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Nagra troligen forbisedda sallsyntheter i Sverige

Tomas Hallingback, Korsbarsvagen 7, 741 31 Knivsta,
thallingback@hotmail.com

The rarity and status offour relatively overlooked moss species in
Sweden are discussed. There are relatively few modern collections
of Acaulon muticum and Amblyodon dealbatus in the lowland,
whereas there are several new findings of Aongstroemia longipes
and Bryoerythrophyllum ferruginascens both in lowland and alpine
region.
mm och rakt. Mossan ar mycket liten,
symmetrisk och lik en hatta. Arten
kan forvaxlas med sma exemplar av
Tortula atherodes (Phascum cuspidatum, knopptuss) och Microbryum
(Phascum) floerkeanum ( dvargpottia), men bladen ar mer konkava
och bladspetsen ar nagot tandad.

Under arbetet med den nya rodlistan
for mossor samt den nya svenska
mossfloran bar jag lagt marke till ett
antal arter som ser ut att vara ovanliga men som formodligen ar nagot
forbisedda i Sverige. Fyra av dessa
presenterar jag bar nedan.

Acaulon muticum,
pygmemossa
Acaulon muticum bildar kolonier av
sma upp till 2 mm hoga knopplika
skott pa kalkrik lera i torrbackar och
annan solig torr mark. De ovre bladen
ar st6rre an de nedre. Bladen ar
aggrunda, konkava och bar smallang
nerv och ofta tillbakabojd spets.
Bladets celler ar glatta d.v.s. saknar
papiller. Kapseln ar glansande brunrod, klotrund och oppnas genom att
kapselvaggen spricker sonder. Kapselskaftet ar ytterst kort mindre an 0,2

Figur 1. Utbredning av Acau/on
muticum (pygmemossa) i Sverige
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Denna knubbiga hila torrmarksar.t
finns sakert bar och var i sOdra
Sverige. De manga aldre och de Hi
modema fynden gor att man kan
undra over om den bar minskat i
landet (se karta). Den hor till gruppen
av kortlivade pionjarmossor som
vaxer snabbt vid en period av lamplig
vaderlek. Arten ar ljusalskande och
vaxer oftast pa kanten av akrar, pa
hall marker med tunt jordtacke, utefter
stigar och i solbelysta skogsglantor i
kalktrakter. Arten kan vaxa t.ex.
tillsammans med Ephemerum spp.
(dagmossor), Tortula atherodes och
Riccia spp. (rosettmossor).

Amblyodon dealbatus,
limghalsmossa

Figur 2. Utbredning av Amblyodon
dealbatus (IEmghalsmossa) i Sverige

Detta ar en art som enligt de gamla
fynden framst ar en laglandsart (se
karta), funnen i diken, rikkarr, strander etc. fran Skane (Benestads backar),
Falbygden etc. men som i fjallen latt
tas for en Meesia uliginosa (svanmossa). Henrik Wei bull som bar goda
ogon, bar vi sat mig den pa flera fina
fjallokaler dar manga andra bryologer
passerat utan att ha sett den. Hur
vanlig kan arten vara i fjallen?
Amblyodon dealbatus ar en vatmarksmossa som kanns igen pa kapslama,
som ar paronlika med en lang och
tjock hals. Den fOrvaxlas Hitt med en
Meesia (svanhalsmossa) men bladen
ar storre, har en slapp konsistens och

med tander i bladspetsen nagot lika
bladen hos Funaria hygrometrica
(spamossa). Kapslar ar vanliga.
Kapseln ar fastad pa en 3-6 em lang
och rodbrun seta.

pa

allt fran stubbar och
Mossan vaxer
fuktig torvhaltig jord till grus, sand
och skiffer, men alltid pa substrat med
ett relativt hogt pH. Lampliga vaxtplatser ar rikkarr, strander av vattendrag och sjoar med kalkrikt vatten, pa
oversilade bergbranter och platser
nara vattenfall. I norra Sverige arden
aven funnen pa torvmossar och myrar.
Arten ar kalkgynnad men tycks dessutom fordra en hog halt av humus i
underlaget.
3
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Bryoerythrophyllum
ferruginascens,
rostfotsmossa

Stiftmossan kan som sterillikna
Anomobryum julaceum (masknickmossa), men skotten ar klubbformade,
d.v.s. nagot bredare upptill an nedtill.

Figur 3. Aongstroemia /ongipes
(stiftmossa). Bilden ar beskuren.

Figur 4. Utbredning av Aongstroemia
/ongipes (stiftmossa) i Sverige

Umghalsmossa har atminstone
tidigare varit vitt utbredd i Sverige,
men tycks idag vara relativt sallsynt,
atminstone i laglandet. Den nar upp
till fjallbjorkskogen och som hOgst till
lagalpin region. Utbredningen i
fjalltrakterna kan dock vara betydligt
underskattad eftersom den latt forvaxlas med den vanligare arten Meesia
uliginosa.

Aongstroemia longipes,
stiftmossa
Arten bildar luckra ca 1 em hOga,
blekt grona tuvor eller kolonier som ar
svagt glansande. Bladen pa skottets
nedre del ar korta och breda samt tatt
tryckta mot stammen, medan de
oversta ar langre (1,5 mm) med
stjalkomfattande bas och nagot
utstaende och lang bladspets. Bladen
bar en lang smal nerv, som blir nagot
bredare upptill (!). Kapselskaftet ar
rott och, 1-1 ,5 em, ovanligt langt i
jamforelse med den Iilla kapseln.
Kapseln ar oval, liten, rodbrun och
uppratt. En enkel tandkrans finns.
4

Arten bildar tata ocb 1-2 em hOga,
rostf<irgade tuvor i kalktrakter, framst
i fjallen. Kapslar ar inte funna i
Sverige. Istallet finns oftast rikligt av
sma rOdbruna ocb ovala groddkorn pa
starnmens rbizoider. Arten kan likna
Bryoerythrophyllum recurvirostrum
(rpdfotsmossa) men ar nagot mindre
ocb saknar det starkt roda farginslaget
i tuvans nedre parti, ocb bar till
skillnad far den forra nastan alltid
groddkorn. En annan skiljande karaktar att bladen ar mer eller mindre
stjalkomfattande.

Mossan vaxer pa fuktig sand ocb sand
uppblandad med humus. Ofta bittar
man den pa lokaler med ett tydligt
inslag av kalk i sanden. Den ar funnen
framst i fjallen (se karta) pa stigar ocb
utmed vattendrag, men finns sallsynt
aven i laglandet ocb da framst i
konstgjorda miljoer som grustag,
diken ocb pa strander till kraftigt
reglerade vatten. Mycket tyder pa att
stiftmossan ar konkurrenskanslig ocb
att den kan upptrada i massvegetation
· endast pa lokaler utan eller med
sparsam vegetation. Sa bar den
observerats pa stranderna av en sjo
som utsattes for en kraftig sankning
ocb dar mossan pa kort tid bredde ut
sig over stora ytor men sedan fOrsvann ganska snabbt nar andra vaxter
hunnit etablera sig. Arten kan vaxa
tillsarnmans med arter som Aneura
pinguis (fetbalmossa), Bryum algovicum (hangbryum), Riccardia
incurvata (rannbalmossa) och Pohlia
drummondii (snonicka).
Aongstroemia longipes ar sallsynt i
Sverige, men kan utan kapslar Iatt
forbises. Ibland vaxer den dock i
massvegetation. Ni som vill se den ak
darfor till grustaget sydost om Lovbrickan (Kil socken i Narke), dar
vaxer den i enartsvegetation over 10talet kvadratmeter.

ar

Mossan vaxer pa fuktig, kalkhaltig
sandig jord ocb kalkrika klippor. I
fjallen vaxer arten pa t.ex. skuggiga
tidv.is oversilade klippor och lodytor
av kalkhaltig skiffer. Dar vaxer den
ibland tillsammans med Anoectangium aestivum (kompaktmossa),
Amphidium spp. (trattmossor),
Distichium capillaceum (mjuk planmossa), Encalypta spp. (klockmossor)
ocb Myurella spp. (trindmossor).

