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Gunnar Ersare 1930-2004 

Anders De/in, Kulg. 40, 811 71 Jarbo, anders.delin@snfse 

The late teacher and headmaster Gunnar Ersare contributed to the exploring 
of the bryophyte flora of the province of Hiilsingland, the spreading of the 
knowledge of bryophytes to his fellow man as well as the conservation of the 
forests in the area. 

En god van och viktig 
medarbetare i Gavleborgs 
Botaniska Sallskap (GABS) 
har avlidit. Gunnar Ersare dog 
hastigt pa Hudiksvalls sjukhus 
natten mellan den 16 och 17 
februari 2004. Han foddes 23 
januari 1930 och blev saledes 74 
ar. 

Gunnar Ersare hade redan 
en lang tid som larare och 
rektor bakom sig nar han blev 
aktiv medarbetare i GABS. I 
sallskapets styrelse invaldes 
han 1998 och blev dess 
sekreterare till sin dod. Han var 
en omtanksam och planerande 
sekreterare. Det var en trygghet 
att ha honom pa den posten. 
Annars var det framfor alit 
for sin stora sakkunskap ino1n 
bryologin, laran om mossorna, 
han var kand. Han var 
foreningens storste auktoritet 
pa detta o1nrade, och aven aktiv 
i foreningen Mossornas Vanner. 

Figur 1. Gunnar Ersare den 31 maj 1998 
pa Lobasberget i Ljusdal. Korallblylav 
Parmeliella triptophyl/a pa aspstammen. 
Notera duschflaskan i vanster hand och 
rorelsen i den provtagande hogra han
den. Foto: Anders Delin. 
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Han var en uhnarkt pedagog, formodligen inte bara genom sin 
utbildning utan lika mycket pa grund av sin personlighet. Med 
vanlighet och talamod delade han med sig av sina omfattande 
kunskaper och trivdes som bast nar han hade unga elever omkring sig, 
som t.ex. vid Faltbiologernas kurser. 

Han gav mig manga detaljerade beskrivningar av de viktigaste 
skiljemarkena mellan olika narbeslaktade mossor i samband med att 
han artbestamde mina fynd. De har hjalpt mig mycket for att komma 
langre in i mossornas varld. Sarskild omsorg lade han ned pa en 
hemmagjord nyckel for artbestamning av fjadermossor Neckera, dar 
han inte bara sammanstallde texterna i flera olika florors nycklar men 
ocksa limmade in blad och sporkapslar av alla slaktets arter. Den och 
manga andra liknande beskrivningar aterser jag garna, bade for deras 
anvandbarhet och deras affektionsvarde. 

Gunnar hade goda relationer tilllokala foretradare for skogsnaringen, 
verkade i samarbetets och upplysningens anda, men kritiserade 
samtidigt den storskaliga skovlingen av Norrlands skogar. Han hade 
manga intressen vid sidan om mossorna. Han fiskade garna, bade 
stromming i Hudiksvall och skogslandets fisk. Han var duktig pa att 
arbeta i lader. 

De marker han heist sokte sig till for att uppleva naturen och soka 
ovanliga mossor var skogen, bergen och stranderna. Han medverkade 
mycket aktivt till skyddet for manga omraden med hoga naturvarden 
i Delsbo och andra delar av Halsingland, t.ex. Svagan ovan Tvarforsen, 
Hastmyrberget och Svartmyrberget i Hassela, Bromsvallberget i Hog, 
Storberget i Forsa, Svartviksberget i Delsbo, Gryttjesberget i Ljusdal 
och Delsbo, Lobasberget i Ljusdal och Sjuberget i Alfta och Arbra. 

Han deltog under perioden 1995 - 2000 i Forskningsresan i 
Naturvardens Utmarker, som gick till Asele lappmark och till 
Ytterhogdal, och var da oftast den ende bryologiskt erfarne deltagaren. 
Hans manga bidrag till utforskandet av de gammelskogsomraden 
som da besoktes har ocksa bidragit till skydd for dem. En annan stor 
insats gjorde Gunnar nar han hjalpte mig med artbestamningar av 
mossor som jag samlade in under min inventering av Ensjolokarnas 
naturreservat 2002. 
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Den 21 - 22 september 1996 var Gunnar vard for Mossornas Vanners 
hostexkursion till Halsingland. Ett speciellt tema for denna resa blev 
1nossor pa tid vis oversvammade strander och sarskilt paved pa 
sadana platser. Dels besoktes den klassiska lokalen for mikroskapania 
Scapania carinthiaca vid Hedvigsfors, dar arten fortfarande finns kvar, 
men just detta ar ej kunde patraffas. Dels inventerades stranderna vid 
Flottholjan i Svagan, mer kand for sin rika ringlavsforekomst, dar den 
Inycket sallsynta kurragommamossan Haplomitrium hookeri patraffades 
tillsammans med flera andra sallsyntheter. (Weibull1996) 

Gunnar Ersare medverkade aktivt i den registrering av mossfynd 
som gors av ArtDatabanken. Jag har inte sett hans samlingar och 
anteckningar, men de ar sannolikt omfattande. Hans hustru Lilly och 
barnen har sagt att de inte har intresse av att ha dem kvar. For att 
samlingarna ska komma vetenskapen till nytta har jag bett foreningen 
Mossornas Vanner ta hand om dem och fora dem vidare till nagot 
offentligt herbarium. 

Det var manga detaljer ur mossornas liv han formedlade till oss 
under de gemensamma utflykterna. Ett par sadana har rakat fasta sig 
i mitt minne. I en brant hittar man oftare sporkapslar pa den vanliga 
husmossan Hylocomium splendens. Det- berattade han- har sin orsak 
i att pa sadana stallen, dar vattnet droppar fran den ena plan tan till 
den andra, sker befruktningen lattare och leder da till utveckling av 
sporofyter. En annan iakttagelse vars hallbarhet vi ofta har kontrollerat 
ar att om det finns gransticka Phellinus nigrolimitatus pa en laga sa finns 
det ocksa ofta vedtrappmossa Anastrophyllum hellerianum. 

Gunnar hade under de senare aren en hel del halsoproblem, 
bl.a. daliga knan, som hindrade honom att rora sig som han 
skulle ha velat i skogen. Han sag darfor fram emot tiden efter 
knaoperationerna. Sommaren 2003 var han konvalescent efter den 
forsta knaoperationen. Han kom da till Remman i Ljusdal for att hjalpa 
till med Naturskyddsforeningens slatter. Maj Johansson berattar att 
han inte kunde ga tillrackligt for att sla eller samla ihop ho, men han 
erbjod sig att slipa liar och gora annat stillasittande arbete. Den andra 
knaoperationen hann han tyvarr inte dra fordel av. Bara nagra manader 
efter den gick han bort. 

Gunnar kom fran Tarna i Lapp land, gifte sig med Lilly, som kom fran 
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Sk:lne, och hamnade i Delsbo. Hans erfarenheter var fran manga delar 
av Sverige, men naturligtvis kande han sig mest hemma i Lappland, 
som han brukade kalla "Egentliga Sverige". Regionalpolitik var inget 
han brukade tala om med oss, men denna formulering ry1nmer bade 
en karlek till hemtrakten och en politisk markering, en kritik av vissa 
attityder som man kan mota i huvudstaden. Motsatsforhallandet 
mellan N orrland och huvudstaden existerar, men man anar av 
Gunnars formulering att han uppfattade deras roller som ombytta. 
Derma artikel ar tidigare publicerad i tidskriften "VAXter i Halsingland 
och Gastrikland". 

Referenser 

Weibull, H. 1996. Bryologisk expedition i Halsingland. Myrinia 6: 66-68. 
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Mikroskapania Scapania carinthiaca, en mycket 
liten fridlyst mossa, pa strander och i glupar i 
Gastrikland och Halsingland 

Henrik Weibu/1, Naturcentrum, Torstuna Hyvlinge, 7 40 83 Fjardhundra, 
Henrik. Weibull@naturcentrum.se 

Scapania carinthiaca has been surveyed in the provinces of Halsingland 
and Gastrikland. The species was found in 10 sites. The species grows on logs 
within the flood zone of brooks, rivers and small lakes. The substrate, often 
Pinus sylvestris, has a hard stnjace, and the logs are inundated -when the 
water level is high. 

Under hosten 2004 hade jag mojligheten och nojet att fritt soka efter 
rodlistade mossor pa dod ved i Halsingland. Jag gjorde en inventering 
at lansstyrelsen dar uppgiften var att ta reda pa sa mycket som mojligt 
om 1nikroskapania Scapania carinthiaca (CR) i Gavleborgs Ian. 
Forsta gangen arten hittades i Sverige var den 7 augusti 1887, da E. 
Collinder samlade den i Hedvigsfors i Bjuraker, Halsingland. Men det 
drojde fram till 1905 innan fyndet uppmarksammades och uppgiften 
publicerades av H.W. Arnell i Botaniska Notiser. Sedan drojde det 
anda till 1977 innan arten hittades i Sverige igen. Da gjordes fyndet i 
Vannland av Tomas Hallingback. Men den lyckan var kortvarig for 
redan 1978 forstordes den lokalen helt av en kalavverkning och arten 
har inte setts dar sedan dess. Darfor var det extra trevligt att just Tomas 
Hallingback lyckades aterfinna mikroskapanian Scapania carinthiaca 
paden ursprungliga lokalen vid Hedvigsfors. Det var 1992, efter 115 
ar, som han lyckades hitta en liten population av arten pa nagot som 
faktiskt skulle kunna vara exakt sa1nma plats som Collinder fann arten 
pa. 

Hedvigsfors, den gam/a k/assiska loka/en 

Lokalen vid Hedvigsfors ar inte nagon urskog, som man kanske skulle 
kunna tanka sig nar den eventuellt har harbargerat en vedlevande 
liten uttorkningskanslig levermossa under mer an hundra ar. Lokalen 
ar relativt begransad och ligger nedanfor en liten damm dar en del 
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av vattnet leds forbi lokalen i en grov gammal vattenledning av tra. 
N edstroms dammen ligger en ruin av en gammal byggnad som 
antagligen var ett litet kraftverk, en sag eller en kvarn tidigare. Idag 
ar miljon kring ruinen igenvaxt med lovsly och domineras av relativt 
ung graal i tradskiktet. I och vid ruinen ligger det manga stockar av 
dod ved. En del av stockarna ar rester fran den gamla konstruktionen, 
bl.a. delar av en stenkista, och vissa stockar ar tydligt bearbetade och 
fyrkantiga. Nagra av stockarna ar definitivt obearbetade granlagor 
som fallit pa plats, men sannolikt har flertalet stockar antingen ingatt 
i byggnaden, eller transporterats dit med hjalp av vattnet. De fiesta 
stockarna ar troligen gamla tallar, eftersom de hallit sig sa intakta och 
fortfarande har en hard karna. 

