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Mossglimtar fran Sydafrika
KJistofferHyfander, iwans vag 83, 907 EfJ Umea,

Nu skall vise vad det har kan vara?
Det ser ut som en Bazzania. (Del
I had the opportunity to visit South visade sig stamma bra in pa Bazzanic.
Africa for a period of four months nitida, den ena av tva "Bazzanior" ti2000-2001 . Here I give a personal digare kand fran Kap-provinsen.) Har
glimpse of hmv it can be for a nere i backkanten vaxer en Fissidbryologist from Sweden to meet a ens det ar ju belt klart! Men jag sag
new flora. Many genera are the same ju i floran att de var manga ocll
as in Europe and there is at least fickmossorna brukar ju inte vara sa
some bryological literature, both latta. (Under mikroskopet med Magill~
modern and old. The task of flora (Magill 1981) uppslagen bredvid:
surveying forest bryophytes is thus ej pytteliten- bladceller ej valdigt tunnnot invincible. Difficulties arise vaggiga och halvgenomskinl iga- inger
where the literature fails and the kantlist- bladskivan med dubbla eel lanomenclature is a mishmash of diffe- ger. Det ger Fissidens fascicularis rent names. In this paper I also give jaha det gick ju ganska latt). Nu skall
some examples oflvhich genera that vi se vad det ar som vaxer pa del
are in common with genera in har blocket. Det ser ut som en
Sweden, and which fam ilies and ge- Lejeunea cavifolia ungefar. (Hoppnera that were new to me. The pattern san, det fi nns visst 54 arter i fami ljer:
of bryophyte occurrence in forests Lejeuneaceae i Sydafrika och de fiesta
and fynbos is discussed briefly and ar kanda fran Kap-provinsen. Om man
the available literature is commented. utgar fran att det ar en Lejeunea koml<!istoffer.hyfarder@eg.umu.~

Forsiiljningsansvarig: Niklas
Bengtsson, August Sodermans vag 4,
756 49 Uppsala, 018-40 10 05
niclas.bengtsson@telia.com
Ledamot: Kristoffer Hylander,
Alvans vag 83, 907 50 Umea,
090-71 93 10,
kristoffer.hylander@irrblosset.se

Jonkershok, Sydafrika. Foto Kristoffer Hylander.
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mer man direkt till L. ecklonii i Amell
(1963). Men vad sager att det inte ar
en Ciliolejeunea capensis eller
Taxilejeunea vallis-gratie? Och vad
ar Lejeunea villaumei som star i checklistan och L. eckloniana ar det samma
sak som L. ecklonii? Det borde det val
vara? Namnskicket i Arnells flora
(Arnell1963) verkar vara delvis forlegat och stammer inte med checklistan
(Perold & van Rooy 1993). Det hela
redde till slut ut sig bra nar jag hittade
en artikel av E.W. Jones (Jones 1974).
Synd att han inte lever langre, da hade
jag fragat om han kunde titta pa enoch
annan Lejeunea-kollekt for att bekrafta
mina bestamningar. Den har arten ar
sa vitt jag forstar i all a fall en tydlig L.
eckloniana. Den bar pleurokarpen
borde inte vara sa svar att fa ett
namn pa, med sa tydligt och speciellt forgreningsmonster. Den ar ju
sa vanlig ocksa, bade pa block och
pa tradbaser. (Det var knepigare an
vantat - inget passar riktigt bra.) Det
som verkar ganska bra i Sims flora fran
1926 blir forvirrat nar jag tittar i
herbariet (Bolus herbarium pa University of Cape Town). Mycket av det som
ligger under Rhynchostegiella zeyeri
ar forvisso samma sak somjag har hittat, men ar typmaterialet ( som rakar
fmnas hiir) verkligen det? Kanske, kanske inte, men iir det verkligen en art ur
familjen Brachytheciaceae over huvud
taget eller ar det istallet en Isothecium?

Ja, varfor inte, men det finns ingen sadan beskriven fran Sydafrika ...
Ja, sa har kan det ga till nar en nordbc ·
kommer till Sydafrika for att bryologisera. Jag fick mojlighet att besoka Botaniska institutionen pa University ol
Cape Town ( ett av tva universitet i
Kapstaden) fran oktober 2000 till februari 2001. Under denna tid gjorde ja~
en studie pa artrikedomsmonster av
mossor i skogar. Det finns inte sa
mycket skog runt Kapstaden. Den dominerande vegetationstypen ar fynboE
som ar en typ av buskmark, mycket
artrik pa karlvaxter. I raviner pa bergssluttningarna finns dock ofta smala stclk
av skog som brukar klara sig na1
fynbosen brinner med 5 till 40 ars intervall. I dessa skogsfragment inventerade jag mossor i provytor om 1Ox2C
meter. Jag blev forvanad over artrikedomen, Pa Taffelberget som Jigger precis vid Kapstaden hittade jag i genomsnitt 47 mossarter per provyta, vilket
ar ungefar det samma som jag ar van
vid fran backskogar i Medelpad. Pa
andra satt ar dock skillnadema stora.
Pa Taffelberget fanns de fiesta arte1
pa block e11er som epifyter, medan i
Medelpad var det viktigaste substratet
fuktig mark foljt av block. Epifyterna i
en norrlandsk barrskog ar ju inte sa
manga! Pa marken i skogarna pa
Taffelberget fanns inte sa manga
mossor. Pa enstaka platser dar man
hade blottad stord mineraljord kunde

dock ett par Fissidens-arter tacka stora
ytor. Som kuriosa kan namnas att den
vanligaste av dessa kan vara en
obeskriven art. I varje fall finns den inte
i floroma eller checklistan. Den kan ju
dock vara beskriven fran nagot annat
Afrikanskt land eller nag on annan kontinent.
En bryolog fran Norden kanner sig mer
hemma med mossorna i Kapstaden an
en karlvaxtbotanist med blommorna.
Manga familjer och aven sHikten ar
desamma som vi ar vana vid:
Riccardia, Metzgeria, Radula,
Frullania, Lejeunea, Plagiochila,
Chiloscyphus, Jamesoniella, Fissi-

Taffelberget, Sydafrika. Foto Kristojfer
Hylander.

dens, Campy/opus, Tortula, Racomitrium, B1yum, Philonotis, Orthotrichum, Brachythecium, Plagiothecium och Hypnum for att namna
nagra. Arterna iir i de allra fiesta fall
dock andra iin vara. Vanliga arter m
familjer som vi inte har i Sverige iir t.ex.
Hypodontium pomiforme och Syrrhopodon gaudichaudii i familjen
Calymperaceae. Hypodontium ar ett
endemiskt slakte for sodra Afrika och
liknar i fait en stor kuddbildande Torte lie.
med hopskruvade blad. Andra
specialiteer ar t.ex. Wardia hygrometrica som ar enda arten i familjet1
Wardiaceae. Den ar endemisk for sydviistra delen av Kap-provinsen. Man
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hittar Wardia framforallt pa block i
backar och lite storre vattendrag och
den liknar lite en Fontinalis-art. I
Sverige ar vi ju inte sa valfcirsedda med
arter ur familjen Hookeriaceae. I Sydafrika finns atta stycken ur lika manga
slakten varav jag hittade fyra pa Taffelberget. Bland pleurokarpema ar arter
ur familjen Sematophyllaceae vanliga.
Sematophyllum brachycarpum vaxer
som epifyt, S. caespitosum och S.
gueinzii ar vanliga pa block i backar
medan S. dregii finns overallt pa dod
ved och torrare block. Bland levermossorna ar familjen Lejeuneaceae
spannande med manga sma saker i slakten som Taxilejeunea, Leucolejeunea,
Microlejeunea, Drepanolejeunea,
Aphanolejeunea m.fl

Bladmossan Leptodon smithii vaxer
epif}·tiskt i Medelhavsomrddet likaval
sam i Sydafrika. Nar den ar torr rullar
skotten ihop sig pd karakteristiskt vis.

Jag vet inte sa mycket om mossfloran
utanfOr skogarna, men i fynbos sa iil
mossoma (atminstone de flerariga artema) mycket flackvis fi:irekommande
Speciellt galler detta laglandsfynbos
Uppe pa hoga berg okar tackningsgraden av mossor bade pa mark en od
pa block. Det finns iiven en del epif)rte1
pa buskama. Det iir ofta arter ur familjen Orthothrichaceae sasom Orthotrichum subexsertum, lvfacrocoma
tenue och Ulota ecklonii. Ulota
ecklonii iir den enda Ulotan som a1
kiind fran Sydafrika. Den iir endemisk
och endast kand fran Taffelberget och
bergen oster diirom. Pa marken 1
fynbos pa hoga altituder ar Campylopus-arter vanliga. En ny bekantskar
som ar vanlig pa fuktiga hallar och lodytor ar Rhacocarpus pwpurascens i
familjen Hedwigiaceae. Den har manga
tydliga karaktiirer sasom stark1
knottriga langsmala celler, lfmg pasat1
bladspets och en tydlig grupp av
rodaktiga tunnviiggiga bashomsceller
Ett spannande fait dar det siikert finm
mycket att upptacka iir de kortlivadc
artema som man bara hittar pa vinterr
da det ar kallare och fuktigare. I slaktet Riccia ar 43 arter kanda fran Kapprovinsen, men fa har tittat pa de
efemara bladmossorna.
Niir det giiller bestiimningslitteratm
finns framfcirallt fciljande atttillga: Tre
band av fyra har kommit ut fo1
bladmossor (Magi11198l, J987, Magill

