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(varav 50 kr p.g.a. de hoga bankkostnaderna). Beloppet satts in pa
postgiro 13 37 88-0 (Mossornas
Vanner).
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Mossar och fattigkarr kan forandras radikalt under
hog kvavebelastning!

Urban Gunnarsson, Botanisk institutt, NTNU, N-7034 Trondheim

Sphagnum dominated peatlands in areas under high nitrogen
deposition regimes mightface large vegetation changes in the
jitture. This review gives a short summary of current research
that can give clues to ho1-v the ecosystems might change under
increased levels of an th ropogenic deposition.
De senaste 50 aren har mangden
kvave i nederborden okat och i
vissa omraden till och med fOrdubblats. Kvave ar det vi ktigaste
tillvaxt reglerande naringsamnet fOr
vaxter i de fi esta ekosystem. Den
okade mangden kvave deponeras
med nederborden, men en del
kvave torrdeponeras aven i tradkronor och skolj s ned med regnvattnet. Oppna myrar och framforallt mossar tillhor de naturligt
kvavefattigaste ekosystemen och
just av den anledningen skulle man
kunna fOrvanta sig stora fOrandringar i bl.a. mossevegetationen
om kvavetillgangen okar. Har
foljer en kort sammanfattning av
hur hojda kvavenivaer kan paverka
myrar och hur vitmossor reagerar
pa en okad kvavetillgang.

K vavedepositionen over myrar i
sodra Sverige ar idag sa hog att
vitmossornas tillvaxt har vaxlat
fran att vara kvavebegransad till att
nu vara fo sforbegransad (Aerts
m.fl. 1992). I norra Sverige ar
tillvaxten fortfarande kvavebegransad och det var den troligen
ocksa tidigare aven i sodra delarna
av landet. Det mesta av kvavet
som deponeras pa en vitmossmatta
tas upp av mossan. Eftersom
mossorna saknar kutikula sker
naringsupptaget direkt i bladen
(och ej via rotterna som hos karlvaxterna). Kvave anvands huvudsakligen fOr till vaxt, men vid
overskott kan det lagras i cellerna,
mestadels som fria aminosyror.
Mycket lite av det kvave som
tagits upp lacker ut ur mossan
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fomtom nar mossan sa smaningom
fOrmultnar och kvavet mineraliseras (Jauhiainen m.fl. 1998a). Om
man experimentellt tillsatter stora
mangder extra kvave lagrar vitmossan mer och mer av kvavet
(Nordin & Gunnarsson 2000).
Efterhand blir kostnaden fOr
inlagringen sa hog att det paverkar
vitrnossans tillvaxt negativt, eftersom inlagring i fria arninosyror
kraver kolkedjor som annars skulle
kunna ha anvants fOr tillvaxt. I
san1ma experiment kunde vi aven
pavisa att vitmossomas biomassproduktion rninskade efter tre
ars kvavebehandlingjamfOrt med
obehandlade ytor (Gunnarsson &
Rydin 2000).

konkunera ut S. magellanicum om
kvavetillgangen var tillrackligt
god. Sphagnum balticum kan
tankas vara en art som ar kanslig
for hog kvavebelastning. Dels fOr
att den har rninskat i stora delar av
Mellaneuropa och pa Brittiska
oarna, och dels visar kvavegodningsexperiment att den rninskar sin utbredning jamfort med
andra arter efter kvavetillsats
(Saarnio 1999, Gunnarsson 2000).
Daremot kunde vi inte se nagon
skillnad i konkurrensfOrmaga
mellan tre ombrotrofa mossarter
(S. rubellum, S. fuscum och S.
magellanicum) i ett kvavegodningsexperiment (Gunnarsson
& Rydin 2000).

Det kan tankas att det finns stora
skillnader mellan olika vitmossarters fOrmaga att anvanda kvave fOr
tillvaxt. Exempelvis visade
Jauhiainen m.fl. (1998b) att en
ombrotroft vaxande mossart
(Sphagnumfuscum) var kansligare
fOr en okad kvavetillfOrsel an en
som vaxer mer naringsrikt
(Sphagnum angustifolium). Ltitke
Tweenhovden ( 1992) fann att S.
magellanicum var mer kanslig an
den mer rninerotrofa S. fall ax och
ansag att den senare skulle kunna

Vilka effekter kan man tankas fa pa
vegetationen om vitmossornas
tillvaxt htinlrnas? Vitmossor ar en
mycket viktig komponent for
myrvegetationen, och det som
paverkar vitmossoma kan pa sikt
paverka hela ekosystemet. Balansen i kvaveupptag pa mossar ar
asymmetlisk, d.v.s. att mossoma
tar upp och fOrbmkar det mesta av
kvavet, eftersom de tacker den
stOrsta delen av mosseytan, och
lamnar inte mycket over till
karlvaxtema. Karlvaxtema far
till gang till kvavet via rottema
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fOrst efter att mineralise1ing har
skett (Malmer m.fl. 1994 ). Just
detta forh3.llande mellan karlvaxters och vitmossors kvaveupptag har visats experimentellt i
fOrsok med Drosera rotundifolia
och S.fuscum (Svensson 1995).
Kanske ar vitmossornas goda
kvaveupptagningsfOrmaga ett satt
att hindra karlvaxterna fran att fa
tillgang till naringen och detta kan
hindra karlvaxterna fran att oka sin
tillvaxt. Konkunensen om ljustillgangen ar aven den asymmetrisk. Det ar fOrdelaktigt att vara
stor fOr att maximera ljusupptaget

Lag deposition

och sma mossor missgynnas fOrhallandevis mycket av att karlvaxterna blir stora.
En minskad tillvaxt hos nagra av
de huvudsakliga torvbildarna pa
myrar (Sphagnum magellanicum,
S. jus cum och S. rubellum) kommer antagligen att ge rninskad
torvproduktion. Detar kant att en
hog tillvaxt hos vitmossor hammar
tillvaxten hos manga karlvaxter.
Karlvaxtema maste vaxa rninst lika
fort som mossorna fOr att inte
vaxas over av vitmossorna (van
Breemen 1995). Det kan innebara

Hog deposition

Figur 1. En skiss pa hur vegetationen i en fastmatta skulle kunna tankas
vid okad kvavetillgang. Vid lag kvavedeposition domineras vegetationen
av vttmossor, men flera smavaxta karlvaxter forekommer ocksa (t.ex. tuvull,
tranbar, rundsileshar). Vid hog kvavebelastning skulle vegetationen kunna andras
ti~l en mer hogvuxen typ dominerad av karlvaxter (t.ex. angsull och tall) och
vttmossor~a skulle minska och ersattas av t.ex. Pleuroziu"!. schrberi (vaggmossa),
Hy/ocommum splendens (husmossa) och Dicranum-arter. Aven den vertikala
skiktningen i torven kan tankas andras fran att ha ett tjockt lager av levande
vitmo~sa oc.~ ett tjoc~t "!6rnal~ger'' till att dessa lager blir betydligt tunnare. Torven
som btldas andras da fran en ljus Sphagnum-torv till en morkare mer
hoghumifierad torv.
fora~dras
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etablera sig. Figur 1 visar hur en
sadan vegetationsfOrandring kan
komma att se ut. Pa flera myrar i
Syd- och Mellansverige harman
just sett att tillvaxten av tall okat.
Kanske ar vi pa vag in i en tidsperiod da vitmossor kommer att ha
underordnad betydelse fOr myrens
vegetation.