Bryoerythrophyllum ferruginascens
ar i Sverige funnen framst langs
fjallkedjan fran Jamtland till Tome
lappmark samt pa nagra
manniskoskapade lokaler i sOdra
Sverige (se karta). Ett nytt fynd i
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sOdra Sverige (Dalsland) har fatt mig
att fundera pa om den inte kan vara
forbisedd dar. Dalslandslokalen utgors
av en rik forekomst pa en jordhOg
sOder om Froskog dar jag samlat
arten flera ganger utan att veta vad
det var. Lokalen ar belagen ca 3 km S
om Froskog by, pa sjon Arrs vastra
sida, pa en kalkgrushOg i vagkanten.

Hasselsprotmossa Eurhynchium angustirete i Narke

I kalkomraden i fjallen arden troligtvis inte sa sallsynt som vi tidigare
trott. Till exempel hittade Henrik
Weibull, Niklas Lonnell och jag den
lite bar ocb var i Padjelanta sommaren 2002. Nar man val lart sig hur
den ser ut i fait harman inga problem
att finna den. Jag tycker den har
likheter med bade Didymodon spp.
(lansmossor) och Bryoerythrophyllum
recurvirostrum. De nagot stjalkomfattande bladen och groddkomen
pa rhizoiderna ar bra skiljekaraktarer.

Eurynchium striatum uppdelades av
"Nere pa slatten fOrekommer denna
StOrmer (1942) i den vastliga E.
ar.t lite varstans men ar i vastra
striatum och den ostliga E. zetterNarkes bergslag bunden till kalk och
stedtii (=E. angustirete). Den forra
kalkhaltiga bergarter ocb saknas
ar aldrig sakert funnen i Narke (jfr
heller aldrig, dar sadana forekomma"
Koponen 1964, Persson 1943, Waldenligt Waldheim (1935) [sasom E.
heim 1934), den senare ar nu kand
striatum]. Sjogren (1980, ms 1984)
fran 100-talet lokaler och benamns
sag arten pa 17 lokaler langs
bar E. angustirete enligt SOderstrom
Hjalmarens norra strand. Efter senare
& Hedenas (1998). Efter uppdelars manga fynd maste hasselsprotningen sammanstalldes den aktuella
mossan anses vara tamligen allman i
kunskapen om des sa bada arter i
stOrre delen av Narke.
Sverige av Persson (1943). Han kande
hasselsprotmossan fran ett 10-tal
Hasselsprotmossan saknas i hed- och
lokaler i Narke. Artemas utbredning
mossevegetation. I Narke har jag
bekraftades av Koponen (1964).
funnit den pa naringsrikare standorter
Tidiga Narkefynd bar angetts genom
i allskons nastan naturlig till starkt
ett kollektivnamn av bl.a. Adlerz
kulturpaverkad vegetation i kalkrika
(1907), Hartman (1875), Persson &
och kalkfattiga gran- och adellovWaldheim (1940) och Waldbeim
skogar i raviner och skogssluttningar,
(1935). Eftersom den andra arten
vid obetade eller betade sjo-, a-, kallannu ar okand i Narke kan det med
och backstrander samt drag m.m., i
stor sannolikhet antas att ocksa
klibbal-, graal~. ek-, ask-, aim-, aspuppgifter fOre 1943 avser E. angustieller basselbestand, vid dikade eller
rete.
odikade karr och i skogsfrakengranskogar.

Lars Lofgren, Storgatan 56, 732 46 Arboga. lofgren.lars@spray.se

The distribution and habitat for Eurhynchium angustirete in the
province of Niirke are discussed.

Figur 5. Utbredning av
Bryoerythrophyl/um terruginascens
(rostfotsmossa) i Sverige
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Underlaget ar mycket skiftande och
omfattar mullrik mark, ratter, stubbar
och lagor. Den vaxer upp till knappt
meterhogt pa block och stambaser.
Man finner arten kring och i kalkbrott, pa gruvvarp och hyttslagg, over
ursvallade klapperomracten och pa
asar, i banvallars grovgrus savlil som
i moskarningar och linda ute pa torra
kalkmarker.

Stora, ymniga hestand finns i bl.a.
Gotlunda kring Hjalmaren pa landvinningsmark i granskog och pa
atskilliga stallen pa urkalksten och
ordovicisk kalksten i exempelvis
Asker och Tysslinge over 1000-tals
m 2 • I Kilsbergen och Latorpsomn1det i
Narke fOrekommer haselsprotmossan i
ask-, alm-, hagg- eller hasselvegetation i hestand over 100-tals m 2 •
Uppvuxna granplanteringar hyser
ibland arten, ibland liven sadana som
anlagts pa f. d. aker och ar praktiskt
taget sterila genom ett ymnigt barrtacke pa marken.

Ovanlig vegetation med ymniga
hestand sags 1993 pa kalkmark vid
backen NV om N orrtorp i Asker, dar
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Ett 10-tal ganger har jag sett sporkapslar pa hasselsprotmossa i Narke,
men jag saknar nlirmare kunskap om
dess fOrokning.

•
Referenser
Opublicerade skrifter
Sjogren E. ms 1984. [Forteckning over
mossor funna i Arboga-trakten 1984).
A. Forteckning over omredens arter. B.
Artforteckning. Orebro lans Botaniska
Sallskaps samling, ORES.

Herbarier
ORES = Karolinska skolans i Orebro
herbarium. Sedan 1999 placerat i en
sarskild lokal i 6rebro pe lansmuseets
vindsvening som ett bihang till Uppsala
universitets herbarium.

Figur 1. Hasselsprotmossa Eurhynchium angustirete i Narke 1978-2003.
lnventeringarnas fordelning over landskapet ar annu mycket ojamn.
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Aterinventering av lokaier for nagra mossor i Sverige
-en tillbakablick

Niklas Lon nell, Dirigentvagen 171, 756 54 Uppsala,
Niklas. Lonnell@telia. com

This is a summary of published attempts to relocate rare
bryophytes at old site to get a picture of their current status.
Bryhnia novae-angliae, brynia
Arten eftersoktes pa sina kanda
lokaler och aterfanns pa 5 Jokaler och
bedomdes vara sparsam pa en,
tamligen riklig pa en och riklig pa tre
av dem (Bohlin m.fl. 1980).

Att forsoka fa en aktuell bild av en
arts nuvarande status i landet ar inte
alltid latt. En dellovvarda fi:irsi:ik har
publicerats. Jag tar nedan upp nagra
exempel pa arter som studerats.