& van Rooy 1998) och dessa ar fcir-

stas mycket anvandbara. For pleurokarperna har man bara en flora fran
tidigt 1900-tal att tillga (Sim 1923). I
kombination med den modema checklistan och herbariematerial ar det mojligt att bestamma en hel del. Nar det
galler levermossor finns ett modernt
band om Marchantiidae (Perold 1999)
och forhoppningsvis kommer flera i
framtiden. Sa lange far man halla till
godo med Amell ( 1963). Denna flora
fungerar ganska bra for manga slakten, men betydligt siimre fOr andra.
Det finns en modern checklista over
Sydafrika som ar ett bra hjalpmedelniir
man vill reda ut namnbyten och fa en
overblick over vad som ar kant fran
landet och de ohka provinserna (Perold
& van Rooy 1993). Via Tropical
Bryology Group i British Bryological
Society (http://www.rbge.org.uk/bbs/
tbg.htm) kan man ocksa ladda hem en
nyare checklista over alia Afrikas
bladmossor med angivelse fcir vilka lander de olika arterna ar kanda ifran.
Artbestamning ar valdigt tidsodande
utan bra litteratur. Darrcir ar nog Sydafrika det land i Afrika dar man som
nyborjare kommer fortast framat eftersom det finns en hel del bestarnningslitteratur. Innan det sista bandet av
bladmossor kommer ut kommer dock
pleurokarperna vara knepiga och vissa
slakten av levermossorna ar mycket

svara. Jag har t.ex. inte blivit klok pil
vad jag skall kalla de arter jag hittat i
slaktena Riccardia, Plagiochila ocr
Radula . .Tamfcirt med t.ex. Sverige a1
kunskapen om vilka arter som finns od
vilken utbredning de har mycket bristfallig. Aven en nyborjare kan bidra mec
en he! del. Ak dit, samla och deJa mec
dig av vad du hittat! (Glom dock inte
att det kan behovas tillstand for at1
samla mossorl)
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Sigfrid Arnell - personliga hagkomster
Gillis Een, avdelningen fOrkryptogamtxianik,
Naturhistcxiska riksmuseet, Box &XIJ7, 104 05
Stockhdm, giUis.een@nrm.se [Oversattav Nikfas
LCrreUj

Personal recollections of the Swedish
bryologist Sigfrid Arnell -A friend
and fellow bryologist. This text is a
part of a paper already published in
English by National Botanical Institute, South Africa in Bothalia (Een &
Perold 2000).
Sigfrid Amell var andra generationens
bryolog. Hans far Hampus Wilhelm
Amell, 1848-1932, var en yrkesverksam botanist och larare, medan Sigfiid
var lakare och amatorbotanist. Han
hade inte bara arvt sitt levermossintresse fran sin far, utan aven ett gammalt mikroskop som han an van de bela
sitt liv. Jag minns att jag sag det i hans
arbetsrum. Det var en gammaldags
monokular modell i massing.
Den forsta gangen jag traffade Sigfrid
Arnell var ganska speciell. Det var
sommaren 1954 och jag botaniserade i
Abiskotrakten tillsammans med Herman Persson och William Steere. Tidigt en morgon dok Sigfrid och Olle
Martensson upp utanfOr hotellet. De
hade varit ute bela natten for att bestiga Nissontjarro under den svala delen av dygnet, vilket kan vara klokt sa
langt norr om polcirkeln dar solen aidrig gar ned pa sommaren. De hade le-

Sigfrid Arnell pd stranden av
Mavasjaure niir han och Gillis Een hade
kommit tillbaka till samernas lager for
att liimna tillbaka bdten. Fotografiet
taget 1960 av Gillis Een.

tat efter den arktiskt-alpina Scapania
kaurinii och de hade hittat den i rikliga
mangder liksom aven Scapania
spitsbergensis. Sigfrid gav mig kollekter av bada artema, vilka kom att utgora ett vardefullt bidrag till min privata
referenssamling av mossor. Dagen fore
hade jag insamlat Arnellia fennica
nedanfor hotellet, ett slakte som ar dopt
efter Sigfrids far H.W. Amell.

1960, nar Sigfrid vid 65 ars alder pensionerade sig fran sitt arbete som Hikare, blev vi nara grannar genom att
han flyttade till Bromma utanfor Stockholm, bara ett stenkast fran dar jag
bodde. Vi mottes ganska ofta, da jag
nldfragade honom rorande skandinaviska levermossor. Efter en tid gjorde
vi gemensamma utflykter. Bland annat
foretog vi tillsammans tva langre botaniska resor: en mot polcirkeln och en
mot kraftans vandkrets.
Var forsta gemensamma resa gjordes
pa sommaren 1960 till Pite Lappmark,
Arjeplog socken, trakten av Mavasjaure. Jag hade varit dar tidigare tillsammans med Per Olov Nyman. Under fOrberedelserna infor resan reste
vi Sigfrids gamla talt pa grasmattan utanfor hans bus, vilket drog till sig viss
uppmarksamhet i grannskapet, men vi
fick i alia fall reda pa att det fortfarande
gick att anvanda. Sigfrids fru kallade
oss pojkscouter som aldrig hade blivit

vuxna.
Vart bagage var mycket tungt och vi
var inte intresserade att ga sa langt,
varfOr vi flog upp med ett taxiflygplan
och landade pa sjon Mavasjaure. Pa
plats i samevistet hyrde vi en roddbat.
Att anvanda taxiflyg var ganska ovanligt i Sverige vid denna tid, men gjorde
att vi bekvamt kom till ett omrade dar
fa botanister hade varit fore oss.

Sigfrid var mycket aktiv i fait och all tid
slatrakad, aven under de primitiva fOrhallanden som under denna resa. Han
propsade pa att ro medan jag oste baten. Han vadade genom myrar och besteg berg. Han hade glasogon med tva
par linser. Ett par kunde vikas upp elle1
ned fOr att andra synskarpeavstfmdet.
Han var en krasen samlare och undvek alia vanliga arter.
1960 var ett lammelar ide svenska fjallen. De sma gnagama sprang overallt.
Nar vi motte dem pa en renstig satte
de sig pa bakbenen och skallde pa os~
och vantade sig tydligen att vi skulle
lamna stigen och slappa fram dem. Sigfrid, som var en godhjartad man, hade
problem vatje gang vi skulle sla up]:
taltet, eftersom han inte ville skada dem
eller blockera deras passager. Lamlama
borjade vandra och forsokte aven
simma over sjon Mavasjaure. Tusentals av dem dog i det kalla vattnet och
flot iland dar deras kroppar pa vissa
platser bildade laga asar.
Den andra resan gick till Egypten i december 1961. Under Vivi Tackholm~
ledning samlade vii oknen och pa Nilem
strander, som da fortfarande svammade
over varje ar. Sigfrid var lika hemma i
alia dessa mycket kontrasterande miljoer som i fjallen, vilket visar hans stora
spannvidd.
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Under de forsta tva veckoma akte vi
runt pa sightseeing. Vivi Tackholm visade oss runt till historiska museet, dar
hon berattade om alia de vaxter som
hade lagts in i gravama tillsammans med
faraonernas balsamerade kroppar.
Bade vad de bette pa latin och vad de
symboliserade avhandlades. Hon tog
oss aven till kryddmarknaden/ortmarknaden, dar hon infonnerade oss
om vilken slags mat som kryddorna
anvandes i och vilka orter man skulle
kopa om man ville forgifta sin granne!
Sigfrid hade en mycket bred utbildning
och manga intressen. Han njot av vatje
del av rundturen och var ett mycket gott
sallskap. Han var sarskilt intresserad
av textilier och en av hans fritidsintressen var att knyta ryamattor.
Vivi organiserade alia vara exkursioner
under de foljande veckoma. Hon var
en sardeles kvinna pa manga satt- hon
kom till.Kairo som hustru till den svenska
professom i botanik. Nar han dog ganska ung, tog hon helt enkelt over hans
arbete med bravur. Hon publicerade en
flora over landets karlvaxter "Flora of
Egypt" och skaffade sig manga vanner
overallt. !bland var hon med pa
exkursionema tillsammans med sina
studenter av vilka manga var kvinnor,
vilket var ovanligt i muslimska lander
vid denna tid.
Var resa till Egypten gjordes bara nagra
ar innan bygget av Assuandammen

avslutades. Nilen hade fortfarande sina
arliga oversvamningar och vattennivan
bOll precis pa att sjunka i december nat
vi var dar. Lerbankama boll pa att torka
upp och spricka. Jag har livliga minnen
av hur Sigfrid halkade omkring i leran i
sin jakt efter arter i slaktet Riccia. Han
fann ocksa manga arter i detta slakte,
bl.a. Riccia frostii . Jag tog fotografiet
av de vackra monster som bildades i
leran. Dessa diabilder har jag deponerat vid Naturhistoriska riksmuseets avdelning for kryptogambotanik i Stockholm. Detta ar bara ett exempel pa en
biotop for mossor som har totalforstort~
under var livstid. Sigfrid publicerade sina
fynd nagra ar senare (Amell 1963a).
1962 arbetade jag med teknisk utveckling av vissa processer inom sockerrorsindustrin. Jag gjorde bland annat en lang

Riccia sorocarpa. I Sverige iir Riccia
sorocarpa den vanligaste arten i sliiktet,
men bdde i Egypten och i Sydafi·ika jinns
iltskilliga andra arter. Foto Niklas
Lon nell.

resa som tog mig till Natali Sydafrika,
till Mauritius och Reunion pa ogruppen
Maskarenema samt till Queensland i
Australien. Jag samlade sa mycket
mossor jag kunde pa helger och insprangda semesterdagar. Vid den hiir
tiden hade Sigfrid i stort sett fardigstallt
sin flora "Hepaticae of South Africa"
(Amell1963b). Innanjag reste till Sydafrika hade Sigfrid och Herman Persson inprantat i mig att ingen bryolog pa
mycket lange hade besokt Maskarenerna. Saledes bestamde jag mig fOr att
ta en vecka ledigt for att m1gotsanar
lara kanna mossfloran och kunna samla
mer systematiskt pa de tva oama.
Pa den tiden skickade jag alltid hem
mina extraskandinaviska samlingar till
Herman Persson pa Naturhistoriska
riksmuseet i Stockholm. Det besparade
mig en hel del problem med tull och
annat. Vid det har tillfallet kastade sig
Sigfrid over kollekterna sa snart de
hade anlant, sorterade ut alla
levennossor och borjade artbestamma
dem. Detta resulterade efter en relativt kort tid i en publikation (Arnell1965)
som blev hans sista. Langt senare fick
jag veta att Sigfrid hade borjat !a problem med ogonen, vilket kan forklara
hans iver att bli klar med detta arbete
och aven varfor manga levennossexperter, som vid senare tillfallen har
granskat kollekterna, har kommit till
andra slutsatser.