Fakta om Mikroskapania Scapania carinthiaca (tidigare 
Scapania massalongi) 

Naturvard 
Nationellt rodlistad i kategori CR, Akut hotad; Listad i EUs Habitatdirektivs 
Bilaga 2 ( dvs en Natura 2000 art); och den ar nationellt fridlyst! 

Utseende 
Mikroskapania Scapania carinthiaca ar en mycket liten art, som bildar 
uppratta, hogst 8 mm hoga skott, och det ar nar den ar som mest val
vuxen! Den har somalia skapanior blad som ar delade i tva flikar som ar 
platt vikta mot varandra pa ett karakteristiskt vis (det ar bara inom slaktena 
skapanior Scapania, vaxmossor Douinia och veckmossor Diplophyllum 
som denna typ av blad fOrekommer). Mikroskapania Scapania carinthiaca 
skiljer man latt fran ovriga arter genom de encelliga, bruna groddkornen 
som sitter pa skottens oversta blad, och att bladens kantceller har mycket 
tjocka vaggar. Men for att se dessa karaktarer behover man anvanda 
mikroskop. Men eftersom arten ar fridlyst sa far man inte samla in material 
av den for att kontrollera artbestamningen. Darfor ar det i princip omojligt 
att hitta nya lokaler. 

Ekologi 
Arten vaxer pa dod ved som atminstone periodvis oversvammas av vat
ten. Daremot verkar arten inte sarskilt kravande nar det galler beskugg
ning. Bara luftfuktigheten ar tillrackligt hog verkar arten klara av att vaxa 
relativt exponerat. Den vaxer ofta pa de delar av lagorna dar andra mos
sor inte har hunnit etablera sig, eller klarat av att halla sig kvar. Relativt 
ofta harden sallskap av timmerskapania Scapania apiculata (EN). 
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Figur 1. Ett ca 1 ,5 mm langt skott av mikro
skapania Scapania carinthiaca med rikligt 
med groddkorn. Foto: Henrik Weibull. 

Under min inventering av 
lokalen intill ruinen hittades 
93 stockar. De inventerades 
noggrant och alia 
forekomster av rodlistade 
mossor noterades, dessutom 
gjordes en totallista for alia 
pa dod ved forekommande 
mossarter. Mikroskapania 
Scapania carinthiaca hittades 
pa 6 av de 93 stockarna. Alia 
forekomster var pa stockar 
med ett mjukt och nagot 
uppluckrat ytskikt. Daremot 
var stockarna riktigt harda 
strax under ytan, sa de var 
sakerligen tallar. Alia sex 
forekomsterna var pa stockar 
som sannolikt oversvammas 
under hogvatten, atminstone 
nagon gang om aret, med 

tanke pa att stora dominerade mossor saknades intill flackarna med 
mikroskapania Scapania carinthiaca. 

Den vedlevande mossfloran var mycket artrik och inneholl bl.a. 
vedtrappmossa Anastrophyllum hellerianum pa 3 stockar, gron 
skoldmossa Buxbaumia viridis pa 2 stockar, vedsackmossa Calypogeia 
suecica pa 5 stockar, platt spretmossa Herzogiella twfacea pa 11 stockar, 
liten hornflikmossa Lophozia ascendens pa 4 stockar, barkflikmossa 
L. ciliata pa 1 stock, vedflikmossa L. longiflora pa 1 stock och 
timmerskapania Scapania apiculata pa 13 stockar. Dessutom hittades ett 
antal ytterligare signalarter, se tabell 1. 

Pa jakt efter nya stockar med mikroskapania Scapania carinthiaca 

Under hasten 2004 gjorde jag aven ett annat omfattande 
inventeringsuppdrag i Halsingland, at SLU och Skogforsk i Uppsala. 
Darfor hade jag mojlighet att gora korta stopp langs vagen genom 
landskapet, pa vag till och fran inventeringslokalerna. Jag sag till 
att stanna nar jag passerade en intressant miljo. Darfor letade jag 

57 



Myrinia - 16(2) 

Arter som noterades pa de 93 stockarna vid Hedvigsfors (vanliga 
marklevande arter ar inte medtagna). 

Amblystegium serpens spad krypmossa 

Anastrophyllum hellerianum vedtrappmossa 

Barbilophozia attenuata pigglummermossa 

Brachythecium salebrosum skogsgrasmossa 

Buxbaumia viridis gran skoldmossa 

Calliergonella lindbergii krokspjutmossa 

Calypogeia suecica vedsackmossa 

Campylophyllum sommerfeltii skogssparrmossa 

Cephalozia bicuspidata jordtradmossa 

Dicranum flagellare flagellkvastmossa 

Herzogiella seligeri stubbspretmossa 

Herzogiella turfacea platt spretmossa 

Hypnum pallescens stubbflata 

Jungermannia pumila liten slevmossa 

Jungermannia subulata var. leiantha rorsvepemossa 

Lophozia ascendens liten hornflikmossa 

Lophozia ciliata barkflikmossa 

Lophozia longidens hornflikmossa 

Lophozia longiflora vedflikmossa 

Oncophorus wahlenbergii sparrknolmossa 

Plagiochila asplenioides ssp. porelloides liten brakenmossa 

Rhizomnium punctatum backrundmossa 

Sanionia uncinata cirkelmossa 

Scapania apiculata timmerskapania 

Scapania carinthiaca mikroskapania 

Scapania lingulata tungskapania 

Scapania mucronata uddskapania 

Scapania umbrosa sagskapania 

Scapania undulata backskapania 

Sciuro-hypnum plumosum backgrasmossa 

Sciuro-hypnum reflexum spad grasmossa 
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efter vattendrag eller glupar (period vis vattenfyllda tradlosa sankor) 
med mer eller mindre rikligt med dod ved. Under inventeringen 
inventerade jag 81 lokaler. Men egentligen var antalet lokaler mycket 
storre, for pa manga platser harms det inte med nagon notering. 
Sarskilt pa platser dar miljon, redan pa hall, inte ails sag lamplig ut, 
t.ex. dar dod ved saknades helt eller dar vattenstandet inte sag ut att 
fluktuera ails. 

Forutom spontant sokande efter 
lampliga lokaler tipsade Siri 
Lundstrom pa lansstyrelsen om 
ett stort antal potentiella lokaler 
genom olika databaser och register: 

... Kanda lokaler for 
timmerskapania Scapania apiculata 
och platt spretmossa Herzogiella 
turfacea, som bada verkar 
forekomma pa liknande lokaler 
som mikroskapania Scapania 
carinthiaca. 
... Nyckelbiotoper med forekomst 
av bade dod ved och backar eller 
andra typer av strander med 
period vis oversvamning. 
... Naturreservat med vattendrag 
och sjoar med relativt naturligt 
fluktuerande vatten. 

... Dessutom tipsade Anders 
Delin om ett antal potentiella 
lokaler med rikligt med dod ved 

Figur 2. En flik av ett blad fran mik
roskapania Scapania carinthiaca, dar 
man ser de karakteristiskt tjockvaggi
ga cellerna narmast bladkanten. Foto: 
Henrik Weibull. 

och regelbunden oversvamning. Forutom vid Hedvigsfors hittades 
mikroskapania Scapania carinthiaca pa ytterligare 8 av de 81lokalerna. 

Arbra forsamling 

I en sydvastvand bergssluttning finns tva vackra glupar omgivna av 
olikaldrig blandskog av framst asp och gran. Gluparna ligger i en 
relativ plan del av sluttningen och ar ca 20 respektive 40 m breda. Dar 
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Figur 3. En av glup vid lagvatten. Foto Henrik Weibull. 

finns mycket rikligt med dod ved, minst ett 100-tallagor, men manga 
ar relativt klena. Framst ar det asplagor, men dar finns aven en del 
grovre barrlagor. Mikroskapania Scapania carinthiaca hittades pa 2lagor, 
troligen av asp, men den kan sannolikt ha funnits pa flera. Dar hittades 
aven vedsackmossa Calypogeia suecica (ca 10 lagor), liten hornflikmossa 
Lophozia ascendens ( ca 15 lagor), barkflikmossa L. ciliata och L. longiflora. 

Farila och Karbole forsamlingar 

En relativt solexponerad sandig astrand med gles strand vegetation 
omgiven av gles tallskog. Ett 20-tal stockar hittades och inventerades, 
men flera av dem var sannolikt inte riktigt lampliga for arten. Den 
svagt strommande strackan av an verkar inte fluktuera sarskilt 
mycket, men trots det fanns mikroskapania Scapania carinthiaca 
sparsamt pa tva stockar i svamzonen. Men andra rodlistade vedarter 
saknades. An utgor gransen mellan Farila och Karbole forsamlingar 
och mikroskapania Scapania carinthiaca hittades pa en stock som med 
sakerhet ligger i Farila forsamling, men den andra stocken lag mer eller 

60 

mindre mitt i an och kan ha legat i Karbole forsamling. 

Hassela forsamling 

Hassela 1. En bred ganska oppen och solexponerad stracka av an, 
kantad av relativt unga skogsbestand och en dellovsly. Ett 10-tal 
stockar hittades i strandkanten och mikroskapania Scapania carinthiaca 
konstaterades pa 2 av dem. Den vaxte sparsamt pa bada stockarna som 
lag i den relativt breda svamzonen. Dar hittades aven ve~trappm~ssa 
Anastrophyllum hellerianum ( 4 stockar) och timmerskapan1a Scapanza 
apiculata (1 stock). 

