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(varav 50 kr p.g.a. de hoga bank
kostnadema). Beloppet satts in pa 
postgiro 13 37 88-0 (Mossornas 
Vanner). 

Vill du ha kontakt med andra 
mossintresserade? Visst vill du det! 
Tag i sa fall kontakt med nagon i 
Mossomas Vanners styrelse, se till 
hoger. 

Myrinia 
Foreningen Mossomas Vanners tidskrift 
http://www.sbf.c.se/MVI 
ISSN 1102- 4194 
Upplaga: 270 exemplar 
Ansvarig utgivare: Niklas Lonnell 

Ordforande: Niklas Lonnell, Pontonjarg. 
49, 112 37 Stockholm, 08-654 81 29, 
niklas.lonnell@ telia.com 

Vice ordforande: Helena Grah!n, Bruks
gatan 5, 553 33 Jonkoping, 
036-30 21 01 , helena.gralen@telia.com 

Sekreterare: Olle Holst, 
Uardavagen B:105, 224 71 Lund, 
046-12 07 08, Olle.Holst@djingis.se 

Kassor: Karin Wiklund, 
Dalby Hassle, 755 91 Uppsala, 
018-38 22 37,Karin.Wiklund@ebc.uu.se 

Exkursionssekreterare: Ji:irgen Sjogren, 
Linnegatan liB, 753 32 Uppsala, 
018-12 07 53, 

jorgen.sjogren@hotmail.com 

Kursansvarig:Henrik Weibull, Torstuna 
Hyvlinge, 740 83 Fjardhundra, 
tel 0171-41 22 50, h.weibull@telia.com 

Forsiiljningsansvarig: Niklas 
Bengtsson, Faringe Lundby gard, 
740 10 Almunge, tel 0174-208 50, 
niklas.bengtsson@c.lst.se 

Hemsideansvarig: Kristoffer Rylander, 
Alvans vag 83, 907 50 Umdi, 
090-71 93 10, 
kristoffer.hylander@irrblosset.se 

Ledamot: Tomas Hallingback, 
Ki:irsbarsvagen 7, 741 31 Knivsta, 
018-34 35 12 I 67 24 67, 
Tomas.Hallingback@ ArtData.slu.se 

Omslagsbild: Bryum argenteum, 
Foto Tomas Hallingba.ck. 

Bryum- ett alltfor svart slakte ... 
.. . eller finns det hopp? 

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

Bryum is one of the most difficult genera among bryophytes. 
This article tries to introduce some of the most common and 
most easily determined Swedish species. A morphological 
description and a discussion of how to separate the species 
from closely related species is given. Common habitat 
requirements and accompanying species are discussed, 
together with a short note on the distribution and frequency in 
Sweden. Illustrations of leaves, leafcells, capsules and 
gemmae are presented below each species, and colour photos 
of all species are shown in a separate part of the issue. 

Sma akrokarpa bladmossor ar 
nagot som de flesta mossintress
erade drar sig fOr att fOrsoka 
artbestamma, sarskilt om det ror 
sig om material utan sporkapslar. 
Och visst ar det svart att komma 
nagon vart med sterila akrokarper, 
men det finns nagra genvagar uti 
detta mossomas "gungfly". Detar 
fOrvanansvart manga akrokarpa 
bladmossor som har nagon form av 
vegetativ fOrokning, sarskilt bland 
de arter som sallan ( eller aldrig?) 
bildar sporkapslar. !bland sitter 
dessa vegetativa bildningar som 
sma knolar pa rotharen, eller som 
lite stOrre groddkom i bladvecken. 

109 

Groddkomen uppe i plantan ar ofta 
sa stora att man kan se dem for 
blotta ogat, eller i alia fall med en 
handlupp (aven om det underlattar 

Sporkapslar hos tva Bryum-arter (t.v. B. 
argenteum, t.h. B. pseudotriquetrum). 
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att se dem i stereolupp fOr se hur 
de ar uppbyggda). Knolarna pa 
rotharen maste nastan alltid prepa
reras fram under stereolupp och 
studeras i mikroskop fOr att man 
skall komma nagon vart med 
artbestamningen. Det ar faktiskt 
ganska spannande att plocka med 
sig en del material hem och sitta i 
lugn och ro vid en stereolupp och 
fOrsoka pilla fram okanda sma 
mossor. Det kan finnas fOrvanans
vart manga arter pa en mycket 
be gran sad yta, och det finns fak
tiskt en hel del ytterligare att 
upptacka! 

Bland dessa sma akrokarper ar 
Bryum det slakte som avskracker 
fiest mossvanner. Nar jag borjade 
med mossor "pa allvar" 1992 hade 
jag inte en tanke pa att ens titta at 
en Bryum. Men ju mer jag har lart 
mig desto mer mojlig har tanken pa 
slaktet blivit. Efter fern till sex ar 
borjade jag i alia fall sarnla Bryum 
nar jag hittade dem (sarskilt med 
magna kapslar) och ytterligare ett 
par ar var det dags att faktiskt ta 
itu med artbestamning av ett antal 
kollekter. Det har varit riktigt bra 
att ha en samling att ga tillbaka till. 
Visserligen var manga av kollekte
rna lika och det var de vanligaste 
arterna som fanns i de fiesta 
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konvoluten. Men med ett par ars 
falterafenhet av Bryum-insamling 
hade jag faktiskt lyckats hitta ett 
par ovanligare arter. Det ar sadana 
fynd som lyfter ens sjhlvfortroende 
och gor det vart besvaret att lagga 

Figur 1. Typiska peristomtander hos 
Bryum. Bilden visar bade det yttre 
peristomet med hela tander och det 
inre peristomet med runda hal i och 
antydan till utskott (langst till vanster) 
som ar reducerade cilier. Ur 
Rabenhorsfs "Kryptogamen-Fiora". 

ner ytterligare tid, fOr tid tar det! 
Att artbestamma en enda Bryum
kollekt kan i borjan ta fiera dagar 
av grubblande, sarskilt nar man ar 
osaker pa vad som egentligen 
menas i fiororna. 

