarken.

r

Andreassen 1999. Stamkvastmossa funnen i
lanet! Viixter i Halsingland och Gastrikland
17(3}:34.
SOderstrom, L. (ed.) 1995. Preliminary
distribution maps of bryophytes in Norden.
Vol. 1 Heptaicae and Anthocerotae.
Mossornas Vanner, Trondheim.
SOderstrom, L. (ed.) 1996. Preliminary
distribution maps of bryophytes in
Northwestern Europe. Vol. 2 Musci (A-I).
Mossornas Vanner, Trondheim.
Soderstrom, L. (ed.) 1998. Preliminary
distribution maps of bryophytes in
Northwestern Europe. Vol. 3 Musci (J-Z).
Mossornas Vanner, Trondheim.
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Appendix 1. Artlista for mossor som hittades vid Mossornas Viinners exkursion till
Giistrikland i september 1999. Arterna som hittades pa de sex lokalerna (angivna med
siffrorna 1-6, se texten) anges med Xi tabellen. Dessutom anges de arter som finns med
pa den nationella rodlistan (RL2000) och de arter som inte uppgivits for Giistrikland av
Soderstrom (1995, 1996 & 1998).
LEVERMOSSOR
1 2 3 4 5 6
RL2000 Ny for Gstr
Anastrophyllum hellerianum
X
NT
Aneura pinguis
X X
X X
Barbilophozia attenuata
X
X
X
Barbilophozia barbata
X X
X
Barbilophozia hatcheri
X
Blasia pusilla
X
Blepharostoma trichophyllum
X
X
X
Calypogeia integristipula
X X X
Calypogeia muelleriana
X
X
Cephalozia bicuspidata
X
Cephaloziaella divaricata
X
Cephaloziella sp.
X
Chiloscyphus pallescens /polyanthos
X
X
Chiloscyphus profundus
X
X
X
Frullania dilatata
X
X
Geocalyx graveolens
X
Jungermannia gracillima
X
Jungermannia leiantha
X
X
X
Jungermannia pumila
X
Lejeunea cavifolia
X
Lepidozia reptans
X X X
X
Lophozia longidens
X
X
Lophozia ventricosa/silvicola
X X
Marchantia polymorpha
X
Marsupella emarginata
X
Metzgeria furcata
X
X
X
Moerckia hibernica
X
X
Nardia geoscyphus
X
Pellia endiviifolia
X
X
Pellia epiphylla
X
Plagiochila asplenioides
X X X
X
Plagiochila porelloides
X
X
X
Preissia quadrata
X
X
NY
Ptilidium ciliare
X X
X
Ptilidium pulcherrimum
X
X
X
Radula complanata
X
X
Riccardia latifrons
X
Riccardia palmata
X
Scapania apiculata
X
vu
NY
Scapania irrigua
X
Scapania lingulata
X
Scapania mucronata
X
Scapania undulata
X
Trichocolea tomentella
X
NT
Tritomaria quinquedentata
X
X
24

1 2
BLADMOSSOR
Abietinella abietina
Amblystegium serpens
X
X X
Andreaea rupestris
Anomodon longifolius
X
Antitrichia curtipendula
X
Atrichum tenellum
X
Atrichum undulatum
Aulacomnium androgynum
Aulacomnium palustre
Barbula convoluta
X
Barbula unguiculata
Bartramia ithyphylla
Brachythecium albicans
Brachythecium erythrorrhizon
Brachythecium oedipodium
X
Brachythecium plumosum
Brachythecium populeum
X
Brachythecium reflexum
X
Brachythecium rutabulum
Brachythecium salebrosum
Brachvthecium starkei
Brachythecium velutinum
Breidleria pratensis
X
Bryum argenteum
Bryum caespiticium
Bryum capillare
Bryum flaccidum
X
Bryum klinggraeffii
Bryum marratii
Bryum neodamense
Bryum pseudotriquetrum
X
Callicladium haldanianum
Calliergon cordifolium
Calliergon giganteum
X
Calliergonella cuspidata
X
Calliergonella lindbergii
X
Campyliadelphus (Campylium) elodes
X
Campylium protensum
X
Campylium stellatum
X
Campylophyllum (Campylium) sommerfeltii
X X
Ceratodon purpureus
Cinclidium stygium
X
Cirriphyllum piliferum
X
X X
Climacium dendroides
Cratoneuron filicinum
Cynodontium strumiferum
Dichelyma capillaceum