Hassela 2. En relativt exponerad akrok med en timmerbrote i 
yttersvangen in till vagen, men pa en sida kantad av en tat Pinus 
contorta-plantering. I timmerbroten fanns ett 40-tal stockar so1n alla 
regelbundet oversvammas eller atminstone arligen paverkas av an vid 
islossning. Mikroskapania Scapania carinthiaca hittades pa 3 stockar och 
ett par av forekomsterna var atminstone ett 20-tal kvadratcen~imeter 
stora. Dar hittades aven vedtrappmossa Anastrophyllum hellerzanum (1 
stock), liten hornflikmossa Lophozia ascendens (rikligt pa 2 stockar) och 
timmerskapania Scapania apiculata (3 stockar). 

Hassela 3. Denna del av an var relativt kraftigt strommande 
och kantad av block. Pa vastra stranden fanns ett 50-tal staplade 
timmerstockar, eventuellt en gammal bro. Pa stockarna inuti och i 
botten av timmerstapeln hittades mikroskapania Scapania carinthiaca 
pa minst 5 stockar. Den forekom relativt rikligt, sam~anlagt ~a ca 
5 kvadratdecimeter. Detta var den rikligaste lokalen for arten 1 hela 
inventeringen och har verkar den ha en relativt ljus framtid eftersom 
stockarna i stapeln sannolikt kommer att ligga kvar under lang 
tid. Dar hittades aven vedtrappmossa Anastrophyllum hellerianum 
(10-tal stockar), liten hornflikmossa Lophozia ascendens (5 stockar), 
barkflikmossa L. ciliata (3 stockar), vedflikmossa L. longiflora (10-tal 
stockar) och timmerskapania Scapania apiculata (2 stockar). 

Ljusdal forsamling 

En relativt solexponerad glup med en bard av klena aspar. Botten 
av glupen tacktes av gras- och starrvegetation. I den asprika kanten 
av glupen fanns ett 15-tal asp- och granlagor. Mikroskapania 
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Scapania carinthiaca hittades sparsamt pa minst 2 av lagorna. Inga 
andra rodlistade arter hittades, men daremot vaxte rikligt med 
haldanenmossa Callicladium haldanianum, pa bade lagor och block. 
Detar forsta fyndet i Halsingland av denna relativt sallsynta art, som 
precis som mikroskapania Scapania carinthiaca bara forekommer utmed 
vattendrag eller vatten som period vis oversvammas. 

Ramsjo forsamling 

Ramsjo 1. En helt under bart vacker miljo! Glupen soder om den storre 
sjon kantas av ett antal mycket grova aspar. I kanterna och soder om 
glupen finns tninst 100 lagor av asp, tall och gran. Manga av lagorna 
oversvammas troligen regelbundet. Mikroskapania Scapania carinthiaca 
hittades pa minst 2 lagor i svamzonen. Pa denna lokal var svamzonen 
bred, minst 2 hojdmeter, och mikroskapania Scapania carinthiaca vaxte 
pa de lagst liggande lagorna med mossor pa. Detta var strax nedanfor 
zonen dar lagorna dominerades av timmerskapania Scapania apiculata. 
Tyvarr var flera av stockarna tackta av en relativt tjock isskorpa vid 
faltbesoket, vilket forsvarade inventeringen. Darfor kan antalet lagor 
med rodlistade arter sannolikt vara underskattade. Dar hittades 
aven vedtrappmossa Anastrophyllum hellerianum (minst 15 lagor), 
vedsackmossa Calypogeia suecica (minst 10 lagor), platt spretmossa 
Herzogiella twfacea (minst 5lagor), liten hornflikmossa Lophozia 
ascendens (minst 10 lagor), barkflikmossa L. ciliata (minst 10 lagor), 
vedflikmossa L. longiflora (minst 15lagor) och timmerskapania Scapania 
apiculata (minst 15 lagor). 

Ramsjo 2. En svagt strommande back omgiven av relativt tat granskog 
in mot reservatet, medan sidan utanfor reservatet var relativt 
exponerad p.g.a. ett hygge. Knappt 10 lagor av barrtrad inventerades 
i och intill backen och mikroskapania Scapania carinthiaca hittades pa 2 
av dessa. Den ena lag mitt i backen uppstroms vagen ( eventuellt bade 
i och utanfor reservatet), och den andra lag nedstroms vagen utanfor 
reservatsgransen. Dar hittades aven vedtrappmossa Anastrophyllum 
hellerianum (2 lagor). 

Mikroskapanians Scapania carinthiaca kiinda och okiinda 
populationsstor/ek i Hiilsingland 

Pa alia lokalerna var mikroskapania Scapania carinthiaca mycket 
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smavaxt. De storsta skotten som hittades var 3 mm hoga, men oftast 
var de bara ca 1 mm hoga. Aven timmerskapania var mycket liten, upp 
till 5 mm hog, pa de fiesta lokalerna, utom vid Ramsjo 1 dar den var 
valvaxt och en del skott var over 1,5 em hoga. Timmerskapania brukar 
bli over 1 em hog, sa det verkar som om 2004 var ett relativt daligt 
ar for de vedlevande skapaniorna Scapania spp., atminstone nar det 
galler hojdtillvaxt. Men aven om skotten av mikroskapania Scapania 
carinthiaca var mycket sma sa hade de relativt rikligt med groddkorn. 
Detta gjorde artbestamningen mojlig, och det ar sannolikt ocksa darfor 

Nagra noterade mossor i glupomradet i Gastrikland 2005. Gstr = Ny fOr 
Gastrikland enligt Soderstrom (1996) eller Soderstrom m.fl. (2002) och CR, 
EN, NT= kategori for de rodlistade arterna (Gardenfors 2005). 

Levermossor 

Anastrophyllum hellerianum vedtrappmossa Tallved NT 

Aneura pinguis fetbalmossa 

Leiocolea heterocolpos kalkflikmossa Tallved 

Scapania apiculata timmerskapania Tallved EN 

Scapania carinthiaca mikroskapania Tallved CR, Gstr 

Scapania cuspiduligera sotkornsskapania Tallved Gstr 

Bladmossor 

Bryum pseudotriquetrum karrbryum 

Calliergonella cuspidata spjutmossa 

Campyliadelphus elodes karrsparrmossa 

Campylium protensum sumpsparrmossa 

Dicranum flagellare flagellkvastmossa Tallved 

Ditrichum flexicaule plyschmossa Mark 

Drepanocladus polygamus sparrkrokmossa 

Drepanocladus sendtneri kalkkrokmossa Gstr 

Fissidens adianthoides stor fickmossa 

lsopterygiopsis pulchella kloskimmermossa 

Oncophorus wahlenbergii sparrknolmossa Tallved 

Rhizomnium pseudopunctatum filtru nd mossa 

Tortella fragilis skor kalkmossa Tallved 

Tortella tortuosa kruskalkmossa Block 
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arten faktiskt lyckas h~Hla sig kvar pa en laga, aven om vissa ar ar sa 
torra att den knappt vaxer alls. 

Mikroskapania Scapania carinthiaca hittades pa 9 av de 81 undersokta 
lokalerna. Den vaxte pa sammanlagt minst 26 stockar eller lagor. De 
tva rikligaste lokalerna var Hedvigsfors, dar den forekom mycket 
sparsamt pa 6 av de 93 inventerade stockarna, och en av lokalerna i 
Hassela forsamling, dar den hittades pa minst 5 av ett 50-tal stockar. 
Pa den senare lokalen var arten forhallandevis riklig pa flera av 
stockarna, men tackte anda inte mer an ca 5 kvadratdecimeter. Pa de 
sammanlagt 26 stockarna med mikroskapania Scapania carinthiaca 
var den sammanlagda ytan av arten hogst 8 kvadratdecimeter. Men 8 
kvadratdecimeter av en sa liten art betyder att det anda finns valdigt 
manga skott. 

Mikroskapania Scapania carinthiaca forekommer faktiskt pa 9 lokaler 
och 26 stockar i Halsingland, det ar betydligt mer an vad som tidigare 
var kant. Men totalpopulationen ar anda liten, pa de fiesta lokalerna 

Figur 4. Timmerbrote i Hassela forsamling, dar mikroskapania Scapania carin
thiaca forekommer relativt exponerat. Foto: Henrik Wei bull. 
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Figur 5. En av tallagorna med rikligt av mikroskapania Scapania carinthiaca. 
Peter Stahl och den norska buhunden Silka undersoker mossfloran. 
Foto: Henrik Weibull. 

ar arten mycket sparsam, och det ar bara ett par av lokalerna som 
har ett sakerstallt skydd. Daremot finns det sannolikt flera ytterligare 
oupptackta lokaler med mikroskapania Scapania carinthiaca inom 
landskapet. Men eftersom arten ar fridlyst finns det inte sa stort 
hopp om att arten hittas pa fler lokaler, o1n inte lansstyrelsen 
initierar ytterligare inventeringar. Detar ett dilemma nar det galler 
fridlysningen av arter som man knappt kan se, eller an mindre sakert 
artbestamma i falt. 

Ytterligare fynd av skapanior Scapania spp. i en g/up i Gastrikland 

Under min sejour i Halsingland hosten 2004 pa jakt efter 
mikroskapania Scapania carinthiaca fick jag ratt bra klam pa den artens 
livskrav (grova tallagor i svamzonen i naturligt fluktuerande vatten). 
Jag koncentrerade da sokandet till Halsingland, dels for att arten var 
kand darifran tidigare, och dels for att det verkar finnas betydligt mer 
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timmerrester fran flottningsperioden dar an i Gastrikland. 

Hosten 2005 inventerade jag mossfloran i rikkarr at Lansstyrelsen i 
Gavleborgs Ian. En av dagarna visade Peter Stahl mig ut till ett par 
mycket sma och sarskilt svarhittade kallkarr i kalkomradet so om 
Gavle. Nar vi anda var dar passade han pa att visa ett system med 
glupar med rik vegetation i batten. Glupar ar en mycket speciell 
foreteelse som har fatt lite olika namn i olika delar av landet. Namnet 
glup anvands flitigt i Uppland dar jag forst larde mig begreppet av 
naturvardsforegangaren Tord Ingmar. Pa Oland, Gotland och i andra 
delar av landet kallas samma sak oftast vat, men det finns sakert flera 
ytterligare namn. En glup ar i alia fall en grop, fordjupning eller svacka 
i marken som period vis, sarskilt vid snosmaltning, ar mer eller mindre 
vattenfylld. Den kan vara det under atminstone flera veckor. Glupen 
saknar synligt utlopp och avvattnas darfor genom avdunstning eller 
genom ett langsamt utsipprande av vatten genom marken. Under 
storre delen av aret racker daremot inte smalt- eller regnvattnet till 
for att samla vatten i glupen, vilket gor att den mestadels ar mer eller 
mindre torrlagd. Skillnaden mellan hogvatten och lagvatten kan vara 
mycket stor, ibland med en amplitud pa flera meter. 