en tillvaxt i vertikalled pa 0,5-10
em (normalt runt en em pa mossar), vilket ar myeket fOr sma unga
karlvaxtplantor i en naringsfattig
miljo. Minskar tillvaxten hos
vitmossoma rub bas balansen till
karlvaxternas fOrdel. Karlvaxterna
gynnas aven direkt av en okad
naringstillgang till rotterna oeh
mossorna missgynnas vidare av att
stora manger dod forna skuggar
dem. Sadana fOrandringar i fOrhallandet mellan vitmossor oeh karlvaxter har observerats i kvavegodningsexperiment (Berendse
m.fl. 2001). Ohlson m.fl. (2001)
fann, i en studie av tallars etablering pa mossar, att nar tallar etablerat sig (vid ea 1 em diameter)
andrades vegetationen under tallen
fran att vara vitmossdominerad till
att domineras av skogsmossor.
Vidare kunde de se en skarp grans,
mellan laghumifierad Sphagnumtorv och mer hoghumifierad torv, i
torvprofilen direkt under de stOrre
tallama. Detta indikerar en relativt
snabb humifieringsprocess. Detar
ovisst hur vegetation rent allmant
konuner att utvecklas pa myrar i
framtiden, men troligen kommer
vegetationen att vaxla till en mer
torr hogvaxande vegetation och
troligen kommer mer trad att

Forutom att deposition av kvave
paverkar ekosystem direkt genom
tillfOrsel av ett begransande naringsamne fungerar det deponerade
kvavet tillsammans med deponerat
svavel som syror, vilket paverkar
pH. En sankning av pH kan i sin
tur leda till utfilllning av, till markpartiklar bundna, viktiga mineralnaringsamnen (som t.ex. Ca2+ och
Mg 2+) vilket ger en tillflillig okning
av dessa viktiga amnen lost i
vatten. Ett flertal studier visar att
pHi rikkarr har sjunkit de senaste
40-60 aren och att man fatt en
forandrad vegetation, bl.a. med
forluster av manga rikkarrsarter
(Hedenas & Koijman 1996,
Gunnarsson m.fl. 2000). Pa manga
stallen ar det dock svart att saga
exakt vad som har bidragit till
fOrsumingen, eftersom vitmossor
sjalva bidrar till forsurningen av sin
omgivning nar de val etablerat sig
(Vitt 2000). Men den hoga deposi80
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tionen av kvave och svavel bor ha
paverkat hastigheten hos denna
process.
Manga fragor om hur framtidens
myrar kommer att se ut om kvavedepositionen fortsatter att vara hog
ar annu obesvarade. Finns det
metoder att mata om kvavebelastningen pa myrar ar fOr hog?
Komn1er alia myrar att forandras i
samma riktning eller kommer olika
myrtyper att fOrandras pa olika
satt? Kommer kansliga vitmossarter att forsvinna och kvavegynnade
arter att dominera? Sjalvklart ar
den enklaste metoden att vanta och
se hur utvecklingen blir, men om
vissa myrtyper kommer att fOrsvinna ar denna metod dyr, sett ur
biodi versitetssynpunkt. Experiment
kan ge vissa ledtradar om den
framtida utvecklingen, men som
komplement behovs uppfOljning i
fasta provytor och ett program fOr
bevarande och aterskapande av
olika myrtyper.
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Ake Lindstrom, Varby grand 30, 702 28 6rebro

This is the third paper in a series reporting interesting finds
made by Nils Hakelier in northern Europe. Swedishfinds of
Anastrophyllum michauxii, Bryum rutilans, Calypogeia
suecica, Cephalozia catenulata, Diphyscium foliosum, Grimmia
laevigata, Gymnomitrion obtusum, Haplomitrium hookeri,
Jungermannia pumila, Kurzia trichoclados, Lophozia
ascendens, Mnium ambiguum, Odontoschisma elongatum,
Orthotrichum cupulatum, 0. gymnostomum, 0. pallens,
Pseudo-calliergon lycopodioides, Stegonia latifolia, Tayloria
froelichiana, T. tenuis, Tortula euryphylla, Weissia mtilans and
Zygodon viridissimus are reported.
Soderstrom ( 1996, 1998) och
Soderstrom m.fl. (2002) hittills vet
om respektive arts forekomster i
Sverige. Alia kollekter som presenteras nedan i det forsta stycket
efter varje art ar samlade av
Hakelier, men inte tidigare publicerade, men finns belagda iS. Alia
pastaenden om en arts tidigare
kanda fOrekomster ar hamtade fran
nyss nfunnda publikationer.
ArtDatabanken har tillhandahrulit
mig uppgifter om rodlistade
mossor i 6rebro Ian, samt uppgifter om alia Hakeliers dittills kanda

Med ledning av Nils Hakeliers
anteckningar, och i samarbete med
Lars Hedenas pa Naturhistoriska
riksmuseet, har jag fortsatt att
utreda vilka intressanta kollekter
det fanns i Hakeliers privata herbarium, vilket nu ar insorterat i
N aturhistoriska riksmuseets samlingar (S). Jag bar satt samman en
tredje rapport om kollekter som
jag fOnnodar de fiesta bryologer
inte tidigare kande till. For att valja
ut sadana kollekter har jag jfunfOrt
Hakeliers anteckningar med vad
man enligt Halling back ( 1998),
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(skuggmossa), Trichocolea
tomentella (dunmossa) och Ulota
coarctata (paronulota). Hakelier
fann 1989 skogstrappmossa aven
pa en lokal i Narke, Tysslinge
socken. Vid ett besok i Varmland
samma ar samlade han den i
Farnebo socken.

fynd av rodlistade mossor i
Sverige. Darifn1n har jag hamtat
underlag till manga av mina kommentarer till artema.
Anastrophyllum michauxii,
skogstrappmossa
Vastmanland, Viker, Kringtjarn, pa
fuktig klippa, 3 november 1957,
Nils Hakelier (8)
Vastmanland, Viker,
Grytsjobacken, pa fuktig klippa,
3 november 1957, Nils Hakelier
(8).
Vastmanland, Nora, V om Mellsjon,
16 augusti 1959, Nils Hakelier
(8).
Vastmanland, Hjulsji:i, Klinttjarnen,
pa fuktig klippa: 9 juli 1960; och
21 juli 1989, Nils Hakelier (8).
Vastmanland, Hallefors,
Bji:irnhi:ijden, 1 juni 1962, Nils
Hakelier (8).
Vastmanland, Grythyttan, mellan
Galtjarn och Langtjarn, fuktig
klippa, 7 juli 1963, Nils Hakelier
(8).
Vastmanland, Nora, Vargmon,
fuktig bergvagg, 18 april 1964,
Nils Hakelier (8).
Vastmanland, Jarnboas,
Haraberget, pa stenblock i
barrskog, 23 juni 1994, Nils
Hakelier (8).

Bryum rutilans, alpbryum
Jamtland, Undersaker, NorderTvaraklumpen, norra sidan, 900
m a.s.l., fuktig kalkhaltig klippa,
17 augusti 1987, Nils Hakelier
(8).

Ingen annan har funnit alpbryum i
Jamtland efter 1979 och endast ett
fatal fynd ar gjorda i Sverige sedan

v

1970-talet. Ytterligare tva av dessa
senare fynd ar gjorda av Hakelier,
da i Harjedalen. Pa Norder-Tvaraklumpen har Hakelier aven hittat
fOljande arter: enligt ArtDatabanken Anastrophyllum cavifolium
(fjalltrappmossa) och Tayloria
splachnoides (satertrumpetmossa);
enligt egna anteckningar Aplodon
wormskioldii (asmossa),
Cinclidium arcticum (fjillluddmossa), Cnestrum alpestre (nordmyggmossa), Cyrtomnium
hymenophyllum (trind trollmossa),
Hygrohypnum molle (mjuk backmossa) och Plagiobryum
demissum (rod puckelmossa). Jag
har tidigare rapporterat om hans
fynd pa samma fjall av Mielichhoferia elongata (nickkismossa) och
namnt hans fynd dar av Trematodon laetevirens (rak tranmossa)
(Lindstrom 1999). Dessutom
presenterar jag nedan Hakeliers
fynd av Tayloriafroelichiana
(fjillltrumpetmossa).