Enligt senaste checklistan (Soder
strom & Hedenas 1998) och 
ytterligare tillskott i senaste Myri
nia (Weibul12002) finns det 59 
Bryum-arter i Sverige, men antalet 
har varierat nagot mellan olika 
fioror och checklistor, framst 
beroende pa vad fOrfattarna har 
ansett vara en art. Enligt Hailing
back (1996) ar mer an halften av 
slaktets arter sallsynta eller mycket 
sallsynta. Bara sex arter anses vara 
allmanna i Sverige: Bryum argen
teum (silverbryum), B. caespi
ticium (murbryum), B. capillare 
(skruvbryum), B. pallens (skar 
bryum), B. pseudotriquetrum 
(karrbryum) och B. subapiculatum 
(=B. micro-erythrophyllum, rosen
knolsbryum). 

Slaktet Bryum ar start och hetero
gent, och arterna bor enligt Peder
sen (2002) fOrdelas pa fiera olika 
slakten. I vantan pa denna uppdel
ning har jag valt den traditio nella 
avgransningen. Slaktet bestar av 
akrokarpa bladmossor som ar mer 
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eller mindre tuvbildande. Bladen ar 
relativt breda och har en lang och 
tydlig nerv. De fiesta arterna har 
relativt stora celler (ofta over 20 
11m breda) med en rombisk eller 
hexagonal form ( oftast 2-4 ganger 
sa langa som breda) och en tydlig 
kantlist av langsmala celler. Nar 
arterna har kapslar ar de typiskt 
nickande och i mynningen finns tva 
kransar av mycket valutvecklade 
och komplicerat byggda peristomt
ander (se figur 1). Det yttre peri
stomet bestar av 16 separata 
tander som har kraftiga utskott 
som bildar mycket vackra struk
turer. Studera dem garna i ett 
mikroskop och upptack skonheten 
i det Iilla! Det inre peristomet ar 
mycket tunnare an det yttre och 
bestar av 16 nastan genomskinliga 
tander som ar sammanvuxna i den 
nedre delen och bildar ett sa kallat 
basalmembran. Mellan tanderna 
finns ofta 1-4 smala cilier med eller 
utan utskott. Alia dessa peristom
karaktarer anvands for att art
bestamma Bryum-arter och faktiskt 
ar det nodvandigt att undersoka 
peristomet for att lyckas art
bestamma en hel del av Sveriges 
arter. Men tack och lov finns det 
ett antal arter som ar fOrhallande
vis latta att fa ett grepp om aven 
nar de saknar sporkapslar. 
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Nagra vanliga Bryum-arter 
att borja med ... 

Har nedan villjag knuffa for nagra 
av Sveriges vanligaste och mest 
lattbestamda Bryum-arter. Enkla 
illustrationer av blad, bladceller, 
kapslar och groddstavar finns 
under respektive art nedan. Dess
utom finns fargbilder, som Tomas 
Halling back tacknamligt bidragit 
med, pa alia arterna pa annan plats 
i haftet. 

Bryum alpinum, kopparbryum 
Kopparbryum vaxer i upp till 8 em 
hoga och mycket tata tuvor som 
ofta har en karakteristiskt koppar
rod farg, med inslag av morkgrona 
och morkroda nyanser. Bladen ar 
smalt triangulara ochjamnt av
smalnande till en forhallandevis 
kort spets som ibland kan vara 
tandad. N erven ar kraftig och nar 
ofta anda till bladspetsen. Blad
kanten ar tillbakarullad i nastan 
hela bladets langd. Bladcellema ar 
mycket langsmala fOr en art i 
slaktet Bryum, ca 8 x bredden. 
Arten ar skildkonad och kapslar ar 
mycket sallsynta. Runda till ovala 
vinroda groddkorn fOrekommer 
ibland rikligt pa rotharen. -I fait 
kan den forvaxlas med andra 
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Bryum-arter med liknande blad
form som viixer i samma typ av 
miljoer, t.ex. med de mycket 
ovanligare arterna B. mildeanum 
(uddbryum) och B. miihlenbeckii 
(klippbryum). Bryum mildeanum 
har vassare tillspetsade blad med 
en utlopande nerv, medan B. 
miihlenbeckii har rundare och 
trubbigare blad och en nerv som ar 
mycket smal i den ovre hal van. I 
mikroskopet ar det mycket Hitt att 

Figur 2. Blad och bladceller hos Bryum 
alpinum. 

skilja kopparbryum fran alia fOr
vaxlingsarter pa de langsmala 
cellerna som ar otypiska fOr slaktet 
Bryum. 

Kopparbryum vaxer i kompakta 
tuvor pa klippor som paverkas av 
sippervatten eller vagskvalp. Den 

forekommer mest i odlingsland
skapet eller langs med sjo- och 
havsstrander. Substratet bestar 
friimst av sura bergarter, men de ar 
ofta paverkade av mer eller mindre 
naringsrikt sippervatten, t.ex. pa 
hallar i betesmarker. Arten vaxer 
ofta i artrena hestand, men aven 
tillsammans med mossor som 
Gymnocolea inflata (paronsvepe
mossa), Polytrichum spp. (bjorn
mossor) och Racomitrium spp. 
(raggmossor), men aven en hel del 
mer eller rnindre sallsynta lavar 
som Collema spp. (gelelavar), 
Leptogium spp. (skinnlavar) och 
Peltigera spp. (filtlavar). Koppar
bryum fOrekommer troligen endast 
upp till Bergslagen, aven om 
Soderstrom ( 1996) visar ett an tal 
okonfirmerade fynd i norra Sverige 
(en del av des sa beror troligen pa 

en namnforvaxling med B. arcti
cum, rod bryum). Den ar allman i 
sydvastra Sverige, men ar mer eller 
mindre sallsynt ide ovriga delarna 
av utbredningsomradet. 