Sigfrid skrot aldrig, men han var mycke1
stolt over vad han hade astadkommit.
Jag minns nar vi skrev vara narnn i en
gastbok vid samevistet vid Mavasjaure.
Han skrev efter sitt namn: "Dr. med.
och Dr. phil. hon. c." d.v.s. medicine
doktor och filosofie hedersdoktor. Jag
vet inte om renskotama som forestod
vistet, blev imponerade, men andra besokande kanske blev det.
Sigfrid var otroligt godmodig. Jag minn~
en regnig dag pa stranden av
Mavasjaure. Sigfrid hade ett gammaldags spetsigt tiilt med hOgt i tak, till formen som en samekata. Vi brukade alltid anvanda detta som kok vid dalig
vaderlek. Denna speciella dag lyckades jag att valta bade spritkoket och
karlet med kokande tevatten. Taltet blev
ytterst fuktigt och otrevligt. Sigfrid sade
inte ett ont ord om detta, trots att del
var han som skulle ovematta dar. Nasta
morgon sken solen och vi kunder torka
ut taltet.
Sigfrid studerade aven mina kollektet
fran Queensland, vilket resulterade i tva
for vetenskapen nya arter (Arnell
1963c). Typmaterialet var deponera1
vid herbariet vid Uppsala Universitet.
Under minga ar kunde inte detta aterfinnas. Forklaringen var antagligen at1
Sigfrid flyttade till Uppsala, dar han dog
1970, och hans privata herbarium donerades till universitet, dar det fOrvarades separat. Det var relativt nyligen

Myrinia -11 :2

som Lars Soderstrom lyckades aterfinna
typmaterialet for dessa bada arter.
Sa bar rrilnns jag Sigfrid Amell. Ar och
andra detaljer kan vara nagot felaktiga,
men jag har forsokt teckna ett sa riktigt portriitt som mojligt av en mycket
god van.
Ovanstaende text iir en fOrkortad version av den som publicerades pa engelska i Sydafrika (Een & Perold 2000).
Ett varmt tack till forfattama och National Botanical Institute i Sydafrika for
tillstand att publicera detma artikel i
Myrinia.

Referenser
Arnell, S.W. 1963a. Some hepatics new to Egypt.
Botaniska Notiser116: 7-10.
Arnell, S.W. 1963b. Hepaticae of South Africa.
Swedish Natural Science Council, Stockholm.
Arnell, S.W. 1963c.Two new hepatics from
Queensland. Svensk Botanisk Tidskrift57: 190--

192.
Arnell, S.W. 1965. Hepaticae collected by Mr. Gillis
Een in Mauritius and Reunion in 1962. Svensk
Botanisk Tidskrift59: 65--84.
Een, G. & Perold, S.M. 2000.1n memory of S.W.
Arnell, Hepaticologist. Bothalia 30: 218-220.

Bladmossan Leptodon smithii viixer epifYtiskt i Medelhavsomrddet likaviil som i
Sydafrika. Skott och blad av arten. Habitusbild finns pd sid 4.

Sigfrid Arnells insatser for kannedomen om
levermossorna i Sydafrika
S.M Perdd, National Botanical Institute, Private
BagX101, rx.xJ1 Pretrxia, Sydafrika[Oversattav
Nil<ias Li5nne6]

A discussion about the significance
of the work by the Swedish bryologist Sigfrid Arnell, to the knowledge of
hepatics in South Africa. This text is
a part of a paper already published
in English by National Botanical Institute, South Africa in Bothalia (Een
& Perold 2000).
Den framstaende
argentinske
levermosskiinnaren Hassel de
Menendez ( 197 6), noterade att Am ells
flora "Hepaticae of South Africa"
(Ame111963) var en anviindbar botjan
till studier av levermossor i denna del
av viirlden. Hon medgav dock att det
fanns enormt mycket kvar att gora.
Eftersom Arne lis nanm och personalia
olyckligtvis inte kom med i Gunn &
Codds ( 1981) "Botanical exploration of
Southern Africa" har jag over aren forsokt att skaffa fram information om
honom. Jag blev senare informerad att
en nekrolog tillsarnrnans med en lista
over hans publikationer som rorde
levermossor publicerades av Martensson (1972).
Eftersom det har varit 30-ars jubileum
av Sigfrid Amells dod 26 oktober 1970,
verkar det passande att hylla hans botaniska insatser i sodra Afrika, som han
besokte 1951 och som kulminerade i

manga artiklar och ovanniimnda bok.
Utan Amells insatser, som gjordes pa
fritiden och pa egen bekostnad, skulle
det funnits fog a att bygga vi dare pa fot
varje sydafrikansk levermosskiinnare
som komma skulle. Hans arbete hm
blivit kritiserat, ibland ganska hart, men
man bor ha i minne att som liikare visste han vad prognosen var for sin
Parkinsons sjukdom och hur begriinsad
hans tid var. Till yttermera visso forsiimrades iiven hans syn. Uppenbarligen, efter 1965 blev han sa satt ur spel
att han inte liingre var i stand att iigna
sig at vetenskapligt arbete (Martensson
1972).
Ovanstaende text ingar i en artikel som
publicerades pa engelska i Sydafrika
(Een & Perold 2000). Ett varmt tack
till forfattama och National Botanical
Institute i Sydafrika for tillstand att publicera derma artikel i Myrinia.

Referenser
Arnell, S.W. 1963. Hepaticae ofSouth Africa.
Swedish Natural Science Council, Stockholm.
Een, G. & Perold, S.M. 2000.1n memory of S.W.
Arnell, Hepaticologist. Bothalia 30: 218-220.
Gunn, M. &Codd, L.E. 1981. Botanical exploration
ofsouthern Africa. Balkema, Cape Town.
Hassel de Menendez, G.G. 1976. Taxonomic
problems and progress in the study of the
hepaticae. Journal of the Hattori Botanical
Laborcd01}'41: 19-36.
Martensson, 0. 1972. Obituary: Sigfrid W. Arnell
1895-1970. Journal ofBryology 7: 239-242.
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Plagiothecium latebricola (alsidenmossa)
norrut?
KlistafferHy/ander, A/vans vag 83, 907 EJJ Umea,
Msl.offer.hj1arder@eg.umu.se

Seven new localities ofPlagiothecium
latebricola are reported, including
new records for the provinces of
Medelpad, Jiimtland, Angermanland
and Lycksele lappmark. Is the species overlooked or are the new
findings a sign of an expanding distribution? There were only one small
population at each locality which
could indicate a quite recent
colonisation, but the lack of
investigations in the inner parts of
northern Sweden suggest that many
species could be very overlooked.
Det ar ganska latt att gora intressanta
mossfynd. Kunskapen om artemas utbredning i vart land ar ju langt ifran fullstandig aven om Sverige tillhor ett av
de lander i varlden med den bast utforskade mossfloran. Ofta tolkar jag
fynd av arter utanfor deras huvudsakliga utbredningsomrade som ett tecken
pa hur daligt utforskad mossfloran ar.
Det kan ocksa vara en tillf<illig population som kanske finns nagra ar och
sedan forsvinner. Men det kan ju ocksa
vara sa att utbredningsomraden for arter okar eller minskar pa grund av t.ex.
svangningar i klimatet. Forklaringar av
det slaget har foreslagits pa flera hall.

pa vag

Ett mil dare klimat de senaste artionden
skulle kunna vara en fOrklaring till
minskningen av nordliga arter i Goteborgsomnidet (Hallingback 2001).
Flera arter som tidigare bara varit kanda
fran oceaniska omraden har blivit funna
i Centraleuropa pa senare ar och forklaringen skulle kunna vara ett fuktigare
klimat (Frahm & Klaus 2001 ).
Jag rapporterade 1997 om ett fynd av
Plagiothecium latebricola ( alsidenmossa) fran Vasterbotten (Hylande1
1997). Sedan dess har jag inventera1
backskogar runt om i norra Sverige ocb
hittat arten pa ytterligare sju lokaler. Pa
kort tid har jag nu hittat den i provinsema Medelpad, Jamtland, Angermanland, Vasterbotten och Lycksele lappmark, vilka alia ar langt norr om artem
tidigare kanda nordgrans.
Ar arten forbisedd eller hailer den pa
att flytta sin utbredningsgrans norruti
Alsidenmossa har ofta rikligt med
groddkorn pa bladspetsarna, vilke1
ocksa kollektema fran Norrland hade.
Daremot hittades den inte med sporkapslar pa nagon av de nya lokalema.
Med hjalp av groddkomen kan arten
ganska latt kolonisera flera lampliga
substrat pa korta avstand fran moderkolonin. Pa manga av lokalema dar jag

sett alsidenmossa i sodra Sverige finns
mossan i olika stora kolonier pa flera
olika platser. I motsats till det monstret
bar jag pa alia atta norrlandslokaler bara
hittat alsidenmossan i ganska sma forekomster (<0,5 dm2 ), och all tid bara pa
en flack per lokal trots idogt sokande.
Detta skulle kunna vara ett tecken pa
en relativt sen kolonisation. Arten har
annu inte hunnit sprida sig till fler lampliga substrat i narheten.
Substraten har varierat - gran bas ( 1
lokal), fuktig humus pa block (2lokaler),
bas av svartvide vid back (1 lokal), bark
i djup skugga i rotvalta (1lokal), stubbe
(2 lokaler), skreva pa hygge (1 lokal).
Tva av fynden gjordes 2001 pa platser
som inventerades noggrant 1998 utan
att arten da hittades. Den ena av
skogama avverkades helt och nu fann
jag alsidenmossan i en skreva med
humus. Jag kan forstas ha missat den
forra gangen, men t.ex. lsopterygiopsis pulchella har expanderat
kraftigt pa liknande substrat pa flera
olika hyggen.
Men som sagt, det ar ju inte sa manga
bryologer som varit runt i Norrlands
inland, sa hypotesen om att arten ar
forbisedd ar kanske anda den starkare
tills vi dare.