Denna art ar i vastra Vastmanland
tidigare bara samlad en enda gang,
1950 av Sigfrid Amell och Herman
Persson, och da i norra delen.
Hakelier har aven funnit vedsackmossa pa en lokal i Narke (Se
nasta art!).
Cephalozia catenulata,
stubbtradmossa
Narke, Kil, N om Klockarhyttan,
murken tradstam, 13 juli 1985,
Nils Hakelier (8).
Narke, Askersund, Gaddtjarnen,
murken tradstam, 31 augusti
1985, Nils Hakelier (8).
Narke, Hidinge, 8venshyttan, pa
murken tradstam i sumpig
granskog, 20 oktober 1985, Nils
Hakelier (8).

Stubbtradmossa var tidigare funnen pa flera lokaler i sodra och
ostra Narke, men alla fynden ar
gjorda pa 1800-talet, utom ett som
ar ett :lterfynd pa 1930-talet i
Hallsbergs socken. Carl och Robert Hartman samlade den dar
1869. Hakelier hittade den pa en
lokal i sodra Narke redan 1965.
Han har aven funnit den pa tva
lokaler i vastra Vastmanland. Pa
lokalen i Kil socken har Hakelier
aven funnit Calypogeia suecica
och Scapania apiculata (timmerskapania).

b ()c:J

?a

Fore Hakeliers fynd var skogstrappmossa samlad bara en enda
gang (1950) i vastra Vastmanland.
Hakeliers fynd 1989 och 1994 i
Vastmanland ar redan kanda av
ArtDatabanken. Vid Grytsjobacken
har Hakelier aven funnit
Dicranodontium denudatum

t(
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Calypogeia suecica,
vedsiickmossa
Vastmanland, Viker, 8joandan,
murken tradstam i fuktig
skogssluttning, 22 september
1985, Nils Hakelier (8).

Anastrophyllum michauxii, ur
Rabenhorst' s "Kryptogamen-Fiora"
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Diphyscium foliosum, notmossa

ArtDatabanken kande tidigare
endast till att Hakelier 1960 publicerat fynd fran dessa lokaler men
inte att han hade tagit kollekter.
Hakelier arden enda som funnit
denna art i Narke efter 1930-talet.
Pa 1990-talet fann han den pa tva
nya lokaler i Gallersta socken.

Vastmanland, Viker sn,
Kopparskallen, 24 augusti 1958,
Nils Hakelier (S).

Hakelier samlade kollekter av
notmossa pa ytterligare sju lokaler
i Vastmanland. Enligt Soderstrom
( 1996) foreligger tidigare endast
litteraturuppgift (-er) fran Vastmanland. Fran Kopparskallen har
Hakelier 1963 publicerat fynd av
Pleuridium acuminatum (kortbladig sylmossa).

Gymnomitrion obtusum,
trubbfrostmossa
Narke, Tysslinge, Amossberget,
6stra branten, fuktig, skuggig
klippa, 7 juli 1988, Nils Hakelier
(S).

Grimmia laevigata, ullgrimmia

Enligt Soderstrom m.fl. (2002) ny
for Narke.

Narke, Gallersta, Norra Bro, 25
augusti 1957, Nils Hakelier (S).
Narke, Hovsta, Yxsta, 11 oktober
1959, Nils Hakelier (S).
Narke, Hovsta, Yxsta, sydsida av
klippa vid vag, 12 april1981,
Nils Hakelier (S).

Haplomitrium hookeri,
kurragommamossa
Jamtland, Are, Handol, 12 augusti
1975, Nils Hakelier (S).

Enligt Halling back ( 1998) ny fOr
Jamtland.

Jungermannia pumila, liten
slevmossa
Vastmanland, Moklinta, Forsbo,
Dalalvens sodra strand, 20
september 1970, Nils Hakelier
(S).

Enligt Soderstrom m.fl. (2002)
f6religger tidigare endast litteraturuppgift (-er) frfm Vastmanland.
Samma ar samlade Hakelier Myrinia pulvinata (svammossa) i
Forsbo, samt pa ytterligare tre
lokaler i Moklinta socken (Hedenas 1986).

Kurzia trichoclados, ur Rabenhorst' s
"Kryptogamen-Fiora"

Liten homflikmossa ar i Narke
tidigare funnen pa 1930-talet av
Herman Persson och Sti 0o
Waldheim i Garphyttans nationalpark. Hakelier samlade den 1964 i
vastra Vastmanland. Alla har
namnda fynd av Hakelier ar kontrollerade av Lars Soderstrom eller
Henrik Weibull, och de har kunnat
konstatera att det inte ror sig om
den nybeskrivna arten Lophozia
ciliata (Soderstrom m.fl. 2000).

Kurzia trichoclados, viistlig
fingerfliksmossa
Jamtland, Are sn,
Ravaangstjarnarna, fuktig
klippa, 26 juli 1966, Nils
Hakelier (S).

Hakelier publicerade 1957 fynd av
denna art fran tva lokaler i Jamtland. Enligt ArtDatabanken fann
han den 1971 pa ytterligare en
lokal.
Lophozia ascendens, liten
hornflikmossa

0

a

Jungermannia pumila, ur Rabenhorsrs
"Kryptogamen-Fiora"

Hap/omitrium hookeri, ur Rabenhorsr s
"Kryptogamen-Fiora"
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Mnium ambiguum,
nordstjiirnmossa

Narke, Kil, NV om Klockarhyttan,
murken tradstam: 20 augusti;
och 1 september 1985, Nils
Hakelier (S).
Sodermanland, Grodinge,
Gullhamra Berg, murken
tradstam vid basen av
klippbrant, 27 april 1963, Nils
Hakelier (S).

Jamtland, Kl6vsj6, Fattjeatallet, vat
klippa, 7 augusti 1989, Nils
Hakelier (S).
Jamtland, Kl6vsj6, Sangbacksfallet:
19 juni 1964; fuktig klippa, 6
augusti 1975; vat klippa, 7
augusti 1989, Nils Hakelier (S).
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Orthotrichum cupulatum,
kalkhattemossa

Enligt ArtDatabanken har Hakelier
pa 1970-talet vid Fattjeafallet aven
funnit Anastrepta orcadensis
(snedbladsmossa) och Kurzia
trichoclados. Jag har tidigare
rappmterat om Hakeliers fynd av
Plagiothecium plathyphyllurn
(backsidenmossa) vid Sangbacksfallet (Lindstrom 1999). Enligt
ArtDatabanken och egna anteckningar har han funnit nordstjarnmossa pa fyra lokaler i Dalarna och
pa en i Haijedalen.

Narke, Glanshammar, ca 300 m
NO om kyrkan, sydexponerad
kalkklippa, 19 juni 1993, Nils
Hakelier (S).

Hos Soderstrom ( 1998) finns
denna art ej makerad som funnen i
Narke, men Hakelier publicerade
redan 1960 ett fynd fran Narke,
Vintrosa socken, Lannafors. Fran
det tillfallet har han tydligen inte
sparat nagon kollekt. Daremot
finns det pa Naturhistoriska
riksmuseet en kollekt fran
Lannafors kalkbrott, samlad 1936
av Per Adolf Larsson.

Odontoschisma elongatum, mork
knutmossa
Narke, Kil, Dammsj6n, s6dra
stranden, 16 september 1983,
Nils Hakelier (S).
Narke, Tysslinge, Falkasj6n, s6dra
stranden, 4 oktober 1992, Nils
Hakelier (S).

Orthotrichum gymnostomum,
asphattemossa
Jamtland, Offerdals sn, mellan
Hojden och Langsafallet, pa
asp, 6 augusti 1963, Nils
Hakelier (S).

Enligt Soderstrom m.fl. (2002) ny
for Narke. Det var pa samma
strand vid Dammsjon som Hakelier
1955 hittade Entosthodon obtusus
(hedkoppmossa) och dar denna mt
finns kvar (Lindstrom 1999, Weibull1999). Mork knutmossa har
Hakelier enligt anteckningar aven
funnit i Vikers socken i Vastmanland.

Detta ar troligen ett av de nordligaste fynden i Jamtland. Hakelier
har aven funnit denna art pa en
lokal i Sormland och 1994 pa en
lokal i vastra Vastmanland.
Orthotrichum pallens,
parkhattemossa
Narke, Hidinge, Lanna, pa ask, 31
augusti 1958, Nils Hakelier (S).