3 4 5 6
X
X
X
X
X

RL2000 Ny for Gstr

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

NY

X
X
X X
X
X

NY

X X
NY

X

X
X

X
X X X
X
X
X
X
X
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X
X
X
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BLADMOSSOR
Dichelyma falcatum
Dicranella varia
Dicranum bonjeanii
Dicranum flagellare
Dicranum fuscescens
Dicranum majus
Dicranum montanum
Dicranum polysetum
Dicranum scoparium
Dicranum spurium
Dicranum viride

1 2
X
X

5

6
X

RL2000 Ny_ for Gstr

X
X

X
X X X
X
X
X
X X
X

X
X
X

X
X
X
X

X

EN

X

DreQanocladus (Cam!)Yiium) Qolygamus

Encalypta streptocarpa
Ephemerum serratum
Eurhynchium pulchellum
Fissidens adianthoides
Fissidens osmundoides
Fissidens pusillus
Fissidens taxifolius
Fontinalis antipyretica
Fontinalis dalecarlica
Funaria hygrometrica
Grimmia hartmanii
Grimmia muehlenbeckii
Hamatocaulis vernicosus
Hedwigia ciliata
Helodium blandowii
Herzogiella seligeri
Herzogiella turfacea
Hylocomium splendens
Hypnum cupressiforme
Hypnum pallescens
lsopterygiopsis pulchella
lsothecium alopecuroides
Leucodon sciuroides
Mnium hornum
Neckera pennata
Oncophorus wahlenbergii
Orthotrichum gymnostomum
Orthotrichum obtusifolium
Orthotrichum speciosum
Oxystegus tenuirostris
Paraleucobryum longifolium
Plagiomnium affine
Plagiomnium elatum
Plagiomnium ellipticum
Plagiothecium cavifolium
Plagiothecium curvifolium

3 4

X

NY
NY

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

NT

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
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NY

vu
NT
NY

BLADMOSSOR
Plagiothecium denticulatum
Plagiothecium laetum
Platygyrium repens
Pleurozium schreberi
Pogonatum urnigerum
Pohlia cruda
Pohlia nutans
Polytrichastrum formosum
Polytrichastrum longisetum
Polytrichum juniperinum
Polytrichum piliferum
Pseudobryum cinclidioides
Pseudo-calliergon trifarium
Pseudoleskeella nervosa
Pterigynandrum filiforme
Ptilium crista-castrensis
Pylaisia polyantha
Racomitrium aciculare
Racomitrium heterostichum
Racomitrium lanuginosum
Racomitrium microcarpon
Rhizomnium punctatum
Rhodobryum roseum
Rhytidiadelphus squarrosus
Rhytidiadelphus subpinnatus
Rhytidiadelphus triquetrus
Sanionia uncinata
Schistidium agassizii
Schistidium apocarpum s.lat.
Schistidium maritimum
Schistidium papillosum
Schistidium rivulare
Scorpidium cossoni
Scorpidium scorpioides
Sphagnum capillifolium
Sphagnum girgensohnii
Sphagnum squarrosum
Sphagnum teres
Sphagnum warnstorfii
Splachnum ampullaceum
Syntrichia (Tortula) ruralis
Tetraphis pellucida
Thuidium sp.
Tomentypnum nitens
Tortella tortuosa
Tortula (Pottia) truncata
Warnstorfia tundrae

1 2

3 4 5

X
X

X
X X X

6
X

RL2000 Ny_ for Gstr

X
X

NY

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

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

NY

X
X

X
X
X

X

NY
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Protokoll fort vid foreningen Mossornas Vanners
arsmote i Solvesborg den 6 maj 2000
Narvarande: Jan Andersson, Leif
Appelgren, Per-Arne Arulf, Lena
Danius, Per Darell, Helena Gralt~n, Olle
Holst, Conny J acobsson , Berti I
Jannert, Gerhard Kristensson, Allan
Nicklasson, Niklas Lonnell, Peter
Thorestrom, Henrik Weibull, Karin
Wiklund.
§ 1.