Anomodon rugelii, mork
baronmossa
Arulf & Jannert (1999) med rattelse
(2000) redovisar en ambitii:is inventering av Anomodon rugelii pa platabergen i Vastergi:itland. Resultatet
redovisas sammanfattat i Tabell 1 pa
nasta sida. Tack vare denna insats hi:ir
arten till de mer kanda nar det galler
popul ati onsstorl ek.

Campy/opus atrovirens, svart
nervmossa
Arten eftersi:iktes pa sina kanda
lokaler och aterfanns pa 6 lokaler och
bedi:imdes vara sparsam pa fyra och
tamligen riklig pa tva av dem (Bohlin
m.fl. 1981).

Lokalnr
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
TOTALT

block
450
75
32
42

trad
fa
3

kvdm
900
190
87
116

Kommentar

for manga att rakna
715
280
495
0
198
22
12
8
175
10
220
6
114
166

5
0

9

2

1550
940
1300
0
570
54
26
18
560
22
770
15
260
480

kunde ej aterfinnas 1998

ganska riklig
21
30
51
4
3126

41
rakning avbruten
3

220

24

16
8135

ej inventerad
lokalen ar ej fardiginventerad

Tabell 1. Forekomst av Anomodon rugelii pa de olika lokalerna i Jannert & Arulf
(1999)

Dichelyma capillaceum,
harklomossa
Lars Redenas och Susanne Godow
aterbesi:ikte nagra av artens lokaler.
Kristoffer Rylander aterbesi:ikte
ytterligare lokaler och hittade den pa
70 nya lokaler (Rylander 1998,
Rylander m.fl. 2004).

Atrichum angustatum, smal
sagmossa
Arten eftersi:iktes av Mossoma Vanner
under en exkursion i nordi:istra Skane,
det omrade dar det fanns flest aldre
fynd av arten, men utan positiva
resultat. Se vidare sarskild artikel i
detta nummer (Li:innell2004a).
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Hookeria lucens, skirmossa
Arten eftersi:iktes pa sina kanda
lokaler och aterfanns pa 11 lokaler
och bedi:imdes vara sparsam pa fern,
tamligen riklig pa tre och riklig pa tre
av dem. Dessutom hittades den med
sporkapslar pa sex av lokalerna
(Bohlin m.fl. 1977).

Neckera pumila, bokfjadermossa
Arten eftersi:iktes pa 60 av sina kanda
lokaler och aterfanns pa 32 lokaler.
Sammanlagt fanns arten pa 55 tradstammar och fyra block tackande 263
dm 2• Arten misstanktes ha minskat
och fi:irsvunnit fran vissa lokaler
p.g.a. luftfororeningar (Hallingback
1989).
11
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Lokalnr
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Totalt

inom yta
2x4m
5x20m
3x4m
2x2m
2x5m
flera delpop
1x1 m
1x1m
1x2m
2x10m
<1m

cm2
1000
380
400
320
95
135
317
65
45

kapslar
rikligt
rikligt
sparsamt
rikligt
sparsamt
rikligt
rikligt
sparsamt
tamligen rikligt
rikligt
sparsamt

53
30
2840

Tabell 2. Forekomst av Syntrichia (Tortula) princeps pa de olika lokalerna enligt
Hedenas (1993)

Porella arboris-vitae,
pepparporella
Arten eftersi:iktes pa de da sex binda
Jokalema och aterfanns bara pa tva av
dem. Pa en av lokalema tackte arten
10m 2 (Bohlin m.fl. 1982).

Syntrichia (Tortula) princeps,
sHippskruvmossa
I bi:irjan av 1990-talet besi:iktes lokaler
for Syntrichia princeps pa Gotland
(Hedenas 1993). Arten hittades pa 11
lokaler och resultatet redovisas i
tabell 2.

Pyramidula tetragona,
pyramidmossa
Arten eftersi:iktes pa nagra av sina
lokaler runt Uppsala, det omrade dar
det fanns flest aldre fynd av arten,
utan resultat. Se vidare sarskild
artikel i detta nummer (Li:innell
2004b).
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Ulota coarctata, paronulota
Arten eftersi:iktes pa 35 av sina 80
kanda lokaler och aterfanns pa 6
lokaler. Dessutom hittades arten pa 9
tidigare ej kanda lokaler. Totalt sags
arten pa 20 trad (Hallingback 1991).
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Atrichum angustatum -en gackande mossa i
snapphanemarker

Niklas Lon nell, Dirigentvagen 171, 756 54 Uppsala,
Niklas.Lonnell@telia.com

The north-eastern part of Skane, where Atrichum angustatum
occurred in several places before 1950, was revisited during two
days in the autumn of2001. Atrichum tenellum and Atrichum
undulatum were found, but unfortunately not the target species
Atrichum angustatum. The species was looked for in road verges
and gravel pits. Suitable grazed areas were hard to find. None of
the participants had any extensive field experience of the species,
and identification of small shoots of Atrichum undulatum caused
problems in the field. The species should be further searched for in
this area and other parts of southern Sweden.
Atrichum angustatum bar som ovriga
arter i slliktet kraftigt tandade bladkanter och langsgaende lister pa
ovansidan av nerven. Bladformen
liknar val snarast den hos Atrichum
undulatum men bladen skall vara
nagot mindre tvarvagiga. De palitligaste karaktarema ar annars att de
langsgaende listema ar fier (4-7 lister
mot 2-4 (6) hos A. undulatum) och
hOgre (6-9 celler hOg a mot 2-5 hos A.
undulatum) samt att A. angustatum
bar mindre celler (<20 mm) an A.
undulatum (>20 mm). Kapseln skall
liven vara uppratt medan A. undulatum skall ha b6jd kapsel. Vi kunde

Atrichum angustatum ar i Sverige
funnen pa enstaka lokaler i Blekinge,
Bohusllin, Halland, Smaland och
Vastergotland samt pa ett fiertal
lokaler i Skane. Stig Waldheim star
fOr manga av dessa. De fiesta fynden
ar gjorda fram till1940-talet. Tomas
Hallingback fann dock arten i Vastergotland pa 1980-talet, men kunde
senare inte aterfinna arten pa denna
lokal. De fiesta fynd av Atrichum
angustatum ar gjorda i norra Skane.
Detta gjorde att vi beslOt att fOrlagga
en exkursion till denna trakt. Under
tva hOstdagar (22-23 september)
2001 forsokte vi forgaves hitta arten i
omradet.
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under exkursionen notera att
Atrichum undulatum varierar en bel
del i storlek, bur tvarvagiga bladen ar
och bur b6jd kapseln ar.

lampliga miljoer. Vi besokte en
betesmark dar det fanns nagra fa
omraden med bar sand. Har var dock
mossfioran synnerligen trivial med
bl.a. Ceratodon purpureus. Efter
denna lokal anslOt ytterligare en bil
fran Lund. Trots att man under
morgonen hade fatt skaffa fram en ny
bil kom de strax efter den fOrsta bilen
till platsen. Vi gjorde ett forsok i ett
grustag. Detta var dock aktivt och
r<).tionellt skott i industriell skala,
vilket gjorde att utbytet blev relativt
magert pa mossfronten. Jag sjalv
gjorde en utfiykt pa andra sidan av
vagen dar grustaget dock var igenplanterat med tallar som vid det bar
laget hade natt en hOjd over 2 meter.
For ovrigt blev det framst vagkanter
och diken som besoktes under resten
av dagen. Den andra exkursionsdagen
satsade vi pa omradet oster om
Hassleholm. Vi hittade tyvarr ingen
Atrichum angustatum men en del
andra mossor som fOrekommer i
denna miljo. Atrichum tenellum och
Atrichum undulatum hittade vi med
kapslar. Under en fikapaus fick vi
liven seen provlayout av Damsholts
levermossfiora, som numera ar tryckt.