Tidigare fynd i Narke ar gjorda pa
1800-talet eller pa 1930-talet.
Forut kande ArtDatabanken bara
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till ett enda av Hakeliers fynd av
parkhattemossa, och det ar gjort
1100 meter over havet pa Axhogen
i Storsjo socken i Harjedalen.

Enligt Soderstrom ( 1998) foreligger det tidigare bara litteraturuppgift (-er) fran Jamtland. Pa
Suljatten har Hakelier traffat pa
manga sallsynta arter. Darifran har
han publicerat fynd av Athalamia
hyalina (navelmossa), Conscinodon cribrosus (gubbmossa),
Grimmia anodon (skedgrimmia),
Oedipodium griffithianum (klubbmossa), Orthotrichum cupulatum,
0. pylaisii (trackhattemossa) och
Torti.lla systylius (= Desmatodon
systilus, lapptuss) (Hakelier 1965).
Enligt ArtDatabanken har han dar
1971 aven samlat Tayloria
splachnoides.

Pseudo-calliergon Iycopodioides,
grov gulmossa
Narke, Kumla, Yxhult, 6versilad
klippa i gammalt kalkbrott, 28
augusti 1971, Nils Hakelier (S).

Grov gulmossa ar tidigare samlad
pa omkring sju lokaler i Narke,
senast 1933. Carl Hartman fann
den 1860 just i ett garnmalt kalkbrott vid Yxhult och Ernst Adlerz
1905 i samma omrade, vid Mossby.
Jag har tidigare rapporterat om
nagra av Hakeliers ovriga fynd vid
Yxhult (Lindstrom 2000).

Tayloria froelichiana,
fjiilltrumpetmossa
Stegonia latifolia, lokmossa

Jamtland, Undersaker, NorderTvaraklumpen, norra sidan: 13
augusti 1963; pa fuktig jord 9
augusti 1975; 23 augusti 1984;
pa fuktig jord 22 augusti 1992;
pa fuktig jord pa klippavsats 10
augusti 1993, Nils Hakelier (S).
Jamtland, Hotagen, Ansatten, 6stra
sidan, 9 augusti 1963, Nils
Hakelier (S).

Jamtland, Are, Hand61sfallen, 30
juli 1957, Nils Hakelier (S).
Jamtland, Undersaker, Norra
Ristafallet: 24 juni 1960; och 5
september 1962, Nils Hakelier
(S).
Jamtland, Kall, Suljatten, s6dra
sidan, 30 juli 1963, Nils Hakelier
(S).
Jamtland, Undersaker, Valliste, 6
om toppen, 4 september 1974,
Nils Hakelier (S).
Jamtland, Undersaker, Valliste, SO
om toppen: 9 augusti 1981 ; pa
ca 1ooo m, pa kalkhaltig jord pa
skifferklippor, 7 augusti 1993,
Nils Hakelier (S).

Enligt Soderstrom ( 1998) fOreligger det, nar det galler denna art,
tidigare bara litteraturuppgift (-er)
fran Jamtland. Hakelier publicerade 1965 fynden han gjorde 1963.
Se aven kommentaren ovan vid
Brywn rutilans! Fran Ansatten har
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Weissia rutilans, stor krusmossa

Hakelier publicerat fynd ay Mannia pilosa (liten klotmossa)
(Hakelier 1965).

Dalarna, By, Vastanhede, 17 maj
1975, Nils Hakelier (S).

Arten ar funnen aven av andra i
sydostra hornet av Dalarna. Jag bar
tidigare berattat om Hakeliers fynd
av denna art i flera andra landskap
(Lindstrom 1999). Vid Vastanhede
hittade Hakelier tio ar senare aven
Amblystegium radicale (=A.
saxatile, sumpkrypmossa).

Tayloria tenuis, liten
trumpetmossa
Jamtland, Morsil, mellan Nybyn
och Fiskhusbacken, 25 juli
1958, Nils Hakelier (S).
Jamtland, Morsil, mellan
Fiskhusberget och Stortjarn, 28
juli 1958, Nils Hakelier (S).
Jamtland, Morsil, Frisktorpen, 28
juli 1958, Nils Hakelier (S).
Jamtland, Morsil, Sallsjo, 30 juli
1958, Nils Hakelier (S).

Stort tack...

Hallingback T. (red.) 1998. ROdlistade
mossor i Sverige - Artfakta.
ArtDatabanken, SLU. Uppsala .
Hedenas L. 1986. Myrinia pulvinata i
Sverige. Mossornas Vanner29: 11-15.
Lindstrom A. 1999. lntressanta nordiska
kollekter i Nils Hakeliers efterlamnade
herbarium. I. Myrinia 9: 1-5.
Lindstrom A. 2000. lntressanta nordiska
kollekter i Nils Hakeliers efterlamnade
herbarium. II. Myrinia 10: 5-10.
Soderstrom L. (red.) 1996. Preliminary
distribution maps of bryophytes in
northwestern Europe Vol. 2 Musci (AI). Mossornas Vanner, Trondheim.
Soderstrom L. (red.) 1998. Preliminary
distribution maps of bryophytes in
northwestern Europe Vol. 3 Musci (JZ). Mossornas Vanner, Trondheim.
Soderstrom L., Hassel K. & Weibull H.
(red.) 2002. Preliminary distribution
maps of bryophytes in northwestern
Europe. Vol. 1 Hepaticae and
Anthocerotae (2a upplagan). Nordic
Bryological Society & Mossornas
Vanner, Tronheim.
Soderstrom L., Weibull H. & Damsholt K.
2000. A new species of Lophozia
(subgen. Protolophozia) from
Fennoscandia. Lindbergia 25:3-7.
Weibull H. 1999. Bryologiska Notiser.
Myrinia 9: 19-24.

. . . till Lars Hedenas som bela tiden
bistatt mig med uppgifter om
Hakeliers kollekter i
Naturhistoriska riksmuseet, och till
Tomas Hallingback som skickat
mig begarda uppgifter fran
ArtDatabanken.

Referenser
Zygodon viridissimus, liten
iirgmossa
Narke, Hidinge, ca 400 m N om
Lunnasjon, bergvagg, 4 maj
1958, Nils Hakelier (S).
Vastmanland, Viker, V om
Vikersviks station, 23 december
1957, Nils Hakelier (S).
Vastmanland, Jarnboas,
Haraberget, 26 december 1959,
Nils Hakelier (S).
Vastmanland, Arboga, V om
Storangstorp (Kallangen), lodrat
kalkklippa, 11 juni 1984, Nils
Hakelier (S).
Vastmanland, Arboga, V om
Storangstorp (Kalkugnsberget),
lodrat, skuggig kalk~lippa, 29
september 1991, Nils Hakelier
(S).

Hakelier berattade fOr Lars Hedenas att han under sina senare besok
inte lyckats aterfinna denna art pa
ovannamnda lokaler.

Tortula euryphylla (=Desmatodon
latifolius), fjiilltuss
Dalarna, Sarna sn, Nedre Fjatfallet,
5 augusti 1967, Nils Hakelier
(S).

Enligt Soderstrom (1996) fOreligger det tidigare endast litteraturuppgift (-er) fran Dalarna. Enligt
Lars Hedenas finns det i Naturhistoriska riksmuseets samlingar
ytterligare sex kollekter fran Dalarna, samlade av andra an
Hakelier.

Gardenfors U. (red.) 2000. Rodlistade
arter i Sverige 2000. ArtDatabanken,
SLU. Uppsala.
Hakelier N. 1957. Mossor fran vastra
Jamtland. Svensk Botanisk Tidskrift
51: 613-614.
Hakelier N. 1960. Bidrag till kannedom
om Narkes mossflora. Svensk
Botanisk Tidskrift 54: 407-410.
Hakelier N. 1963. Bidrag till Sveriges
mossflora. II. Svensk Botanisk Tidskrift
57: 402-406.
Hakelier N. 1965. Bidrag till Sveriges
mossflora. IV. Svensk Botanisk
Tidskrift 59: 503-505.