Bryum argenteum, silverbryum 

Silverbryum vaxer som enstaka 
skott eller i hogst 2 em hoga tuvor 
som ar karakteristiskt silvergHin
sande. Bladen ar brett ovala och 
har en tydlig smal uddlik spets med 
en vitaktig farg. Arten ar skildko
nad, men kapslar ar relativt van
liga. De ar omvant aggrunda, 
rodbruna nar de mognat och sitter 
pa en rod seta. Ibland forekommer 
rikligt med groddkorn i blad
vecken, i form av relativt stora 
(upp till 0,5 mm langa) ovala korn 
med sma bladutskott. -Silver-

Figur 3. Blad (stamblad till vanster och honblad till hoger), bladceller och kapsel 
hos Bryum argenteum. 
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bryum ar mycket karakteristisk 
med sina smala sma silvergHin
sande skott och blad med vita 
spetsar. Den mycket sallsynta B. 
funkii (stor silverbryum) kan vara 
en forvaxlingsart, men den har mer 
knoppliknande skott och kraftigare 
och langre nerv. Dessutom finns 
det en annan mycket ovanlig art, B. 
veronense (alvbryum), som ar nara 
sHikt med silverbryum, men bara 
har hittats i oversvamningszonen 
vid nagra alvar i fjallen. Bladen ar 
grona linda ut i spetsen hos B. 
veronense, men enligt vissa floror 
ar det bara en underart av silver
bryum. 

Silverbryum ar en kraftigt kultur
gynnad art som fOljer i manniskans 
fotspar. Den vaxer pa bar jord, 
men behover inte sarskilt stora 
flackar eller tjockt jordtacke, t.ex. 
ar den ofta mycket vanlig i springor 
mellan gatstenar, i sma hruigheter i 
asfalt eller pa stenmurar. Den ar 
mer eller mindre indifferent till pH 
och fOrekommer pa sura till bas
iska jordarter. !bland bildar den 
stOrre artrena hestand, men ofta 
hittar man den tillsammans med 
andra stOrningsgynnade arter som 
B. caespiticium, Ceratodon pur
pureus (brannmossa), Leptobryum 
pyriforme (paronmossa) och 
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Pohlia nutans (vanlig nickmossa). 
Silverbryum forekommer over hela 
landet (Soderstrom 1996). Den ar 
allman i hela sodra och mellersta 
Sverige. I Norrland finns den mest 
i stader och utmed jamvagar och 
stOrre vagar, men dar kan den 
forekomma mycket rikligt. 

Bryum capil/are, skruvbryum 

Skruvbryum vaxer i upp till6 em 
hoga och tata tuvor som ar grona 
eller rodaktiga. Bladen har en 
katakteristiskt omvant aggrund 
form och ar bredast ovan mitten. 
Bladspetsen ar ofta utdragen i en 
mer eller mindre gron harudd. 
Bladkanten ar tandad i ovre hal van 
medan den nedre hal van ar kraftigt 
tillbakarullad. Kantlisten ar tydlig 
och bestar av 3-7 rader av lang
smala celler. Bladcellerna ar stora 

Figur 4. Blad och kapsel hos Bryum 
capil/are. 

.I, 

I 

(20-30 f..Lm breda) och har en fOr 
sHiktet typisk hexagonal form. 
Arten ar skildkonad och kapslar 
fOrekommer da och da. De ar 
bruna och har en karakteristisk 
langsmal form. Runda bruna eller 
rodbruna groddkorn fOrekommer 
ibland pa rotharen. - I fait ar den 
lattast att kanna igen nar den ar 
torr for da skruvar sig bladen runt 
stammen pa ett mycket karakteris
tiskt satt, men det finns nagra 
narstaende arter som ocksa har 
mer eller mindre skruvade skott. 
Den omvant aggrunda bladformen 
ar en annan bra karaktar. Den 
narstaende B. flaccid urn ( se denna) 
har nastan all tid mycket rikligt med 
svartaktiga stavformade groddkorn 
i bladvecken. En annan fOrvax
lingsart arB. elegans (praktbryum) 
som skiljer sig genom att blad
cellerna har tjockare vaggar och att 
kantlisten ar mer diffus och bara 
bestar av 1-3 rader av smalare 
celler. Den tredje och svaraste 
forvaxlingsarten, B. torquescens 
(karlsobryum), kanner man bast 
igen pa att den ar samkonad, men 
den har a andra sidan bara hittats 
en enda gang i Sverige. 

Skruvbryum vaxer pa klippor, 
block och stambaser av lOvtrad. 
Den fOrekommer mest i lovskogar 
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och skogsbryn, men kan aven vaxa 
mer oppet. Substratet ar oftast 
sura eller svagt basiska bergarter, 
men arten gynnas av narings
lackage fran krondropp (regnvat
ten som skOljer med sig bl.a. 
naringsamnen fran tradens kronor) 
och lovforna fran lovtrad. Den 
forekommer ofta tillsammans med 
andra naringsgynnade arter som 
Brachythecium populeum (park
grasmossa), Pseudoleskeella 
nervosa (spetsig dvargbagmossa) 
och Syntrichia (Tortula) ruralis 
(takskruvmossa) och Peltigera 
spp. (filtlavar). Skruvbryum fore
kommer over hela landet (Soder
strom 1996). Den ar allman i sodra 
delarna av Sverige, men blir norrut 
gradvis mer sallsynt. 