Foreningens ordforande forklarade arsmotet oppnat.

i kostnaderna for produktionen av
Myrinia.
§8. Revisionsberattelsen upplastes.
Foreningens revisor lat meddela att han
ar nojd med hur rakenskaperna skotts.
§9. Foreningens verksamhetsberattelse for 1999 gicks igenom. Besl6ts att
lagga ut den pa foreningens hemsida.

§ 15. Ovrigt. Redaktionen fOr Myrinia
diskuterades. Lars Hedenas och Lars
Soderstrom har avsagt sig uppdraget
fran vol. 10, d. v.s. arsskiftet 2000/2001.
Henrik W. far i uppdrag att foresla en
ny redaktion. Flera intresserade finns.

vaer. Styrelsen far i uppdrag att utreda.
Langexkursioner diskuterades ocksa.
§16. Ordforanden forklarade motet
avslutat kl. 21.15.
Olle Holst Gerhard Kristensson

Hastens exkursion blir till Umea 2124.9. Forslag till varen ar Dalsland.

Sekreterare Justeringsperson

Behovet av kurser diskuterades. Det
finns onskemal om kurser pa olika ni-

§ 10. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet for det gangna aret.

§2. Dagordningen genomgicks och
godkandes med andringen a,tt § 13 (genomgang av verksamhetsberattelsen)
flyttades till efter §8 (genomgang av
revisionsberattelsen)

§ 11. Till styrelse valdes Henrik Wei-

bull ordf6rande, Helena Gralen viceordforande, Olle Holst sekreterare,
Karin Wiklund kassor, Niklas Lonnell
exkursionssekreterare, Kristoffer Rylander ledamot och Niklas Bengtsson
forsaljningsansvarig.

§3. Till motesordforande valdes
Henrik Weibull.
§4. Till motessekreterare valdes Olle
Holst.

§ 12. Till revisor valdes Urban Gunnars-

son och till revisorsuppleant valdes Nils
Cronberg

§5. Tilljusteringsperson valdes Gerhard Kristensson.

§13. Till valberedning utsags Tomas
Hallingback och Gerhard Kristensson.

§6. Foregaende protokoll gicks igenom och godkandes.

§14. Gerhard K. ger en lagesrapport
kring Goteborgsinventeringen. Inventeringen ar slutford och en arbetsgrupp
har paborjat sammanstallningen. En
tidsplan saknas dock.

§7. Kassoren lat meddela att foreningens ekonomi ar mycket god. Trots
detta beslots att hoja arsavgiften till
70:- pa grund av forvantande okningar
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Aktuella aktiviteter

Hostexkursion till Skane
22-23 september 2001

Nic Kruys, 090 - 786 98 37
(nic.kruys @resgeom.slu.se)

Pa denna plats kommer vi lista
kommande handelser som kan vara av
intresse for mossintresserade. For
eventuella forandringar hanvisas till
respektive kontaktperson eller till
foreningens
hemsida:
http://
home6.swipnet.se/-w-65640/index.htm

Nationella exkursioner

fint omrade aven denna sasong. Kontaktperson: Henrik Weibull, 018-50 61
59 (Henrik. Wei bull @nvb.slu.se)
Sondagen den 19 augusti samlas vi
klockan 9 vid parkeringen pa Villavagen 6 (norra delen av botaniska tractgarden) fOr en heldagsexkursion nagonstans i Uppland. Hor gama av dig innan
sa vi vet bur manga bilar som behOvs ..

Lordag den 25 augusti - Vi besoker
nagot ekonomiskt kartblad med myrar
och skog.

Under helgen kommer vi att ga i Stig
Waldheims fotspar och leta efter diverse ovanliga jordmossor i ett hOstligt
Skane. Millet med exkursionen ar att
aterfinna Atrichum angustatum, som
bar sin svenska huvudutbredning i
denna region, men som tyvarr inte setts
pa over 50 ar!