Denna art blev rodlistad fOrst ar
2000, men ar i den nya rodlistan
(Gardenfors 2000) markerad
varken fOr 6rebro Ian eller Vastmanlands Ian. Norr om Lunnasjon
bar Hakelier aven funnit Taxiphyllum wissgrillii (kalksidenmossa) (Hakelier 1960).
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Ligger pepparporellans Parella arboris-vitae svenska
utbredningscentrum i Halland?

Orjan Fritz, Lansstyrelsen Hal/and, 301 86 Halmstad, e-post
orjan. fritz@ n.lst.se

In 1998 Porella arboris-vitae was found as new to the province
of Halland, SW Sweden. Since then six rnore localities have
been found, in a rather restricted part of the province, making
a total of seven for the moment. The species grows on very old
beech trees Fagus sylvatica.

)

J

lndividsvaga populationer

har dock hittills varit resultatlosa.
Det viktigaste och huvudsakliga
skalet till fyndbilden ar fOrmodligen en koncentration av manga
gamla bokskogar med en 1<1ng
skoglig kontinuitet (jfr Fritz &
Larsson 1996) i Halmstads kommun, vilket sanunanfaller med en
fOr Iandet mycket hog arsmedelnederbord (1200-1500 mm) ide
inre delama.

Den totala kanda populationen
fortfarande synnerligen begransad.
Genomgaende har arten bara setts
pa ett trad per lokal. Undantag
finns med en lokal som statar med
fOrekomst pa tva (2!) trad. Totalt
finns nu noteringar fran atta bokstammar i Hallands Ian. Pa de trad
arten vaxer ar den ingalunda
sallsynt, utan kan ha en ganska
omfattande fOrekomst. Artens
upptradande paminner mycket om
Lobaria amplissim.a (jattelav) och
synes vara utmarkande fOr svarspridda arter men med en god
konkurrenskraft pa de trad den val

Patriiffas i bokskog
Fynd i Hallands liin 1998-

For nagra ar sedan rapporterade
jag om det forsta fyndet av
pepparporella Porella arborisvitae i Hallands Ian (Fritz 1998).
Var det en isolerad fOreteelse eller
finns det en population av
pepparporella i lanet? De fortsatta
eftersoken blev gladjande nog inte
resultatlOsa. Redan under samma
ar upptacktes arten pa ytterligare
en tamligen narbelagen lokal. Nu
har ytterligare m1gra ar gatt och
nya fynd har gjorts Vatje ar. Det
kan vara dags att sammanfatta
laget.

2002
Totalt finns nu uppgifter om fynd
fran sju lokaler i Ianet (Fig. 1).
Nastan samtliga ligger i Halmstads
kommun. Enda undantag utgor en
lokal som ligger strax utanfOr
gransen, i Falkenbergs kommun.
Forutom en svag koncentration av
fynd till Biskopstorps-omradet (tre
lokaler) strax norr om Halmstad,
ar ovriga fynd ganska vitt spridda i
den norra och ostra delen av
Halmstads kommun. Att fynd
gjorts har har mojligen en viss
koppling till en koncentration av
faltinsatser just till denna kommun.
Eftersok pa till synes lampliga
lokaler i angransande kommuner
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Gammal bokskog ar skogsbiotopen
som galler fOr peppat-porella i
lanet. Inga fynd har gjorts i andra
skogsmiljoer eller pa andra typer
av substrat an gamma! bok.
Pepparporella har saledes enbart
patraffats som epifyt. En fOrklaring
till det kan vara brist pa lampliga
rikare klippsubstrat i omradet (jfr
Appelqvist m.fl. 1996). Det verkar
som om arten vaxer pa de allra
aldsta bokarna pa de lokaler den
upptrader. All tid forekommer det
en rad andra rodlistade epifyter
eller signalarter pa just dessa
bokar. Man far bilden av att
pepparporella ar en synnerligen
krasen art, som upptrader enbart i
de allra finaste bokskogarna vi har.

Figur 1. Utbredning av pepparporella
Parella arboris-vitae i Hallands lan,
efter fynd gjorda 1998-2002 (7 lokaler).
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1yckats etablera sig pa (jfr
Appelqvist & Norden 1998).

Referenser

Fertila exemplar bar inte noterats
pa m1gon av lokalema i HalJand.

Appelqvist T. & Norden B. i 998.
Kontinuitet - ett mEmgtydigt begrepp.
Svensk Batanisk Tidskrift 92: 23-36.
Appelqvist T. Norden N. & Bengtsson 0.
i 996. Pepparporella, Parella arbarisvitae, aterfunnen i Vastergotland.
Svensk Batanisk Tidskrift 90: 21-23.
Fritz 6. 1998. Pepparporella Parella
arboris-vitae funnen i Halland 1998.
Myrinia 8: 55-57.
Fritz 6. & Larsson K. 1996. Betydelsen
av skoglig kontinuitet for rodlistade
lavar. En studie av hallandsk bokskog.
Svensk Batanisk Tidskrift 90: 241-262.
Gardenfors U. (red.) 2000. R6dlistade
arter i Sverige 2000. ArtDatabanken,
SLU, Uppsala.

Oklar framtid
Trots nyfynden kan alltsa artens
hotbild i Sverige inte anses ha
fOrbattrats pa ett betryggande satt
- aven om majoriteten av lokalerna
ligger in om naturreservat
(pepparporellan fu klassificerad
som Akut hotad (CR) enligt nationella rodlistan (Gardenfors 2000)).
Flertalet av de bokstammar arten
vaxer pa ar namligen sa gamla att
de kan rasa nar som heist som fOljd
av olika slumpfaktorer. Forhoppningsvis finns det an fler lokaler
med pepparporella i Janet att finna.
Dessutom kan man hoppas pa att
spridningsfOrmagan ar sa pass god
att den kan dyka upp pa fler tract
omsider. Det saknas inte till synes
lampliga substrat pa fle11alet av de
sju lokalerna i Halland.

Figur 2. Pepparporella Parella arboris-vitae, toto Orjan Fritz. (bilden ar beskuren)
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Tva nysvenska Bryum!

Henrik Weibu/1, Torstuna Hyvlinge, 740 83 Fjardhundra,
h. weibull@ telia.com

Bryum gemmiferum Wilcz. & Dem. is reported new to the
Nordic countries and Bryum sauteri B.S. G. is reported new to
Sweden. A key to the Nordic species ofBryum with leafy
gemmae is also given.
Har kommer en kart rapport om
fynd av tva sma Bryum-arter som
inte rapporterats fran Sverige
tidigare. De svenska namnfOrslagen har sanktionerats av
Arbetsgruppen fOr svenska vaxtnamn. Jag vill tacka Theo Arts for
konfirmering av kollektema. Thea
gick tyvarr bart nyligen, men jag ar
mycket tacks am fOr att jag fick
mojlighet att ta del av hans omfattande bryologiska kunnande i den
kmTespondens vi hade.