Den fOrsta exkursionsdagen vistades
vi vaster om Hassleholm. Pa en
kollekt av Atrichum angustatum fran
1945 anges lokalen av Stig Waldheim
som Vastra SonnarslOv, grustag nara
kyrkan. Dlirfor borjade vi dagens
exkursion dar. I traktema av Vastra
Sonnarslov kyrka letade vi efter

Landskapet bar slikert lindrats en bel
del sedan Waldheim hittade arten pa
1940-talet. Arealen betesmarker bar
slikerligen minskat. Smaskaligheten i
brukandet bar ersatts med mer rationella metoder. Att aterbesoka lokaler
for arter pa bar jord ar alltid vansk-

Figur 1. Utbredningen for Atrichum
angustatum i Sverige.
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Lokaler tor Atrichum
angustatum i Skime

alia deltagare for ett stoiskt talamod
under exkursionen.

ligt. Darfor galler det att soka pa bred
front efter Iampliga miljoer i naromradet istallet for att stirra sig blind
paden exakta lokalangivelsen. En del
kan man fa fram fran kartstudier, men
allra effektivast blir det om man har
god lokalkannedom. Det bela kompliceras av att arten ar lik sina tva
slaktingar, vilket gor att det kravs
ingaende studier fOr att identifiera
arten. Alit detta kan forklara varfor vi
inte hittade arten under detta fafanga
fOrsok att aterfinna den. Jag vill tacka

Det kan dock vara ide att ha denna art
i tankama nar man ar ute och
exkurerar i sodra Sverige. Om tyngdpunkten i artens utbredning verkligen
ligger i norra Skane ar ju inte latt att
veta. Det stora antalet fynd darifran
kommer ifran Stig Waldheims gedigna
arbete dar under 1940-talet
(Waldheim 1947). Det finns ju dock
enstaka fynd spridda over stora delar
av Gotaland.

Figur 2. Utbredningen for Atrichum angustatum i nordvastra Skane.
Bakgrundskarta: © Lantmateriverket 1998 Ur GSD- oversiktskartan, dnr 507-98-

Klippan kommun
Gn3.manstorp forsamling, Vasatorp, 1945
Stig Waldheim
Riseberga forsamling, Birkarp, 1944 Stig
Waldheim
Vedby forsamling, 500 m NNV om
Hylltoftagarden, 1944 Stig Waldheim;
Aterbesokt 2001-09-22 men kunde ej
aterfinnas
Vedby forsamling, 500 m 0 om
Norrtofta, 1944 Stig Waldheim;
Aterbesokt 2001-09-22 men kunde ej
aterfinnas
Vedby forsamling, Bjfmod, 1944 Stig
. Waldheim; Aterbesokt 2001-09-22
men kunde ej aterfinnas

Hassleholm kommun

l

J

Vittsjo forsamling, Emmaljunga, 1945
Stig Waldheim
Vittsjo forsamling, Hojadalen, 1945 Stig
Waldheim
Vittsjo forsamling, Oretorp, 1945 Stig
Waldheim

Horby kommun
Herby torsamling, Boarp, 1945 Stig
Waldheim

Figur 3. Utbredning for Atrichum angustatum i nordostra Skfme. Bakgrundskarta:

© Lantmateriverket 1998 Ur GSD- oversiktskartan, dnr 507-98-4720
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Vedby forsamling, lstorp, 1944 Stig
Waldheim; Aterbesokt 2001-09-22
men kunde ej aterfinnas
Vastra Sonnarslov forsamling, lntill kate
nara Klova hallar, 1940 G.A. Sjodahl
Vastra Sonnarslov forsamling, sandtag
vid kyrkan, 1945 Stig Waldheim;
Aterbesokt 2001-09-22 men kunde ej
aterfinnas

Orkelljunga forsamling, Lemmeshult,
1945 Stig Waldheim; Aterbesokt 200109-22 men kunde ej aterfinnas

Pa jakt efter Pyramidula tetragona

Ostra Goinge kommun
Emmislov forsamling, Saflacka, 1944
Stig Waldheim
Glimakra forsamling, 400 m V om Boalt,
1944 Stig Waldheim
Glimakra forsamling, Krabbleboda sodra,
1944 Stig Waldheim; Aterbesokt 200109-23 men kunde ej aterfinnas
Glimakra forsamling, Nara Brotakulla vid
Dalshultsvagen, 1920 John Persson;
(=Broddakulla pa generalstabskartan?)
Jigger mellan Sibbhult och Hogsma
nagra hundra meter om Snapphanestenen pa Grona kartan; Aterbesokt
2001-09-23 men kunde ej aterfinnas
Glimakra forsamling, Svenarp, 1944 Stig
Waldheim
Hjarsas forsamling, ca 500 m S om "d" i
Angserod, 1944 Stig Waldheim
6stra Broby forsamling, Nobbelov, 1920
Olof J Hassi ow & John Persson·
Aterbesokt 2001-09-23 men ku~de ej
aterfinnas
6stra Broby forsamling, Pa igenvaxt
aker i gransen mellan Nobbelof och
Olastorp, 1920 John Persson
6stra Broby forsamling, Vastraby, 1920
John Persson

Kristianstad kommun
Oppmanna forsamling, Tradgardslund,
1944 Stig Waldheim
Oppmanna forsamling, Filkesboda, 1944
Stig Waldheim

Osbykommun
Orkened forsamling, Rorvik, 1944 Stig
Waldheim

Simrishamn kommun
Sodra Mellby forsamling, Gladelund,
1945 Stig Waldheim
Vitaby forsamling, Lilla Tostarod, 1945
Stig Waldheim

Orkelljunga kommun
Rya forsamling, Eket, 1945 Stig
Waldheim
Rya forsamling, mellan Sjonna och
Ljungaskog, 1945 Stig Waldheim;
Skonna aterbesokt 2001-09-22 men
kunde ej aterfinnas
Rya forsamling, Mellan yrkeshemmet
och Orkelljungagransen, 1945 Stig
Waldheim
Rya forsamling, Sjonna mellan p 130
och 112, 1945 Stig Waldheim
Skanes-Fagerhult forsamling,
Stjarneholm, 1945 Stig Waldheim
Orkelljunga forsamling, Bjorkhaga, 1945
Stig Waldheim
Orkelljunga forsamling, Guddebygget,
1945 Stig Waldheim; Gudebygget
Aterbesokt 2001-09-22 men kunde ej
aterfinnas

Niklas Lonnell, Dirigentvagen 171, 756 54 Uppsala,
Niklas. Lonnell@telia. com

In the spring of 2002 some old sites for Pyramidula tetragona in the
vicinity of Uppsala were revisited. The majority of old findings of
the species from the 19th and the early 20th century are from
Uppland in the South-eastern part of Sweden (N59°45'-N59°60';
El7°40'-El7°50'). The species was last seen in 1943.
Unfortunately the species was not found.
Forst akte vi till trakterna av Lovsta i
Funbo socken. Har fanns en trevlig
beteshage med block dar det vaxte
rikligt med Grimmia laevigata. Pa
bara flackar med bl.a. nagelOrt
hittades aven Tortula modica (Pottia
intermedia). Denna art vaxte aven i
akerkanten, bl.a. pa block med bar
lera pa. Nagon Pyramidula tetragona
hittades dock inte trots idogt letande.
Det kan konstateras att det var mycket
sma ytor som kunde betraktas som
lampliga for arten.

