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MYRINIA ar Mossornas Vanners 
tidskrift. Mossornas Vanner ar en 
fOrening som har som malsattning att 
halla kontakten mel! an och framja 
mosskannedomen bland mossintress
erade, saval amatbrer som yrkes
aktiva. Detta sker, forutom via 
MYRINIA, genom nationella och 
regionala exkursioner, studiecirklar 
och besHimningsservice m.m. 

Medlemskap i foreningen, vilket 
inkluderar MYRINIA, kostar 70 kr. 
Familjemedlemmar (erhaller ej 
MYRINIA) betalar 10 kr. Utlandska 
medlemmar betalar 150 kr (varav 50 
kr p.g.a. de hoga bankkostnaderna). 
Beloppet satts in pa postgiro 
13 37 88-0 (Mossornas Vanner). 

Vill du ha kontakt med andra moss
intresserade? Visst vill du det! Tag i 
sa fall kontakt med nagon i Mossomas 
Vanners styrelse, se till hi:iger. 

Om du har ny adress: hor av dig till 
kassi:iren (se till hi:iger)! 
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Vad hander med mossorna i internationell naturvard? 

Tomas Hallingbiick, Korsbiirsvagen 7, 74131 Knivsta. E-post 
Tomas.Hallingback@ ArtData.s/u.se 

This second article about international bryophyte conservation 
focus on what has happened in Europe. In 1990 the European 
Committee for Conservation of Bryophytes (ECCE) was establis
hed. The aim of the ECCE is to highlight bryophytes in general in 
the nature conservation work throughout Europe, and to increase 
the publicity about threatened bryophyte species and their habitats. 
In /990 ECCE produced a list of 26 bryophyte species in need of 
conservation measures and submitted it to the Bern Convention 
committee (Council of Europe). All26 species were subsequently 
accepted as conservation priority species. The species were 
selected in such a way that a wide range of European regions 
and habitats were represented. The Bern Convention, however, is 
not a forcing legislation. Therefore very little happened untill992, 
when 22 of those species were also added to the list of protected 
species in the European Community Directive, and later on 8 
species were added by Finland and Sweden. After that, considerable 
progress has been made within the 15 individual countries of the 
European Union with regard to implementation of the legislation 
as well as practical conservation measures. 

I Myrinia 12 (Hallingback 2003) 

redogjorde jag kortfattat for bur 
arbetet med att bevara mossor skett 
internationellt rued tonvikt lagd pa 
vad som hander globalt. I denna 
artikel tar jag upp vad som hant i 
Europa. 
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Forsta framsteget i Europa: 
Bernkonventionen 

Som berattades i en artikel i Mossomas 
Vanner 1991 (Hallingback 1991) 

Iyckades vi med bragden att fa med 
26 mossarter i en av Europaradets 
konventioner. Till Europaradet ar idag 
ca 40 lander anslutna. Tidigare fanns 
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Kand utbredning i Europa av Buxbaumia viridis (gron skoldmossa, tor kallorna till 
kartan se Hallingback 2002). 

dar inga kryptogamer fOrutom nagra 
ormbunkar. Europaradets naturvards
konvention kallas Bernkonventionen 
och en av dess viktigaste bilagor ar 
bilaga 1 med manga karlvaxter och 
djur, samt nu aven mossor (Tabelll). 
A venom medlemslanderna fOrbundit 
sig att folja konventionens uppmaning 
att skydda de arter som finns med i 
dess bilagor finns det inga instrument 
som kontrollerar att sa sker. Trots 
detta har det faktum att mossor kom 
med i Bemkon ventionen vis at sig ha en 
stor betydelse. 
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Andra framsteget: EU 

Steg tva kom da Europeiska Unionen 
1992 beslutade sig fOr att infOrliva 
Bernkonventionens artlistor i unionens 
Habitatdirektiv (Raeymaekers 1995). 
Man inforlivade endast de arter som 
fanns i nagot av de 12 davarande 
medlemslanderna. Nar Sverige och 
Finland 1997 anslOt sig till EU 
begarde vi att fa lagga till nagra arter 
(bsterrike ville inte lagga till nagon 
art). For att underlatta processen fran 
EU:s sida skulle ingen art tillforas 

Tabell 1. Arter listade i 
Bernkonventionens bilaga 1. Med "*" 
menas att arten aven tinns med i 
habitatdirektivet (se tabell 2). Fetstilta 
arter f6rekommer i Sverige. 

N;Hfruksmossor 
*Notothylas orbicularis 

(Notothyladaceae) 

Levermossor 
*Cephalozia macounii (Cephaloziaceae) 
Fru/lania parvistipula (Frullaniaceae) 
Jungermannia handelii 

(Jungermanniaceae) 
* Mannia triandra (Aytoniaceae) 
* Marsupella profunda 

(Gymnomitriaceae) 
* Petalophyllum ralfsii (Codoniaceae) 
*Ricci a breidleri (Ricciaceae) 
*Riel/a helicophy/la (Riellaceae) 
*Scapania massalongi (Scapaniaceae) 

Bladmossor 
Atractylocarpus a/pinus (Dicranaceae) 
* Bruchia vogesiaca (Dicranaceae) 
* Bryoerythrophy/lum machadoanum 

( Pottiaceae) 
*Buxbaumia viridis (Buxbaumiaceae) 
*Cynodontium suecicum (Dicranaceae) 
*Dichelyma capillaceum (Fontinaliaceae) 
*Dicranum viride (Dicranaceae) 
* Distichophyllum carina tum 

(Hookeriacea) 
* Echinodium spinosum (Echinodiaceae) 
* Hamatocaulis vernicosus 

(Amblystegiaceae) 
*Meesia longiseta (Meesiaceae) 
*Orthotrichum rogeri (Orthotricaceae) 
Pyramidula tetragona (Funariaceae) 
*Sphagnum pylaisii (Sphagnaceae) 
*Tay/oria rudolphiana (Splachnaceae) 
* Thamnobryum fernandesii 

(Thamniaceae) 
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Tabell 2. Arter listade i bilaga 2 i EU:s 
Habitatdirektiv. Med "+" menas att arten 
inte finns i Bernkonventionen, men ar 
tillagd av Sverige-Finland i habitat
direktivet ar 1997. Fetstilta arter 
forekommer i Sverige. 

Nalfruksmossor 
Notothylas orbicularis (Notothyladaceae) 

Levermossor 
Cephalozia macounii (Cephaloziaceae) 
Mannia triandra (Aytoniaceae) 
Marsupella profunda (Gymnomitriaceae) 
Petalophyllum ralfsii (Codoniaceae) 
Riccia breidleri (Ricciaceae) 
Riel/a helicophy/Ja (Riellaceae) 
Scapania massalongi (Scapaniaceae) 

Bladmossor 
Bruchia vogesiaca (Dicranaceae) 
+Bryhnia novae-angliae 

(Brachytheciaceae) 
Bryoerythrophyllum machadoanum 

( Pottiaceae) 
Buxbaumia viridis (Buxbaumiaceae) 
Cynodontium suecicum (Dicranaceae) 
Dichelyma capillaceum (Fontinaliaceae) 
Dicranum viride (Dicranaceae) 
Distichophyllum carinatum (Hookeriacea) 
Echinodium spinosum (Echinodiaceae) 
+Encalypta mutica (Encalyptaceae) 
+Hamatocaulis lapponicus 

(Amblystegiaceae) 
Hamatocaulis vemicosus 

(Amblystegiaceae) 
+Herzogiella turfacea (Piagiotheciaceae) 
+Hygroh.vpnum montanum 

(Amblystegiaceae) 
Meesia longiseta (Meesiaceae) 
+Orthothecium lapponicum (Hypnaceae) 
Orthotrichum rogeri (Orthotricaceae) 
+Piagiomnium drummondii (Mniaceae) 
Sphagnum pylaisii (Sphagnaceae) 
Tayloria rudo/phiana (Splachnaceae) 
Thamnobryum fernandesii 

(Thamniaceae) 
+ Tortella rigens (Pottiaceae) 
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Kand utbredning i Europa av Dicranum 
viride (stamkvastmossa, for kallorna till 
kartan se Hallingback 2002). 

som redan fOrekom i nagot av de 
"gamla" 12 EU-Uindema. Pa.det sattet 
lyckades vi lagga atta till de gamla 22 
artema. Habitatdirektivets bilaga 2 
innehallerjust nu 30 mossor varav 16 
fOrekommer i Sverige (Tabell2). Pa 
samma satt haller nu de 10 nya 
accessionslandema, framfor aUt 
Ungem, Slovakien och Tjeckien, pa 
att fOrhandla om att fa lagga till arter 
till direktivets listor. Huruvida detta 
lyckas eller inte far tiden utvisa. 