Lokalangivelser
(S = kollekten finns deponerad i Riksmuseets herbarie)
Medelpad, Haver6 f:g, 1,5 km SO om Lanstersjons
by, c:a 100m uppstroms vagen, backskog, i
skreva pa humus, 20/81998, RN 69385 x 14566.
Nr3075.(S)
Jamtland, Bracke f:g, 1,2 km VSV om Oreljamen,
djup smal dalgang, Lilla Dyngdalen, granskog, i
skreva vid block pa humus, 2218 1998, RN 69677
x 14852, Nr3225. (S) (fyndetaraven namntav
Hylander (1999))
Jamtland, Bracke f:g, 1,5 km SSV om Oreljamen,
h6gvuxen granskog utmed liten back (nu
kantzon), pa stubbe, 25/7 2001, RN 69662 x
14860, Nr2844. (S)
Jamtland, Bracke f:g, Lakaljamsoocken, 1,4 km SO
om Strandaker, nyawerkad oockskog, pa humus
i skreva, 2/8 2001, RN 69613x 15116, Nr2845.
(S)
Angermanland, Treh6rningsj6 f:g, Herrbergslidens
naturreservat, strax uppstr6ms stigen mellan
Onskasj6n och StorHerrbergsk, backsumpskog,
humus pa block, 17/71999, RN 707406x
164720, Nr. 2829. (S)
Vasterbotten, Vannas f:g, Nybo, 700 m SO om,
oockskog, granbas, 7/9 2000, RN 70906 x 16927,
Nr2832.(S)
Lycksele lappmark, Lycksele, Branabergets
domanreservat, vid oocken strax uppstr6ms
utllooeti Branamyran, backskog, i skuggan under
rotvalta, 7/81999, RN 713095x 163855, Nr.
2830.(S)

Referenser
Frahm, J-P. & Klaus, D. 2001. Bryophytes as
indicators of recent dimate fluctuations in Central
Europe. Undbergia 26: 97-104.
Hallingoock, T. 2001. Andrat klimat ger en annan
mossflora. Myrinia 11: 2-6.
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Hylander, K. 1999. Stora Dyngdalen-oottre an det
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Drommen om mossor
BergtOOhmmer, Oj:nsbyn5290, 79492Qsa

This is the story of a bryological
"nightmare" of an innocent socie(y
member, who feels that he does not
spend enough time in front of the
microscope.
Nar jag lade mig i sangen 30 augusti
hade jag huvudvark och var trott, kande
mig lite halvtaskig helt enkelt. Pa natten botjade jag for fOrsta gangen i mitt
liv dromma om mossor!
Av nagon anledning dok Hedenas upp
hemma hos mig med strang uppsyn. Jag
borjade genast ursakta mig att jag inte
holl pa med mossor sa mycket somjag
borde. Jag skyllde pa familjen, jobbet
och andra delar av naturintresset. Det
imponerade inte alls pa honom sa jag
forsokte forklara att det aldrig ringer
nan och drar en med uti fait, aldrig nan
som hor av sig och peppar upp en med
intressanta fynd eller lokaler. Man aker
liksom inte ut sjalv och snokar. Istallet
tanker man att nasta var ska jag kora
igang, eller nar barn en blir storre, eller
nar jag blir ledig, eller nar jag blir pensionerad. Hedenas sag arg ut och tycktes undra hur jag kunde nonchalera
mossor pa det sattet. I min fortvivlan
sag jag raddningen. Pa bordet hade jag
faktiskt fern kuvert med mossor jag
plockat veckan fore. Enliten hornflikmossa jag bestamt utan att bli tveksam

som jag alltid brukar bli, en skogstrappmossa somjag faktiskt intuitivt sag pil
fern meters hall pa en grov laga, och
som jag bara skuttade fram och slet upr
en tuss av (om den nu inte ar felbestamd). Dessutom en ekorrsvansmossa, rattsvansmossa och bergveckmossa. Jag forsokte skryta med att det
faktiskt var forsta gangen (vad jag kom
ihag) jag sag bergveckmossa. Pa klippvaggen sag de sa typiska ut och nar jag
van de pa mossan klickade det till i mitt
huvud, bilden fran en bok forklarade
direkt att jag hittat bergveckmossa. Nat
jag stod dar vid den stora grona massan pa bergvaggen kunde jag alltsa urskilja fyra-fem arter. Visserligen fanm
det minst 20 till jag inte kande igen, men
bara det att kanna igen fern arter i alit
det grona. Sa dalig pa mossor var jag
minsa1111 inte! Tva kuvert var full a med
obestamda mossor och da rynkade
Hedenas pa pa1111an och struttade omkring i rummet. Jag plockade upp et1
ynka litet ex av en obestamd mossa och
sa att jag trodde det var en Jamesoniella (enligt vissa mossbocker sallsynt,
enligt andra vanlig). Hedenas slet till sig
mossan och borjade springa nerfor trapporna ut ur huset. Nej, nej, vad gor du
med min mossa sa jag och sprang eftet
honom. Han skulle minsa1111 ha mossa11
och dessutom bestamde han att jag
skulle inventera det dar bergsomrade1
pa alia mossor, gora en artforteckning

och satta igang och jobba med mossor
pa allvar. Han tillat inga undanflykter
langre. Dessutom lovade han i gengald
att ordna fram datorer och mikroskop
och att expertis stallde upp for mig.
Men, men, men forsokte jag protestera.
Det klarar inte jag av. Hur ska jag hi1111a,
och jag kan inte bestamma alla mossor,
det gar inte. Jag var fortvivlad over kraven fran mossmastaren och borjade
svettas. Sedan vaknade jag ...

Redaktionen kan meddela att foremillet for denna "mardrom" har fatt
sig ett gott skratt!
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Anomodon viticu/osus (grov baronmossa) med
kapslar pa Kinnekulle

Storang, med dess uppvuxna adellovskog fanns fertil grov baromnossa
pa en lodytevagg, men da bara med ett
fatal kapslar.

Jdlan Dahlberg, 6vre HUS8Jg81an 204113, 41314
Gaelxxg,~a::m

Anomodon viticulosus is reported
having sporophytes at two localities
at Kinnekulle in the province of
Vastergotland, Sweden. It was found
growing on vertical sandstone cl(ffs
in oldgrowth deciduous forests
dominated by Fraxinus excelsior and
Ulmus glabra on the steep slopes
close to Lake Vanern.
Pa Kinnekulles vastra sida, dar
sandstenskleven stortar sig ner mot
Vanerstranden firms en remsa av gammallovskog kvar, vilken i stor utstrackning undgatt exploatering. Nedanfor en
del av Vasterplana Storang, ett omrade
med adellovskog i norra delen och en

av :tar betad sodra del, ar denna skog
extra naringsrik och kalkpaverkad. Hat
ar tradslagen framst ask och aim, ocb
om varen ar marken tackt av en frisk1
doftande ramslOksmatta. Baronmossorna (Anomodon spp.) ar dominerande och tacker de fiesta sandstensytor och tradbaser. Traden blir oftas1
inte grova eftersom jordtacket ar tunt
men hos ett fatal fallda trad lag aldern
pa strax under 200 ar (enligt egen rakning av arsringar).

J
)

I denna brantskog farm jag sommaren
2001 relativt gott om kapslar pa grov
baronmossa (Anomodon viticulosus),
framst pa lodytevaggar av sandsten.
Aven uppe i norra del en av Vasterplana

)

)

Anomodon viticulosus. T.v. skott med sporkapslar, t.h. sporkapsel.

Kanske paverkar ett stabilt mikroklimat,
tack vare narheten till Vanern, och det
under senare ar milda klimatet den
grova baronmossans sporbildning. Ett
praktfullt bevis pa det gyrmsamma laget
ar murgronan, som nere vid Vanerstranden klattrar kanske 15 meter upp
i ett par trad (egen gissning). Ett grovt
exemplar klattrar ocksa upp nagra
meter for sandstenskleven.
Signalarter ar det gott om i mmadet,
bade i rasbranten och i den uppvuxna
del en av Vasterplana Storang. Forutom
grov baronmossa finns det bl.a.
Anomodon longifolius (liten baronmossa), A. attenuatus (piskbaronmossa), Eurhynchium angustirete
(hasselmossa),
Conocephalum
conicum (rutbalmossa), Ctenidium
molluscum (kalkkarnmossa), Tortella
tortuosa (kruskalkmossa), Parella
platyphylla (tradporella), Neckera
complanata (platt fjadermossa),
Homalia trichomanoides (trubbfjadermossa),
Homalothecium
sericeum (guldlockmossa), Rhytidiadelphus loreus (vastlig hakmossa),
Isothecium alopecuroides (rattsvansmossa), Thamnobryum alopecurum
(ravsvansmossa), Ulota crispa
(krushattemossa), Leptogium licheno-

ides (traslav), Bacidia rubella (lonnlav), Arthonia vinosa (rostflack) ocb
dessutom Lecanactis abietina
(gammelgranlav) ochPeltigera col/ina
(grynig filtlav ).
Nagra intressanta karlvaxter ar: stravlosta (Bromus benekenii), skogssvingel
(Festuca altissima), myskmadra, tandrot, lundbrasma, springkorn, lungort,
hasslebrodd, gulsippa, hassleklocka,
gronvit nattviol, tvablad och nastro1
(Neottia nidus-avis).
Omradet ingar i natverket Natura 200C
och ska bli naturreservat. Avtal ar skrivet med markagarna och skotselplan
upprattad.
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Bryologiska Notiser 8
NiJ<Jas liinne/1, Fbr1torff8lg. 49/11, 112 37 StocMolm,
NlkJas.Loonel@telia.ron

Floristic investigations from Sweden
Among others
are reported.
Calliergonella cuspidata, Herzogiella
seligeri, H. striatella and Pohlia
andalusica are reported as new for the
province of Viisterbotten, Herzogiella
seligeri new for Jiimtland, and
Campylopus introflexus new for Sodermanland.

efter arten: RE = Forsvunnen, CR =
Akut hotad, EN = Starkt hotad, VU =
Sarbar och NT= Missgynnad. Foljande
ovriga forkortningar anvands: s =
Herbariet vid Naturhistoriska
riksmuseet, UME = Herbariet vid
Umea universitet och conf. = kontrollbestamd av.

Dicranodontium denudatum (N7)

Brachythecium populeum

Dalarna, Alvdalen, i Dalabacken i Norra Trollegrav
pa gransen till Ha~edalen, 7 oktober 2001, 8engt
Oldhammer, 8engt Otdhammers samling.

Vasterbotten, Umea, Storamyrbergets ostsida,
granskog med lodytor, 23 september 2000,
Rikets nat 70757 x 17110, Kristoffer Hylander
(2726), UME. Ovanlig i norra Sverige.