Varexkursionen 2002 gick till Uppsala. Under fyra dagar (18-21 april)
exkurerade vi i trakten med Henrik
Weibull som guide. Den forsta dagen
besokte vi Uppsalas omedelbara
narhet. En dag var vi vid ett lertag i
Vittinge och nagra lokaler i Torstuna
socken. En dag tillbringades i Jumkils
socken pa lite surare jordar. Den sista
dagen inriktades exkursionema pa
omraden dar Pyramidula tetragona
senast sags i trakten.

Referenser
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De fiesta fynd av Pyramidula tetragona fran 1845 och framat ar gjorda
ratt nara de centrala delama av
Uppsala. Delar av detta omrade ar nu
bebyggt och landskapet har aven pa
andra satt sakerligen forandrats
mycket sedan arten hittades dar. Vi
bestamde oss darfor att inrikta sokandet en bit utanfor staden i nagra av de
omraden dar arten hittats.

Vi styrde sedan kosan mot Gamla
Uppsala socken. Dar finns en av de
mer noggrant angivna lokalema:
Ekeby, ONO-ut vid Arentuna-gransen, gamma} klovervalll937 Bjorkman (Krusenstjema 1945). Har hade
vi tur att det var en stubbaker nara
Ekeby sa det gick att komma ut till de
akerholmar som fanns mot
19
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Referenser

Arentunagransen. I akem fanns inte
nagot anmarkningsvart. I kanten av
akerholmama fanns dock Weissia
longifolia, Tortula modica och
Pterygoneuron ovatum i sma mangder. Pa andra sidan an blev underlaget
mer sandigt och de som gick pa denna
sida fick njuta av blommande
backsippor. Som sammanfattning kan
man konstatera att det finns till viss
delliimpliga miljoer som troligen
skulle kunna hysa Pyramidula tetragona. Dessa ar framst belagna i
akerholmarnas kanter. Tyvarr kunde
dock inte arten hittas bar.

Krusenstjerna E.v. 1945.
Bladmossvegetation och
bladmossflora i Uppsalatrakten. Acta
Phytogeographica Suecica 19.
Lonnell N. 2002. Pyramidu/a tetragonaakrokarpernas Greta Garbo. Myrinia
12:41-50.

Bland skuror, raviner och lovskogar i Eksjo kommun Mossornas Vanners hostexkursion till Smalandska
hoglandet 2003
Uno Bjorkman, Anhult 1, 571 91 Nassjo. Tel. 0380-720 67, E-post:
uno.bjorkman@telia.com

This is a report from the excursion with Mossornas Viinner to the
Smaland Uplands in October 2Q03. Three sites were visited:
Skralehie, Hackareviken, and"Stora Gronlid/Korpaberget. In total,
the excursion members found 154 bryophyte species, among which
ten are red-listed in Sweden.

Som avslutning tog vissa av oss en tur
ned till betade strandangar vid Fyrisan
nara Pustnas. Har kunde vi beskada
en sliikting till Pyramidula tetragona,
namligen Physcomitrium pyriforme i
stort antal.

Figur 1. Utbredningen for Pyramidula
tetragona i Uppsalatrakten.
Uppsalatrakten avgransas enligt
Krusenstjerna (1945). Granserna ar
ungefarliga och sma avvikelser kan
forekomma. Observera att de fiesta
lokaler ar relativt diffusa.

Lokaler for Pyramidula tetragons
i Uppsalatrakten som utgjorde
grunden for vilka omraden som
besoktes.
Funbo s:n; Lofstahagen 1913, S. Arnell
(UPS) (Krusenstjerna 1945)
Gamla Uppsala s:n; Ekeby, ONO-ut vid
Arentuna-gransen, gammal klovervall
1937 Bjorkman (Krusenstjerna 1945)
For ovriga lokaler se Lonnell (2002).

gamla igenvaxta odlingsmarker.
Denna lokal ar belagen i Horeda
socken ca 10 km SV om Eksjo. Den
andra dagen agnades i huvudsak at ett
besok pa forkastningsbrantema vid
Stora Gronlid, belagna ca 9 km 0 om
Nassjo. Aven denna lokal ar belagen i
Horeda socken. Totalt noterades 154
mossarter pa de besokta lokalema. Av
des sa arter ar 10 rOdlistade (7 NT, 3
VU), 12lokalt ovanliga och 14lokalt
mindre vanliga.

Mossomas Vanners hostexkursion
den 11-12 oktober 2003 anordnades
av mossentusiaster fran Nassjo
kommun. Per Wilhelms son svarade
fOr samordning och inkvartering, Per
Wilhelmsson och Uno Bjorkman for
val av exkursionslokaler. Samlingspunkt var Lovhult, ett valkant friluftsomrade 3,5 km oster om Nassjo stad,
dar flera av deltagarna inkvarterades
pa vandrarhem.
Den fOrsta exkursionsdagen agnades
at ett aterbesok i Skralehie, en s. k.
skura (klyfta i bergrunden) i Hults
socken beliigen ca 3 km NV om
Bruzaholm. Fran denna lokal foreJigger ett flertal aldre mossuppgifter
(Tolf 1886). Samma dag besoktes
ocksa Hackareviken, en lokal bestaende av en mosaik av lovskog och
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Historiska uppgifter
Det foreligger ett flertallitteraturuppgifter om mossor pa det Smalandska hoglandet fran senare del en av
1800-talet. Manga valkanda bryologer
verkar ha besokt omradet under denna
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Robert Toft och Albert
Engstrom

tid, och nagra bodde till och med
tidvis i trakten. Detta resulterade
givetvis i manga notiser och uppsatser
i datidens botaniska tidskrifter (t.ex.
Zetterstedt 1869; Scheutz 1870;
Amell 1886; Tolf 1886). Hampus
Wilhelm Amell redovisade t.ex. ar
1886 en imponerande artlista fran
Barkeryds socken, dar han varit
bosatt under sommarmanadema 1884
-85 (Amel11886). Samma ar publicerade ocksa Robert Tolf en artikel
med titeln "Nagra smalandska mosslokaler" (Tolf 1886). I denna refererar
Tolf i huvudsak till ett an tal undersokta lokaler inom nuvarande Eksjo
kommun, och sarskilt framhaller han
"traktens skuror med dess yppiga
mossvegetation". Nagra ar senare
publicerades ocksa den forsta heltackande smalandska mossfloran (Tolf
1891 ), vilken till stor del byggde
vidare pa tidigare arbeten av bl.a. N.
J. Scheutz (Scheutz 1870). I utgavan
av "Smalands mossflora" refererar
Tolf till uppgifter fran flera kanda
botanister sasom Elias Fries ("mykologins fader"), J. E. Zetterstedt, prof.
S. Berggren, Lund, dr A. Gronvall,
Malmo, dr K. F. Dusen, Kalmar, dr
C. U. Montelin, Vaxjo, ing. P. Dusen,
Sodra Vi, fil. kand. E. Nyman, Linkoping, samt stationsskrivare A.
Arven, Jonkoping.