Slaktet vitmossor (Sphagnum) och 
blamossa (Leucobryum glaucum) 
finns med i bilaga 5 och for dessa 
galler enligt artikel15 att exploatering 
eller takt av dessa inte far ske pa ett 
satt som negativt paverkar deras 
status. Dessutom ska exploatering av 
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dessa overvakas av varje land. For
utom att uppmarksamma arter i 
bilagoma maste mossor aven upp
marksammas ide habitat (totalt 170 
habitat i EU varav 90 forekommer i 
Sverige) som ingar i direktivet. 
ArtDatabanken haller just nu pa att 
utreda "karaktaristiska" arter fOr 
varje direktiv-habitat och dessa 
kommer parallellt med bilaga-2-
artema att behova overvakas och om 
behov firms aven fa nagon form av 
atgarder. Till exempel sa ar en av de 
for Sverige och Finland viktigaste 
EU-habitaten "vastlig taiga", d.v.s. 
boreal barrdorninerad gammelskog 
dar som bekant en bel del mossor 
forekommer. 

EU:s Habitatdirektiv samt Fagel
direktivet ar tva for naturvarden 
mycket viktiga politiska instrument 
som bada stammar fran 1973. De 
skapadt!s.i.syftt'! att fa en battre 
naturvard inom EU och att forvalta 
dess vilda flora och fauna pa ett 
langsiktigt satt. Fageldirektivet 
borjade fa laga kraft 1979 medan 
Habitatdirektivet tradde i kraft forst 
1992. Tillsammans utgor dessa tva de 
viktigaste ramverken for EU:s natur
vard. Medlemslandema bar ett antal 
ar pa sig att genomfora direktiven. 

Habitatdirektivet ar jamfort med 
Bernkonventionen en mer tvingande 
lagstiftning som inte bara kraver 
skydd av arter och biotoper utan aven 

0 
0 

00 
0 0 

0 

Kand utbredning i Europa av Meesia /ongiseta (langskaftad svanmossa, for 
kallorna till kartan se Hallingback 2002). 

FAKTARUTA 
Accessionslander - Lander sam 
ansoker om att fa bli medlemmar i 
Europeiska Unionen. 

Gynnsam bevarandestatus - Med 
bevarandestatus for en art avses 
summan av de faktorer som paverkar 
den berorda arten och som pa lang 
sikt kan paverka den naturliga 
utbredningen och mangden hos dess 
populationer. En arts bevarande
status anses gynnsam nar: 1 -
uppgifter om den berorda artens 
populationsutveckling visar att arten 
pa lang sikt kommer att forbli en 
livskraftig del av sin livsmiljo; 
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2 - artens naturliga eller havd
betingade utbredningsomrade 
varken minskar eller sannolikt 
kommer att minska inom en over
skadlig framtid; och 3 - det finns och 
sannolikt kommer att fortsatta att 
finnas en tillrackligt stor livsmiljo for 
att artens populationer skall bibehallas 
pa lang sikt. 

SPA - Special Protection Areas. 
Omraden utvalda av unionens 
medlemslander i syfta att skydda 
prioriterade arter och habitat som 
listas i respektive bilagor. 

Habitatdirektivet- Radets direktiv 
92/43/EEG, tillkom 21 maj 1992. 
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kraver restaurering till en fOr arterna 
och habitaten gynnsam niva. I cen
trum for denna politik finns skapandet 
av ett natverk av skyddade omraden, 
Natura 2000. Natura 2000 bestar av 
skyddade omraden enligt fagel- och 
habitatdirektivet. Arbetet med att 
bevara och restaurera arter och 
habitat till en gynnsam bevarande
status innefattar aven overvakning. Se 
faktarutan om nar en art uppfyller 

"gynnsam" bevarandestatus. Imple
menteringen av detta direktiv kommer 
att fa stora positiva effekter pa ett 
antal habitat och arter i Europa. Hos 
oss kommer detta fOrhoppningsvis att 
fa positiva effekter pa arter som t.ex. 
Dichelyma capillaceum (harklo
mossa), Dicranum viride (stamkvast
mossa), Encalypta mutica (trubb
klockmossa) och Hygrohypnum 
montatum (spad backmossa). 

Dicranum viride (stamkvastmossa) pa en askstam i sodra Tyskland, mars 2003. 
Foto T. Hallingback. 
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~---------------------

Encalypta mutica (trubbklockmossa) pa 
alvarmark i Vastergotland, Hogstena, 
maj 2003. Foto T. Hallingback. 

Samarbete mel/an bryologer 
i Europa och den 
Europeiska rodlistan 

Under konferensen i Uppsala 1990 
bildades en kommitte att vars uppgift 
var att arbeta med Europeiska 
bevarandefragor och mossor (Euro
pean Committee for the Conservation 
of Bryophytes, ECCB). Denna kom
mitte bestar av 12 medlemmar som 
representerar olika delar av Europa 
och leddes fram tillar 1996 av Edwin 
Urmi (Schweiz). Efter Edwin tog Lars 
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SOderstrom (Norge/Sverige) over 
ordfOrandeklubban och information 
om nuvarande verksarnhet hittas pa 
ECCB:s hemsida (se nedan). 

Mycket tack vare ett ekonomiskt stod 
fran WWF och gott samarbete mellan 
bryologer i Europa kunde gruppen pa 
bara nagra ar framstalla en rodlista 
fOr Europa (ECCB 1995) (For 
bestallningsadress se i referenslistan). 
Samarbetet i Europa har fungerat 
mycket bra och verksamheten har 
resulterat i flera konkreta resultat. 
Forutom rodlistan har organisationen 
pekat ut ca 200 "hot spots" for 
mossor, ornraden som hyser ett start 
antal hotade mossor och ar i start 
behov av skydd. 

Forutom nagot sammantrade per ar 
har kommitten hunnit med att arrang
era flera symposier och workshopar. 
Det andra Europeiska symposiet bOlls 
i Schweiz 1994 (Bisang & Urmi 
1995), det tredje i Norge 1998 (SOder
strom 2000) och fjarde i Tjeckien 
2001 (Vana m fl2002). Mellan 
symposierna har ett antal "work
shopar" hftllits i England 1996 (se 
Lindbergia volym 23), Finland 1999 
och Portuga12000 (se Portugaliae 
Acta Biologica volym 20) och nasta 
planerar man att hftlla i Spanien 2004. 
Under workshopen i England utarbe
tades riktlinjer fOr hur IUCN:s nya 
hotkategorier bor tillampas pa mossor 
(Hallingback m.fl. 1998). 
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Notothylas orbicularis, en slakting till vara tva arter nalfruktsmossor, pa en 
stubbaker i sodra Tyskland, september 2002. Foto T. Hallingback. 