Den periodvis extrema och regelbundet aterkommande 
oversvamningssituationen praglar naturligtvis vegetationen i och 
ofta aven intill glupen. I flera glupomraden i nordvastra Uppland 
har Tord Ingmar gjort mycket intressanta och noggranna kartor over 
hur gluparna ar forbundna med underjordiska vattenfloden. Jag har 
haft gladjen att se nagra av hans kartor, varav flera firms publicerade i 
Uppsala kommuns naturvardsinventering (t.ex. Ingmar 1999). Dar kan 
man faktiskt forsta hur vattnet fardas genom landskapet, men aven att 
det ar ett komplicerat och tidsodande jobb att ta fram sadana kartor, 
sarskilt i ett sa platt landskap som Uppland. 

Det glupomrade Peter och jag besokte stracker sig over ca 400 m och 
ar ungefar 3 ha stort. Ett par av gluparna ar relativt stora, oppna och 
solexponerade, men omradet ar i andra delar beskuggat av trad. 
Vattenstandsfluktuationen ar ca 1,5 m och den period vis helt torrlagda 
mar ken bestar till stor del av fuktang. Glupomradet omgardas av ung 
barrskog efter tidigare kalavverkning. Tyvarr finns mycket fa aldre trad 
kvar i kanterna, men det firms en del halvgamla aspar, bjorkar, salgar 
och ett fatal torrtrad. Pa de oppna ytorna dominerar faltskiktet med 
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Figur 6. Glupen i Gastrikland under varen. Lagan sticker endast upp med en 
gren i fOrgrunden. Foto: Peter Stahl. 

gras- och starrarter. Bottenskiktet ar glest och inte sarskilt artrikt men 
domineras bitvis av den relativt sallsynta kalkkrokmossa Drepanocladus 
sendtneri (ny for Gastrikland enligt Soderstrom 1996), som vaxer 
tillsammans med bl.a. karrsparrmossa Campyliadelphus elodes. Pa torrare 
mark och silikatblock vaxer de kalkgynnade arterna plyschmossa 
Ditrichum flexicau le och kruskalkmossa Tort ella tortuosa, sannolikt 
gynnade av den period visa oversvamningen av kalkrikt vatten. 

Men det som forst fangade mitt intresse vid besoket var en grov och 
delvis murken tallaga som lag i ovre delen av svamzonen. Den sag helt 
perfekt ut for mikroskapania Scapania carinthiaca dar den lag i ett delvis 
solexponerat lage (Figur 5). Den var alldeles svartbrun i fargen och hade 
ratt lite mossvegetation pa ytan. Redan i fait hittade jag ett an tal flackar 
med en mycket liten skapania som bara maste vara mikroskapania 
Scapania carinthiaca. Men det kandes forstas tveksamt eftersom den 
inte hittats i denna del av landet forut. I mikroskopet var det latt att 
artbestamma den till mikroskapania Scapania carinthiaca pa de bruna 
encelliga groddkornen. Forvaxlingsarten timmerskapania Scapania 
apiculata har rodbrun farg pa sina groddkorn, vilket ar ratt latt att se i 
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• 

• 

mikroskopet. 

I kanterna av glupen ligger 
sammanlagt ett tiotal grova, gamla 
och delvis murkna lagor av tall i 
ovre delen av svamzonen. Pa fyra 
av dem hittade jag mikroskapania 
Scapania carinthiaca, och pa tva 
av dem forekom arten relativt 
rikligt och tackte sammanlagt flera 
kvadratdecimeter. Mikroskapania 
Scapania carinthiaca ar ny for 
Gastrikland enligt Soderstrom 
m.fl. (2002). Detta ar det sydligaste 
moderna fyndet i Sverige enligt 
Hallingback (1998) och arten 
forekommer pa drygt 10 lokaler i 
Sverige (Weibull2005). Pa tva av 
lagorna vaxte den tillsammans 
med sotkornsskapania Scapania 
cuspiduligera, aven den ny for 
Gastrikland enligt Soderstrom m.fl. 
(2002). Den har hittills bara hittats i 
fjallkedjan och nastan uteslutande 
pa kalkrik sten. Anledningen till 
att den firms pa ett sa surt substrat 
som ved ar sannolikt att det 
oversvammande vattnet ar mycket 

Figur 7. Utbredningen fOr mikroska- kalkrikt. 
pania Scapania carinthiaca i Sverige 
2005. 

En annan kalkgynnad art som vaxte 
pa ett par av lagorna var skor kalkmossa Tortella fragilis. Ytterligare 
intressanta arter dar var flagellkvastmossa DiCJ'anum flagellare, 
sparrknolmossa Oncophorus wahlenbergii och den rodlistade arten 
vedtrappmossa Anastrophyllum hellerianum. Mikroskapania Scapania 
carinthiaca hittades aven sparsamt pa en murken granlaga, dar den 
vaxte tillsammans med de andra rodlistade arterna ved trappmossa 
Anastrophyllum hellerianum och timmerskapania Scapania apiculata. Av 
den sistnamnda hittades dock bara ett par sma skott (se aven tabellen 
for ytterligare arter). 
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Det har glupsystemet ar ett mycket vardefullt naturvardsobjekt och 
Lansstyrelsen har langt framskridna planer pa ett naturreservat dar 
objektet ingar. 

Jakten fortsiitter 

Under 2006 kommer arten att eftersokas pa potentiella lokaler utanfor 
Gavleborgs Ian i samband med atgardsprogramsarbetet. Antalet 
kanda lokaler kommer darfor definitivt att oka ytterligare under aret 
(fortsattning foljer ... )! 

Denna artikel bestar framfor alit av tva artiklar som ar publicerade i 
Gavleborgs Botaniska Sallskaps tidskrift "VAXter i Halsingland och 
Gastrikland" (Weibull 2005, 2006) . 
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Liten skagglungmossa Asterel/a gracilis aret runt 

Anders De/in, Kulg. 40, 811 71 Jarbo, anders.delin@snfse 

The thalloid liverwort Asterella gracilis has been found on three localities in 
the province of Giistrikland, central Sweden. All sites are characterized by 
high pH and recurrent disturbances. The phenology of Asterella gracilis seems 
to follow several other small species in the Marchantiales; the thallus survives 
dry summers in small fragments, grows in wet weather, survives well under 
snow in winters and frutify in early spring before the drought again decrease 
the vital parts of the thallus (if they survive at all). 

Liten skagglungmossa Asterella gracilis ar en gackande mossa av flera 
skal. Den ar liten, den har kort vaxtsasong, den vaxer i habitat som i 
Gastrikland ar mycket ovanliga, dess populationer ar sma och den kan 
forvaxlas med andra ballevermossor, vilket jag fick erfara (Delin 2005, 
2006). Under SOinmartorkan arden reducerad till minimala brungrona 
fragment, so1n nog observeras bara av den som vet om att den finns 
pa platsen. Under varen arden gron och tydlig, som en mycket liten 
lungmossa med radiart utstralande balgrenar. Smaningom utvecklar 
honplantorna fruktsamlingar, i form av ljusgrona klot pa lodrata skaft 
(foto ). Da arden under en kort tid iogonfallande. 

Bengt Pettersson beskrev arscykeln hos en slakting tilllilla 
skagglungmossan Asterella gracilis inom Marchantiales, namligen 
navelmossan Athalamia hyalina (tidigare Clevea hyalina). Som jag 
kommer att visa har nedan stammer den beskrivningen bra aven pa 
liten skagglungmossa. "Uppgifterna om marchantialernas livslangd 
aro sparsamma i litteraturen .... Hos de gotlandska hallmarkernas 
Clevea bortdo visserligen manga balgrenar, speciellt de fruktifikativa, 
under sommaren, men en vasentlig del persisterar pa hygriskt 
gynnsamma mikrostandorter och uppfriskas till nytt liv under 
sommarens regnperioder. Den varma, torra delen av aret ar i stort 
sett en viloperiod. Mossan 'oversomrar' da genom sina balspetsar." 
(Pettersson 1946) 

Jag beskriver har de nu kanda lokalerna for liten skagglungmossa 
Asterella gracilis i Gastrikland. Pa en lokal, som ligger bar a en mil fran 
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mitt hem, har jag foljt artens 
arscykel genom upprepade 
besok under olika arstider. 

Lokaler i Gastrikland 

1. Hamrange, Jon
Jonsberget, Rikets Nat 
675622 156826. 

Fran Bergby i Hamrange 
forsamling i Gavle kommun 
stracker sig i sydostlig riktning 
ett maktigt gronstensstrak 
ner till Hamrangefjarden. 
Gronstenen ar sprickrik, 
lattvittrad och kalkrik. 
Enligt Per H. Lundegardh 
(1967) innehaller berget vid 
vattentornet pa Viby kulle i 
Bergby 9,8 o/o CaO. Bergarten 
kallas en omvandlad spilit. 

Figur 1. Navelmossa Asterella gracilis pa 1 gronstensstraket finns f.o. 
Kungsberget den tolfte maj 2006. Foto: porfyrit och mandelsten. 
Anders Delin. Gronstensstraket reser sig 
som en serie laga och skogbevaxta kullar, i NO och SV omgivna av 
akermarker. 