Bryum flaccidum, tradbryum 

Tradbryum vaxer i upp till 4 em 
hoga tuvor med gron till morkgron 
farg. Bladen ar brett ovala och 
oftast bredast vid mitten. Blad
spetsen ar utdragen i en tydlig vass 
uddlik spets. Bladkanten ar tandad 
i ovre hal van och svagt tillbaka
rullad i den nedre delen. Kantlisten 
ar tydlig men smal och bestar av 2-
3 rader av langsmala celler. Blad
cellerna ar stora (15-20 mm breda) 
och har en rombisk eller hexagonal 
form. Arten ar skildkonad och 
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Figur 5. Blad ach graddstav (fran 
bladveck) has Bryum flaccidum. 

kapslar ar mycket sallsynta. Sma 
runda bruna groddkorn fOrekom
mer ibland pa rotharen, men betyd
ligt vanligare ar groddstavarna i 
bladvecken. De svartaktiga grodd
stavarna forekommer oftast mycket 
rikligt och bidrar till mossans 
morkgrona farg. - I fait kanner 
man latt igen den pa de rikligt 
fOrekommande groddstavarna och 
de relativt spada skotten, betydligt 
spadare an B. capillare. Det finns 
ett par andra arter med grodd
stavar som den kan forvaxlas med. 
Bryum pseudotriquetrum (karr
bryum, se liven nedan) har ibland 
groddstavar, men den ar betydligt 
kraftigare an tradbryum och har 
kraftigt nedlopande blad. Den 
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ovanliga arten B. rutilans (alp
bryum) har ocksa groddstavar, 
men har en kraftigare nerv, krafti
gare tillbakarullad bladkant och en 
bladkant som ar tva cellager tjock, 
medan tradbryum har enkelskiktad 
bladkant (syns bara i tvarsnitt). 
Dessutom finns det ytterligare en 
mycket ovanlig art, B. subelegans 
(luddbryum), som ar mycket druigt 
kand, men skall ha en mycket 
kraftig nerv. 

Tradbryum vaxer pa klippor, block 
och stambaser av lovtrad. Den 
forekommer mest i lovskogar och 
skogsbryn, men kan liven vaxa mer 
oppet, t.ex. pa cementmurar. 
Substraten ar sura till basiska, och 
den gynnas av nliringslackage fran 
krondropp och lovfOrna fran 
lOvtrad. Den fOrekommer ofta 
tillsammans med andra nlirings
gynnade arter som B. capillare, 
Pseudoleskeella nervosa och 
Syntrichia ruralis och Peltigera 
spp. (filtlavar). Tradbryum fore
kommer troligen over hela landet 
(Soderstrom 1996). Den ar allman 
i sodra delarna av Sverige, men blir 
norrut gradvis ovanligare. 

Figur 6. Blad (med tydlig nedlopning), bladceller, graddstav (fran bladveck) ach 
kapsel has Bryum pseudotriquetrum. 

Bryum pseudotriquetrum, 
karrbryum 
Karrbryum vaxer som enstaka 
skott eller i upp till 10 em hoga 
tuvor med gron, morkgron eller 
rodaktig farg, sarskilt Stammen 
lyser ofta rott mellan de jlimnt 
spridda bladen. Bladen ar brett 
ovala, bredast vid mitten, jlimnt 
avsmalnande i en kort spets och 
tydligt nedlopande pa stammen. 
Bladkanten ar tandad narmast 
spetsen och tydligt tillbakarullad i 
storre delen av bladet. Kantlisten 
ar tydlig och bred och bestar av 
flera rader av langsmala celler. 
Bladcellerna ar stora (ca 20 mm 
breda) och har en rombisk eller 

hexagonal form. Arten ar skildko
nad men bruna till svartaktiga 
kapslar forekommer da och da. 
!bland kan det forekomma rikligt 
med svartaktiga groddstavar i 
bladvecken. - Det kan vara svart 
att vara helt sliker pa karrbryum i 
fait eftersom den oftast saknar 
kapslar. Det finns ett antal fOrvax
lingsarter som har liknande blad
form, men de lir samkonade och 
har ofta korta skott med en tydlig 
ansamling av blad i skottspetsen. 
Karrbryum har daremot bladen 
jlimnt spridda over den langa 
stammen. Nar den har groddstavar 
har den fOrvaxlats med andra arter 
(se under B. flaccidum). Bryum 
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bimum (dikesbryum) har ofta 
dragits in under B. pseudotrique
trum, men skiljs idag ut som en 
egen art, frfu:nst genom att den ar 
samkonad (med han- och honorgan 
som vaxer tillsammans i skott
spetsen). Karrbryum ar mangfor
mig och ett stort antal underarter 
och varieteter har beskrivits. 

Karrbryum vaxer i medelrika till 
rika karr och sumpskogar, eller i 
andra biOta miljoer som i diken och 
pa oversilade klippor. Den fore
kommer bade i oppna vatmarker 
och i relativt tata sumpskogar. Den 
vaxer ofta i relativt artrika karr 
tillsammans med andra rikkarrsar
ter som Campylium stellatum 
(guldsparrmossa), Scorpidium spp. 
(skorpionmossor) och Sphagnum 
warnstorfii (purpurvitmossa). 
Karrbryum fOrekommer over hela 
landet (Soderstrom 1996). Den ar 
allman i hela norra Sverige, men 
ovanligare i soder och har troligen 
minskat dar eftersom arealen 
vatmarker har minskat. 

Bryum weigelii, bandbryum 

Bandbryum vaxer i upp tilllO em 
hoga men glesa tuvor med en 
karakteristisk blekrod till rosa farg. 
Bladen ar brett ovala, bredast strax 
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nedom mitten ochjamnt avsmal
nande i en mycket kort spets. 
Bladen ar mycket kraftigt nedlop
ande ochjamnt spridda langs 
skottet. Kantlisten ar smal och 
bladen nastan helt plana. Blad
cellerna ar stora ( ca 20 mm breda) 
och har en rombisk eller hexagonal 
form. Arten ar skildkonad och 
kapslar ar mycket sallsynta. -
Redan i fait kan man vara saker pa 
att man hittat bandbryum' eftersom 
det inte finns nagon annan moss a 
med sa brett och langt nedlopande 
blad. Enstaka sma skott kan dare
mot fOrvaxlas med B. pallens (skar 
bryum), men den har mycket 
kortare nedlopning och en mer 
uddlik bladspets. 