Bryum cydophyllum
Si:idennanland, Nacka, 0 anden av Kalltorpssji:in,
gamma! triidstam liggande i strandkanten, 6
oktober 2001, Lars Hedenas, S, 862360.

Calliergonella cuspidata
Vasterbotten, Umea, Gri:issji:imyran, 500 m V om
Gri:issji:in, rikkarr, sparsam, 15 maj 2000, Rikets
nat70832x 17235, KristofferHylander(2712), S.
Ny forVasterbotten!

Nedanstaende uppgifter ar Iampliga att
ha med vid rapportering av mossfynd.
Landskap, socken/forsamling, Iokalbeskrivning, biotop/substrat, eventuella
koordinater i rikets nat e.d., datum for
insamlingen, insamlare, eventuell
kontrollbestamning samt var kollekten
finns. Nar arten ar ny for Iandskapet
bor en kollekt laggas in pa ett offentligt
herbarium. Dessutom ar det trevligt
med nagon kort kommentar om hur
vanlig arten ar i trakten eller annan
kringinformation som kan satta in fyndet i nagot storre sammanhang.

Campylium introflexus
Si:idennanland, 8alinge, Save, 800 m NV om
Lotsplatsen, sparsam pa relativt tunn torvrik jord
under Calluna nara garden Tvaren, 24 juni 2000,
Riketsnat65177x 15960, HenrikWeibuii,S. Ny
for SOdennanland!
Si:idennanland, Svarta, Rensholmen, i:istra udden,
hallmarkstallskog mot havet, skreva i hallmarken,
sparsam, 14 juli 2000, Rikets nat 65114 x 15815,
Kristoffer Hylander (2833), S. Ny for
SOderrnanland!

Conostomum tetragonum
Vasterbotten, Umea, Tavelsji:iberget, utrned stigen
nara norra toppen, hallmark, sipperstrak, 23 juni
2000, Rikets nat 71075 X 17057, Kristoffer
Hylander (2825), UME. Ovanlig sa tangt fran
ijallen!

Jag har denna gang Iistat fyndet i bokstavsordning efter vetenskapligt namn,
men listat Ievermossoma for sig och
bladmossoma for sig. Synpunkter pa
detta tas tacksamt emot av mig.
Rodlistade arter ( enligt Gardenfors
2000) ar markerade med hotkategori

8/admossor

Cynodontium fa/lax (VU)

Lokaluppgifternas fordelning i Sverige.

JamUand, Hallesjo, Djupdatsbacken, 500 m SO om
MOrttjam, flack granskog i ravin med onnbunkar,
block, sparsam, 26 augusti 1998, Rikets nat
69622 x 15074, Kristoffer Hylander (3308), UME.,
conf. Hennl< Weibull1999. Aterfunnen 2001!

Discelium nudum
Jamtiand, Undersaker, 0.5 km b om Henavallen,
380m i:i.h., hjutspar i litet kalhygge, 25
september 2001, Lars Hedenas, S, 862520.

Hamatocaulis vemicosus (N7)
Jamtiand, Aspas, Kallmyran, 4 km uppstroms
sammanfli:idet mellan Navran och Langan,
rikkarr, nagra m2, 22 juli 2001, Rikets nat 70333 .x
14382, Kristoffer Hylander (2847), S.
JamUand, Ragunda, Granmyran, centrala delama i
drag, rikkarr, flera m2 , 28 juli 2001, Rikets nat
699965 x 152295, Kristoffer Hylander (2847), S.
JamUand, Mattmar, SV anden av Movatlsflon, karr,
27 september 2001, Lars Hedenas, S, 861863.
JamUand, Mi:irsil, C delen av Stri:imdrolet, karr, 26
september 2001, Lars Hedenas, S, 861857.
JamUand, Mi:irsil, S anden av Stri:imdrolet, karr, 26
september 2001, Lars Hedenas, S, 861856.
JamUand, Morsil, Djuprnyren, karr, 26 september
2001, Lars Hedenas, S, 861853.
Jamtiand, Morsit, Edsljarnen, blott karr, 27
september 2001, Lars Hedenas, S, 861866.

Herzogiella seligeri
Jamtiand, Hallesji:i, Djupdalsbacken 500 m SO om
MOrttjam, flack granskog i ravin med ormbunkar,
mjuk laga vid back, sparsam, 26 augusti 1998,
Rikets nat 69622 x 15074, Kristoffer Hylander
(3306), S, Ny for Jamtland! Dock ej aterfunnen
2001.
Vasterbotten, Umea, Nydalasjon, backen SV ut,
200m uppstri:ims vagen, backskog, Stubbe
utrned stigen, 2 september 2000, Rikets nat
70866 x 17228, Kristoffer Hylander (2791 ), S, Ny
forVasterbotten!

Herzogiella striatella
Vasterbotten, Umea, Storarnyrbergets ostsida,
granskog med lodytor, 23 september 2000,
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Rikets nat 70757 x 17110, Kristoffer Hylander
(2730), S, Ny forVasterbotten!

Herzogiella turfacea (N7)
Jamtland, Hallesj6, Djupdalsbi:icken 500 mSO om
M6rttjam, flack granskog i ravin med ormbunkar,
laga vid back, sparsam, 26 augusti 1998, Rikets
nat69622x 15074, KristofferHylander(3307),

UME.
Lycksele lappmark, Lycksele, 8ranabergets
dom.res., vid backen strax uppstr6ms utflooet i
8ranamyran., bi:ickskog, fuktig humus under
laga, sparsam, 8 juli 1999, Rikets nat 713095 x
163855, Kristoffer Hylander (2831 ), S. Ny for
Lycksele lappmark!

Meesia longiseta (VU)
Jamtland, Mattrnar, karr 1 km SV om Mattmar
jamvagsstation, 310m over havet, karr, 27
september 2001, Lars Hedenas, S, 862515.

Mnium ambiguum (N7)
Jamtland, Hallesjo, Ojupdalsbacken 500 m SO om
M6rttjam, flack granskog i ravin med orrnbunkar,
backkant, riklig, 26 augusti 1998, Rikets nat
69622 x 15074, Kristoffer Hylander (3291 ), UME.

Myrinia puMnata (VU)

Palustriella rommutata

Sphagnum cuspidatum

Ca/ypogeia suedca (VU)

Sooerrnanland, Holo, W of Skogstorp,
Skraddartorpskarret, kallkarr, 21 oktober 2001,
Lars Hedenas, S, 862741. Palustriella commutata
vaxte har delvis rent och delvis blandad med P.
falcata i ett litet parti i sydostra delen av karret.
Men ar mycket sallsynt i Stockholmsomradet,
och missades pa denna lokal av Hylander &
Lonnell (2001 ). Tre andra arter som ocksa sags i
detta tina kallkarr den 21 oktober 2001, men som
aven de missades av Hylander & Lon nell (2001 ),
ar Brachythecium mildeanum, Cratoneuron
filicinum och Dicranum bonjeanii.
Dalarna, Alvdalen, langs en back tillsammans med
ijallskrap, Rikets nat 683671 x 138843, 7 oktober
2001, 8engt Oldhammer, Bengt Oldhammers
samling. I detta magra h6gt belagna skogsland
· tror jag detta ar mycket ovanligt.

Vasterbotten, Siivar, Hampijamsmyran,
mjukmattemyr, 22 september 2000, Rikets nat
71143 x 17259, Kristoffer Hylander (2736), UME.
Ovanlig i norra Sverige.

Halsingland, Ramsjo, 400 m SO om Klabbtorpet,
NO om Mellansj6n, ljus6ppen backskog med tall,
h6g med lagor (sagade), rikligt, 8 september
1998, Rikets nat 69114 x 14943, Kristoffer
Hylander(3176), UME.

Fbgonatum dentatum
Viistergotland, Segerstad (enklav), ca. 1 km SVom
Storekullen, 275m over havet, gamla hjulspar i
kalhygge med triidplantor, 3 oktober 2001, Lars
Hedenas, S, 862119.
Angermanland, H6gsjo, Skareberg~ kanten av
skogsvag, 9August 2001, Lars Hedenas, S,
860328.

Fbhlia andalusica

Angerrnanland, 8jurholm, 6realven, 200m
nedstr6ms 8alans utlopp, 6stra stranden,
strandskog innanforvik, Sa/ix-stam, riklig pa
manga trad, 18 augusti 2001, Rikets nat 70887 x
16680, Kristoffer Hylander (2770), S.

Vasterbotten, Savar, Savaran, S om Furunas,
strandskog, abank, 22september2000, Rikets
nat71143x 17261, KristofferHylander(2737), S.
Ny fOrVasterbottenl

Orthotrichum pulchellum (N7)

Rhytidiadelphus loreus

Skane, 8astad, Hovs hallar, vid kusten, lovskog, pa
flader, rikligt pa tva tri:id, 24 maj 2001, Rikets nat
62646 x 13093, Kristoffer Hylander (2783).

Medelpad, 8orgsjo, V om Varsj6bi:ickens utlopp i
Getteran, liten back 200 m uppstr6ms vagen,
backskog, pa marken sparsamt, 23 juli 2001,
Rikets nat 69490 x 15042, Kristoffer Hylander
(2846), UME.

Orthodontium lineare
Sooerrnanland, Nacka, 6 stranden av N anden av
Damtorpssjon, VSV om Hellasgarden, 25m over
have~ pa marken nara tradbas, exponerat mot
sjon, 6 oktober 2001, Lars Hedenas, 862118.

Levermossor
Anastrophyllum michauxii (VU)
Jamtland, Hallesjo, 1,2 km NO om 01-0istorpet, V
om Lungsjon, backskog, lodyta, nagra dm 2, 5
september 1998, Rikets nat 69701 x 15213,
Kristoffer Hylander (3285), UME.

Athalamia hyalina
Sodermanland, Holo, V om Skogstorp, brantstrax 6
om Skriiddartorpskarret, bar jord p8 hyllor i
klippbrant, 21 oktober 2001, Lars Hedenas, S,
862805. Men ar endast belagd fran en dryg
handfulllokaler i Sooerrnanland och Uppland.