En av kullarna kallas Jon-J onsberget, och reser sig ca 20 m over 
omgivande odlingsjordar. Jon-Jonsberget forekommer inte i aldre 
botanisk litteratur eller de offentliga herbarierna. Peter Stahl och Berit 
Berglund var dar den 6 aug. 1985 och noterade gulmara, getrams, 
harmynta, gul fetknopp, karleksort och harklover. Inom ramen for 
gastrikefloraprojektet besoktes lokalen av Cunni Hedkvist, Lotta Skogh 
(Delin) och mig den 18 juli 1993. Vart forsta intryck av Jon-Jonsberget 
var att man pa hallarna dar, mitt i detta skogsstrak mellan akermarker, 
moter en torrbackflora som man annars firmer pa sedan lange 
valhavdade torra slatter- eller betesmarker. Dessa torrbacksvaxter vaxer 
pa ett av vittring gropigt och klyftat berg med tydligen mycket battre 
vattenhallande formaga an gnejs och med hog halt av basiska mineral. 
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Man kan i berget finna kortlar av kalkspat. Forutom de redan namnda 
arterna fann vi backglim, backnejlika, backtrav, bergmynta, bockrot, 
femfingerort, farsvingel, grafibbla, gronknavel, kattfot, klofibbla, 
kvastfibbla, liten blaklocka, lasbraken, nagelort, prastkrage, sandnarv, 
svartkampar, tjarblomster, vitmara, varforgatmigej och varveronika. 
I bergspringor trivs hallebraken, stenbraken, stensota, gaffelbraken, 
svartbraken, och hybriden mellan gaffel- och svartbraken. 

Den 1 maj 1994 hittade jag dar ocksa en vacker liten mossa i en 
horisontell ca 3 em bred skreva i gronstensbergets ovre del, pa turm 
jord tillsammans med sandnarv, backtrav och nagelort. Den hade 
fruktsamlingar liknande sma runda hattor med nedhangande frans 
i kanten. Jag uppfattade den som en liten skagglungmossa Asterella 
gracilis, men fick senare anledning att betvivla den artbestamningen, sa 
att den en langre tid gick under felaktigt namn. 

Jon-Jonsbergets mossflora ar aven i ovrigt rik pa kalkalskande och 
i dessa trakter sallsynta arter. I mycket skuggiga lagen i overlutor 
£inns rundfjadermossa Neckera besseri pa sin enda lokal i Gastrikland. 
I overlutor och lodytor vaxer grov baronmossa Anomodon viticulosus, 
guldlocksmossa Homalothecium sericeum, platt fjadermossa Neckera 
complanata och tradporella Parella platyphylla. (Delin m.£1. 1991) 

2. Viby kulle, Hamrange, Rikets Nat: 67584 15567 

Vi by kulle ligger i centrala Berg by, i samma gronstensstrak som Jon
Jonsberget. Pa dess kron reser sig vattentornet. 

Sten Ahlner publicerade den 17 juli 1927 i den numer nedlagda 
Norrlandsposten en artikel om Viby kulle (Ahlner 1927). Han beskrev 
dar den ovanligt rika £loran pa och in till kullen. Pa kullen £inns 
sommartorra hallmarker med torrbacksflora. Vid basen av kullen £inns 
fuktiga mullrika lundartade miljoer med varmekravande arter. (Delin 
1994) 

Kullens sidor och kron ar mycket kraftigt uppsplittrade, med 
otaliga sprickor, klyftor, hyllor och gropar. Det gor att fuktigare och 
skuggigare skrymslen overallt £inns nara intill mycket torra och soliga 
partier. Pa torrbacken £inns brudbrod, harmynta, kattfot, karleksort, 
lasbraken, nagelort och tjarblomster, tillsammans med ett stort an tal 
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vanligare torrbackvaxter. I de branta klippytornas sprickor vaxer 
stenbraken, stensota, svartbraken, gaffelbraken och hybrid en mellan de 
sistnamnda. 

Den 4 nov. 2000 hittade Lotta Delin liten skagglungmossa Asterella 
gracilis upptill pa Viby kulle. 

3. Kungsbergets sydostbrant, Jarbo, "Kiipptradgarden" vid Rikets 
Nat: 673711 153844 

De platta sodra och mellersta delarna av Gastrikland overgar i 
nord vast i en bergigare norrlandsk terrang. Det forsta storre berg 
man moter ar Kungsberget, en vallfartsort for utforsakare om vintern. 
Skidbacken ar pa nordsluttningen. 

Kungsbergets nordostra, ostra och sydostra sidor ar branta och mycket 
uppklyftade med manga lodytor vettande i olika riktningar, med 
hyllor, blockgrottor och rasmarker. Det storsta stu pet, med overlutor, 
£inns pa bergets sydostra sida. Pa derma sida, langre mot syd vast, 
£inns tre omraden med taluskoner, branta sluttningar uppbyggda av 
smablock, sten, grus och finkornigare material, som sluttar ca 30 grader 
och har en nagot instabil yta. Pa dessa period vis mycket torra marker 
£inns varmealskande och torktoleranta arter som backtrav, hallebraken, 
kungsljus, tjarblotnster, och pa ett stalle sand viol. 

Det sydvastligaste omradet (Rikets Nat: 673711153844) ar en rasmark 
1ned stor andel finkornig jord mellan smablocken och stenskarvorna. 
Det har visat sig vara en mycket ovanlig plats med sallsynta arter 
so1n ar anpassade till ett i vara trakter ovanligt klimat och en 
tamligen basisk jordman. For mig har detta omrade framstatt som 
en klipptradgard pa grund av den dominerande vegetationen som 
under fuktiga ar bestar av prydligt utplacerade tuvor av gaffelbraken, 
hallebraken, svartbraken och tjarblomster, med inslag av backtrav, 
kungsljus, lundgroe och stinknava. 

Pa lodytorna pa blocken inom omradet, och de lodytor som avgransar 
det, vaxer rikligt med guldlockmossa Homalothecium sericeum som 
tecken pa bergets tamligen hoga pH. Kalkgynnade lavar som slanklav 
Collema Jlaccidum och grynig filtlav Peltigera collina firms ocksa dar. 
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Klipptradgarden skuggas inte av nagra trad. Den vander sig mot 
formiddagssolen och fangar pa grund av sin lutning upp mer av dess 
varme an en horisontell yta. Berget ackumulerar varme som hailer 
1narkytan varm under natten, och den branta sluttningen medfor att 
kall nattluft rinner ner tilllagre nivaer. Karlvaxterna dar kommer igang 
tidigare pa varen an de SOln vaxer nere pa plan mark. Troligen ar det 
val ocksa den varma miljon som gor att detta ar det enda stalle i Jarbo 
dar jag har sett snok. Det varma laget ger fordelar pa varen, men kan 
leda till torkskador under regnfattiga sommarperioder. Sa var det t.ex. 
forsommaren 2004, da de sma ormbunkarna forlorade en hel del av sin 
bladmassa. De skot dock nya skott och blad under sensommaren. 

Pa jorden mellan smablock och skarvor i klipptradgarden sag jag den 
13 juli 2004, efter tre veckor med regnigt vader, nagot som kunde vara 
liten skagglungmossa Asterella gracilis. Den 27 mars 2005 fanns friska 
och manga balar av denna art och 25 april 2005 hade de utvecklat 
ljusgrona fruktsamlingar, som inneholl fortfarande omogna vata mjuka 
sporgommen. Ytterligare en raritet vaxer i denna miljo, fjallskinnlav 
Leptogium imbricatum. 

Liten skagglungmossa Asterella gracilis har enligt Tomas Hallingback 
inte patraffats i Gastrikland tidigare. Artdatabankens utbredningskarta 
ses har, med vara tre fynd inlagda (de tva ostliga ligger pa bar a ca tre 
kilometers inbordes avstand och representeras av en enda prick). 

ArtbesUimning och artbeskrivning 

Den aktuella lilla ballevermossan gick under lang tid under namnet 
navelmossa Athalamia hyalina, men Jan Edelsjo upptackte misstaget 
pa grund av ett publicerat foto och gjorde Tomas Hallingback 
uppmarksam pa detta. Tomas Hallingback har sedan tittat pa mina 
belaggexemplar och konstaterat att samtliga tillhor arten liten 
skagglungmossa Asterella gracilis. Han skriver sa har: 

"Nar den har kapslar sa ar dessa omgivna av fiikar som hanger ned 
som ett draperi. Det firms inget annat slakte an skagglungmossor 
Asterella som har fiikar runt kapseln. Tva arter av detta slakte firms i 
Sverige. Den ena (stor skagglungmossa A. lindenbergiana) finns endast 
i alpin miljo (snolegor, t.ex. Padjelanta), ar stor som en kalklungmossa 
Preissia quadrata och ar aldrig funnen i laglandet. Den andra arten 
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Figur2. Uiget for de tva lokalerna av 
navelmossa Asterella gracilis ar 
markerade med prickar. Stjarnorna 
markerar andra lokaler for arten. 

(liten skagglungtnossa A. gracilis) 
finns framst i laglandet. Sterilt 
material av skagglungmossor 
Asterella kan forvaxlas med liten 
klotmossa Mannia pilosa 1nen 
denna saknar oljekroppsceller i 
bukfjallen ( oljekroppsceller visas i 
Damsholt (2002), sidan 723). Dock 
ar dessa bada arter ofta fertila sa 
da ar problemen mycket mindre. 
N otera att hanorganen hos 
skagglungmossor Asterella sitter i 
mitten av huvudbalens ovansida 
medan de hos klotmossor Mannia 
sitter pa sma sidobalar. Se 
bilderna i Damsholt pa sidorna 
716 och 723." 

"Navelmossa Athalamia hyalina 
ar nagot helt annat. Han- och 
honplantor sitter var for sig 
(den ar dioik). Hanorganen 
sitter utspridda pa balens 
ovansida ( ej koncentrerade 
till sma samlingar som hos de 
fiesta ovriga ballevermossor). 
Honorganen sitter ocksa pa 
ovansidan ett stycke in pa balen 
(aldrig i kanten). Som mogna 
pekar kapslarna rakt ut at sidorna 
( ej nedatpekande som de fiesta 

andra ballevennossorna). Pa sterila ex. far man titta pa bukfjallen som 
har vita spetsar (ej roda anda uti spetsen SOlTI hos skagglungmossor 
Asterella) och de saknar oljekroppsceller. Men det finns en mangd 
andra sma detaljer i baltvarsnitt och klyvoppningarnas utseende som 
skiljer dess arter at." 

Var felaktiga artbestamning grundar sig pa att vi i faktiskt tyckte att 
fruktsamlingen kom fran baloversidan. Nar man tittar pa bilden i 
Damsholts levermossfiora fran 2002 ser man dock skillnaden mellan 
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navelmossa och liten skagglungmossa tydligt. 