Bandbryum vaxer i krulor eller 
langs med kallpaverkade backar. 
Ofta bildar den stora sammanhang-

Figur 7. Blad med kraftig nedlopning 
hos Bryum weigelii. 

ande tuvor utan andra arter, men 
mil jon dar den vaxer ar ofta mycket 
artrik. FOljearter ar bl.a. Harpant
hus flotovianus (stor mantands
mossa), Philonotis spp. (krul
mossor), Pohlia wahlenbergii 
(backnicka) och Scapania spp. 
(skapanior). Bandbryum har pa
traffats ide fiesta provinser (So
derstrom 1996). Den ar relativt 
vanlig i fjrulen, mer srulsynt i ovriga 
delar av Norrland och mycket 
srulsynt i sodra Sverige. I soder har 
den troligen minskat och eventuellt 
forsvunnit fran flera provinser 
eftersom arealen vatmarker har 
minskat. 
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Vad hander med mossorna i den internationella 
naturvarden? 

Tomas Hallingback, Korsbarsvagen 7, 741 31 Knivsta. E-post 
Tomas. Hallingback@ ArtData. slu. se 

Har nedan presenteras nagot om 
mossor i den internationella natur
varden med undantag for Europa 
somjag tanker beratta om i en 
kommande artikel. A ven om 
gruppen mossor, med ca 15 000 
arter, ar en viktig del av jordens 
biologiska mangfald sa tas alltfOr 
liten hansyn till mossorna i natur
vardsarbetet i de fiesta lander. 
U tanfOr Europa ar det endast 
nagra fa lander som lyft fram 
mossor i sitt naturvardsarbete och 
det ar framforallt Japan och Nya 
Zeeland. Bada har en artrik moss
flora och mossorna utgor en va
sentlig del av naturen. Japan har 
sedan lange mosstradgardar och 
skater aktivt mossorna i sina 
tempelgardar samt ser med respekt 
pa mossornas fortlevnad. Har ar 
mossor inte endast natur utan liven 
kultur. Japan var det fOrsta land 
utanfor Europa som gjorde en 
rodlista speciellt for mossor 
(Takaki & Ando 1975). Nya 
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Zeeland har mycket mossiga 
skogar och ett val utbyggt nat av 
nationalparker och reservat. Poli
sen i Nya Zeeland ar sa Vltt jag vet 
ensamma om att ha atalat en 
forskare fOr att han samlat mossor 
i en national park (finns att lasa i 
tidskriften Commercial Horti
culture, januarinumret 1993 ). 
Personen fick bOta ca 1000 US 
dollar och detta vackte stor forva
ning runt om i varlden. Andra 
lander som inkluderat mossor i 
bevarandearbetet ar Filippinerna 
(Tan m.fl. 1986), Indien (Singh 
1997; Vohra & Aziz 1997), Aus
tralien (Scott m.fl. 1997), Kanada 
(Belland 1998) och nagra delstater 
i USA t.ex. Oregon (Christy 1991) 
och Nordkarolina (Weakley 1991). 

Av internationella overenskommel
ser finns i stort sett endast en som 
liven omfattar mossor, namligen 
konventionen om biologisk mang
fald. Denna konvention skapades i 

forts. pa sid 125 --> 

Bryum alpinum 

Bryum argenteum (narbild t.v.) 
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Bryum flaccidum (nederst i narbild) 
122 

Bryum capillare Bryum pseudotriquetrum 

Typlokalen for Jamesoniella undulifolia (karroronmossa), (Se aven i svartvitt sid 128) 
Riessengebierge i norra Tjeckien. 
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Orthotrichum scanicum (skansk hiitte- Bryum weigelii -toto Tomas Hallingback 
mossa). Se artikeln "Vad hander med 
mossorna i den internationella naturvarden?". 
Materialet ar insamlat av Ricardo Garilleti i 
Spanien. 

Hamatocaulis lapponicus (taigakrokmossa), foto Sture Westerberg. I ett kommande 
nummer av Myrinia kommer artikeln om denna mycket sallsynta mossa som hittats 
nyligen i Norrbotten. 
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Rio de Janeiro 1992 och skrevs 
under av ett 100-tal Hinder. Vad 
har da hant sedan Rio-motet och 
har det blivit battre? 

Skogsskovlingen fortgar och 
utrotningen av arter har fortsatt 
minst 50 ganger snabbare an den 
naturliga utdoendetakten. Om 
detta aven galler for mossor ar 
omojligt att veta eftersom vi annu 
inte kanner till vilka arter som finns 
pa jorden. Att skogsskovling i sig 

decimerar artstocken av mossor ar 
daremot ganska troligt. 

Den stOrsta handelsen under 2002 
var FN:s varldstoppmote om hrulbar 
utveckling som holls i Sydafrika. 
Motet agde rum mellan den 26 
augusti och 4 september 2002. 
65 000 deltagare inklusive stats
chefer och ministrar fran 184 
lander kom till Johannesburg. 
Motet syftade till att utvardera och 
bygga vidare pa det arbete som 

Figur 1. Den globala aktionsplanen for mossor- kan bestallas fran Tomas 
Hallingback! 
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skett sedan den historiska FN
konferensen om miljo och utveck
ling (UNCED) i Rio 1992. Fokus 
H'tg pa uppfoljningen av besluten i 
Rio, bl.a. konventionen om biolo
gisk mangfald. Vad ledde da detta 
mote till vad betraffar biologisk 
mangfald? Under motet antogs en 
handlingsplan fOr det fortsatta 
arbetet. Planen innehaller bl.a. en 
formulering om att "Den alarme
rande fOrlusten av biologisk mfmg
fald maste senast ar 2010 stoppas". 
Initierade killlor antyder dock att 
detta var mest tomma ord och 
!Often. Inget sades om hur detta 
skall ske och inte heller nagot om 
hur detta skall bekostas. Naturligt
vis borde medel till genomforandet 
av konventionen om biologisk 