Scapania apiculata (EN)
Halsingland, Ramsjo, 400 mSO om Klabbtorpet,
NO om Mellansjon, ljus6ppen backskog med tall,
grov laga, sparsamt, 8 september 1998, Rikets
nat 69114 x 14943, Kristoffer Hylander (3157),
UME.

Referenser
Hylander, K. & Lonnell, N. 2001: Mossfloran i olika
typer av rikkarr i Stockholms och S6dermanlands
ian. Svensk 8otanisk Tidskrift 95: 228-241.
Gardenfors, U. {red.) 2000: R6dlistade arter i
Sverige 2000. MDatabanken, SLU, Uppsala.
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Ny litteratur
LarsHedenas &Irene Bisang, Naturhisloriska
Riks1Jureet, i<JypkYJarnlxia Ebx fiXXJ7, SE-104
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Interesting books are briefly
presented and information on how to
order them is also given.

Nitare, J. (red.) 2000. Signalarter,
indikatorer pa skyddsvard skog.
Flora over kryptogamer. 384 sid.
Skogsstyrelsen forlag, Jonkoping.
ISBN 91-88462-35-6. Pris: SEK
450:-. Bestalls fran Skogsstyrelsens fOrlag, 551 83 Jonkoping
(e-post: sksforlag.order@svo.se ).
Denna flora har tagits fram framst for
inventerare av skogsomraden, som kan
beh6va hjalp med att karma igen kryptogamer vilka indikerar vardefullare
miljoer. Boken botjar med en kort inledning dar boken syfte beskrivs. Jag
noterar har tacksamt att man papekar
att eventuella belagg av indikatorarter
och om nodvandigt av rodlistade arter
bOr laggas in i nagot av vara offentliga
herbarier. Pa detta satt blir materialet
namligen sakrast tillgangligt for forskning bade nu och i framtiden. Vidare
firms en oversikt over olika skogsmiljoer
och vilka indikatorarter man kan tankas hitta i dessa. St6rre delen av boken
behandlar signalarterna, vanligen med
en eller tva sidor per art eller artgrupp.
Cirka 60 sidor agnas at mossor, 95 at

lavar, och 160 at svampar. Forvarje ar1
firms en enkel beskrivning dar bra artkannetecken tas upp, dessutom behandlas fOrvaxlingsarter och foljearter. I et1
stycke kallat ekologi behandlas arternas habitatkrav och i ett annat stycke
deras indikatorvarde. Varje art illustreras med ett bra fargfoto, och for varje
art finns dessutom en karta med artem
utbredningsomrade och indikatorvarde
i olika delar av detta. Som slutomdome
kan man saga att detta ar en vacket
bok som dessutom ar anvandbar fot
inventerare av exempelvis nyckelbiotoper. [Lars Hedenas]

Nebel, M. & Philippi, G. (red.)
2000.
Die
Moose
BadenWiirttembergs. Bd. 1. Allgemeiner
Teil; Spezieller Teil (Bryophytina I!
Andreaeales bis Funariales). 512
sid. Verlag Eugen Ulmer GmbH &
Co., Stuttgart (Hohenheim). ISBN
3-8001-3527-2. Pris: DEM 98:Forsta delen av den sedan lange vantade mossfloran for den tyska delstaten
Baden-Wiirttemberg har iintligen kommit ut. Liksom tidigare delar i denna met
omfattande floraserie (som aven behandlar bland annat lavarna i omradet)
ar detta ett verkligt praktverk, som
innehiiller en enorm mangd fakta om
mossorna i delstaten. Delstatens yta at
endast en tolftedel av Sveriges, men

i

'1-

trots detta arbela 835 arter kanda fran
omradet, vilket kan jamforas med 1060
arter i Sverige. I denna forsta del tlnns
dels en inledning, dels beskrivs en stor
del av de akrokarpa bladmossorna,
bland
annat
Polytrichaceae,
Fissidentaceae,
Dicranaceae,
Pottiaceae och Grimmiaceae. I inledningen behandlas exempelvis omradets
bryologiska utforskning, olika naturmiljoer och hot mot mossfloran. For
vruje familj finns nycklar till slakten, och
for varje slakte nycklar till arterna. Arterna beskrivs noggrant, och forutom
den rena beskrivningen behandlas artemas habitatkrav och utbredning, bade
i floraomradet och generallt. Eventuella
kanda frekvensforandringar tas upp och
dessutom finns en utbredningskarta for
Baden-Wiirttemberg och ganska ofta
ett fargfoto pa arten. Floran ar bara illustrerad med fargbilder for utvalda,
men manga arter. Bilderna iir i stort sett
genomgaende av hog kvalitet, och forfattarna har inte dragit sig for att fotografera pyttesma arter som
Tetrodontium brownianum och
Aphanorrhegma patens (Physcomitrella patens). Ett stort antal arter
torde har avbildas pa foto for forsta
gangen. Med tanke pa det omfattande
arbetet som lagts ner hade man kanske
onskat att atminstone bela Tyskland
behandlats, men bade ekonomiska och
historiska skal torde ligga bakom den
geografiska begransningen. Hur som
heist, eftersom de fiesta arterna i om-

radet finns aven hos oss, och floran
innehaller mycket som ar matnyttig1
aven for oss, sa h6r floran definitivl
hemma i hyllan bos mer avancerade
fack- ocb amatorbryologer. Tyskan bot
val inte utgora nagot storre problem j
dessa EU-tider. [Lars Hedenas]

Koperski, M., Sauer, M., Braun, W.
& Gradstein, S. R. 2000.
Referenzliste
der
MoosE
Deutschlands. Schriftenreihe fiir
Vegetationskunde 34: 1-519.
Bundesamt fiir Naturschutz, Bonn.
ISBN 3-7843-3504-7. Pris: DEM
34:80. Bestalles fran BfNSchriftenvertrieb
im
Landwirtschaftsverlag GmbH, D48084 Munster, Tyskland.
Har bar vi en referens till vilka taxa som
menas med mossors namn i olika verk.
Det bandlar alltsa inte om en ren
nomenklatorisk synonymlista, utan forfattarna bar lagt ner mycket moda pa
att verkligen forsta olika central- och
vasteuropeiska florors ocb andra
publikationers namnskick, synonymet
ocb artavgransningar. Aven om man
inte tacker in de verk som publicerats i
Norden, har vi har en mycket god bjiilt:
for att kunna , oversatta' olika floron
artbegrepp. Vern har inte stallts infot
fragor som 'Vilken art menas egentligen med Tort ella cylindrica?'. Har set
man snabbt att det ar samma sak som
Oxystegus tenuirostris. Till vilken grad
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detta verk ar anvandbmi aven i Nordeuropa kan bara ett t1itigt anvandande
visa, men forframforallt Centraleuropa
ar det definitivt en guldklimp. Man kan
val kosta pa sig att vara lite avundsjuk.
[Lars Hedenas]

HaHingback, T. & Hodgetts, N.
(sammanstaHare). 2000. Status
survey and conservation action plan
for bryophytes. Mosses, liverworts,
and hornworts. X+l06 sid. IUCN,
Gland. ISBN 2-8317-0466-9. Pris:
£15:-. BesHiHes fran IUCN
Publications Services Unit, 219c
Huntingdon Road, Cambridge,
CB3 ODL, Storbritannien (e-post:
info@books.iucn.org).
Denna skrift utgor en forsta mer genomarbetad oversikt av hoten mot
mossor i ett globalt perspektiv. Forutom
mer allmanna oversikter av mossorna
och deras betydelse i borjan av boken
handlar det har om vilka miljoer och
vilka geografiska omn\den som ar speciellt vardefulla eller dar det finns
manga hotade arter. Globalt finns ingen
fullstiindig rodlista for mossor, utan man
har valt ut drygt 80 hotade exempelarter, vilka listas med utbredning, vaxtmiljo, hot, och bedomning enligt IUCNs
kriterier. Skriften ger en god oversikt
av vara kunskaper om hot mot mossor
i ett globalt perspektiv. For den som inte
redan visste det ar det ganska uppenbart att vara kunskaper niir det galler

mossfloran och eventuella hot mo1
denna i de t1esta tropiska och subtropiska omraden ar skamligt daliga jamfort med hur det ar hos oss. Detta speciellt som mossdiversiteten i dessa 0111raden uppenbm1 ar betydligt hogre all
den ar i tempererade omraden. Man kan
bara hoppas att 111yndigheter och andra
so111 anser att mossor iir varda att bevara upptacker detta och satsar i forsta hand pa sadana daligt undersokta
delar av varlden. Boken bor finnas pa
hyllan hos alia so111 ar intresserade av
bevarandet av mossor i ett lite vidare
perspektiv. [Lars Hedenas]

Raeymaekers, G. 2000. Conserving mires in the European
Union. 90 sid. Office for the Official Publications of the European
Communities, Luxembourg. ISBN
92-828-9169-0. Pris: ? . Bestalles
frfm BTJ AB, Traktorvagen 11, 221
82 Lund (e-post: btjen-pub@btj.se).
Detta ar en oversikt over lagstiftning,
hot, skydd, aterstallning, m.m. av myrar inom EU. Har kan man bland annal
intressant lasa att Sverige ar det EUland som bar storst andel av den ursprungliga myrytan kvar, ca. 65%. Vi
bar alltsa ett stort ansvar for just denna
111iljotyp i EU. [Lars Hedenas]