Lordag den 29 september- Vi besoker
nagot ekonomiskt kartblad utmed
kusten. Om vi bar tur kanske vi kan
hitta Fossombronia incurva eller
Riccardia incurvata.

Anmal dig SENAST 19 AUGUST! till:

Hostexkursion 2001 till norra Skane
22-23 september (se separat artikel till
bOger). Under helgen exkurerar vii Stig
Waldheims fotspar. Ett av huvudsyftena
ar att forsoka aterfinna Atrichum
angustatum som inte setts i regionen
pa over 50 ar. Anmal dig senast 19
augusti till Geir L!i)e, Rackarbergsgatan 42:230, 752 32 Uppsala,
018-50 00 44, geir.loe@ebc.uu.se.

Regionala exkursioner
Uppsala
I Uppsala anser vi oss ha avslutat falt-

inventeringen av langkoraren
"Mossoma i Jurnkil socken". Daremot
kommer vi ha ett antal traffar for att
avsluta arbetet med att artbestamma
garnla kollekter, ga igenom herbariematerial och datalagga uppgiftema. Ar
du intresserad att hjalpa till med det
arbetet sa hOr gama av dig. Daremot
kanner vi behov av att exkurera i nagot

Vmea

Skane

Till hOsten planerar vi att gora atminstone tva exkursioner. Vara exkursioner
ar upplagda sa att vi besoker nagra
intressanta lokaler inom ett ekonorniskt
kartblad och gor en total artlista. 100
arter per ekonomiskt blad brukar vara
den undre gransen. Sedan beror det pa
om man hittar intressanta branter, rikare myrstrak, odikade skogsbackar, lovinslag mm. Under vintem gar vi sakta
men sakert igenom herbariet och gor
en del kontrollbestarnningar av gammalt material. Nya arter for kommunen
hittas ibland, men oftast kortas listan
efter en herbariekvall. Det finns en bel
del som inte ar korrekt bestamt.

Sondagen den 14 oktober. Exkursion
till Listarumsasen pa bsterlen. Klassisk
geologisk lokal med blottningar av
alunskiffer och kalksten i stenbrott och
skamingar vid Flagabroan. Artrik lundflora och orkidekarr. Mossfloran tycks
dock inte studerats narmre.

Kontaktpersoner:
Kristoffer Rylander, 090- 71 93 10
(kristoffer.hy lander@ irrblosset.se),
Bege Jonsson, 090- 570 85
(bege@eg.umu.se) och
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Geir L!i)e
Rackarbergsgatan 42:230
752 32 Uppsala
018-50 00 44
geir.loe@ebc.uu.se
Meddela bur du tanker ta dig till
exkursionen, nar du anlander och om
du behOver ovemattning. Om du bar bil
ange i sa fall bur manga lediga platser
du bar for transporter under exkursionsdagama.

Sondagen den 11 november. Exkursion till Krageholmssjon. Vi besoker
gammal adellovskog i anslutning till
sjon.
Sarnling: Botaniska tradgarden i Lund,
parkeringen vid Tunavagen 09.00.
Medtag matsack och lupp! Vid handelse av sammanhangade snotacke
installes exkursionen. Foranmruan till
exkursionerna ar obligatorisk. Kontakta: Nils Cronberg (tel 046-20 09 25)
eller Gerhard Kristensson (tel 046-20
21 85)

Lastips
Waldheim, S. 1947: Kleinmoosgesellschaften und Bodenverhaltnisse in
Schonen. Botaniska Notiser Supplement 1:1.
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Gissa mossan, 11: 1

Bryologiska dementier 2

Kanner du igen mossan som pryder
Myrinias omslag? Nedan syns en teckning av den i ungefar naturlig storlek.
Skriv ner ditt namnforslag och skicka
det till Henrik Wei bull, Blodstensvagen
13, 752 58 Uppsala, eller skicka det
med e-post till

Niklas Lonne/1, Pontonjarg. 49, 112 37
Stockholm, nik/as./onne/1@ telia. com

Two earlier published collections of
Dichelyma capillaceum are denied
after checking the material.
Har kommer nagra korta dementier till
tidigare publicerade mossfynd.
Teckning av arten se sid. 31 .