Under en resa till en inventeringshelg i Goteborg gjorde nagra
mossvanner ett stopp vid Girabacken i Jonkoping. Dar backen
rinner ut i Vattern finns relativt
omfattande hoga och branta jordsluttningar bade norr och soder om
utloppet. Pa den bara jorden, som
eroderar mer eller mindre kontinuerligt, kunde man tydligt se olika
"igenvaxningsstadier". Alit fran
alldeles nyblottad jord till jord som
nastan var helt tack med sma
akrokarpa bladmossor. Pa dessa
jordsluttningar hittades ·B. gemmiBryum gemmiferum Wilcz. & ferum fOrhallandevis rikligt, bade
Dem. - kornbryum {forslag
norr och soder om Girabackens
till svenskt namn)
utlopp. Den vaxte tillsammans med
stora mangder av Dicranella
Smaland, fg, Girabacken,
varia, och enstaka flackar av
erosionsbranter vid Vatterns
strand, 1999.11.12, Henrik
Didymodon- och Bryum-arter. Det
Weibull, nr 4624, konfirmerad
ar en ganska liten art, ca en centiav Theo Arts.
meter hog, men relativt latt att
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kanna igen aven i fait nar den visar
sina sma men talrika groddkorn.
Groddkornen ar ljusgrona till
klargrona i fargen och syns relativt
val i kontrast till de morkare
bladen (se foto). Sannolikt finns
arten pa flera platser dar Vatterns
vagor eroderar de branta jordsluttningarna. Sa har ni vagarna
forbi Vattern sa sla ett slag fOr de
sma Bryum-arterna och leta ratt pa
B. gemmiferum pa fler lokaler.

vecken. Nedan fOljer en kart
nyckel over de svenska arterna
som har groddkorn med bladrudiment:

Bryum gemmiferum har inte tidigare uppgivits fOr Norden (Soderstrom 1996) och narmaste lokal fOr
mten ligger troligen i norra Tyskland. Den fOrs enligt de fiesta
forfattare till B. bicolor-komplexet,
dar vi i Sverige har tva arter, B.
bicolor och B. dunense, enligt
checklistan (Soderstrom & Hedenas 1998). Elsa Nyholm ansag
dock att B. dunense bara var en
modifikaton av B. bicolor och
separerade inte arterna i sin flora
(Nyholm1993). I slaktet Btyum
finns det bara tva arter (B. blindii
och B. balticum) fOrutom arterna i
B. bicolor-komplexet som har
groddkorn med sma bladliknande
utskott (kallas bladrudiment i en
del floror). Groddkornen ar runda
eller ovala till formen och sitter
enstaka eller i samlingar i blad-

2a. Blad brett ovala och trubbiga eller
med en kort avsatt udd B. balticum

1a. Blad ovala med trubbig eller rundad
spets; bladceller tjockvaggiga och
mycket langsmala, ca 10 ganger
bredden
B. blindii
1b. Blad antingen smalt ovala och
langspetsade, eller brett ovala och
trubbiga eller med en kort avsatt
udd; bladceller rombiska eller
avlanga, upp till 5 ganger bredden 2

2b. Blad smalt ovala och langspetsade
(B. bicolor-komplexet)
3
3a. Groddkorn stora, (120) 200-600 J.lffi
langa, endast enstaka (1-2) i varje
bladveck
4
3b. Groddkorn sma, 100-200 J.lffi langa,
5
flera (ofta 3-20) i varje bladveck
4a. Bladnerv slutar i bladspetsen eller
endast mycket kort utlopande
B.bicolor
4b. Bladnerv kraftigt utlopande B.dunense
(om den nu ar tillrackligt val
avgransad for att raknas som art)
5a. Groddkorn manga, ofta upp till 20, i
varje bladveck; bladrudiment tydliga
B. gemmiferum
5b. Groddkorn relativt fa, upp till 5, i
varje bladveck; bladrudiment
otydliga eller mycket otydliga
B. gemmilucens
(som annu inte hittats i Norden!)
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Bryum sauteri B.S.G.piironbryum (forslag till
svenskt namn)

Bryum sauteri fors till undersektionenApalodictyon (Nyholm
1995), eller som man oftare kallar
det B. erythrocmpwn-komplexet.
Det som binnetecknar arterna i
detta komplex ar den (oftast)
rikliga fOrekomsten av groddkorn
pa rotbaren. 1 Sverige fOrekommer
forballandevis manga arter i detta
komplex: B. borholmense, B.
klinggraeffii, B. rubens, B.
ruderale, B. subapiculatum, B.
tenuisetum och B. violaceum. Man
skiljer B. sauteri frfm de ovriga
arterna i komplexet pa att groddkornen ar sma (upp till 100 mm
Janga), paronformade och har en
jamn yta. Den art som ar mest lik
ar B. klinggraeffii som ocksa har
sma, men runda groddkorn som
har en ojamn yta (de enskilda
ceJlerna "sticker ut" pa ett karakteristiskt vis). De nordiska
populationerna, som ar samkonade
(monoika), skiljer sig fran de i
ovriga delar av Europa, som ar
skildkonade (dioika). Den svenska
kollekten var samkonad och hade
kanske just diirfOr rikligt med
kapslar. Bryurn sauteri har i Norden tidigare bara hittats i Norge,
bl.a. i den narliggande provinsen
Sor-Trondelag, sa det kanske inte
ar sa underligt att den dyker upp i

Jamtland, Frostviken fg., Jormlien,
i vagdike, 1999.08.10, Henrik
Weibull, nr 4624, konfirmerad
av Theo Arts.

Nar familjen Wei bull aker pa
semester kan det ibland ga lite
langsamt, sarskilt nar vissa (normalt tvabenta) familjemedlemmar
far for sig att krypa fram pa alia
fyra. En sadan resa till fjallen kring
Jormlien i nordligaste Jamtland
sommaren 1999 var inget undantag. Redan fOrsta kvallen gjordes
en kortare promenad (''kryptur")
for att fa blodet att cirkulera lite
efter en mycket lang resa med
kollektiva medel. Redan andra
mossan som plockades upp visade
sig vara semesterns bryologiska
hojdpunkt. Om sanningen skall
fram kandes arten inte igen i flilt,
men eftersom det var en Brywn
med lite udda utseende sa kunde
det ju vara nagot spannande ...
1 ett relativt nyrensat vagdike, utan
alltfor mycket karlvaxter, hittades
B. sauteri med val utvecklade
kapslar. Den vaxte tillsammans
med Dicranella staphylina och
Ditrichum cylindricwn pa relativt
bar jord i narheten av en back.

98

Referenser

vastligaste Jamtland. Lokalen
ligo-er i ett fOrhilllandevis valhavdat
kulturlandskap med vallodling som
viktigaste bmkningsmetod. Brywn
sauteri gynnas troligen av det
havdade kulturlandskapet, sa man
far hoppas att markerna fortsatter
att brukas. Dessa kulturlandskapets
utkanter kanske inte har sa otroligt
mano-a
havdkravande arter, men
b
vissa av dem kanske har sina enda
svenska fOrekomster har.
~-b

Nyholm E. 1995. Illustrated Flora of
Nordic Mosses. Fasc. 3. Bryaceae Rhodobryaceae - Mniaceae Cinclidiaceae - Plagiomniaceae.
Nordisk Bryologisk Forening,
Kopenhamn och Lund.
Soderstrom, L. (red.) 1996. Preliminary
Distribution Maps of Bryophytes in
Northwestern Europe. Vol. 2 Musci (AI). Mossornas Vanner, Trondheim.
Soderstrom L. & Hedenas L. 1998.
Checklista over Sveriges mossor 1998. Myrinia 8: 58-90.

Foto av Bryum gemmiferum taget av
Tomas Hallingback. Man kan i bilden
se antydan till samlingarna av
groddkorn i bladvecken.
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Stor bryologisk aktivitet i Tyskland

Tomas Halfingback, Korsbarsvagen 7, 741 31 Knivsta

There is a lot going on in German bryology today. Smne
interesting activities and ~veb-sites are presented.

Dels har de en stor litteraturdatabas med 30 000 titlar, fynddatabaser, bestamningsnyckel till
alla Europas bladmossltikten,
dataprogram fOr matning av ytor
etc. Har finns aven lankar till andra
bryologiska foreningar och institutioner varlden over. Alla som ar
intresserade kan kostnadsfritt bli
medlem i BAD. Anmal ditt intresse
till professor Jan-Peter Frahm,
frahm@uni-bonn.de. Pa hemsidan
finns aven annan information om
vad som bander inom anmet bryologi i Tyskland, bl.a. en tidning och
ett diskussionsforum. Tidningen
heter Bryologische Rundbriefe och
ar en bulletin som innehaller information om mossforskning i Tyskland med diverse artiklar, floristiska notiser etc. Den borjade att ges
ut 1990 och har de senaste aren
kommit manadsvis. Senaste och
gamla nummer kan kostnadsfritt
laddas ned som pdf-filer.