Kronologisk oversikt 

1979 Bemkonventionen kommer till 
1983 Bernkonventionen ratificeras av 

Sverige 
1979 Fageldirektivet trader i kraft 
1990 ECCB - European Committee 

for the Conservation of 
Bryophytes bildas 

1991 26 mossarter kommer med pa 
Bernkonventionens bilaga 1 

1992 Habitatdirektivet trader i kraft 
1995 ECCB publicerar en rOdlista 

for Europa 
1997 Ytterligare 8 mossor kommer 

med pa Habitatdirektivets 
bilaga 2 
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Las mer pa internet 

http://www.chembio.ntnu.no/users/ 
soder/ECCB/ 
(ECCB, European Committee for the 
Conservation of Bryophytes) 

Tarte/la rigens (styv kalkmossa) ar en art med nastan alia sina kanda vaxtplatser 
inom Sveriges granser. Fotad pa alvarmark pa norra Gotland, oktober 2002 av T. 
Hallingback. 
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Vett och etikett for mossor 

Niklas Lon nell, Dirigentvagen 171, SE-756 54 Uppsala, 
nik/as./onne/1@ telia. com 

Nar man samlar mossor ar det A och 
0 att etikettera kollekten for att 
kollekten skall fa ett vetenskapligt 
varde och for att underlatta fOr 
eftervarlden. I fait skriver man ofta 
nagot snabbt och kanske inte alltid sa 
lasligt pa konvolutet. Vad skall det da 
finnas pa en kollektetikett och vad 
skall man tanka pa? 

Det papper man anvander bOr vara 
relativt bestandigt. Sedan bor man 
skriva tydligt och lasbart om man 
sedan gor detta for hand, pa skrivma
skin eller en skrivare till den dator ar 
av mindre betydelse. I dagens datori
serade vardag kan det vara en fordel 
att mata in uppgifterna i en databas 
och skriva ut etiketter fran denna. Da 
har man kvar uppgifterna om man 
liirnnar ifran sig kollekten till ett 
offentligt herbarium e.d. Ett minimum 
ar att ta med artnarnn, land, flora
provins, forsamling, lokalbenarnning, 
insamlingsdatum, insamlare och 
eventuell kontrollbestamning. Nagra 
exempel pa olika etiketter kan ses till 
boger. 
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Figur 1. Aldre etiketter ar ofta relativt 
kortfattade och innehaller i extremfallet 
bara namnet pa arten. Ovan ser vi 
etiketter till kollekter av Antitrichia 
curtipendula och Anomodon 
viticu/osus. Kollekten av Antitrichia 
curtipendula ar uppklistrad pa etiketten. 

FLORA SUECICA 

Diplophyllumalbicans (L.) Dum. 

Narke, Kil, mellan Gardsjotorp och 

L. Da.rnmsjon, fuktig klippa i sprickdal 

1. VIII. 19')~ leg. NILS HAKELIER 

Figur 2. Pa aldre kollekter kan det ibland vara omojligt att lasa all text p.g.a. 
svartydda handstilar. Detta problem eliminerades nar etiketterna borjade skrivas 
pa skrivmaskin. Nils Hakeliers kollekter har dessa mycket prydliga etiketter. 

Naturhistoriska Riksmuseet, Stockholm (5) 

Amphidium mougeotii (Bruch & Schimp.) Schimp. 

Sweden, Halsingland, Karbole, E slope of Mt. Notberget, 
just NW of the mire Fagelmyran, c. 300 m a.s.l. 

Rock crevice (c.sp.) 

23 July 1999 L.Hedenas 

(S) reg. nr.B13726 

Figur 3. Med datorernas intag blev det mojligt att registrera kollekterna samtidigt 
som etiketter kan skrivas ut. Dessutom ar det mojligt att generera ett unikt kollekt
nummer pa ett enkelt satt. Har syns en etikett fran Naturhistoi"iska riksmuseet. 
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Bryologiska Notiser 1 0 

Niklas Lonne/1, Dirigentvagen 171, 756 54 Uppsala, 
Nik/as.Lonne/1@ telia.com 

Floristic investigations from Sweden are reported. Pogonatum 
den tatum and Tortella inclinata are reported from the province of 
Halland for the first time. 

Rapporter mottages tacksamt under 
ovanstaende adress. Aven nagot 
ens taka fynd ar valkommet. Foljande 
uppgifter ar lampliga att ha med: 
landskap, socken/forsamling, lokal
beskrivning, biotop/substrat, eventu
ella koordinater i rikets nat ( eller i 
annat system)., datum for insam
lingen, insamlare, eventuell kontroll
bestamning samt var kollekten finns. 
Nar arten ar ny for landskapet bor en 
kollekt laggas in pa ett offentligt 
herbarium. Dessutom ar det trevligt 
med nagon kort kommentar om hur 
vanlig arten ar i trakten eller annan 
kringinformation som kan satta in 
fyndet i ett storre sammanhang. 
Foljande ovriga forkortningar an
vands: S = herbariet vid Natur
historiska riksmuseet. 
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Bladmossor 

Pogonatum dentatum 
Halland, Breared, Bjorkelund, tall/ 

lovsumpskog, pa delvis jordtackt, 
murken bjorkstubbe, ca 1 00 ex, 2 maj 
2003, Rikets nat 6290005 x 1334320, 
Kjell Georgson, S, bestamningen 
bekraftad av Lars Hedenas. 

Arten ar ny for Halland (Soderstrom 
1998). 

Tortella inclinata 
Halland, Askome, Yngered, vid Atran, pa 

betong och klippor vid fore detta 
vattenkraftstation, ca 1 m2, 7 
september 2002, Rikets nat 6325950 
x 1314380, Kjell Georgson, S, 
bestamningen bekraftad av Tomas 
Hallingback. Pa samma lokal vaxte 
aven Tarte/la tortuosa. 

Arten ar ny for Halland (Soderstrom 
1998). 

Referenser 
Soderstrom L. (red.) 1998. Preliminary 
distribution maps of bryophytes in 
northwestern Europe. Vol. 3, Musci (J
Z). Mossornas Vanner, Trondheim. 

Hur vanligt ar groddkorn hos Aulacomnium palustre? 

Niklas Lonne/1, Dirigentv. 171, 756 54 Uppsa/a, 
Nik!as. Lon nell@ telia. com 

The frequency of gemmae-bearing plants of Aulacomnium palustre 
is discussed and reports of observations of, from above all 
southern Sweden, are asked for. 

Jag minns fi:irsta gangenjag hittade 
Aulacomnium palustre med grodd
kom. Detta var i Norrlands inland dar 
Aulacomnium androgynum ar relativt 
ovanlig. Innan jag hade hunnit konsul
tera floror trod de jag att jag hade en 
fbrvuxen Aulacomnium androgynum i 
min hand och bidragit med en nordlig 

utpostlokal for arten. Val hemma 
sjonk adrenalinhalten betydligt, dajag 
kunde konstatera att Aulacomnium 
palustre, om an mer sallan, ocksa den 
kan ha groddkom pa skaft (pseudo
podier). Sedan dess har jag stbtt pa 
det da och da, men all tid norr om 
Dalalven. 

Figur 1. Aulacomnium palustre med groddkornsskott. Ar det sa ovanligt som det 
star i litteraturen? 
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Det skulle vara intressant att hora vad 
ovriga mossvanner har for erfarenhet 
av detta. Jag mottager tacksamt 
rapporter om fynd av groddkorn hos 
Aulacomnium palustre och sarskilt 
sydliga fynd. Skicka dem till mig 
under ovanstaende adress. Blir 
responsen bra pa detta upprop lovar 
jag att aterkomma med en rapport 
senare i Myrinia. 

Figur 2. Aulacomnium androgynum i 
narbild 
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Figur 3. Aulacomnium androgynum 
med groddkornsskott 

Ut och inventera en aker! 

Niklas Lonne/1, Dirigentv. 171, 756 54 Uppsa/a, 
Niklas. Lon nell@ telia. com 

The readers of Myrinia are encouraged to look for bryophytes in 
arable fields. They are suggested to follow the methodology, which 
BBS (British Bryological Society) has developed. Some remarks on 
mosses with tubers and how to find them are also made. 