Manga bryologer har agnat stort
intresse at mossfloran i hoglandets
skuror. Detta beror antagligen pa de
speciella forhallanden som rader i
skuroma, dar den hoga luftfuktigheten
men ocksa orordheten ar mycket
gynnsam for kryptogamer. Darfor har
skuroma alltid varit intressanta
exkursionsmal nar man vel at finn a
ovanliga mossarter. Aven Robert Tolf
visade stort intresse fOr skuroma, och
nar det galler honom ar det kanske
inte sa konstigt eftersom han var
bosatt i deras narhet, namligen i
stationssamhallet Ingatorp oster om
Eksjo.
Den begavade och mangsidige fargaren, botanisten, skalden och malaren
Robert Tolf foddes i Svenarum den 12
december 1849. Den unge Robert
hade lashuvud och pabOrjade studier
vid laroverket i Vaxjo. Av okand
anledning avslutade han emellertid
dessa och blev larling hos sin slakting,
fargaren Runstedt i Vrigstad. Ar 1880
var han fardig att bli sin egen i
Ingatorps socken. Han hade stor
passion for botanik och agnade darfor
sin fritid at botaniska studier i omgivningama. Albert Engstroms far hade
sedan nagra ar tillbaka tjanstgjort som
stationsinspektor vid jamvagsstationen i Hult, nagra mil norr om Inga-

22

Forsta anhalten under exkursionsdagama blev Skralehie. Robert Tolf
skriver i Botaniska Notiser 1886:
"allmogen giva dessa skuror karaktaristiska namn med tillmalen sasom illhie" (ill-hie betyder ungefar otillganglig, obrukbar mark). Att bygdens
datida folk inte hade sarskilt mycket
till overs for Skralehie kan man latt
forsta, inte nog med att sjalva skuran
var svartillganglig, bekvama vagar
fram tilllokalen existerade heller inte.
Vi kunde daremot enkelt kora vara
bilar fran Bruzaholm genom skogen
nastan anda fram till skuran.

bestar av yngre ogonfOrande granit
och granodiorit med inslag av diabas.
Pa hojdema vaster om skuran dominerar tallskog av lavrik typ. Dar finns
ocksa ett par kallkarr med mattor av
Trichocolea tomentella. Saval temperaturen som luftfuktigheten ar mycket
stabil i skuran och darfor ar fOrhilllandena gynnsamma fOr kryptogamer.
Av lavarter gjordes ovantat ett fynd
av Nephroma arcticum och Placyntfzium nigrum. Pa block i backen
fanns fina bestand av Ctenidium
molluscum, pa lodytor Tortella
tortuosa, invid backen ymnigt med
Trichocolea tomentella och Campylium stellatum, arter som tyder pa
basiska forhilllanden. Pa lodytor
noterades forutom svallande tuvor av
Amphidium mougeotii ocksa arter
som Bartramia pomiformis, Grimmia
torquata och Anastrophyllum minutum. Pa multnat tra noterades Cephalozia catenulata. Pa en upptrampad
stig fanns flera bestand av den starkt
oceaniska Dicranodontium denudatum. Saledes noterades saval
kalkalskande, kalkskyende som
oceaniska arter (Hallingback &
Holmasen 1985).

Skralehie ar en kilometerlang fOrkastningsspricka, pa nagra stallen ar den
10-15 meter djup med lodrata vaggar.
I botten av skuran rinner Stuverydsbacken, har och var helt dold
undernedfallna block. Berggrunden

Pa lagor och multnat tra fanns kontinuitetsarter (Hallingback 1991 ), som
Anastrophyllum hellerianum, A.
michauxii och Lophozia incisa.
Forutom stor dominans pa block av
Dicranum och Polytrichum noterades

torp. Sonen Albert blev god van med
Robert, och tillsammans utforskade de
nagra av de mer kanda skurorna i
omradet, bland annat Skralehie,
Hasslasa damm och Skurugata. Det
var t.ex. Robert Tolf och Albert
Engstrom som i Skurugata hittade den
underbara "skogsfruns blomma",
Epipogium aphyllum (Karlen 1965).
Tyvarr har skogsfrun aldrig aterfunnits vid Skurugata.

Skralehie (dag 1)
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Hackareviken (dag 1)
Denna lokal ar en ostsluttande lovkladd hagmark med lundartad flora.
De hogre partiema bestar av blockrik
fastmark, de lagre av oversilade
kallkarr. Lokalen har ett intressant
tradskikt med bl.a. ask, alm, lonn och
lind. I fuktiga partier finns klibbal.
Buskskikt ar tatt och domineras av
hassel. Flera ham lade askar finns kvar
frfm den gamla angsepoken. Almesakraformationens basiska bergarter
gynnar floran.

Figur 1 Trichocolea tomentella forekom ymnigt i Skrale hie.
Fotograf: Niklas Lonnell

Nagra arter eftersoktes forgaves
sasom Loeskeobryum brevirostre,
Scapania apiculata, Calypogeia
suecica och Lophozia ascendens.
Aterfynd gjordes av den relativt
ovanliga Bartramia halleriana. Ett
nagot udda inslag utgjorde en kraftig
Thamnobryum alopecurum, aven
beskriven av Tolf (1886) som "mycket
kraftig, svallande, glansande gulgron
art- form smolandicum" (Jensen
1939).

Bazzania trilobata, Hylocomiastrum
umbratum, Rhytidiadelphus
subpinnatus, Tritomaria exsecta,
Hypnum imponens och Scapania
scandica. Pa lodytor konstaterades
saval Neckera crispa som N.
complanata och Homalothecium
sericeum. Pa trad forekom Homalia
trichomanoides, Ulota crispa och
Isothecium alopecuroides. Vid
kallkarr och oversilningsytor fanns
arter som Plagiomnium elatum, P
medium, Rhizomnium pseudopunctatum, Riccardia multifida,
Sphagnum teres och S. warnstoifii.
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eftersokningar inte kunnat aterfinnas.
Ett vanligare inslag pa trad var
Homalia trichomanoides, Homalothecium sericeum, Antitrichia curtipendula och Jsothecium alopecuroides. Pa en lag a noterades aven
Buxbawnia viridis och Lophozia
ascendens.

Stora Gronlid med
Korpaberget (dag 2)
Korpaberget och Gronlidkullen ar tva
markanta hojder in om Almesakraformationens hojdplata. Oster om
hojderna finns forkastningsbranter
med lodrata vaggar, nedom vidtar
utbredda rasbranter. Mot det lagre
planet, d.v.s. osterut mot Vixensjoarna, ar nivaskillnaden 7 5-1 00
meter. Berggrunden bestar i huvudsak
av diabas. Den basiska bergarten, hog
luftfuktighet och laforhallanden for
sydvastvindar gynnar markbart
kryptogamfloran. Tradskiktet bestar
av grova granar och adla lOvtrad som
ek, alm, ask, lind och lonn. I buskskiktet dominerar hassel. Faltskiktet
ar stallvis lundartat med inslag av
bl.a. biasippa, underviol (Viola
mirabilis) och stinksyska. Andelen
ved under nedbrytning ar markant
hog. Lavfloran ar rik: Lobaria
pulmonaria, Collema subnigrescens
och Peltigera-arter ar karaktaristiska
inslag.