Habitat i Gastrikland 

Liten skagglungmossa Asterella gracilis ar pa vara lokaler i Gastrikland 
en ytterst konkurrenssvag art, som ar hogt specialiserad pa en 
mycket smal nisch. Den vaxer i berg med tamligen basisk reaktion, 
pa svart naken jord i sluttningar. Detar jord som gronskar just efter 
snosmaltningen och pa hosten, men mitt i sommaren oftast ar torr 
och nastan vegetationsfri. Den vaxer pa jord i springor i berget 
eller mellan och under skarvor och smablock i rasmark. Dessa sma 
jordytor ar exponerade for sol och vatten. Sannolikt ar de ocksa 
utsatta for frostsprangning. De blir mycket torra under sommaren. 
Skagglungmossan Asterella klarar inte overtackning av forna och inte 
kolonisation av perenna karlvaxter eller av andra mossor eller lavar. 
Pa samma ytor dar mossan vaxer, gror under vata perioder massor av 
fron, t.ex. av backtrav och nagelort. Skagglungmossan Asterella kan 
ocksa "blomma" tillsammans med dessa. Den vaxer inte pa block med 
tunt jordtacke. Den vaxer garna pa s1na lodytor av naken jord och 
bygger troligen upp sin egen vaxtplats med hjalp av sin omfattande 
filt av rottradar. Den undviker de djupaste och morkaste skry1nslena 
mellan blocken. 

Arscykel i Gastrikland 

Jon-Jonsberget 

Jag hittade liten skagglungmossa Asterella gracilis i tva fuktiga 
sydvanda skrevor intill varandra, nara bergets kron den 1 maj 1994. 
Dar hade den fruktsamlingar och vaxte tillsammans med sandnarv, 
nagelort och backtrav (foto). Skrumpna torra balar och fruktsamlingar 
sags 9 juni 2001. 

Den 15 april 2006 aterfanns den pa den ursprungliga lokalen med 
friska grona balar. Den hade da inga foljearter och visade inga tecken 
till bildning av fruktsamlingar. Den 21 maj 2006 hittades mossan 
pa samma stalle och pa ytterligare ett par stallen, alit langs en ca 60 
em lang skreva. Alia balarna var pa vag att vissna i sina aldre delar, 
brunaktiga, men gronare i de yngre delarna. Inga fruktsamlingar 
syntes, varken i knopp, "blomma" eller overblommade. 
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Kungsberget 

Jag fann liten skagglungmossa Asterella gracilis i "Klipptradgarden" i 
Kungsberget den 13 juli 2004, efter tre veckor med regnigt vader. Den 
hade da bade manga och tydliga balar, men inga fruktsamlingar. 

Den 27 mars 2005 sags manga friska balar och 25 april 2005 hade de 
utvecklat fruktsamlingar, ljusgrona kulor pa skaft, med fortfarande 
omogna vata mjuka sporgommen. Mossan forandrades inte sa mycket 
1nellan 25 april och 12 maj, da vadret var kallt. Den 26 juni 2005, efter 
en tamligen fuktig var och forsommar, aterstod endast sma spetsdelar 
av balarna, och fruktsamlingarna var grabruna och torra, med pa nagot 
stalle synliga kvarsittande sporer. 

Den 20 mars 2006, efter en snorik vinter med mest minusgrader 
fram till detta datum, var snotacket i "Klipptradgarden" fiera 
decimeter djupt utom pa nagra block och hyllor intill den sydvanda 
lodytan. Ingen plats dar liten skagglungmossa Asterella gracilis vaxer 
var snofri. Den 18 april2006 var det snofritt pa ungefar halften 
av Klipptradgarden, aven pa en del av vaxtplatserna for liten 
skagglungmossa Asterella gracilis. Balarna var friskt grona. Sa sag de 
ut aven under snon, pa stallen dar jag lyfte undan smarre snob lock. 26 
april 2006 sags fortfarande inga fruktsamlingar, men i skottandarna 
hade det tillkommit millimeterlanga aningen ljusare partier, som jag 
uppfattade som nya lobgrenar i sin linda. Den 5 maj 2006 sags de 
forsta fruktsamlingarna. De som kommit !angst hade full diameter pa 
kulan och ca 3 mm langa skaft, men de fiesta hade kortare skaft. De var 
markligt ojamnt fordelade. Pa de fiesta balar syntes ingen borjan till 
fruktsamlingar men pa ett mindre an tal balar hade de kommit sa langt 
som ovan beskrivet. De som hade kommit !angst satt pa sydvanda ytor, 
men manga balar med lika varmt lage hade inga tecken till utveckling 
av fruktsamlingar. Det gick inte att hitta utvecklingsstadier mellan 
ingenting ails och fullstora fruktsmnlingar. Den 20 maj 2006 var det 
svart att hitta nagra balar av arten. Det visade sig hero pa att de som 
fanns var till halften bruna och pa vag att vissna. En grupp av balar 
var dock battre bevarade och hade fruktsamlingar pa drygt cm-langa 
skaft. 1 juni 2006, efter fiera veckor med kallt och fuktigt vader, sag 
man mangder av balar av arten, men de fiesta sma. De sag ut ungefar 
som den 20 maj, men var alltsa betydligt fier och lattare att firma. Det 
sag ut som om deras vissnande hade bromsats, men knappast som om 
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de hade tillvuxit. De var alltsa i den centrala delen brunaktiga, i den 
perifera delen grona. Bara pa ett shi.lle hittades fruktsamlingar som sag 
ut att vara kvar fran den forsta tillvaxtperioden, i borjan av maj. 
Perioden 9 juni - 13 aug. 2006 var mycket torr och varm, med bara 
glesa och sma regn. Efter 13 aug. regnade det nastan varje dag, ofta 
Inycket stora mangder. Den 28 aug. 2006 farms mangder av friskt 
grona balar av skagglungmossa Asterella. Det var tydligt att de hade 
vuxit ut fran andarna av varens balrester. Dessa rester var smalare 
och brunare an de nya skotten. Jag sag fa kompletta rosetter och inga 
fruktsamlingar. Karlvaxterna hade da ocksa aterhamtat sig bra genom 
utveckling av nya skott och blad ( av mjolke, smultron, skogsfibbla, 
tjarblomster, hallebraken, svartbraken och gaffelbraken). Det fanns 
frascha rosetter av kungsljus, mojligen oversomrade trots torkan. 
Blad av liljekonvalj och hallon hade oversomrat, med till storsta delen 
grona, men i kanterna stall vis bruna blad. Det fanns rikligt med 
millimeterstora till centimeterstora froplantor, de fiesta troligen av 
backtrav, men enstaka aven av lundgroe. 

Diskussion 

Jag har gatt igenom hela Svensk Botanisk Tidskrift, Mossornas vanner 
och Myrinia och letat pa Internet for att hitta litteratur om liten 
skagglungmossa Asterella gracilis, men jag har inte funnit mycket. 

Uppgifter om liten skagglungmossa Asterella gracilis i svensk litteratur 
ar sparsamma. I den ekologiska katalogen over mossor refererar 
Hallingback till Gunnar Samuelsson 1920, som dock mer i forbigaende 
namner arten, som da kallades A. pilosa. 

Sa har skriver han: "Marchantiaceerna utgora utan tvivel en av de 
intressantaste mossgrupperna. Men tyvarr aro de fiesta av vara arter 
sa sallsynta, att mycket fa personer haft tillfalle att studera dem ute i 
naturen. Genom lyckliga omstandigheter har jag antdiffat alia svenska 
arter, samtliga pa nya fyndorter. 
... Var och en som pa minsta satt intresserar sig for mossor har 
naturligtvis sett Marchantia polymorpha [ =lungmossa Marchantia 
polymorpha ssp ruderalis ], allman som den ar, snart sagt overallt i 
Sverige och dessutom utpraglat nitrofil, sa att den forekommer anda in 
pa stadernas gator. 

Av de ovriga arterna ar det val egentligen endast Preissia 
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commutata [=kalklungmossa Preissia quadrata] som traktvis, namli~en 
i kalkomraden, kan bli verkligt allman. I sodra och mellersta Svenge 
ar aven Fegatella conica [ =Conocephalum conicum s.lat.] ganska spridd, 
Oln ocksa nagot ojamnt. Kanske behover man ej heller ha sarskilt 
stor tur for att pa nagon bergknalle antraffa Asterella pilosa f= ~ite~ 
skagglungmossa A. gracilis]. De ovriga sex, eller om man sa viii a~a, 
svenska arterna aro daremot samtliga att beteckna som rena, delv1s 
mycket stora sallsyntheter . . . . . .. 
... De enda rika fyndorter for marchantiac~.er, som man hittill~, kant 
fran sodra Sverige, aro alvaromradena pa Oland och Gotland. 
Samuelsson (1920) 

Nils Albertson skriver 1941: 
"Reimers' (1940) beskrivning av Clevea's [=navelmossa Athalamia 
hylaina] forekomstsatt i Harz-omradet i mellersta Tyskland. 
Clevea [=navelmossa Athalamia hylaina] vaxer salunda tillsammans 
med de for Glands och Gotlands alvarmarker sa karakteristiska 
brokiga jordlavar, av vilka de fiesta (t.ex. Lecidea de~~piens, To~inia-
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arter, Lecanora lentigera) ocksa forekomma i Vastergotland .. L1kso~ p~ 
Oland och Gotland upptrader Clevea [ navelmossa Athalamza hylazna] 1 
Harzomradet huvudsakligen pa uppfrysningsmark." (Albertsson 1941) 

I beskrivningen av mossfioran pa Smalands Taberg namner Soderberg 
1964lav- och mossamhallen i branter och pa avsatser i gamla dagbrott 
for jarnmalm pa ostsidan av sodra toppen, dar Asterella ludwigii. [=liten 
skiigglungmossa A. gracilis], Clevea. hyalina [ =n~.velmossa Atha~~mza 
hylaina] och doftklotmossa Manrlla fragrans vaxer. Malmens Jarnhalt 
ar dar lag, i medeltal 31 °/o. Daremot innehaller den ganska my~~et 
olivin, och det ar detta magnesiumhaltiga 1nineral som svarar for 
alkaliniteten. (Soderberg m.fi. 1964) 

I New Manual of Bryology, vol. 1, sid. 474-476 skriver Schuster 
1983 om sporspridning och etablering av marchantiaceer, bl.a .... 
navelmossor Athalamia och liten skagglungmossa Asterella ludwzgzz 
(=gracilis). Dessa har stora (ca 0,05 mm) sporer. Sporerna ar aven . 
langlivade, som uppfattas som adapterade till ett behov av eff~kt~~ 
langspridning. Deras utbredning pa Gronland tolkas som bev1s !or 
att de sprids upprepade ganger till nya tillfalliga lokaler pa avstand 
i storleksordningen 100 km. De forekommer namligen regelbundet 
pa de basiska basaltbergarter som med sa stora mellanrum finns 
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insprangda i den for ovrigt sura berggrunden. 