Schumacker, R. & Vana, J. 2000.
Identification
keys
to
the
liverworts and homworts ofEurope
and Macaronesia. (Distribution and
status). Publicerad av fOrfattarna.
ISBN-nr. saknas. Pris: 25:- Euro
(ca. 250 SEK) plus porto (10-20
SEK). Bestalls fn'ln R. Schumacker,
620 Becco, B-4910 Theux, Belgien
(saljs aven av exempelvis Koeltz).
Vid direkt bestaHning fran R.
Schumacker onskar han betalning
i en av foljande former: i)
Eurocheque i BEF; H) postcheck
utsHilld i BEF eller EURO; iii) kontanter i BEF eHer (motsvarande
belopp) i USD, FRF eUer DEM irekommenderat brev. Universitet
och andra utbildningsinstitutioner
kan bestalla tio exemplar av den
tryckta upplagan for 20:- Euro
styck, inklnsive porto.
Denna publikation kom till genom ett
samarbete mellan ett dussin europeiska
bryologer, med malet att framstalla en
lattillganglig bestiimningsnyckel till Europas och Makaronesiens lever- och
ntHfruktmossor. Diirmed hoppas man
att det besvarliga arbetet 111ed att bestamma dessa organismer i omradet
('not an easy task') ska underliittas.
Forfattarna vander sig till saval nyborjare som professionella bryologer, och
darfor finns ett tamligen utforligt kapitel med praktiska tips om utmstning,

och om hur man samlar, preparerar och
identifierar lever- ocb nalfrukt1110SS0f.
Ett annat av de inledande avsnitten sam111anfattar viktiga biologiska och
111orfologiska egenskaper hos de behandlade gruppema. I en oversikt taE
de drygt 100 slaktena upp, med uppgifter 0111 artantal, samt familje-, ordningsoch klasstillhorighet. Floran omfatta1
so111 niimnts Europa inklusive
Makaronesien (d. v.s. Kanarieoarna.
Madeira och Azorema), och drygt 45C
arter behandlas. I slutet av boken finm
o111kring 150 litterahmeferenser och en
utforlig synonymlista, med cirka 170C
namn upptagna.
I bokens huvuddel leder den forsta
bestamningsnyckeln till ordningsniva,
eller ibland till speciella eller isolerade
slakten och arter. De foljande nycklama
Ieder vi dare till sliikten och vis sa isolerade arter och darefter nycklas artema
ut under respektive slakte. De senare
ar arrangerade i bokstavsordning. F61
varje art anges relevant synonymik
vilka lander arten ar kand fran (som
kant vid slutet av 1999), och hotstatm
enligt den europeiska rodlistan f61
mossor (ECCB 1995). Har hittar man
aven hanvisningar till mer omfattande
revisioner av olika taxa, samt till illustrationer. I denna forsta upplaga saknar sjalva bestamningsnyckeln illustrationer av ekonomiska skal, men i en planerad andra upplaga ska det fi1mas bilder. Nu aterst<'ir det bara att anvanda
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nyckeln flitigt for att kunna bedoma om
forfattama lyckats med sin 'not easy
task' att gora det bela nagot enklare
och mindre frustrerande ... !
Man kan bestalla nyckeln som
'hardcopy' med spiralbindning eller som
CD-ROM (i pdf-format; PC- och Mackompatibel). Efter att i samband med
utgivningen i slutet av forra aret ha annonserats for USD 50 vid forbestallning
och USD 100 som normalpris, bar priset nu uppenbarligen sjunkit till det betydligt rimligare 25 Euro, vilket de fiesta
torde ha rad med. Da kan man kanske
bortse ifran att bladen, atminstone i det
exemplar jag studerat, borjade ramla ur
spiralbindningen redan andra gangen jag
oppnade boken ... [Irene Bisang]

Referenser
ECCB (European Committee for Conservation of
Bryophytes) 1995. Red Data Book of European
Bryophytes. ECCB, Trondheim.

Ny adress till hemsidan!
Nu bar Mossomas Viinner fatt en ny
adress till hemsidan. Passa pa att surfa
dit! Synpunkter pa hemsidans placering
och innehall kan lamnas till Nikla~
Lonnell,
Pontonjarg. 49, 112 37
Stockholm, tel. 08- 654 81 29,
Niklas.Lonnell@telia.com
http://www.sbf.c.se/MV/

Upprop! Om stereolupp
BergtCXdhcmmet; ap7Sbyn5200, 794920sa

Nan som ska kopa stereolupp? Jag funderar pa att kopa en battre stereolupp,
typ Lecia med zoom 10-45 ggr forstoring. Kanske med kalljus, om det behOvs? Finns det nagon annan som gar i
samma tankar? Vad ska man kopa? Gat
det att pressa priset om man gar samman?

Varexkursion och workshop i akrokarpa
bladmossornas tecken 2002
The
spring
excursion
with
Mossornas Viinner will be held in
Uppsala 18-21 of April 2002. It will
be combined with a workshop on
identification of acrocarpous mosses, with the ultimate aim offinding
Pyramidula tetragona, which has not
been seen in Sweden for more than
50 years.
Mossomas Vanners varexkursion 2002
kommer ga av stapeln i Uppsalatrakten
18-21 april. Under denna langhelg kommer vi att besoka gamla och nya lokaler i betesmarker, diken och akerkanter.
Exkursionema kommer att utga fran
Sunnersta Herrgard, dar vi bar reserverat 15 baddar. Priset ar 17 5 kr per
natt och person och fOr ytterligare 60
kr tar man dessutom lagad frukost.
Tyviirr gar det inte att ordna middagsservering pa Sunnersta, men Uppsala
iir fullt av mojligheter ... I Gastkoket kan
man ordna med egen matlagning, men
det blir kanske svart att fa plats for en
gemensam "stormiddag". Pa vardagkvallama och helgdagama bar vi till gang
till ett kurslaboratorium pa SLU, dar det
fmns gott om bra stereoluppar och mikroskop. Antalet deltagare kommer troligen begransas till20-25, sa se till att
anmal dig i tid!

Workshopen kommer mestadels att fokusera pa akrokarpa bladmossor i
jordbmks- och till viss man i skogslandskapet. Exkursioner pa dagama kommer att varvas med bestamningsarbete,
andra workshopaktiviteter och samkvam pa eftermiddagar och kvallar.
Alia ar hjartligt valkomna att ta med
eget insamlat material fOr artbestamning eller att diskutera med andra
mossvanner.
Huvudmalet med denna langhelg ar at1
aterfinna Pyramidula tetragona
(pyramidmossa), som inte bar setts till i
Sverige sedan 1940-talet! Det ar en
kortlivad akrokarp bladmossa som vaxe1
pa kalkrik jord i laglandet. Den a1
mycket liten, nagra millimeter hog bara,
och hittas troligen endast om den hm
sporkapslar. Dessa ar uppratta och
mnda och tacks belt och ballet av den
stora och vid mognad fyrkantiga mossan! Om det ar storleken, brist pa krypande bryologer eller habitatstomingat
som ar orsaker till att arten inte hittat~
pa over ett halvsekel tanker vi ta reda
pa under denna helg. Den bara leijorden
i jordbruks- och skogslandskap al
mycket artrik, sarskilt vad galler jus1
akrokarpa bladmossor. Men naturligtvis finns det andra intressanta arter at1
leta efter, varfor inte aterfinna de ovanliga arterna Bryum oblongum.
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Microbryum floerkeanum ("alias"
Phascum floerkeanum) och M.
davallianum
("alias"
Pottia
davalliana ). Annars finns det en bel
del vanligare arter som vi siikerligen
kommer att fa stifta bekantskap med,
som t.ex. Dicranella staphylina,
Pohlia melanodon, Pterygoneurum
ovatum, Tortula modica ("alias"
Pottia intermedia) och Weissia
longifolia ("alias" Astomum crispum).
Anmal dig senast 22 mars till Geir
L0e, Rackarbergsgatan 30: 450, 752 32
Uppsala, 018-500044, geir.loe@ebc.uu.se.
Kom ihag att meddela bur manga natter
du behover overnatting och om du
kommer med bil och i sa fall bur manga
lediga platser du bar for transport under
exkursionsdagama.

Kallelse till Mossornas
Vanners Arsm6te 2002
I samband med foreningens varexkursion till Uppsalatrakten (se separat
annonsering bar intill) kommer foreningens arsmote att Milas. Motioner till
arsmotet skall vara styrelsen till banda
senast en vecka innan arsmotet (for
aktuella adresser hanvisas till Myrinias
insida eller foreningens hemsida).Tid
& Plats: Lordagen den 20 april 2002,
klockan 20.00, vandrarhemmet Sunnersta herrgard strax soder om Uppsala.

Aktuella aktiviteter
Pa denna plats listar vi kommande
hiindelser som kan vara av intresse fot
mossintresserade. For eventuella
forandringar hanvisas till respektive
kontaktperson eller till foreningens nya
hemsida: http://www.sbf.c.se/MV/.

Nationella exkursioner
Varexkursion, workshop och
arsmote i Uppsalatrakten 18-21
,april 2002 (se separat annons i
tidskriften). Denna langhelg kombinerru
vi den traditionella varexkursionen med
en workshop i de akrokarpa
bladmossornas tecken och forsoket
aterfinna den mycket ovanliga
Pyramidula tetragona (pyramidmossa). Anmal dig senast 22 mars
till Geir L0e, Rackarbergsgatan 30: 450,
752 32 Uppsala, 018 - 50 00 44,
geir.loe@ebc.uu.se.
Smaiandsexkursion tillsammans
rued Nordisk Bryologisk Forening
17-21 juli 2002 (se separat annons i
tidskriften). Denna langhelg planeras en
exkursion till lite olika lokaler i de
centrala och sydliga delama av Smaland
med ovemattningar i Aneboda.

Regionala exkursioner
Uppsala

Ar det nagon som kanner ett behov av
att exkurera i nagot fint omrade aven
denna sasong? Hor av dig till Henrik
Weibull,
(0171-412250,
h.weibull@telia.com), for att komma
med pa en elektronisk sandlista for
exkursionsannonsering.

Sondagen den 24 mars. Exkursion till
Charlottenlund, N om Vombsjon. Vid
Charlottenlund finns intressanta
lovskogsmiljoer. Av sarskilt intresse ar
en sydsluttning mot Vombsjon med
kalkrikjordman och kallsprang.
Sondagen den 7 april. Exkursion till
Stenskogen, mellan Hoor och Ringsjon.
Skogsomrade med kuperad terrang.
Har bar funnits gamla stenbrott, bl.a.
brots sten till Lunds domkyrka i detta
omr<lde. Omr<ldet bar foreslagits som
naturreservat p.g.a. forekomst av
rodlistade skalbaggar.
Sondagen den 5 maj. Exkursion till
Listarurnsasen pa 6sterlen. Detta ar en
klassisk geologisk lokal med blottningar
av alunskiffer och kalksten i stenbrott
och skamingar vid Flagabroan. Artrik
lundflora och orkidekarr. Mossfloran
tycks dock inte ha studerats narrnre.