I de fuktiga partiema noterades
Philonotis fontana, Brachytheciwn
rivulare, Dicranum bonjeanii samt
ymnigt med Calliergonella cuspidata
och Climacium dendroides. Pa
klibbalsocklar upptacktes och forevisade den sallsynta p lagiothecium
latebricola jamte den mera vanliga P
succulentum. Pa block fanns rikligt av
Porella cordaeana, Scapania undulata, S. nemorea och Thuidium
philibertii. Det gjordes ocksa overraskande fynd av nagra Anomodon-arter.
Pa ham lade askar noterades A.
longifolius, pa gronstensblock A.
attenuatus samt den mycket ovanliga
A. rugelii. Fyndet av Anomodon
rugelii innebar att detta ar andra nu
kanda lokalen i Smaland for denna i
Sverige mycket sallsynta art. Den har
tidigare endast blivit funnen i Huskvamabergen och hittades dar i slutet
av 1800-talet, men har trots
25
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till Nassjo mossentusiaster som
samordnade det he Ia. Leif Bjorkman
tackas for sammanstallning av aldre
lokaluppgifter for mossor i Eksjo
kommun.

Exkursionen avgransades helt till
lodytor och branter. Paved och
stubbar noterades Anastrophyllum
hellerianum, Buxbaumia viridis och
Herzogiella seligeri. Tradstammar
och Jagor var alldeles draperade av
Antitrichia curtipendula och
lsothecium alopecuroides samt
sparsamt med Zygodon rupestris. Pa
grenar fanns atskilliga buketter av
Ulota crispa och Orthotrichum
affine. Pa stenar och block trangdes
arter som Eurhynchium angustirete,
Taxiphyllwn wisgrillii, Rhytidiadelphus loreus, R. subpinnatus, R.
triquetrus, Brachythecium rutabulum
och Hylocomiastrum umbratum.
Naturligtvis fanns det aven stor
mangd av Plagiomnium affine, P
cuspidatum, P undulatum, Hylocomium splendens, Hypnum cupressiforme, Pleurozium schreberi och
Plagiochila porelloides. Lodytoma
var sparsamt bekladda med arter som
Amphidium mougeotii, Homalothecium sericeum och Anomodon
attenuatus. Sparsamt forekom aven
Brachythecium glareosum, Mnium
stellare, Lejeunea cavifolia och
Lophozia ventricosa. I skuggade
klippsprang noterades Neckera crispa
och N. complanata, samt en for
Gotaland sallsynt art, den nordliga
Amphidium lapponicum.

Vitmossor- ett hopplost folkbildningsprojekt

Nils Gronberg, Avdelningen fOr vaxtekologi och systematik,
Eko/ogiska institutionen, Lunds Universitet, Ekologihuset,
223 62 Lund
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Start tack till Tomas Hallingback och
alla exkursionsdeltagare, inte minst
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The suggestion to change the Swedish vernacular name of the
species belonging to the genus Sphagnum from vitmossor (=whitemosses) to torvmossor (=peatmosses) is put forward.
att hon anvander renlavar. Det ar ju
mojligt att Astrid Lindgren faktiskt
korrekt kande till anvandningen av
vitmossa som forbandsmaterial. I
Tage Danielssons filmatisering blir
det i varje fall fel...

Vitmossa, Gronmossa,
Spansk mossa
- 10 kr pasen
Enligt en skylt utanfor den lokala s.k.
floristen (blomsterhandlaren) i Dalby.
Det ar forstas bara gronmossa (i form
av cypressflata, Hypnum
cupressiforme) som ar en mossa.
Vitmossa ar som alltid i sadana har
sammanhang nagon renlav (Cladina).
Spansk mossa ar ett vedertaget namn
pa en vaxt (Tillandsia usneoides) som
tillhor ananasfamiljen Bromeliaceae.
Den vaxer som epifyt i tropiska och
subtropiska omraden och artepitetet
(usneoides) informerar oss om att den
paminner om en skagglav (Usnea) till
vaxtsattet.

Anvandningen av vitmossa som
beteckning for renlavar ar dessvarre
djupt rotad. Det finns foga hopp om
fbrandring. Efter lararhogskolomas
sammanbrott med avseende pa utbildning i floristik (och faunistik) ar ofta
inte ens biologi- eller naturkunskapsJarare i stand att reda ut begreppen.
Folkbildningsprojektet att forsoka lara
den mi'tttligt intresserade allmanheten
att vitmossor ar mossor horande till
slaktet Sphagnum ar domt att misslyckas.

Ett annat exempel fran filmen om
Ronja Rovardotter: En vildhast har
blivit skadad. Ronja forsoker att laka
saret genom att gora ett forband med
"vitmossa". I film en syns det tydligt

Som forskare med Sphagnum som
specialintresse har jag efter hand
resignerat ... !bland forsoker jag
ambitiost att beratta om min forskning
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for folk med vaga botaniska insikter.
Detta bar Hirt mig att det ar 16nlost att
forst beratta att jag arbetar med
vitmossor eftersom jag i nasta andetag
tvingas reda ut skillnaden mellan en
vitmossa och en renlav. Sedan brukar
intresset ta slut eller samtalet ledas in
pa fel vagar. For att undvika problemet brukar jag istallet saga att jag
arbetar med torvbildande mossor pa
myrar.

ning bestar av rester efter Sphagnumafter. Manga vet ocksa att torven
bildas pa myrar.
4. Det gar att byta ut vit- mot torvoch behalla resten av namnkonstruktionema. Man undviker idag
forekommande motsagelsefulla och
bisarra namnkonstruktioner av typ
rostvitmossa, rubinvitmossa eller
(annu varre) rod glansvitmossa och
sotvitmossa.

Jag tycker att tiden ar mogen att
overge vitmossor som namn pa arter
av slaktet Sphagnum. Det finns flera
goda skal att istallet kalla dessa arter
torvmossor.

5. Ett namnbyte skulle vara ganska
enkelt. Torvbildning som fenomen ar
sa starkt sammankopplat med
Sphagnum-arter att aven den mattligt
botaniskt bevandrade person en kan
acceptera och forsta namnbytet.

1. Vitmossor kan i vaxande till stand
anta nastan alia regnbagens farger
utom vitt och mojligen blatt. Vitaktiga
ar de bara som intorkade och mer
eller mindre doda. Namnet vitmossa
ar darfor missvisande.

Mossfloror till salu!

/Illustrated Moss Flora of
Fennoscandia
Hepaticae sid. 1-314 av Sigfrid
Arnell och Musci sid. 1-800 av Elsa
Nyholm. Alit i ett kraftigt biblioteksband, saljes fOr 700:- av Ingmar
Holmasen 0157-440 32.