I sarnband med en ingaende beskrivning av an annan grupp av 
ballevermossor, rosettmossor Riccia, skriver Damsholt & Hallingback (1986) 
att liten skagglungmossa Asterella gracilis i Dalsland vaxer pa oppen basisk 
jord i solexponerade klippbranter tillsan1mans med bl.a. dvargrosettmossa 
Riccia warnstorfii. Den beskrivningen stammer n1ed de lokaler dar jag har 
funnit skagglungmossa Asterella. I denna artikel beskrivs Riccia-arterna 
som sommarannueller med mycket snabb utveckling pa varen, vissa arter 
troligen aven under snon, och snabb reaktion pa aterkommande fuktigt 
vader under hasten. 

Pa Internet hittade jag referenser till taxonomiska arbeten (Long 2000, Long 
n1.fl. 2003) gjorda av D.G. Long i Edinburgh som nyligen har reviderat 
slaktet skagglungmossor Asterella, och fortsatter att studera slaktet 
inom ett storre projekt. Han skriver (min oversattning av hans engelska 
text): II Asterella ar det nast storsta slaktet inom Marchantiales och har 
en ann1arkningsvart varierad morfologi, inklusive uppseendevackande 
sporornamentering. Taxonomin inom slaktet ar mycket oklar, vilket har 
gjort bade artbestamning och beskrivning av utbredningsforhallanden 
nastan omojliga. Slaktet innehaller nagra vitt spridda arter och manga 
SOll1 forekomn1er isolerade inoln sma omraden." Longs projekt syftar till 
att bringa ytterligare red a i bade taxonomi och biogeografi och att med 
molekylara tekniker tranga djupare in i slaktets utvecklingshistoria och 
relation till andra slakten inom Marchantiales i hela varlden 

Tomas Hallingback meddelar att det inte finns nagon i Sverige SOll1 har 
arbetat med skagglungmossor Asterella. 

Mina observationer antyder att liten skagglungmossa Asterella gracilis 
upptrader i liknande miljoer i Gastrikland SOln i landet i ovrigt. Dessa 
miljoer ar i Gastrikland sallsynta. Mojligheter att hitta nya lokaler finns 
kanske framst i Hofors, so1n har en hel del kalkberggrund i anslutning till 
jarnn1almen. 

Det tycks ocksa so1n om de ganska kortfattade skildringar av andra 
s1navuxna Marchantiaceer som firms i litterahuen skulle stamina in pa 
liten skagglungmossa Asterella gracilis: Oversomrande med hjalp av sma 
balfragment, tillvaxande i vatt vader, overvintrande i oskadat skick och 
"blommande" under tidig var. 
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Nagra glimtar fran Mossornas Vanners exkursion 
till Halsingland 2006 

Nik/as Lonne/1, Box 25195, 750 25 Uppsala, Nik/as.Lonnell@telia.com 

An excursion to the province of Hiilsingland during the autumn 2006 is 
described. 

Halsingland ar ett spannande landskap ur bryologisk synvinkel men 
som relativt fa bryologer har besokt. I en artikel om tre dagar i Bjuraker 
tas en del fynd fran landskapet upp (Arnelll911). Mossornas Vanner 
besokte aven trakterna av Delsbo 1996 under framlidne Gunnar Ersares 
ledning (Weibulll996) och arets exkursion gick till samma trakter 26 
och 27 augusti 2006 under Jorgen Rudolphis ledning. Detta var saledes 
ett tioarsjubileum. Vi var sex personer som bara hann med en liten 
aptitretare av Halsinglands natur och mossflora. 

Figur 1. Fran vanster Helena Persson, Birgitta Blom, Niklas Lonnell, Marten 
Berglind och Jorgen Rudolphi. Foto: Karin Wiklund. 
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Vi borjade lordagen med en tur till ett rikkarr som skulle ligga i 
narheten av berget Stornipen. Vi fann en vitmossdominerad myr 
med ett sanddelta fran tva sma backar som rann ut i myren samt en 
sumpskog 1ned mork husmossa Hylocomiastrum umbratum. Vi kan 
dock ha navigerat nagot fel inne i den tata sumpskogen. Lunchen 
intogs pa Stornipen. Darefter besoktes sydslyttningen dar t.ex. 
nordlig ulota Ulota curvifolia vaxte pa sitt karakteristiska satt under 
overhang och bergveckmossa Diplophyllum taxifolium vaxte pa 
basen av nagra lodytor. En hel del asp farms har med bland annat 
asphattemossa Orthotrichum gymnostomum. Vi gjorde ett snabbt stopp 
vid Hedvigsfors dar vi fick se nagra enstaka skott av vad som troligen 
var mikroskapania Scapania carinthiaca. Arten var som namnet antyder 
mycket liten och forsedd med roda groddkorn. Pa stocken vaxte 
aven sparrknolmossa Oncophorus wahlenbergii med sina korta kapslar 
och tydliga struma. Las mer om derma lokal och mikroskapania 
Scapania carinthiaca i Henrik Weibulls artikel i detta nummer. Vid 
Lingan, som alia passerade over utan att plurra, vaxte pa en lutande 
laga vedtrappmossa Anastrophyllum hellerianum, liten hornflikmossa 
Lophozia ascendens och vedsackmossa Calypogeia suecica. Pa ett 
betongfundament vaxte aven kruskalkmossa Tortella tortuosa. 

Sondagens utevistelse blev som brukligt nagot kortare an lordagens. 
Trollsberget besokte vi efter tips fran Helena Persson som visste 
att meddela att det farms en nyckelbiotop avgransad pa berget. Pa 
sydsidan av berget fanns bl.a. gron skoldmossa Buxbaumia viridis pa en 
laga och rikligt med spetsig dvargbagmossa Pseudoleskella nervosa pa en 
asp. Pa kronet av berget vaxte mycket asp som var draperad av lunglav 
och andra lavar. Bland mossorna hittades asphattemossa Orthotrichum 
gymnostomum pa flera trad. Pa lodytor i nordsluttningen fanns aven 
krusborstmossa Kiaeria blyttii och liten trappmossa Anastrophyllum 
minutum. Trots att alia var benagna att aka hemat gick vi over ett hygge 
ned till Svagan for att fa oss lite ytterligare backkantsmossor till del. 
Tyvarr var brinken nagot brant. Har vaxte dock bladaggsmossa Saelania 
glaucescens och liten sagmossa Atrichum tenellum. 

Foljande personer deltog i exkursionen: Marten Berglind, Birgitta 
Blom, Niklas Lonnell, Helena Persson (Gavle), Jorgen Rudolphi & 
Karin Wiklund 
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Figur 2. Planering pagar. Helena Persson, Niklas Lonnell, Jorgen Rudolphi, 
Birgitta Blom och Karin Wiklund. Foto: Marten Berglind. 

Fler arter fran exkursionen finns pa Artportalen (http://artportalen.se/ 
plants/). Sok ut syften "Mossornas Vanners exkursion". 
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Weibull, H. 1996: Bryologisk expedition i Halsingland. Myrinia 6(2): 66--68. 
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Pa jakt efter mork baronmossa Anomodon rugelii 
pa Kinnekulle 

Johan Dahlberg, Hogamollegatan 14, 212 19 Malmo, 
johan. dahlberg@mail. com 

The author describes the searching for Anomodon rugelii on the table 
mountain of Kinnekulle in Viistergotland. 

Efter en plotslig ingivelse en sen hogsommardag 2006 begav jag mig 
upp till Kinnekulles topp for att soka efter mork baronmossa Anomodon 
rugelii. Dar skulle det finnas en kand lokal for arten som senast 
uppmarksam1nats genom artikeln "Mork baronmossa i Vastergotland" 
(Jannert & Arulf 1999). 

Jag hade aldrig undersokt diabasbranterna pa Kinnekulle forut, men 
iford sandaler och med en vattenflaska som enda accessoar gjorde 
jag slag i saken derma eftermiddag. Lupp och GPS fanns pa behorigt 
avstand hemma hos mina foraldrar i Blomberg. 

Det stod inte riktigt klart for mig var mossan hade hittats tidigare 
forutom att det var i en tvargaende ravin i diabasbranten pa 
Kinnekulles sydsida (Jannert & Arulf 1999). Darfor borjade jag 
sokandet pa fel stalle nar jag foljde en ravin upp mot toppen. Har fanns 
mest gran, men aven en del ronn, lonn och bjork. Pa mar ken vaxte 
bland annat mattor med mork husmossa Hylocomiastrum umbratum. 

Narmare toppen borjade aven enstaka ask och skogsalm visa sig i den 
storblockiga granblandskogen, forutom ovan namnda lovtrad. Efter 
ett par, tre timmars letande nadde jag en stig avslojad av vandrande 
tyskar. Pa nordvastra sidan av denna stig var lovtradsinslaget storre 
med bitvis dominans av skogsalm och ask. Har borjade det lukta 
mork baronmossa. Pa en gammal alm vaxte till exempel mossorna 
grov baronmossa Anomodon viticulosus, liten baronmossa Anomodon 
longifolius, platt fjadermossa Neckera complanata, trubbfjadermossa 
Homalia trichomanoides samt slanklav Collema flaccidum, och pa 
klipporna sags fallmossa Antitrichia curtipendula, grov fjadermossa 
Neckera crispa, stenporella Parella cordaeana och guldlockmossa 
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Homalothecium sericeum. I en djup svacka omgiven av skogsalm 
och gran hettade det till ordentligt. Jag tog ett djupt andeta?. och 

0 

hoppade ner till botten av den storblockiga svac~an. ?ch dar, som pa 
bestallning, visade sig den morka baronmossan 1 all Sin prakt. Arten 
hittades pa 23 diabasblock, varav 4 hyste skott med sporkapslar. Trots 
detta far forekomsten betecknas som ytterst begransad i omradet. 
Mossans vaxtplats ligger inom ett biotopskyddsomrade (Conny 
Hugosson, muntligen). 