Forkortningsmanual 
lAB = International Association of 

Bryologists 
IUCN =The World Conservation 

Union (som tidigare hette 
International Union for 
Conservation of Nature and 
natural resources) 

SSG = Species Survival 
Commission - kommisionen for 
artbevarande 

UNCED= United Nations 
Conference on Environment 
and Development 

mangfald ha reserverats av den rika 
varlden samt efterlevas av all a 
konventionen parter. Detta lftter i 
och for sig inte genomforbart, men 
ger anda en viktig signal till makt
havarna. Vidare togs initiativ for 
att skydda "hotspots", d.v.s. rela
tivt sma omraden som hyser en 

.£- ~~~·-
Figur 2. Karta over omraden som innehftller manga sallsynta arter "hot spots" i 
varlden (fran: Hallingback & Hodgetts 2000). 
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oproportionerligt stor andel arter. 
Har fokuserades som vanligt pa 
ryggradsdjur och karlvaxter vilket 
till stor del innebar laglands
regnskog, nar istailet bergsregn
skog skulle behov skyddas for 
mossorna. Trots detta maste 
besluten i Johannesburg ses som 
ett hoppfullt tecken pa att alla 
Hinder ar medvetna om situationen. 

Globalt samarbete och en 
global rodlista 

Sedan forsta mosskonferensen med 
bevarande som tema i Uppsala 
1990 (Halling back 1991) har 
samarbete mellan mossforskare 
etablerats och fortsatter alltjamnt. 
Det borjade 1990 med att en 
kommitte for att arbeta globalt 
med hotade mossor och dess 
miljoer (International Association 
ofBryologists (IAB) Standing 
Committee for Endangered 
Bryophytes). Sarnma personer 
bildade aret darpa en sa kallad 
specialistgrupp under IUCN :s 
organisation d.v.s. en species 
specialist group (SSC). De bada 
grupperna under IAB och IUCN ar 
till stora delar samma personer, 
med representanter for de flesta 
kontinenter, men har del vis olika 
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arbetsomraden och malgrupper. 
Mer information om dess verksam
het och moten finns pa http:// 
www.artdata.slu./guest/SSCBryo/ 
BryoStart.html. Det viktigaste som 
dessa bada grupper gjort ar en 
global aktionsplan for mossor 
(Hallingback & Hodgetts 2000, se 
aven figur 1 ). Denna aktionsplan 
redogor for vad som behover goras 
pa varje kontinent, i olika ekosys
tem varlden over och dessutom 
fOreslas ett antal sarskilt skydds
varda omraden "hot spots" (figur 
2). Dessutom publicerades fOr 
fOrsta gfmgen en global rodlista for 
mossor och en lista pa prioriterade 
naturvardsprojekt. A ven om vi inte 
lyckats fa igenom nagra konventio
ner eller internationella overens
kommelser sa har grupperna anda 
lyckats driva igenom att 83 moss
after blivit en del av IUCN's 
global a rodlista (se www.IUCN.org). 

Paden globala rodlistan finns bl.a. 
tva mossor som aven finns eller 
funnits i Sverige: Jamesoniella 
undulifolia (karroronmossa, figur 
3) och Orthotrichum scanicum 
(skansk hattemossa, figur 4). Den 
globala rodlistan revideras varje ar 
och en rad arter star varje gang pa 
tur att provas med de internatio
nella rodlistningskriterierna. Just 
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Figur 3. Typlokalen for Jamesoniella undulifolia (karroronmossa), 
Riessengebierge i norra Tjeckien. Se aven i farg pa sid 123. 

nu finns dock inte nagra ytterligare 
svenska arter med. En mossa som 
endast finns i Kalifornien ar aktuell 
att foras in pa den globala listan 
liksom en annan som endast ar 
funnen i Mexico. 

Vad kommer att handa 
harnast? 

De bada globala kommitteerna 
kommer i juli 2003 att arrangera en 
workshop i Sydamerika med syftet 
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att ta fram en preliminar aktions
plan for bevarandearbetet med 
mossor i Latinamerika. Latiname
rika har Hinge legat langt efter 
Nordamerika och stora delar av 
ovriga varlden vad betraffar beva
randet av kryptogamer. Dock ar 
bryologema i Latinamerika mycket 
intresserade av att fOrbattra situa
tionen for den pa manga hail 
hotade mossfloran, men som pa sa 
manga andra hall ar bryologema 
mycket fa. De har sallan nagot 
naturvardspolitiskt inflytande och 

mycket lite pengar att inventera 
eller pa annat satt arbeta for en 
battre naturvard dar aven mossor 
ingar. 

Trots detta hoppas jag pa framsteg, 
aven om dessa sker i sma steg och 
framst ser jag det som nodvandigt 
att anvanda en klok strategi som 
ger basta mojliga naturvardsnytta 
for de insatser som gors och 
kommer att goras. 
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Aktuella aktiviteter 

Pa denna plats listar vi kommande 
handelser som kan vara av intresse 
for mossintresserade. For eventu
ella fOdi.ndringar han visas till 
respektive kontaktperson eller till 
foreningens hemsida: http:// 
www.sbf.c.se/MV /. 

.Arsmote 2003 

Lordagen 10 maj 2003 kl. 21:00 
kommer Mossornas Vlinners 
arsmote att avhrulas pa vandrar
hemmet City Bed, Odengatan 24, i 
Falkoping, i samband med den 
nationella varexkursionen. Motio
ner skall vara styrelsen till handa 
senast en vecka innan arsmotet (for 
aktuella adresser han visas till 
Myrinias insida eller fOreningens 
hemsida). 