6. Vaxtsamhallen dominerade av
Sphagnum-arter ar ekologiskt betydelsefulla och tacker stora arealer, inte
minst i vart land. Det ar darfor inte
oviktigt att storre delen av befolkningen inklusive politiker och andra
beslutsfattare missuppfattar information i t.ex. naturvardssammanhang.

2. Motsvarande namn anvands i
Norge (torvmose), Danmark
(t¢rvemosser) och Tyskland
(Torfmoose).

Lat oss darfor gora slag i saken! Lat
oss forpassa beteckningen vitmossor
till gravkransamas kyrkogardar och
modelljamvagarnas illusoriska tradlandskap! Lat vitmossor bli
lichenologernas huvudvark!

3. Namnet torvmossa talar om nagot
vasentligt om dessa mossor, att de ar
torvbildande. De fiesta (till och med
s.k. florister- blomsterhandlare)
associerar torv med torvmull och vet
vad den kan anvandas till. Andra
associerar till mosslik och/eller Skotsk
Whisky som ju i vasentlig utstrack-

Torvmossor at folket!
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Ny litteratur

Aktuella aktiviteter

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

Recent issues of the exchange journal Meylania is briefly
presented.
species of the Calliergon-ScorpidiumDrepanocladus complex, including
some related or similar species".
Forutom Calliergon-ScorpidiumDrepanocladus komplexet in gar
slaktena Breidleria, Calliergonella,
Campylium, Campyliadelphus,
Cratoneuron och Palustriella. Den
gamla nyckeln finns numera inte
langre att kopa, medan den nya kan
bestallas fran: Bruno Bagutti,
Talstrasse 9, CH-3122 Kehrsatz
'
Schweitz (e-post:
bruno-bagutti-kehrsatz@bluewin.ch).
Priset ar 15:00 Euro plus porto om
2:70 Euro.

Utbytestidskriften Mey/ania
Nummer 27 (2003). Forutom en del
foreningsangeUigenheter, berattas bar
om forsta fyndet av Cryphaea heteromalla i kantonen Geneve. En artikel
handlar om Octodiceras font anum i
Schweiz, bade om en lokal som
forstorts och om en ny lokal. Foljearter till Sphagnum fimbriatum
behandlas i en tredje mossartikel och i
en fjarde tas en del taxa beskrivna av
Jules Amann upp till behandling. Som
vanligt finns aven nagra artiklar om
lavar.
Nummer 28 (2003). Detta nummer
bestar av endast en artikel: Hedenas
L. 2003. The European species of the
Calliergon-Scorpidium-Drepanocladus complex, including some
related or similar species. Meylania
28: 1-116. (ISSN 1018-8142). Detta
ar en ny, rejalt utvidgad och kompletterad upplaga av "Field and microscope keys to the Fennoscandian
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Pa denna plats listar vi kommande
handelser som kan vara av intresse for
mossintresserade. For eventuella
forandringar ban visas till respektive
kontaktperson eller till foreningens
hemsida: http://www.sbf.c.se/MV/.

Lastips:
Arnell H.W. & Jensen C. 1922. En
bryologisk utflykt till Varmland.
Svensk Botanisk Tidskrift 16: 341355.
Ekman S. 1983. Mossornas Vanners
exkursion till Varmland 17-18 september 1983. Mossornas Viinner 19:
16-17.

Nationella exkursioner
Hostexkursion till Varmland 4-5
september 2004
Nu ar det snart dags fOr foreningens
arliga hostexkursion och denna gang
kommer vi att besoka sydvastra
Varmland_ Bor gor vi pa nagot
vandrarhem i trakten. Anmal er
senast 15 augusti till: Jorgen
Rudolphi (OBS, nytt namn!), 070-656
32 99, Jorgen.Rudolphi@nvb.slu.se.
Meddela bur du tanker ta dig till
exkursionen, nar du anlander och om
du behover overnattning. Om du bar
bil ange bur manga 1ediga platser du
bar for transporter under ~xkursions
dagarna.

Fransson S. 1972. Myrvegetationen i
sydvastra Varmland. Acta
Phytogeographica Suecica 57.
Fransson S. 1988. Om Crtestrum
alpestre och C. schisti, myggmossor, i
Varm1and_ Svensk Botanisk Tidskrift
82:229-235
Fransson S. 2003_ Bryophyte vegetation on cliffs and screes in Western
Varmland, Sweden. Acta
Phytogeographica Suecica 86.
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Mossornas Vanners forsaljning

MYRINIAs redaktion och instruktioner till forfattare

Losnummer av Myrinia och
Mossornas Viinner (Myrinias
toregangare)
Kostar 15 krlex. Portokostnad: 1-3
ex 10 kr, 4-1 0 ex 20 kr och for fler an
10 ex 30 kr.

• Preliminary distribution maps of
bryophytes in Northwestern Europe.
50 kr
Vol. 2. Musci (A-I).
• 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

Henrik Wei bull, Torstuna Hyvlinge, SE740 83 Fjardhundra, tel 017 I -41 22 50,
h. wei bull @telia.com

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

lnstruktion till forfattare

1Mossornas Viinner: Foljande nummer 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
Jager: 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 )-1 0(2).

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

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

Ovriga skrifter
• Preliminary distribution maps of
bryophytes in Northwestern Europe.
Vol. 1. Hepaticae and Anthocerotae
(seconded.).
50 kr
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Niklas Lonnell, Dirigentvagen 171,
SE-756 54 Uppsala, 070-5745796,
niklas.Jonnell @telia.com
Conny Jacobson, Ronnebyvagen 15,
SE-121 52 Johanneshov,
070-620 47 03, coja@swipnet.se

Vi accepterar manuskript skrivna pa
dator eller skrivmaskin. Eftersom det
redaktionella arbetet underlattas
betydligt om vi far manuskripten via
dator viii vi gama att den som har
tillgang till dator anvander denna
mojlighet. Manuskript digitalt: kontakta Henrik Wei bull innan du skickar
over nagot digitalt material. Skicka
inte stora filer (over 500 kB) med epost utan att ha fatt klartecken forst.
Vi kan ta emot bl.a. filformaten RTF
(Rich Text Format) och Microsoft
Word. Om du inte har mojlighet att
anvanda e-post kan vi ta emot bl.a.
3,5" disketter for PC, CD-R och CDRW (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 all tid manuskriptet med titeln
pa artikeln, foljt av namn och adress
pa forfattarenlforfattama. I slutet pa
artikeln ska eventuell citerad litteratur
samlas under rubriken "Referenser".
Har ska endast finnas sadan litteratur
som namns i artikeln och omvant ska
all litteratur som namns finnas med.
Figurer (d.v.s. teckningar, kartor och
foton) numreras 1, 2, 3, etc. Figurtexter skrivs pa separat sida i slutet.
Tabeller numreras pa samma satt och
placeras alia i slutet. Har du nagra
fragor ar du valkommen att hora av
dig till redaktionen. Om du sa viii kan
redaktionen skriva en kort sammanfattning pa engelska. Anvand inga
formateringar (fet, kursiv m.m.) eller
andra finesser i ordbehandlingsprogrammet om du skriver pa dator.
Inkludera heist forslag till illustrationer med ditt alster. Vi forbehaller oss
ratten att publicera inkomna manus
via internet.
MYRINIA utges 2 ganger om aret.
Alia manuskript skickas till Henrik
Weibull (adress ovan).