En aker kanske inte ar det vanligaste 
exkursionsmaiet nar man skall ut och 
leta mossor. Kalkrika branter, sump
skogar och karr kanske lockar mer. 
Detta leder till att kunskapslaget om 
de arter som forekommer i denna 
miljo ar da!igt. Forhallandena ar 
likadana i Storbritannien. Detta ledde 
till att Mossornas Vanners brittiska 
storebror British Bryological Society 
(BBS) forra aret startade en stor 
landsomfattande inventering av akrar 
spridda over Wales, England och 
Skottland. For att fOrbattra kunskaps
laget i Sverige om akermossor och 
kunna satta svenska akrars mossflora 
i relation till de brittiska vore det 
roligt om vi i Sverige inventerade 
akrar i olika delar av landet enligt den 
metodik som finns framtagen. Jag 
uppmanar darfOr alla mossvanner att 
inventera minst en aker i sin hem
trakt. Hor av dig till mig om du vill 
vara med, och meddela mig var (i 
vilka ekonomiska kartblad) du vill 
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inventera akermossor. Jag kommer da 
att skicka ut blanketter och instruktio
ner till dig. 

Survey of the Bryophytes of 
Arable Land (SBAL) 

Det hela bOrjade med ett initiativ fran 
Ron Porley. Under hosten 2001 och 
varen 2002 utarbetades metodiken. 
Planen ar att inventering skall halla 
pa till varen 2005 och sedan skall de 
insamlade uppgifterna sammanstallas, 
analyseras och presenteras i BBS 
tidskrift Journal of Bryology. 

Man planerar att inventera akrar av 
tre olika kategorier: 
1. Utslumpade rutor som har en stor 
andellandareal och akerareal i sig. 
2. Subjektivt utvalda akrar for att de 
befinner sig i ett lampligt stadium for 
mossor. (Med avseende pa tid sedan 
senaste storning, arsman samt arstid.) 
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3. Akrar med sarskilda egenskaper. I 
detta inkluderas akrar rued ovanligare 
grodor, dar ekologiskjordbruk bedrivs 
eller har ovanligt biOta delar. 

I Sverige med vara fataliga bryologer 
ar det endast realistiskt att vi tar akrar 
av kategori 2, men att vi forsoker fa 
sa bra spridning over landet som 
mojligt. Ar nagon intresserad av att 
inventera ett majsfalt eller en aker dar 
ekologiskjordbruk bedrivs ar det 
inget som hindrar personen i fraga att 
gora detta. 

Vad skall noteras 
Forutom vilka arter som finns pa 
akern skall tackningsgrad av halm, 
bar jord och mossor goras, och 
kornstorleken skall uppskattas. 
Dessutom ar det onskvart om det gar 
att mata pH. 

Groddkorn pa rhizoiderna 

For att artbestamma vissa arter kravs 
att man hittar de groddkorn som sitter 
pa rhizoiderna. Om man har tur kan 
groddkornen skonjas ijorden under 
mosskottet. Ofta kravs dock ytterli
gare insats for att fa fram grodd
kornen. Att peta runt med pincetten ar 
ett fbrsta steg. Att ta nagra skott och 
lagga i vatten kan vara ett bra satt att 
fa bort ytterligare jord. Richard Fisk 
har utarbetat en metod att tvatta rent 
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stbrre volymer av akermossor fran 
jord. Metoden redogors for nedan. 
Ratt manga arter har groddkorn, men 
fOr bestamningen ar det framforallt 
viktigt nar man har vegetativt material 
och for de manga arter som aldrig 
eller sallan bildar kapslar. En hel 
grupp av Bryum-arter bestammer man 
framfor alit rued hjalp av grodd
kornens utseende. Nedan foljer en 
lista pa arter som ar latta att missa 
om man inte hittar groddkorn pa 
rottdidarna. 
Bryum klinggraeffii 
Bryum rubens 
B ryum ruderale 
Bryum subapiculatum 
Bryum violaceum 
Dicranella staphylina 
Pohlia lescuriana 
Pohlia lutescens 

Richard Fisk's metod 

Mossorna samlas i falt lattast i en 
plat- eller plastask. Undvik alltfor 
stora jordkokor. All a insamlade tuvor 
laggs i ett sail. (en maskstorlek pa 1-
1,5 mm rekommenderas). Sallet satts i 
vatten sa att vattnet tacker mosskol
lekterna. Lat sta tills jorden har sugit 
upp vatten och ar blOt rakt igenom. 
Mosa forsiktigtjorden mellan fing
rarna sa att jordpartiklarna skingras 
ytterligare. Upprepa detta tva till tre 
ganger. Vattnet bbr bytas ut eller sa 
gors det hela under rinnande vatten. 
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Pressa bort overflodigt vatten nar den 
mesta jorden ar borta och lagg moss
skotten i en burk fylld till cirka tva 
tredjedelar med vatten. Skruva pa 
locket och skaka burken nagon minut. 
Hall upp mossorna i sallet igen och 
hall i rent vatten i burken och upprepa 
detta tills vattnet ar relativt rent. Tag 
sedan nagra skott och lagg i en 
petriskal med vatten eller liknande och 
examinera skotten under stereolupp. 
Metoden finns beskriven mer utfOrligt 
pa engelska i BBS bulletin nummer 
76 sida 47. 

Akermossor 

En som studerade mossorna pa bar 
jord var Stig Waldheim. Han publi
cerade pa 1940-talet ett arbete om 
mossamhallena pa bar jord over hela 
Skane (Waldheim 1947). Arbetet ar 
skrivet pa tyska, men finns fortfa
rande att kopa fran Lunds Botaniska 
Forening. Nedan fbljer exempel pa 
nagra arter som kan hittas pa akrar i 
Sverige 

Nalfruktsmossor 
Anthoceros agrestis och Phaeoceros 
carolinianus forekommer sallsynt pa 
akrar framfor allt i sydvastra Sverige. 
Lattast ar det att hitta dem pa hbsten 
da sporerna mognar. 

45 

Figur 1. Skott av Microbryum (Pottia) 
daval/ianum (till vanster) och Tortula 
(Pottia) truncata (till h6ger). Fotograf 
Niklas Lbnnell 

Levermossor 
Riccia sorocarpa ar den vanligaste 
ballevermossan pa akermark. A ven 
andra arter i slaktet sasom R. 
cavernosa och R. glauca kan man ha 
tur att hitta. 

Fossombronia wondraczekii fbrekom
mer i fuktiga akerkanter. Det galler att 
hitta sporkapslar och studera 
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sporernas ornamentering for att siikert 
skilja den fran bl.a. den sydliga F. 
pusilla och andra arter i sHiktet 

Andra levermossor som ocksa kan 
tankas hittas ar arter i slaktena 
Cephaloziella, Jungermannia, 
Lophozia och Scapania. 

Bladmossor 
Tortula (Pottia) truncata ar ju en av 
vara vanligaste akermossor och latt 
att upptacka da den ofta har kapslar. 
Den liknande Tortula modica ( Pottia 
intermedia) kan ocksa dyka upp. I 
kalktrakter ska man aven halla utkik 
efter Microbryum (Pottia) 
davallianum. 

Figur 2. Anthoceros agrestis. Fotograf 
Niklas Lonnell 
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Tortula atherodes (Phascum cuspi
datum) ar en karaktaristisk aker
mossa. Arten ar dock mycket varia
bel. Bland annat finns det en form 
som ar mycket lik Microbryum 
( Phascum) floerkeanum. 

Barbula convoluta och B. ungui
culata ar vanliga och kan patraffas pa 
akermark. 