Nationella exkursioner 

Varexkursion till Fa/bygden 9-11 
maj2003 

Vi kommer att fa se Anomodon 
rugelii (mork baronmossa) som 
specialinventerats i trakterna. Det 
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blir ocksa en hel del kalkmiljoer 
bland annat kalkbranter med 
spannande arter i slaktet 
Didymodon. Har vi tur kanske vi 
kan fa syn pa Gyroweissia tenuis 
(knattemossa) som hittats i omra
det. Vi kommer att bo pa vandrar
hemmet City Bed i Falkoping. 

Anmal dig senast 9 april (OBS 
nytt datum!) till: Jorgen Sjogren, 
Linnegatan llb, 753 32 Uppsala, 
018-12 07 53, 070-656 32 99, 
jorgen.sjogren@ nvb.slu.se. Med
dela hur du tanker ta dig till 

Gyroweisia tenuis, ur Rabenhorst's 
"Kryptogamen-F/ora" 

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 exkursions
dagarna. Ytterligare information 
kommer i nasta nummer av Myri
nia. 
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Mossornas Vanners exkursion till Dalsland 5-6 maj 
2001 

Anita Stridva/1, Lextorpsvagen 655 46164 Trollhiittan, E-post: 
Is @ pub/ic./eissner. se 

This is a report from the spring excursion with Mossornas 
Viinner to Dalsland in western Sweden. About 20 "friends of 
bryophytes" were gathered and spent two days in a variety of 
habitats, from forest roads to ancient deciduous forests. Some 
of the most interesting finds were a new locality for Hookeria 
lucens, all four species ofPogonatum, Neckera besserii, 
Rhodobryum ontariense (new to the province of Dalsland) and 
Orthothecium rufescens which is very rare in southern Sweden. 

Ett tjugotal mossvanner samlades i 
Haverud fOr att under tva dagar 
studera mossfloran pa nagra intres
santa lokaler i vastsveriges minsta, 
men kanske rikaste landskap ur 
mossynpunkt. De fiesta deltagarna 
hade anlant redan under fredags
kvallen och tagit in pa vandrar
hemmet, men undertecknad med 
make anslot pa lordagsmorgonen. 
Da anlande ocksa en av vara gui
der, Leif Appelgren. 

Formiddagens forsta mru var 
Bromsbacken i Or socken vid 
Kroppefjalls ostsida. Dar vaxte 
Hookeria lucens (skirmossa) i 
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riklig mangd pa en stracka av 
hundra meter. Det var en fantastisk 
upplevelse att kunna njuta av 
denna annars sallsynta och hotade 
mossa pa en av landets rikaste 
lokaler. Vid backen fann vi ocksa 
Ctenidium molluscum (kalkkam
mossa) och Fissidens adianthoides 
(stor fickmossa). Pa stenar i 
backen vaxte "sarboradula" Rad
ula lindenbergiana (som egent
ligen heter backradula). Henrik 
Weibull demonstrerade och fOrkla
rade hur man skiljer den fran 
Radula complanata (sambo
radula). I skogen narmast back
faran fanns rikligt av de i 

vastsverige vanliga mossorna 
Bazzania trilobata (stor rev
mossa), Plagiothecium undulatum, 
(vagig sidenmossa) och Rhyti
diadelphus loreus (vastlig hak
mossa). 

Sedan var det meningen att vi 
skulle studera ett avsnitt vid 
Ragnerudssjons ostsida i Hogsater 
socken. Efter en strapatsrik vand
ring langs djupa och ibland vatten
fyllda skogsmaskinspar insag vi sa 
smaningom, att det skulle ta for 
lang tid att na sjon, sa vi atervande 
till bilarna. Pa och vid skogsvagen 
hittades sannolikt alia fyra Pogo
natum-arterna, varav Pogonatum 
urnigerum (stor gravlingmossa) 
och Pogonatum dentatum (nordlig 

Radula complanata, ur Rabenhorst's 
"Kryptogamen-Fiora" 

gravlingmossa) bestamdes pa plats, 
och liksom de ovriga tva samlades 
for senare kontrollbestamning. 
Tillsammans med gravling
mossorna vaxte Oligotrichum 
hercynicum (vridbjornmossa) och 
Nardiascalaris (dikesnardia). 
Nagra kom med fynd av Barbilo
phoziafloerkei (hedlummer
mossa), Ditrichum heteromallum 
(klogrusmossa), Leptobryum 
pyriforme (paronmossa) och 
Pohlia wahlenbergii (backnicka). 
Vid bilarna fanns en lonn, som bl.a. 
bjod pa Orthotrichum diaphanum 
(harhattemossa) och Orthotrichum 
speciosum (tradhattemossa). 

Martas back i Sundals Ryr socken 
fick ett kort besok. Det ar en 
backdal, dar bl.a. Calypogeia 
azurea (bia sackmossa) och 
Trichocolea tomentella (dun
mossa) fOrekommer. Dar patraffa
des Hookeria lucens (skirmossa) 
pa en for Dalsland ny lokal. Nagra 
av oss trodde oss ocksa se Caly
pogeia azurea (bla sackmossa). I 
den angransande bergbranten vaxte 
Amphidium mougeotii (kuddtratt
mossa) och Bartramia pomiformis 
(kuddappelmossa). 
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Till sist var det dags for "Bryo
logernas forlovade land", Sveriges 
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Radula lindenbergiana, ur 
Rabenhorsf s "Kryptogamen-Fiora" 

enda mossreservat vid Norra 
Basane i Dalskog socken, dar mer 
an 330 mossarter har hittats. Pa en 
hog klippvagg vaxte bl.a. Cyrto
mnium hymenophylloides (platt 
trollmossa), Preissia quadrata 
(kalklungmossa), Grimmia tor
quata (snurrgrirnrnia), Neckera 
crispa (grov fjaderrnossa) och 
rikligt av den i sodra Sverige 
mycket ovanliga arten Ortho
thecium rufescens (rod glans
mossa). 
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Efter besoket i mossreservatet blev 
det sa tid for rniddag, vilken intogs 
pa Thai-restaurang i Mellerud. 
Darefter harntade nagra Tomas 
Halling back vid taget. Pa kvallen 
holls ett foredornligt kort arsmote. 
Darefter diskuterades och demon
strerades digitalkarneran Nikon 
Cool pix fOr nagra intresserade. 
Lite rnikroskopering blev det val 
ocksa. Sa smaningom var det dags 
fOr sangen efter order om, att vi 
skulle vara redo fOr exkursion 
redan klockan atta morgonen 
darpa, eftersom alia inte kunde 
deltaga hela dagen. 