Gissa.Mossan@ swipnet.se
Dichelyma capillaceum

Som beloning far en slumpvis dragen
vinnare valja ett valfritt sartryck ur foreningens samlingar. Vinnaren presenteras i komrnande nummer av Myrinia.

Kalla: Ivarsson (1957). BOHUSLAN:
Ockero: Hono-Klava, leg. Ivarsson
1946. Tomas Hallingback har ombestamt kollekten till Warnstorfia fluitans. Materialet fOrvaras hemma hos
insamlaren i Boras.
Dichelyma capillaceum

Kalla: Krusenstjerna (1964). UPPLAND: Roslagsomr: Lanna, leg.
Ad1erz 1878. Lars Hedenas har ombestamt kollekten i Naturhistoriska riksmuseets samlingar (S, reg. nr B54276)
till Drepanocladus longifolius (=D.
capillifolius).

Referenser
lvarsson, R. 1957. Bidrag till Bohuslans flora.
Svensk Botanisk Tidskrift 51:558-562.
Krusenstjerna, E. v. 1964. Stockholmstraktens
mossor. Botaniska sallskapet i Stockholm,
Stockholm.
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MYRINIAs redaktion och instruktioner till forfattare
Manuskript pa papper: Skri v pa vitt A4papper med 2,5 em marginaler runt om.
Skicka in tva papperskopior av manuskriptet till Henrik Weibull.

Henrik Weibull, Blodstensv. 13,
752 58 Uppsala, 018-50 61 59,
Henrik.Weibull @nvb.slu.se.
Niklas Lonnell, Pontonjarg. 49,
112 37 Stockholm, 08-654 81 29,
niklas.lonnell@ telia.com.

Borja alltid manuskriptet med titeln pa
artikeln, fOljt av namn och adress pa
forfattaren/fOrfattama. I slutet pa artikeln ska eventuell citerad litteratur
samlas under rubriken "Referenser".
Har ska endast finnas sadan litteratur
som namns i artikeln och omvant ska
all litteratur som namns finnas med.
Figurer (d. v.s. teckningar, kartor och foton) numreras 1, 2, 3, etc. Figurtexter
skrivs pa separat sida i slutet. Tabeller
numreras pa samma satt och placeras
alla i slutet. Har du nagra fragor ar du
valkommen att hora av dig till redaktionen. Om du sa vill kan redaktionen
skriva en kort sammanfattning pa engelska. Anvand inga formateringar (fet,
kursiv m.m.) eller andra finesser i
ordbehandlingsprogramrnet om du skriver pa dator.

Conny Jacobson, Kavallerivagen 2 H,
186 50 Vallentuna, 070-620 47 03,
ConnyJ @passagen.se.
/nstruktion till f6rfattare

Vi accepterar manuskript skrivna pa
dator eller skrivmaskin. Eftersom det
redaktionella arbetet underlattas betydligt om vi far manuskripten via dator
viii vi gama att den som har tillgang
till dator anvander denna mojlighet.
Manuskript digitalt: kontakta Henrik
Weibull innan du skickar over nagot
digitalt material. Skicka inte stora filer
(over 500 kB) med e-post utan att ha
fatt klartecken fOrst. Vi kan ta emot bl.a.
filformaten RTF (Rich Text Format)
och Microsoft Word 97. Om du inte har
mojlighet att anvanda e-post kan vi ta
emot bl.a. 3,5" disketter for PC, CD-R
och CD-RW (max 700 MB). Om du
kontaktar oss viae-post rakna inte med
att ditt e-brev kommit fram forran du
fatten bekraftelse fran oss.

MYRINIA utges 4 ganger om aret.
Manusen ska vara oss tillhanda senast
1/2, 117 eller 1111. Alla manuskript
skickas till Henrik Weibull (adress
ovan).
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