Bryum rubens har groddkorn pa 
rhizoiderna. Nagra andra liknande och 
relativt vanliga arter som ocksa har 
detta ar t.ex. Bryum violaceum, B. 
klinggraeffii, B. ruderale och B. 
subapiculatum. 

Bryum bicolor har groddkorn i 
bladvecken. I varmegynnade lagen i 
sydligaste Sverige kan man hall a de 
sydliga arterna B. gemmiferum och B. 
gemmilucens i tankarna. Groddkorn i 
bladvecken har ju aven en del arter i 
slaktet Pohlia t.ex. P. annotina och P. 
proligera. 

Flertalet arter i sliiktet Dicranella bor 
kunna patraffas. Dicranella staphy
lina ar latt att fbrbise da den aldrig ar 
fertil. Den har dock groddkorn pa 
rhizoidema. 

En stbrre flack med gran jord kan 
vara det langlivade protonemat hos 
nagon av arterna i sliiktet 
Ephemerum. 

Acaulon muticum fOrekommer sall
synt i diken och akerkanter. For att ha 
mojlighet att gora det andra fyndet i 
Sverige av den mycket narstaendeA. 
mediterraneum maste man studera 
sporerna. 

Den relativt vanliga Physcomitrium 
pyriforme ar svar att skilja fran 
Entosthodon fascicularis sarskilt i 
vegetativt tillstand. DarfOr far man 
ange P. pyriforme I E. fascicularis i 
sadana fall nar man ej kan bli saker. 
Det vore ju roligt om Pyramidula 
tetragona som inte har setts i Sverige 
sedan 1940-talet kunde hittas. For 
information om denna art se en 
tidigare artikel i Myrinia (Lonnell 
2002). 

Pleuridium subulatum ar liittast att 
hitta pa varen da det lyser gulgront. 
Pleuridium acuminatum ar betydligt 
sallsyntare men kan kanske ocksa 
dyka upp. 

Pa aldre tradesakrar kan pleurokarpa 
arter bli mer dominanta. Eurhynchium 
hians, Brachythecium albicans och 
Brachythecium mildeanum ar nagra 
arter man kan hitta. 
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Uis mer om den brittiska 
inventeringen pa: 

http://www.jonathan.sleath.btintemet.co.uk/ 
SBAL/intro.htm 
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Lonnell N. 2002. Pyramidu/a tetragona -
akrokarpernas Greta Garbo. Myrinia 
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schaften und Bodenverhaltnisse in 
Schonen. Botaniska Notiser 
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Ny litteratur 

Lars Hedenas, Naturhistoriska Riksmuseet, Kryptogambotanik, 
Box 50007, 104 05 Stockholm, /ars.hedenas@nrm.se 

Interesting books and exchange journals are briefly presented and 
information on how to order them is also given. 

Ignatov, M. S. & Ignatova, E. A. 
2003. Moss flora of Middle Euro
pean Russia. Vol.l: Sphagnaceae
Hedwigiaceae. Moscow: KMK 
Scientific Press Ltd. 608 sidor. 
(Arctoa vol. 11, suppl. 1). Pa ryska. 
Pris. 80 Euro + porto (ytpost: 5 Euro I 
flygpost: 10 Euro). Kan bestallas fran: 
Dr. Michael S. Ignatov, Russian 
Academy of Sciences, Main Botanical 
Garden, Botanicheskaya 4, 127276 
Moscow, Ryssland 
( arctoa@ eignatova.home.bio.msu.ru 
eller misha_ignatov@Jist.ru). 

Med detta verk har vi fOrsta delen av 
en modern mossflora over europeiska 
Ryssland, utom Kaukasus och de 
nordligaste de lama. Medan moderna 
kunskaper om mossor i vara narmaste 
omgivningar och i Vasteuropa har 
varit relativt lattillgangliga for manga 
geografiska omraden, har vi oftast 
vetat valdigt lite om vad som finns 
langre osterut. Detta har fbrstas varit 
ett handikapp i manga sammanhang, 
exempelvis for forstaelsen av vaxtgeo-
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grafiska monster, for att bedoma 
eventuella hot mot arter i storre 
sammanhang, och fOr att fOrsta arters 
variation och habitatkrav under olika 
klimatiska forhallanden. 

Det problem som finns med denna nya 
flora, atminstone fOr manga av oss 
nordiska bryologer, ar att den ar 
skriven pa ryska. En del information 
ar dock latt tillganglig aven for den 
som inte forstar nagon ryska. AHa 
arter ar avbildade med streck
teckningar av hOg kvalitet, och for 
varje familj finns SEM-bilder av 
peristom. Artemas utbredningar anges 
genom att man i en lista med 
provinsfbrkortningar strukit under de 
provinser i vilka arten forekommer. 
Forklaring till provinsforkortningarna 
finns pa omslagets framre insida. 
Mina egna kunskaper i ryska ar 
relativt begransade, men vadjag kan 
se av bildema ar de fiesta av de arter 
som finns aven hos oss uppfattade pa 
ett satt som overensstammer med vart. 
Dock forestaller bilden pa sidan 195 

Dicranum bonjeanii och inte D. 
leioneuron, som aldrig har sa starkt 
tandade bladkanter som man illustre
rat. Eftersom D. leioneuron verkar ha 
en nagot vastlig utbredning hos oss 
kan man kanske misstanka att den ar 
ovanlig i Ryssland och att man darfbr 
missuppfattat arten. 

S ystematiken ar modernare an den 
man finner i de fiesta nya mossfloror. 
Sa hittar man exempelvis Leptobryum 
i familjen Meesiaceae och Pohlia i 
Mniaceae. Daremot har man avstatt 
fran att dela upp Mniaceae i flera 
familjer, som man gjort i var nordiska 
mossflora. 

For den som varit van vid den gamla 
Sovjettidens daliga papperskvalitet 
och i allmanhet ganska daliga tryck
kvalitet maste aven papekas att bade 
papper och tryck i detta verk ligger pa 
vasteuropeisk niva. Det enda som 
kunde varit battre i detta avseende ar 
de bleka fargbilder som illustrerar de 
olika behandlade mossgrupperna och 
som finns pa omslagets bakre insida. 
Det lilla Dicranum-misstaget till trots 
ar denna flora darfbr ett maste for alia 
som har ett intresse av mossfloran i 
europeiska Ryssland. 
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Utbytestidskriften Meylania 

Nummer 26 (2003). I detta nummer 
av Meylania hittar vi en oversikt av 
de mossor som hittades pa arsmotet 
2002 i Quinten (Kanton Glarus), 
jamfort med vad som tidigare var kant 
i omradet. Vidare rapporteras ett nytt 
schweiziskt fynd av Sphaerocarpos 
texanus, som hittats i narheten av 
Basel. I ett annat bidrag behandlas 
skillnader meUanAnomodon rugelii 
och A. viticulosus. 
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Mossornas Vanner hostexkursion till Gotland hasten 
2002 

Tomas Hallingbiick, Korsbiirsv. 7, 741 31 Knivsta & 
Fabian Mebus, Liinsstyrelsen Gotland Jan, Visby 

This is a report from the excursion with Mossornas Viinner to the 
island of Gotland in the Baltic sea in October 2002. During three 
days 18 members found around 150 bryophyte species, among 
which 7 are red-listed in Sweden (Cololejeunea calcarea, Entostbo
don mublenbergii, Loeskeobryum brevirostre, Riccia ciliifera, 
Syntricbia princeps, S. virescens and Tricbocolea tomentella) and 
one new to Gotland (Pbilonotis seriata). 