Sondagens forsta fard gick till 
Buterud i Skallerud socken. Vid 
Buteruds sluss, dar kanalen och 
jarnvagen fOljs at, finns en brant 
skogbevaxt vastsluttning, som vi 
klattrade ornkring i under en dryg 
tirnrna. Dar vaxte mangder av 
Ctenidium molluscum (kaikkarn
mossa) och Homalothecium 
sericeum (guldlockrnossa), men 
ocksa Neckera crispa (grov fjader
mossa), Neckera complanata (platt 
fjaderrnossa), Tortella tortuosa 
(kruskalkrnossa) sarnt de i lovskog 
inte alltfOr ovanliga arterna Anti
trichia curtipendula (fallmossa), 
Anomodon longifolius (liten 
baronmossa) och Anomodon 
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Thamnobryum a/opecurum, ur 
Rabenhorst' s "Kryptogamen-Fiora" 

viticulosus (grov baronrnossa). 
Tillbaka vid bilarna visade Tomas 
Halling back upp fynd av Tetra
plodon mnioides (larnrnelmossa) 
och den fOr Dalsland nya Rhodo
bryum ontariense (kalkrosmossa), 
en rosmossa med dub belt sa manga 
blad i sin rosett, som var ciceron 
Leif Appelgren var lycklig upp
tackare av. Sarnrnanlagt fick vi 
ihop c:a 75 arter pa denna lokal. 

Getebuberget i Laxarby soc ken 
blev den sista gemensarnrna loka
len, eftersom nagra maste passa 

tag redan vid 14-tiden. Efter lunch 
i en solig sluttning presenterade 
dalslanningen Roger Gran omradet 
som en nyckelbiotop pa c:a 5 ha 
och ett blivande naturreservat. Det 
var inte svart att fOrsta lokalens 
naturvarden nar vi borjade klanga 
ornkring i den vastvanda branten 
som gransade till en myr. Kalkrika 
lodytor, silikatblock och garnrnal 
skog med mer eller rnindre murkna 
lagor av gran, bjork m.m. under
soktes. I omradet har hittills 83 
signalarter och rodlistade arter 
hittats, varav mossorna star fOr 22 
av signalarterna och 3 av de rod
listade. Efter mycket klattrande 
over stock och sten hade vi funnit 
en rad mer eller rnindre sallsynta 
arter som Amphidium lapponicum 
(lapptrattrnossa) pa klippvagg, 
pytteliten Anastrophyllum helle
rianum (vedtrappmossa) pa en 
laga, Anastrophyllum michauxii 
(skogstrappmossa), Anastro
phyllum saxicola (blocktrapp
mossa), de "vanliga" arterna 
Neckera complanata (platt fjader
mossa), Neckera crispa (grov 
fjaderrnossa) sarnt den spada och 
sallsynta N eckera besseri (rund
fjaderrnossa), som Tomas Hailing
back naturligtvis hittade efter att 
ha exkurerat pa egen hand. Pa 
mycket murkna lagor av gran och 
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bjork vaxte Buxbaumia viridis 
(gron skoldmossa), som Karin 
Wiklund letade upp och demon
strerade. Andra intressanta arter 
var Ulota hutchinsiae (stenulota), 
Timmia austriaca (skogstimmia), 
Thamnobryum alopecurum (rav
svansmossa), Myurella julacea 
(trindmossa), Pellia endiviifolia 
(kragpeliia) och Grimmia torquata 
(snurrgrimmia). Har vaxte ocksa 
alia fyra appelmossorna Plagiopus 
oederiana (kalkappelmossa), 
Bartramia halleriana (stor appel
mossa), B. ithyphylla (styv appel
mossa) och B. pomiformis 
(kuddappelmossa). C:a 135 arter 
skrapades ihop. 

Amphidium lapponicum, ur 
Rabenhorsr s "Kryptogamen-Fiora" 
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Efter den synnerligen rika lokalen 
vid Getebuberget (getebu ar ett 
lokalt namn fOr berguv) skingrades 
stOrre delen av gruppen, men 
nagra, som inte tyckte de fatt nog, 
fortsatte med Tomas Hallingback i 
spetsen till Animskog kyrka for att 
pa berghallar vid Animmen soka 
efter Riccia-arter. Dar finns bl.a. 
Arnells typlokal for Riccia dals
landica, som nufortiden raknas 
som en varietet av Riccia ciliata 
var. epilosa (harig rosett). Langs 
vagen dit gjordes ett kort stopp vid 
en ilordvand bergbrant, dar Leif 
Appelgren forevisade en lokal fOr 
Bazzania tricrenata (liten rev
mossa). Val framkomna vid 
Animmen Ietades nagra ynkliga 
Riccia-bruar upp pa fuktig jord 
under gras och blad, men de gick 
inte att artbestamma i davarande 
utvecklingsstadie. Den vackra 
Asterella gracilis (skagglung
mossa) vaxte i ett par sma flackar. 

Tva intressanta och givande dagar 
for oss bada, som var med fOr 
forsta, men fOrhoppningsvis inte 
sista gangen, var darmed till linda. 
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