Smalandsexkursion
tillsammans med
Nordisk Bryologisk
F6rening
Announcement of the 2002 annum
excursion of the Nordic Bryologicm
Society. This year the excursion wi!J
be held 17-21 of July, in Smaland,
southern Sweden.
Den 17-21 juli 2002 planeras en gemensam exkursion med den nordiska
bryologiska foreningen (Nor die
Bryological Society, NBS) till Smaland.
NBS organiserar vmje sommar en exkursion i nagot av de nordiska landema.
ar 2001 besoktes Finse, ett hogfjalls·
omr<lde i centrala Norge. Aret dessforinnan gick farden till Faroama. Liksom
Mossornas Viinner finns det bade
proffs och amatorer bland medlemmama i NBS, sa var inte radda ...
Arets exkursion inriktar sig pa de centrala och sydliga delama av Smaland
med ovemattningar i lundalimnologema~
forskningsstation i Aneboda, som ligget
i narheten av Lammhult, ca 2 mil non
om Vaxjo och Alvesta. Kvallsmat kan
antingen ordnas som sjalvhushall pa
forskningsstationen eller pa ett narbelaget viirdshus. 6vernattningskostnaden pa forskningsstationen ar ca
90 kr per natt.
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Exkursionsomraden
Dag 1 (18 juli). Akhultmyren. Myren
har tre olika mosseplan och ar till storsta
delen odikad. Torvdjupet ar upp till13
m. Flera vetenskapliga studier av
myrvegetationen har bedrivits genom
iiren, bland annat Nils Malmers
klassiska arbeten fn1n botjan av 1960talet. Urban Gunnarsson fran Uppsala
kommer att pa plats beratta om de
vegetationsforandringar som skett
sedan dess och som han nyligen
beskrivit i sin avhandling. I anslutning
till myren Jigger en kallsjo, Fiolen, som
ar en viktig referenssjo vid forskning i
biologi och limnologi. Eventuellt besoker
vi ocksa en aJdre granskog som ocksa
Jigger i 01madet.
Dag 2. Tagel och Basterna. I
trakterna runt Aneboda Jigger ovanligt
manga alsumpskogar. Vi ska besoka tva
sluttningskarr, det ena med inslag av
granskog, det andra med inslag av ask
och bok.
Dag 3. Froderyd och Hornebo. Tva
gamla nedlagda stenbrott, det forsta pa
urkalksten och det andra med mer
varierad berggrund, bland annat skiffer.

Dag 4. Mockeln och Siggaboda.
Mocklen ar en oreglerad stor sjo med
intressanta, delvis betade strandskogar.
Omraden med diabas ar vanliga i
omradet. Siggaboda ar ett omrade med
mycket gamma} bokskog med manga
intressanta epifyter.
Anmalan sker senast den 15/4 till
Nils. Observera att antalet platser at
begransat och att platserna fordela~
mellan foreningarna.
Nils Cronberg, e-post:
Nils.Cronberg@sysbot.lu.se,
tel: 046-20 09 25 (kvallstid).
Fragor kring exkursionema kan ocksa
besvaras av Per Darell, e-post:
per.darell@kommun.alvesta.se,
tel: 0472-12919.

Valkomna!
Nils och Per

Mossornas Vanners forsaljning
Losnummer av Myrinia och
Mossornas Viinner (Myrinias
foreglmgare):
Kostnad per exemplar: 15 kr
Portokostnad: 1-3 ex kostar I 0 kr, 4-10
ex 20 kr, 11 ex. eller flera 30 kr.
Mossomas Vanner

Foljande nurnrner fmns i lager: 2-6,
8-9, 11-12, 14-17, 19-24,28-29,
30:1-30:2,31:2-32:1,34:1
(Foljandenurnrnerarslut: 1, 7, 10,
13, 18, 25-27, 29 suppl, 31:1, 32:233:2)
Myrinia

Foljande nurnrner finns i lager: 1( 1/
2), 3(1 )-3(2), 4(2), 5(2)-8(2), 9(2),
11(1)
(Foljande nurnrner ar slut: 2(1 ), 2(2),
4(1), 5(1), 9(1), 10(1), 10(2))
Ovriga skrifter

Preliminary distribution maps of
bryophytes in N orthwestem Europe.
Vol. 2. Musci (A-I): 50 kr
Preliminary distribution maps of
bryophytes in Northwestern Europe~
Vol. 3. Musci (J-Z): 50 kr
Vitmossor i Norden (1995), 124 sidor
95kr
Sotenasets mossor (1998), Sven
Bergqvist & Evastina Blomgren, 80 sidor. 140kr

Mikroskoperingsutrustning

Objektglas (50 st./forpackning) 50 kr
Tackglas(100st./forpackning) 50 kr
Tackglas (200 st./forpackning) 100 kr
Pincett (rned ytterst fm spets) 230 kr
Objektglas rned fOrdjupning 40 kr
Skalpell
460 kr

Forsaljningsvillkor
All a priser iir inklusive portokostnader.
Gor din besHillning genom att satta in
ratt belopp pa Mossomas Vanners postgirokonto 13 37 88-0. Om du vill gora
storre bestallningar eller undrar ove1
nagot sa ta kontakt med foreningem
forsaljningsansvarige: Niklas Bengtsson, August Sodermans vag 4, 3 tr, 7 SE
49 Uppsala, nibe@c.lst.se.

OBS: Till alia inbetalningar utanfOr
Sverige tillkommer en extra kostnad pa 50 kr fOr att tacka de hoga
avgifterna som postverket tar for
utlandsgirering.

Myrinia - 11:2

Protokoll fort vid foreningen Mossornas Vanners
arsmote i Haverud den 5 maj 2001
Narvarande: Jan Andersson , Leif §9. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet
Appelgren , Per-Arne Arulf, Per
for det gangna aret.
Darell , Helena Gralen , Tomas § 10. Till styrelse val des Henrik WeiHallingback, Ingemar Herber, Asa
bull ordforande, Helena Gralen viceHolm, Olle Holst, Berti! Jannert,
ordforande, Olle Holst sekreterare,
Mattias Lindholm, Allan Nicklasson,
Karin Wiklund kassor, Geir L0e
Niklas Lonnell , Heidi Paltto, Anita
exkursionssekreterare, Kristoffe1
Stridvall, LeifStridvall, Henrik WeiHylander ledamot, Niklas Bengtsson
bull, Karin Wiklund, Henry Akerforsaljningsansvarig och Nikla~
strom.
Lonnell web-ansvarig.
§ 1. Foreningens ordforande fOrklarade .§ 11 . Till revisor val des Urban Gunnarsarsmotet oppnat 21.00
son och till revisorsuppleant valde~
Nils Cronberg
§2 . Dagordningen genomgicks och god§1 2. Till valberedning utsags Toma~
kandes.
§ 3. Till motesordforande valdes Henrik
Hallingback och Gerhard Kristensson.
§ 13. Verksamhetsberattelsen presenteWeibull.
§4. Till motessekreterare valdes Olle
rades. Ordforanden fick i uppdrag att
utforrna slutlig version och det beslot~
Holst.
att texten skalllaggas pa hemsidan.
§ 5. Till justeringsperson valdes Henry
Akerstrom.
§ 14. Ovrigt. Hemsidans lokalisering
§6. Foregaende protokoll gicks igenom
diskuterades. Vice ordforande ocb
och godkandes.
web-ansvarig fick i uppdrag att ut§7. Kassoren Iat meddela att foreningreda olika altemativ. Nya redaktionen
ens ekonomi ar mycket god. Diskufor Myrinia bestaende av Henrik Weiterades vad pengama skall anvandas
bull, Niklas Lotmell och Conny Jacobtill. Styrelsen fick i uppdrag att se
son, ar utsedd och bar borjat arbeta.
over anvandning och placering. BeHostens langexkursion gar till nordslots att medlemsavgiften skall vara
ostra Skane, troligen sista helgen i
oforandrad (70:-) med undantag for
september. Varen 2002 planeras en
medlemmar bosatta i utlandet fOr vilka
forlangd exkursion med kursinslag i
Uppland.
en avgift pa 120:- skall tas ut.
§8. Revisionsberattelsen uppHistes. For- § 15. OrdfOranden forklarade motet
avslutat kl. 21.45 .
eningens revisor lat meddela att han
ar nojd med hur rakenskapema skotts.
Olle Holst Henry Akerstrom
Sekreterare Justeringsperson

MYRINIAs redaktion och instruktioner till forfattare
Heruik Weibull, Torstuna Hyvlinge,
740 83 Fjardhundra, tel 0171-4122
50, h.weibull@telia.com
Niklas Lonnell, Pontonjarg. 49,
112 37 Stockholm, 08-654 81 29,
niklas.lonnell@telia.com.
Conny Jacobson, Kavallerivagen 2 H,
186 50 Vallentuna, 070-620 4 7 03,
connyj @passagen. se.
Jnstruktion till forfattare

Vi accepterar manuskript skrivna pa
dator eller skrivmaskin. Eftersom det
redaktionella arbetet underlattas betydligt om vi far manuskripten via dator
vill vi gama att den som bar 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
fiitt klartecken forst. Vi kan ta emot bl.a.
filforrnaten RTF (Rich Text Format)
och Microsoft Word 97. Om du inte bar
mojlighet att anvanda e-post kan vi ta
emot bl.a. 3,5" disketter for PC, CD-R
och CD-RW (max 700MB). Om du
kontaktar oss viae-post rakna inte med
att ditt e-brev kommit fram forran du
fatt en bekraftelse fran oss.

Manuskript pa papper: Skriv pa vitt A4papper med 2,5 em marginaler runt om.
Skicka in tva papperskopior av manuskriptet till Henrik Weibull.
Borja all tid 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 atiikeln och omvant ska
all litteratur som namns finnas med .
Figurer (d. v.s. teckningar, kart or och 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 bOra av dig till redaktionen. Om du sa viii kan redaktionen
skriva en kort sammanfattning pa engelska. Anvand inga forrnateringar (fet,
kursiv m.m.) eller andra finesser i
ordbehandlingsprogrammet om du skriver pa dator.
MYRINIA utges 4 ganger om aret.
Manusen ska vara oss tillhanda senast
1/2, 1/7 eller 1/11. Alia manuskript
skickas till Henrik Wei bull (a dress
ovan).