Mossomas Vlinners bostexkursion till 
Gotland den 25-27 oktober 2002 blev 
tre omvaxlande ocb givande dagar. 
Fnin fastlandet anlande 11 moss
vanner ocb i Visby anslOt sju 
gotlanningar. Fredagens forsta stopp 
utgjordes av en betad bavsstrandang 
pa Gotlands ostkust vid Hammars i 
Norrlanda forsamling. Vi boppades 
bitta nagon rolig Bryum, men fann 
istallet, inte belt fel, den rOdlistade 
Syntrichia (Tortula) princeps (stapp
skruvmossa) pa sandstranden. Vi 
fortsatte raskt norrut forbi Gotbem till 
bavsstranden Klinte i Boge socken. 
Har visste vi fran en uppsats av Lars 
Hedenas att S. princeps blivit funnen. 
Mycket riktigt fanns den kvar i riklig 
mangd tillsammans med bl.a. S. 
(Tortula) ruraliformis. Stappskruv
mossan ar i Norden endast kand fran 
Gotland dar den enligt Artdatabank-
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ens artfaktablad ar kand fran 18 
lokaler. Efter exkursionen misstanker 
vi dock att den kan finnas pa fler 
Himpliga strandlokaler langs den 
gotlandska kusten. 

Stopp nummer tre blev en skog med 
en rejal fOrekomst av Trichocolea 
tomentella (dunmossa). Den vaxte i 
en kallpaverkad gammal barrskog 
med sumpskogskaraktar ocb en liten 
meandrande back pa fastigbeten 
Klints i Otbem socken. En mycket 
spannande moss1okal som kan bli 
linnu intressantare i framtiden nar 
mangden dOd ved okar. Bestandet 
utmarker sig bl.a. genom grova, 
gamla tallar, granar ocb mycket 
ide gran ocb ar numera biotopskyddat. 
UtOver dunmossan fann vi aven en rad 
signalmossor sasom Bazzania 
trilobata, Dicranum tauricum, 

Figur 1. En del av exkursionsdeltagarna samlade utanfor vandrarhemmet i Visby. 
I bakre raden fran vanster Daniel Thorell, Karin Wiklund, Kristoffer Hylander (i 
telefon), Tomas Hallingback, Magnus Lindh och Tarja Ollikainen. Sittandes pa 
banken fran vanster Mans Svensson och Bo Karlsson. Fotograf: Gerhard Kristensson. 

Eurhynchium striatum, Frullania 
fragilifolia ocb Rhytidiadelphus 
lore us. A ven om det var meningen att 
vi skulle koncentrera oss pa mossor la 
nagra deltagare aven marke till manga 
fina exemplar av ryl (Chimaphila 
umbellata) som vaxte bland mossoma 
pa marken, ocb de rikliga forekom
stema av bl.a. Thelotrema lepadinum 
(bavstulpanlav) ocb Arthonia leuco
pellaea (kattfotslav). 

Fjarde exkursionsmalet blev Bluttmo 
myr som ar en av Gotlands finaste 
kallmyrar med imponerande kall-

51 

kupolbildningar ocb en mycket artrik 
karrvegetation. Forutom samtliga 
Scorpidium-arter, Gotlands land
skapsmossa Ctenidium molluscum 
ocb den gy llengula Tomentypnum 
nitens fann vi aven en ny art for 
Gotland, namligen Philonotis seriata 
(skruvkallmossa). Skruvkallmossan 
vaxte ganska rikligt i Bluttmo men 
bar fOrmodligen under tidigare 
mossexkursioner forbisetts p.g.a. att 
den i fait ar mycket svarskiljd fran 
Gotlands andra tva kallmossarter P. 
fontana ocb P. calcarea. 
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Efter detta trevliga karr fortsatte vi till 
ett alvar i Bunge nara en gammal 
kalkugn. Har bekantade vi oss med 
Tortella-floran och nagra av oss 
diskuterade skillnaden mellan 
Homalothecium lutescens och dess 
varietet T. l. var.fallax. Vinden tilltog 
och uppnadde nastan stormstyrka. 
Fredagens sjatte och sista stopp blev 
ett grusalvar belt nara vagen i Bunge 
dar vi krypande i den kalla vinden 
studerade olika Riccia-arter och andra 
brulevermossor. 

Pa kvallen hade Fabian ordnat sa att 
vi kunde anvanda hogskolans labora
torium som var val forsett med bade 
stereoluppar och mikroskop. Detta 

gjorde att vi kunde examinera farskt 
material. 

Lordagen blev inte blasig men istallet 
regnig. Vi gjorde ett kort stopp vid 
Roma kloster fOr att leta efter biota 
epifyter pa aim och ask i allen och 
klosterparken och hittade de trevliga 
arterna Syntrichia (Tortula) 
virescens, Orthotrichum affine och 0. 
obtusifolium. I ovrigt visade sig dock 
mossfloran pa alletraden vara ganska 
fattig med avseende pa bade art- och 
individantal vilket kan hero pa det 
starkt utsatta laget. Gotlandska 
lovinarker, alleer och tradrader ar inte 
heller precis kanda for en rik och 
intressant mossflora och flest fynd pa 

Figur 2. lnte bara epilitiska mossor tilldrog sig uppmarksamheten under 
exkursionen. Har ser vi Mans Svensson, Daniel Thorell och Magnus Lindh i sin 
fortvivlan att inte hitta tillrackligt med mossor, motvilligt aven agna lavarna pa 
stenen en tanke. Fotograf: Gerhard Kristensson. 

52 

lOvtrad kan man annars gora pa 
kyrkogardar. 

Dagens andra stopp blev den val
kanda Torsburgen i Kraklingbo 
socken som ar en klassisk mosslokal 
dar ett flertal rariteter patraffats sedan 
bOrjan av 1800-talet. Efter den stora 
branden 1992 tycks mossvegetationen 
dock tyvarr ha forandrats till det 
samre och stora delar av branterna ar 
numera alltfOr torra. Det var svart att 
aterfinna stora praktfulla mattor av 
t.ex. Neckera crispa (grov fjader
mossa) och flera av de mossor som 
hittats i omradet tidigare, aven om 
forekomsten av Neckera crispa 
fortfarande ar imponerande pa sina 
stallen. I branten aterfanns dock ett 
stenblock med Loeskeobryum brevi
rostre (vastlig husmossa) och i en 
kalla simmade Lophozia (Leiocolea) 
bantriensis. 

Efter lunch drog vi istallet vidare 
osterut till ett litet alvar i det nybil
dade naturreservatet Russvatar som 
ligger pa gransen mellan Arde och 
Gammelgarn. Dar hittade vi fOrutom 
Tortella rigens, som ar en Natura 
2000-art, aven T. densa, rikligt av T. 
inclinata och Entosthodon 
muhlenbergii (kalkspamossa). Platsen 
dar vi krop fram pa jakt efter mossor 
ar annars kand for sin mycket rika 
forekomst av Gotlandssippa 
(Pulsatilla vulgaris ssp. gotlandica) 
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som blommorunder april/maj. Allde
les intill dar vi hade parkerat vara 
bilar hittade Fabian belt ovantat, men 
i sin typiska gotlandsmiljo, nagra 
exemplar av Evernia divaricata 
(ringlav) som kunde beskadas av 
exkursionsdeltagama. 

Inte langt ifran Russvatama i Ardre 
socken ligger en liten inlandsklint som 
kallas Kaupungs slott. Klinten hade 
uppmarksammats under nyckelbiotop
sinventeringen och ar numera biotop
skyddad, dock utan att mossfloran 
tidigare undersokts. Vara foraningar 
att klinten kunde vara intressant 
besannades och detta var dagens mest 
lyckade lokal med en mycket valut
vecklad mossflora av Gotlands 
landskapsmossa ( Ctenidium 
molluscum), mycket av Neckera 
complanata och N. crispa, samt 
Plagiopus oederiana, Thamnobryum 
alopecurum (ravsvansmossa), 
Tort ella fragilis och Trichostomum 
brachydontium. Mycket valutveck
lade mattor av den praktfulla 
Dicranum drummondii kladde nagra 
stora kalkblock. Niklas gjorde dagens 
fynd da han letade upp spindelmoss::t 
Cololejeunea calcarea. 