Senaste aren har antalet mossintresserade personer i Tyskland
okat markant och inte minst bland
amatOrer. Forr samlade BLAM
(Bryologisch-Lichenologische
Arbeitsgemeinschaft fiir Mitteleuropa) de mossintresserade
personerna i de tysktalande landerna. Denna organisation har
dock tidvis dominerats av lichenologer. Inte helt ovantant bildades
darfor nyligen en tysk bryologisk
forening BAD (Bryologische
Arbeitsgemeinschaft Deutschlands). Initiativtagare till foreningen ar Jan-Peter Frahm som ar
professor pa Botaniska institutionen vid Bonns universitet. Foreningens m.ll, exkursionsprogram
och andra aktiviteter finns presenterade pa BAD's hemsida (http://
home. t-online.de/home/
bryo_ag_de/home.htm). Pa denna
hemsida finns en mangd matnyttig
information som kan laddas ned.
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Besok aven Bonn universitetets
hemsida fOr Bryologi (http://
www.bryologie.uni-bonn.de/
deutsch/frame.htm) som funnits
ganska lange och som aven den
administreras av Jan-Peter Frahm.
Aven har finns matnyttigheter med
beskrivning av aktuella forskningsprojekt. Bonn satsar mycket inom
de molekyltira och fylogenetiska
forskningsfalten, men aven pa
studier av luftfOroreningarnas
inverkan pa mossor.

den tyska listservern Bryonet. For
att ansluta sig till det tysksprakiga
Bryonet sander man e-post till
majordomo@ listserv.uni-bonn.de
och Hiter faltet "amne" vara tomt.
Aven om Bonn nu ar nagot av ett
centrum for Bryologi i Tyskland
pagar bryologi aven pa andra ball i
Tyskland, t.ex. i BadenWilrttemberg (Freiburg) och
Niedersachsen (Gottingen). I
Gottingen, dar bl.a. professor Rob
Gradstein ar aktiv, forskar man
huvudsakligen pa tropikernas
mossflora, sarskilt i den nya varlden. Sa vitt jag vet har de annu
ingen bryologisk hems ida.

Vill man ball a kontakt med tysk
bryologi och fOlja och delta i
diskussioner kan man gora detta
viae-post, d.v.s. anvanda sig av
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Aktuella aktiviteter

Rapport fran Mossornas Vanner exkursion till Umea
21-24 september 2000

Pa denna plats listar vi kommande
handelser som kan vara av intresse
for mossintresserade. For eventuella forandringar han visas till
respektive kontaktperson eller till
foreningens hemsida:
http://www.sbf.c.se/MVI

Meddela hur du
tanker ta dig till
exkursionen, nar du
anlander och om du
behover overnattning. Vi kommer
bo pa ett vandrarhem eller liknande,
troligen i trakterna
av Falkoping. Om
du har bil ange da
hur manga lediga
platser du har fOr
transporter under
exkursionsdagarna.
Ytterligare information kommer i
nasta nummer av
Myrinia.

Nationella exkursioner
Varexkursion till Falbygden 9-11
maj2003

Vi kommer att fa se Anomodon
rugelii (mork baronmossa) som
specialinventerats i trakterna. Det
blir ocksa en hel del kalkmiljoer
bland annat kalkbranter med
spannande arter i slaktet
Didymodon. Har vi tur kanske vi
kan fa syn pa Gyroweisia tenuis
(knattemossa) som hittats i omradet.

Anmai er senast 30 april till:
Jorgen Sjogren, Linnegatan 11 b,
753 32 Uppsala, 018-12 07 53,
070-656 32 99,
jorgen.sjogren @nvb.slu.se.

Gyroweisia tenuis, ur Rabenhorsf s
"Kryptogamen-Fiora"
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Kristoffer Hylander, Alvansv. 83, 907 50 Umea,
Kristoffer.Hylander@i!rblosset.se & Niklas Lonne/1, Pontonjarg. 49,
112 37 Stockholm, N!klas.Lonnell@telia.com

An excursion to the Swedish province of Vasterbotten in the
vicinity of the city Umea in the autumn of 2000 is reported,
where e.g. Fossombronia incurva, Riccardia incurvata, Sanionia orthothecioides and Bryum balticum were seen at the
shores of the Baltic sea.
som utomsocknes deltagare.
Mediauppbadet stalldes in. Logiet
fick avbokas. Men den lilla hop
som blev kvar fOrfarades dock inte
utan programmet genomfordes
linda. Alla ni som missade detta
unika tillf<ille att fa en insikt i
Umeatraktens mossflora ar bara
att beklaga.

Under nagra hostdagar (21-24/9
2000) anordnades en exkursion till
trakterna kring Umea. Stora planer
hade gj01ts upp fOr en fullspackad
langhelg. Ett mycket vacke1t
belaget boende hade bokats och
planer pa att bjuda in media hade
gjorts. Pa torsdagen, fredagen och
IOrdagen skulle nagra ekonorniska
kartblad inom projektet "Umeatraktens mossor" inventeras (Hylanderm.fl. 1999, Rylander&
Jonsson 2000) och som avslutning
hade Professor Lars Ericson engagerats fOr att visa pa nagra kustspecialiteter bland mossorna.
Nar sista anmalningsdag var inne
var det bara exkursionssekreteraren
som var anmald till exkursionen
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k'-iti.
Dicranella cerviculata, ur Rabenhorst's
"Kryptogamen-Fiora"
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Nagra glimtar fran
inventering av ekonomiska
kartblad

mossor kvar pa stenar och strandkanter. Bland Pellia neesiana och
Pseudobryum cinclidioides
(kallpraktmossa) hittade vi till slut
lite Nanlia insecta. Om man ar
entragen brukar man hitta lite av
den i backkanterna, men ibland kan
den ocksa vara riklig. I strandkanten till en sjo som heter Avan
hittade vi CallieJ~f?on rnegalophyllum och Drepanocladus
polygarnus ( Campylium polygamum). Pa stubbarna i strandskogen var Can1pylophyllum
sommerfeltii (Campylium
sornmeJfeltii) vanlig.

21 K21 - Varmvattnet

Norr om Tavelsjon Jigger ett
relativt kuperat omn'ide soder om
byn Varmvattnet och sjon
Varmvattssjon. Hiir hittade vi 158
arter genom att besoka sju olika
platser. Hoga tloden tidigare pa
sommaren hade spolat nastan rent i
en backfara. Det fanns nastan inga

20K52 - Stor-Amyran

Soder om Umea utmed E4-an kor
man over ett myrkomplex som
heter Stor-Amyran. De fiesta
myrar i Vasterbotten iir fattiga med
omvaxlande mossepartier och
fattigkan. Antalet vitmossor man
kan fa ihop pa sin lista kan dock bli
ansenligt. I den hiir rutaa hade vi
fatt tips om ett litet karr som skulle
ha nagot hogre pH. Det lag ocksa
bredvid vagen och diir hittade vi
bl.a. Sphagnum subfulvwn,
Sphagnurn platyphyllu1n,
Sphagnum subsecundum,
Calliergon richardsonii och
Riccardia chamedJ'}folia. Ingen av

Meesia triquetra, ur Rabenhorst' s
"Kryptogamen-Fiora"
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dessa arter iir speciellt vanlig i
dessa trakter. I en bergbrant hittade
vi m1gra andra "rariteter" sasom
Brachytheciwn populeum, Mnium
marginatum och Herzogiella
striatella. Detta blev ocksa en av
de artrikare rutorna med 160 arter.

kommun. Omgivningarna till alven
ar valdigt fattiga och domineras
ofta av tallskogar pa tjocka
sedimentpackar, men vi hade tur
att springa pa Lophozia laxa pa en
myr i varje fall. Vi hittade 111 arter
i denna ruta.