Sista stoppet gjordes vid Ollajvs i 
Alskog socken i en sumpskog med 
mycket gammal tall och gran och 
relativt mycket lagor. Har fann vi 
rikligt av Nowellia curvifolia (lang-
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fliksmossa) och Tetraphis pellucida 
(fyrtandsmossa) paved och roligt nog 
liven lite Geocalyx graveolens 
(terpentinmossa). Pa basen av en gran 
vaxte Isothecium myosuroides (mus
svansmossa) som har en vastlig 
utbredning och troligtvis ar mycket 
sallsynt pa Gotland. Pa marken fanns 
det liven gott om Rhytidiadelphus 
loreus och Bazzania trilobata (stor 
revmossa). Ollajvs ingar i ett ganska 
stort nybildat naturreservat och ar en 
fOr gotlandska forhftllanden impone
rade skog med fin sockelbildning och 
grova trad. Tyvarr bar man dock liven 
har in i relativt sen tid bedrivit effek
tiv vedplockning vilket gor att manga 
for mossfloran intressanta substrat 
sasom grova lagor i sent nedbryt
ningsstadium saknas. I kombination 
med att de allra fiesta hestand ar 
paverkade av dikning ar gotlandska 
sumpskogar darfor relativt artfattiga 
med avseende pa mer kravande 
sumpskogsarter. Forhoppningen ar att 
sumpskogar som nu skyddats i reser
vat och biotopskydd kommer att bli 
mer intressanta framover. 

Sondagen bjOd pa fint vader och ett 
spannande karstalvar belt nara Visbys 
sodra utkant i ett ornrade kallat Langs 
hage. Har fann vi en rad Syntrichia
och Tortella-arter liksom Trichosto
mum crispulum. Darefter uppsokte vi 
Olbacks alvar i Endre fOrsamling som 
inventerats av Lars Hedenas i slutet 
av 1980-talet. Vi aterfann endast 
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nagra arter som han uppgivit, t.ex. 
Pseudo-calliergon turgescens, en 
spannande art, men liven annat som 
Lophozia excisa och Syntrichia 
(Tortula) calcicolens och Tortula 
subulata. Tredje stoppet blev Hejdeby 
hallar som Niklas och Tomas hade 
rekognoscerat redan pa torsdagen och 
funnit Ric cia ciliifera och Reboulia 
hemisphaerica. Det var darfor bara 
att med hjalp av GPS-mataren med 
nagra meters felmarginal aterloka
lisera platsen for fyndet. Hejdeby 
hallar var liven bra for Riccia sub
bifurca och andra bftllevermossor som 
Athalamia hyalina och Mannia pilosa. 

Helgens sista stopp blev Snackgardet 
strax norr om Visby dar vi nedanfor 
strandhotellet undersokte mossfloran. 
Har fanns rikligt av Syntrichia 
(Tortula) intermedia pa klippoma och 
pa en liten klippavsats nara havet 
lyckades Kristoffer leta upp en 
misstankt Conardia compacta. I 
gammallitteratur (1800-talet) anges 
flera fynd av idag rOdlistade arter fran 
Snackgardet, dock utan noggrann 
lokalbeskrivning. Det ar darfor svart 
att genomfOra en exakt aterinven
tering, men vi misstanker liven att en 
stor del av lokalema har fOrstorts i 
samband med omfattande exploate
ring, framst p.g.a. villa- och fritidsbe
byggelse, i omrftdet. 

Sammanfattningsvis blev exkursionen 
mycket lyckad. Totalt hittades ca 150 

Figur 3. Langs hage var ett karstalvar, dar det gallde att leta efter arter i t.ex. 
slaktena Tarte/la och Syntrichia (Tortula). Vissa var mer hangivna an andra. Har 
ser vi Kristoffer Hylander som Miler pa och finkammar ha.llmarken. Som synes 
gjorde han dock inte detta pa sina bara knan utan med knana val skyddade av 
tjocka knaskydd. I bakgrunden anas Jens-Henrik Kloth m.fl. Fotograf: Gerhard 
Kristensson. 

mossarter varav 7 rodlistade 
( Cololejeunea calcarea, Entosthodon 
muhlenbergii, Loeskeobryum brevi
rostre, Riccia ciliifera, Syntrichia 
princeps, S. virescens och 
Trichocolea tomentella) och en ny for 
Gotland (Philonotis seriata). Stort 
tack till medverkande Gotlanningar 
fOr guidningen, tilllansstyrelsen for 
hjalp med mini buss och hogskolan for 
att vi fick vara pa kurslabboratoriet 
under kvallstid. 
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Deltog gjorde Hjalmar Croneborg, 
Tomas Hallingback, Magnus 
Henningsson, Kristoffer Hylander, 
Eva Hylander, Sirje Kaerma, Bo 
Karlsson, Jens-Henrik Kloth, Gerhard 
Kristensson, Magnus Lindh, Niklas 
Lonnell, Fabian Mebus, Tarja 
Ollikainen, Arne Pettersson, Mans 
Svensson, Daniel Thorell, Karin 
Wiklund och Karin Wagstrom. 
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Aktuella aktiviteter 

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/MV /. 

Nationella exkursioner 

Varexkursion till Ostergotland 
24-25 april 2004 
Med gott om tid kvar kan vi redan nu 
planera in varens exkursion som gar 
till 6stergotland. Preliminart kommer 
vi att besoka trakten pa och omkring 
Omberg pa lordagen vilket innebar 
kalkrika backar och klippbranter. Pa 
sondagen blir det kanske ett besok till 
nagon av de fina skogsravinerna ide 
sOdra lansdelarna. Bor gor vi pa nagot 
vandrarhem i trakten. Anmal er 
senast 31 mars till: Jorgen Sjogren, 
Linnegatan llb, 753 32 Uppsala, 
018-12 07 53,070-656 32 99, 
jorgen.sjogren @nvb.slu.se. OBS! 
Glbm inte att meddela hur du tanker 
ta dig till exkursionen, nar du anlan
der och om du behOver overnattning. 
Om du har bil ange hur manga lediga 
platser du har for transporter under 
exkursionsdagama. 
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Liistips infor exkursionen: 
Arnell H.W. & Jensen C. 1915. 

Mossvegetation vid H1kern. Kung!. Sv. 
Vetensk. Akad. avhandlingar i 
naturskyddsarenden 1: 1-37. 

Hallingback T. & Wei bull H. 1996. Nagra 
intressanta mossfynd gjorda i 
6sterg6tland, Smaland och Halland 
varen 1995. Myrinia 6(2): 71-72. 

Hedenas L. 1989. Mossornas Vanners 
exkursion till sbdra 6sterg6tland, 1 9-
21/5 -89. Mossornas Vanner 32(2): 
47-48. 

Kristensson G. i 981. Mossornas 
Vanners langexkursion till Omberg 
810501-03. Mossornas Vanner 13: 11-
12. 

L6froth M. 1993. Fbrsta fyndet av 
Sarmentypnum sarmentosum, 
blodskedmossa, 6ster om Vattern. 
Myrinia 3(1): 8-9. 

Persson H. 1936. Mossfloran inom 
Ombergs skyddsomrade. Kung/. Sv. 
Vetensk. Akad. skrifter i 
naturskyddsarenden 31: 1-31. 

Notiser 

Mikroskop siiljes! 

Begagnat binokulart Leitz-mikroskop. 
3 objektiv: lOx, 40x och lOOx. lOx 
okular-par. Objektbord med dubbel 
nonieskala. Installningsbar kondensor. 
Inbyggd ljuskalla. Tralada med 
barhandtag. Pris 3000 kr. Kontakta 
Johan Berg, tel. 08-33 06 04. 

Litteratur till salu! 

Jag vill annonsera ut foljande bocker 
till forsiiljning. Priset kan diskuteras. 

Arnell S. 1956. och Nyholm E. 1954-
1969. Illustrated Moss Flora of Fenno
scandia. Hepaticae i elt band och 
Musci uppdelat i tva band. Dom luktar 
gott- ett fynd for kannare! 

Martenssons 0. 1 956. Bryophytes of the 
Tornetras area, Northern Swedish 
lappland. 

Krusenstjernas E. v. 1945. Bladmoss
vegetation och bladmossflora i 
Uppsalatrakten 

Arnell H.W. 1928. Skandinaviens lever
mossor. I Skandinaviens Flora av 0. 
Holmberg 

Crum H. 1 973. Mosses of the Great 
Lake Forest (1 973) 

Kontakta Erling Nilsson, 
erling. v.nilsson @telia.com 

Kapsel och peristom, Climacium dendroides (palmmossa) 
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Svenska namn pa mossor 

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

I mitten pa 90-talet startades "Arbets
gruppen for svenska vaxtnamn" av 
Svenska Botaniska Foreningen. Den 
bestar av en representant for vardera 
vaxtgrupperna alger, karlvaxter, 
mossor, lavar och svampar, samt en 
person med goda insikter i sprakvard, 
och har for avsikt att folja, komplet
tera och sanktionera nytillkomna 
svenska vaxtnamn. 

Foljande principer anvands for 
namngivning: 
~ etablerat namn skall inte andras annat 

an i undantagsfall 
e namnet skall saga nagot om vaxtens 

allmanna utseende, ekologi, ursprung 
eller anvandning 

e namnet skall vara kort och latt att uttala 
• enkla vetenskapliga namn kan 

anvandas som svenska namn 
e uttryck som "vanlig" och "allman" i 

namnet skall undvikas 
• svariakttagbara, t.ex. mikroskopiska, 

karaktarer skall sa lite som mojligt 
anvandas i namnet 

• lojevackande namn skall inte 
anvandas 

• rena fantasinamn skall anvandas i 
sista hand 

• hansyn till svenska ordbildningsregler 
skall tas vid namnbildningen 

• namnskicket bor i mojligaste man 
ansluta till danska och norska namn 
pa motsvarande arter 
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Takmossa eller takskruvmossa, det ar 
tragan? 

Har Du nagra asikter om de 
svenska namnen pa 
mossorna? 

Arbetsgruppen har vissa synpunkter 
pa namn i den senaste checklistan 
(Soderstrom & Hedenas 1998) efter
som en del av dem inte fdljer de 
principer fOr namngivning som har 
utarbetats (se ovan). I det pagaende 
arbetet med det forsta mossbandet i 

Bryum imbricatum heter backbryum pa 
svenska. Men hur bra ar det egentligen 
med det vetenskapliga slaktnamnet i 
det svenska namnet, och vad hander 
om slaktet sa smaningom kanske 
kommer att splittras? 
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Nationalnyckeln (ett nationellt flora
och faunaverk administrerat av 
ArtDatabanken) kommer de svenska 
mossnamnen darfor att ses over. 
Darfor ar jag intresserad av att fa in 
synpunkter fran alia som kanner sig 
engagerade i fragan. Det kan vara 
generella synpunkter eller synpunkter 
pa enskilda namn. Kanner du till 
nagra gam] a bortglomda namn som du 
garna ser att de kommer till anvand
ning igen? Finns det sarskilt da.liga 
namn som behover bytas ut? Finns det 
rena felaktigheter, eller ar det nagra 
namn som du tycker ar riktigt bra? 
Alla synpunkter ar valkomna! 

Referenser 

Soderstrom L. & Hedenas L. 1998. 
Checklista over Sveriges mossor -
1998. Myrinia 8 (2): 58-90. 
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Mossornas Vanners forsaljning 

Losnummer av Myrinia och 
Mossornas Viinner (Myrinias 
foreglmgare) 
Kostar 15 krlex. Portokostnad: 1-3 
ex 10 kr, 4-10 ex 20 kr och for fler an 
10 ex 30 kr. 

I Mossornas Viinner: Foljande num
mer finns i lager: 2, 5, 6, 8-9, 12, 16, 
21-24, 28-29, 30:1-30:2, 31:2, 34:1. 
Foljande nummer ar slut: 1, 3, 4, 7, 
10-11,13-15,17-20,25-27,29 
suppl., 31 :1,32:1-32:2,33:1-33:2. 1 
Myrinia: Foljande nummer finns i 
lager: 1(112), 3(1)-3(2), 4(2), 5(1)-
5(2), 6(1)-6(2), 7(1)-7(2), 8(1)-8(2), 
9(2), 11(1)-11(2), 12(1)-12(4). 
Foljande nummer ar slut: 2(1)-2(2), 
4(1), 9(1), 10(1)-10(2). 

Mikroskoperingsutrustning 
• Objektglas (50 st I forpackning) 50 kr 
• Objektglas (1 st) med fOrdjupning 40 kr 
• Pincett (med ytterst fin spets) 230 kr 
• Skalpell 460 kr 
• Tackglas (1 00 st./forp) 50 kr 

Ovriga skrifter 
• Preliminary distribution maps of 
bryophytes in Northwestern Europe. 
Vol. 1. Hepaticae and Anthocerotae 
(second ed.). 50 kr 
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• 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 
• Vitmossor i Norden (1995), 124 
sidor. 95 kr 
• Sotenasets mossor (1998), Sven 
Bergqvist & Evastina Blomgren, 80 
sidor. 140 kr 

Forsiiljningsvillkor 
Alia priser ar inklusive portokostnader 
utom det som anges for "Myrinia" och 
"Mossornas vanner" ovan. Gordin 
bestallning genom att satta in ratt 
belopp pa Mossornas Vanners postgi
rokonto 13 37 88-0. Om du vill gora 
storre bestallningar eller undrar over 
nagot sa ta kontakt med foreningens 
fOrsaljningsansvarige: Henry Aker
strom, Vastgotaresan 46, 2 tr, 
757 54 Uppsala, 018-42 21 63 I 
018-16 38 43, 
henry.akerstrom @telia.com 

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

MYRINIAs redaktion och instruktioner till forfattare 

Henrik Wei bull, Torstuna Hyvlinge, SE-
740 83 Fjardhundra, tel 0171-4122 50, 
h.weibull@telia.com 

Niklas Lonnell, Dirigentvagen 171, 
SE-756 54 Uppsala, 070-5745796, 
niklas.lonnell @telia.com 

Conny Jacobson, Ronnebyvagen 15, 
SE-121 52 Johanneshov, 
070-620 47 03, coja@swipnet.se 

/nstruktion till forfattare 

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

Borja alltid manuskriptet med titeln 
pa artikeln, foljt av narnn och adress 
pa forfattarenlfOrfattarna. I slutet pa 
artikeln ska eventuell citerad litteratur 
samlas under rubriken "Referenser". 
Har ska endast finnas sadan litteratur 
som narnns i artikeln och omvant ska 
alllitteratur som narnns finnas med. 
Figurer (d.v.s. teckningar, kartor och 
foton) numreras 1, 2, 3, etc. Figur
texter skrivs pa separat sida i slutet. 
Tabeller numreras pa samma satt och 
placeras alia i slutet. Har du nagra 
fragor ar du valkommen att hora av 
dig till redaktionen. Om du sa vill kan 
redaktionen skriva en kart samman
fattning pa engelska. Anvand inga 
formateringar (fet, kursiv m.m.) eller 
andra finesser i ordbehandlings
programmet om du skriver pa dator. 
Inkludera helst forslag till illustratio
ner med ditt alster. Vi forbehaller oss 
ratten att publicera inkornna manus 
via internet. 

MYRINIA utges 4 ganger om aret. 
Manusen ska vara oss tillhanda senast 
112, 1/7 eller 1111. Alia manuskript 
skickas till Henrik Weibull (adress 
ovan). 