21 K30- Rodfmiis

21 K25- Bu!lmark

Vindelalven- en av de stora
outbyggda alvarna- gar m'igra
kilometer genom u mea kommun
vid Rodasel. Strandema utmed
EHven kan vara mycket spannande
pa vissa platser medan andra
partier ar ganska artfattiga. Vattenfluktuationerna gor att stora ytor
kan vara mosstlickta, men det
maste vara lagvatten fOr att man
skall kunna inventera dem. En
svagt forsande stracka finns vid
bron i Rodasel. Har vaxte rikligt
med Calliergonella lindbergii,
Climacium dendroides (palmmossa) och Polytrichastrum
longisetum pa strlindema. Ovanligare arter var Mee.•;ia triquetra,
Dichodontium pellucidwn och
Tayloria lingulata. Pa fundamentet
till hron hittade vi ytterligare nagra
arter som gynnas av hogre pH
sasom Orthotrichum pumilum och
Syntrichia ruralis (Tortula ruralis)
som inte lir sa frekventa i Umea

Efter denna dag vet vi vad vi
misstankte- trakterna kring Bullmark ar inte jordens artrikaste nar
det galler mossor. Med kraftanstrangning nadde vi 97 arter.
Omradet iir en mosaik mellan
magra tallskogar och fattiga myrar.

Dicranefla crispa, ur Rabenhorsf s
"Kryptogamen-F!ora"
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Ingen topografi att tala om alls
egentligen. Till slut hittade vi ett
stort block i vagkanten dar vi
kunde fa in Andreaea rupestris
(sotmossa) och Racomitrium
microcarpon. Det finns inte
mycket att namna fran denna ruta,
mer an att den sedvanliga dikesfloran av Dicranella-arter som
vanligt var valutbildad med
Dicranella subulata, D. crispa, D.
ce rviculata och i ett dike liven
rikligt med D. rufescens. Nar man
hittar Dicranella rufescens brukar
inte Discelium nudum (flaggmossa) vara langt borta, men
tyvarr hittades den inte denna
gang.

balticum. Vi fick aven testa pa att
hitta de millimeterstora grongula
prickarna som inte var Riccardia
incurvata, alger eller nagot Bryumfragment, utan de fina sterila
balarna av Fossombronia incurva.
Foljande personer deltog under en
eller flera dagar: Lars Ericson, Nils
Ericson, Kiistoffer Hylander, Bege
Jonsson, Nic Kruys, Niklas Lonnell
och Par LOfgren.

Referenser
Hylander K., Johnsson B.G. & Kruys N.
1999. lnventeringsprojekt i Umeatrakten startar nu! Myrinia 9: 26-27.
Hylander K. & Johnsson B.G. 2000.
Nagra intressanta mossfynd i Umeatrakten under 1999. Myrinia 10: 11-13.

En solig sondag i
september med gultatel
(Oeschampsia bottnica)
vajande i svag vind

Mossornas Vanners f6rsaljning

• Vitmossor i Norden (1995), 124
sidor. 95 kr
• Sotenasets mossor (1998), Sven
Bergqvist & Evastina Blomgren,
80 sidor. 140 kr

Losnummer av Myrinia och
Mossornas Viinner (Myrinias
foregangare)

Kostar 15 kr/ex. Portokostnad:
1-3 ex 10 kr, 4-10 ex 20 kr och fOr
fler an 10 ex 30 kr.

Mikroskoperingsutrustning

Objektglas (50 st./fOrp) 50 kr
Tackglas ( 100 st./fOrp) 50 kr
Tackglas {200 st./fOrp) 100 kr
Pincett med ytterst fin spets 230 kr
Objektglas med fOrdjupning 40 kr
Skalpell460 kr

eMossomas Winner: FOljande
nummer finns i lager: 2,4-6, 8-9,
11-12, 14-17, 19-24,28-29,30:130:2,31:2-32:1,34:1. FOljande
num:met at slut. 1, 3, 7, 10, 13, 18,
25 27,29 suppL, 31.1, 32.2-33.2
eMyrinia: FOljande nummerfinns
i lager: 1(1/2), 3(1)-3(2), 4(2),
5(2)-8(2), 9(2), 11 ( 1)-11 (2),
12(1)-12(2). FOljande nurmnet Zit
slut. 2(1), 2(2), 4(1), 5(1), 9(1),
10(1), 10(2)

Forsiiljningsvillkor
Alia pliser ar inklusive portokostnader. Gordin bestallning
genom att satta in ratt belopp pa
Mossornas Vanners postgirokonto
13 37 88-0. Om du vill gora stOrre
bestilllningar eller undrar over
nagot sa ta kontakt med fOreningens fOrsaljningsansvarige: Niklas
Bengtsson, Fafinge Lundby gard,
740 10 Almunge, nibe@c.lst.se.

Ovriga skrifter

• Preliminary distribution maps of
bryophytes in Northwestern Europe. Vol. 1. Hepaticae and Anthocerotae (seconded.). 50 kr
• Preliminary distribution maps of
bryophytes in Northwestern Europe. Vol. 2. Musci (A-I). 50 kr
• Preliminary distribution maps of
bryophytes in Northwestern Europe. Vol. 3. Musci (J-Z). 50 kr

Den storstilade finalen utgjordes av
en exklusiv exkursion till kusten.
Professor Lars Ericson delade med
sig av sitt gedigna kunnande om de
norrlandska strandmossornas
levnadssatt och de forutsattningar
som styr var de fOrekommer. Har
fick vi bekanta oss med arter som
Riccardia incurvata, Sanionia
orthothecioides och Bryum
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OBS: Tillalla inbetalningar
utanf'or Sverige tillkommer en
extra kostnad
50 kr for att
tacka de hoga avgifterna som
postverket tar for utlandsgirering.

pa
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MYRINIAs redaktion och instruktioner till forfattare
Henrik Wei bull, Torstuna Hyvlinge, 740 83 Fjardhundra, tel 0171-41 22 50,
h. wei bull@ telia.com
Niklas Lonnell, Pontonjarg. 49, 112 37 Stockholm, 08-654 81 29,
niklas.lonnell @telia.com.
Conny Jacobson, Ronnebyvagen 15, 121 52 Johanneshov, 070-62047 03,
coja@ swipnet.se.
Jnstruktion till forfattare

Vinnaren i Gissa mossan, 12: 2
blev Kristoffer Rylander i Umea
som visste att det var Mylia
taylorii (purpurmylia) som var det
ratta svaret. Kristoffer belOnas med
ett fint sartryck ur fOreningens
samlingar. GRATTIS!

Kanner du igen moss an pa bilden?
Skriv ner ditt namnforslag och
skicka det till Henrik Weibull,
Torstuna Hyvlinge, 740 83 Fjardhundra, eller skicka det med e-post
till h.weibull @telia.com. Som
belOning far en slumpvis dragen
vinnare valja ett valfritt sartryck ur
fOreningens samlingar. Vinnaren
presenteras i ett kommande
nummer av Myrinia.
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Vi accepterar manuskript skrivna pa dator eller skrivmaskin. Eftersom det
redaktionella arbetet underHittas betydligt om vi far manuskripten via
dator viii vi garna 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 epost 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 vita emot bl.a. 3,5" disketter for PC, CD-R och CDRW (max 700MB). Om du kontaktar oss viae-post rakna inte med att
din epost kommit fram fOn·an du fatten bekraftelse fran oss. Manuskript
pa papper: Skriv pa vitt A4-papper med 2,5 em marginaler runt om.
Skicka in tva papperskopior av manuskriptet till Henrik Wei bull.
Borja all tid manuskriptet med titeln pa artikeln, fOljt av namn och adress
pa forfattaren/fOrfattarna. 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 alllitteratur som namns
finn as med. Figurer (d. v.s. teckningar, ka11or 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 m1gra 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 ordbehandlingsprogrammet om du
skriver pa dator. Inkludera heist fOrslag till illustrationer med ditt alster.
Vi forbehaller oss ratten att publicera inkomna manus via internet.
MYRINIA utges 4 ganger om aret. Manusen ska vara oss tillhanda senast
112, 117 eller 1/11. Alia manuskript skickas till Henrik Wei bull (adress
ovan).