Den morka baronmossan har svart for att overleva i rena granbestand, 
men den tycks tala ett visst inslag av gran (Bertil Jannert, muntlig~n). 
Darfor vore det bra att gynna adellovtrad pa och kring ovan besknvna 
lokal genom att plockhugga, alternativt ringbarka, samt. hall~ . .. .. 
undan gran. Pa sa satt behaller och utokar man en god hvsmilJO for 

Figur 1. Lokalen for mark baronmossa Anomodon rugelii pa Kinnekulle. 
Bilden ar tagen mot nordost den nittonde juli 2006. Foto: Johan Dahlberg. 
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adellovtraden, baronmossorna och andra kryptogamer. 

Tidigare uppgifter fran Kinnekulle 

Nils Albertsson fann arten nord vast om hogkullen i narheten av 
Raback, troligen pa 1930-talet. Lokalens exakta lage ar dock osaker 
och mossan har inte setts pa denna sida hogkullen sedan dess. Arten 
noterades da pa 75 stenar och 3 trad medan den tackta ytan var 1,9 m 2 

(Artdatabanken 2006). I borjan av 1980-talet sag Nils Hakelier mossan 
nara Kinnekulles topp, men nar han och Tomas Hallingback besokte 
lokalen nagot ar senare kunde de inte hitta den (Tomas Hallingback, 
muntligen). Bertil Jannert och Per-Arne Arulf aterfann den morka 
baron1nossan pa Kinnekulle 1998 da den noterades pa 4 block tackande 
16 dm2 (Jannert & Arulf 1999). Ett fatal sporkapslar observerades vid 
denna tidpunkt (Artdatabanken 2006). Troligtvis ar detta samma lokal 
som beskrivs i derma artikel medan det ar hogst osakert om detta galler 
aven de tva tidigare fynden. 

Referenser 

Jannert, B. & Arulf, P.-A. 1999. Mark baronmossa i Vastergotland. Myrinia 9: 
37-47. 

Artdatabanken 2006. Utdrag ur observationsdatabasen. 
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Appendix 1. Kryptogamer pa och kring lokalen fOr Anomodon rugelii, noter
ade 2006-07-18 och 2006-07-19. Hylocomiastrum umbratum och arterna vid 
denna ar inte med i tabellen eftersom de fanns lite langre ner i branten (sode
rut). For ytterligare arter pa lokalen hanvisas till artikeln "Mork baronmossa i 
Vastergotland" (Jannert, B. & Arulf, P.-A.) 

Karlvaxter substrat kommentar 

Dryopteris filix-mas Trajon 

Lavar 

Collema flaccidum Slanklav aim 

Lecanactis abietina Gammelgranlav gran 

Leptogium lichenoides Traslav aim och sten 

Peltigera sp. aim och sten 

Moss or 

Anomodon longifolius Liten baronmossa aim liten forekomst 

Anomodon rugelii Mork baronmossa diabasblock omkring 23 
block, ca 10 
m2, skott med 
sporkapslar pa 4 
block 

Anomodon viticulosus Grov baronmossa aim och sten 

Antitrichia curtipendula Fallmossa sten 

Bryum moravicum Tradbryum sten det. Torbjorn Tyler 

Dicranum scoparium Kvastmossa sten 

Eurhynchium angustirete Hasselmossa bl.a. sten 

Grimmia hartmanii Skogsgrimmia sten 

Homalia trichomanoides Trubbfjadermossa aim 

Homalothecium sericeum Guldlockmossa aim och sten 

Hypnum cupressiforme Cypressflata trad och sten 

lsothecium alopecuroides Rattsvansmossa sten 

Metzgeria furcata Bandmossa sten 

Neckera crispa Grov fjadermossa aim och sten 

Neckera complanata Platt fjadermossa aim, sten och dod ved 

Nowellia curvifolia Langfliksmossa granlagor 

Orthotrichum affine Strimhattemossa lovtrad och hassel relativt rikligt 

Plagiochila asplenioides Liten brakenmossa sten 
ssp. porelloides 

Plagiomnium affine Skogspraktmossa sten 

Plagiomnium cuspidatum Lundpraktmossa sten 
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Plagiothecium succulentum Praktsidenmossa sten 
Parella cordaeana Stenporella aim och sten 
Pterigynandrum filiforme Repmossa sten 
Rhytidiadelphus loreus Vastlig hakmossa sten 
Rhytidiadelphus triquetrus Kransmossa bl.a. sten 
Sanionia uncinata Cirkelmossa sten 
Sciuro-hypnum reflexum Spad grasmossa sten 
Syntrichia ruralis Takmossa sten 
Tritomaria quinquedentata Stor lobmossa sten 

Svampar 

Hypoxylon sp. dod almved 

Appendix 2. Fanerogamer pa lokalen fOr Anomodon 
rugelii noterade 2006-07-18 och 2006-07-19. 

Tradskikt kommentar Faltskikt 

Lonn Trolldruva 

Bjork Betula sp. Hundaxing 

Gran Lund elm 

Sotkorsbar Stinknava 

Salg Hundslok 

Ronn Skogsbingel 

Skogsalm Harsyra 

Lundgroe 

Buskskikt Brannassla 

Hassel 

Skogstry 
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Vagig rutlungmossa Conocephalum salebrosum -
en "kryptisk" art 

Nils Gronberg, Eko/ogiska lnstitutionen, Vaxteko/ogi och 
systematik, Lunds universitet, Eko/ogihuset, 223 62 Lund, 
Nils. Cronberg@ekol.lu.se 

Morphological differences between the Conocephalum conicum and the 
recently described "cryptic" species C. salebrosum are del~neated. ~ome . 
preliminary distribution data for Sweden based on herbarzum speczmen zs 
presented. 

Redan vid slutet av 1970-talet upptackte polska forskare med hjalp av 
molekylara metoder att Conocephalum conicum i Europa bestar av tva 
genetiskt distinkt skilda varianter (Szweykowski & Krzakowa 1979). 
Utanfor Europa upptacktes senare ytterligare fyra sadana varianter. Man 
anvande en metod kallad isozymelektrofores, som ger en mojlighet att 
observera skillnader pa enzymniva. Pa inomartsniva fi1u1s ofta olika 
varianter av samma enzym, som kan observeras som band med olika 
position efter elektrokemisk separation pa en gel. Om olika grupper 
av individ skiljer sig genom alternativa sadana markorer for ett antal 
enzymsystem kan man misstanka att dessa grupper egentligen ar oolika 
arter. Arter som kan pavisas med molekylara metoder, men undgatt 
beskrivning som morfologiskt distinkta arter med traditionella metoder 
brukar kallas for "kryptiska arter". Sarskilt bland levermossor har ett 
fiertal sadana blivit upptackta. De fiesta har dock annu inte blivit formellt 
beskrivna som nya arter. De forskare so1n genomfort dessa molekylara 
undersokningar har ofta saknat intresse, kompetens, tid eller ekonon1iska 
resurser for att genomfora det taxonomiska hantverket, att satta 
vetenskapliga namn pa arterna. Utan namn har de forblivit okanda for en 
bredare bryologisk krets. 

For att kunna satta vetenskapliga namn maste man forst losa ett antal 
problem. Man maste forsoka ta reda pa vilken av de kryptiska arterna 
som det ursprungliga typmaterialet hor till. Man bor forsoka hitta 
morfologiska karaktarer som ar diagnostiska for de kryptiska. arterna. 
Man bor ocksa forsoka skaffa en overblick over deras geografiska 
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utbredningsomraden- kanske sker hybridisering i nagon del av 
utbredningsomradet sa att arvsmassorna blandas och skillnaderna som 
observeras med de molekylara markorerna brys ner. Eftersom man kan 
sortera arterna med hjalp av molekylara markorer ar det ofta mojligt att 
finna morfologiska och ekologiska skillnader som inte observerats utan 
denna form av "facit". I sa dana fall ar arten egentligen inte kryptisk, den 
har bara undgatt upptackt med traditionella metoder. 

Detar gladjande att detta arbete slutligen har blivit utfort for de tva 
europeiska molekylara varianterna av Conocephalum, vilket innebar att 
vi nu har tva arter att rakna med, forutom C. conicum den nybeskrivna 
C. salebrosum (Szweykowski, Buczkowska & Ordzykoski 2005). 
Conocephalum salebrosum har fatt det svenska namnet vagig rutlungmossa 
i den nya svenska checklistan (Hallingback, Hedenas & Weibull2006), 
medan C. conicunz har fatt namnet slat rutlungmossa. 

Bada arterna har stor spridning i Europa, vagig rutlungmossa C. 
salebrosum fums dessutom i Nordamerika och Asien. I Sverige tycks 
vagig rutlungmossa C. salebrosum vara den vanligaste arten, endast ett 
fatal forekomster av slat rutlungmossa C. coni cum har hittills upptackts. 
Jag har sjalv funnit den vid Forsakar, Degeberga, Skane dar den vaxte 
alldeles intill det ovre vattenfallet. Vid en snabb koll av herbariematerial 
fran Botaniska Museet i Lund visar det sig att slat rutlungmossa C. 
conicum har samlats ungefar lika ofta som vagig rutlungmossa C. 
salebrosum i de sydligare provinserna. De fiesta kollekterna ar dock 
fran fore 1950. Kanske har slat rutlungmossa C. conicum en sydligare 
utbredning. Det firms annu inga belagg for att arterna har nagon tydlig 
ekologisk differentiering, men vagig rutlungmossa C. salebrosum, med 
kompaktare bal, ger intrycket att vara mer torktalig. 

Conocephalum tillhor marchantiaceerna, d.v.s. balformade levermossor 
som i likhet med lungmossorna (Marchantia spp) har fierskiktad bal 
med en differentiering i olika vavnadstyper. Pa balytan finns tjockare 
epidermisceller som i nagon man skyddar mot uttorkning. Insprangda 
mellan epidermiscellerna finns parer som reglerar luftbyte med 
underliggande cellager. Varje por sitter i centrum av en luftkammare 
och dessa luftkam1nare avgransas med sarskilda celler sa att balytan 
far ett fiskenatsliknande utseende med hexagonala rutor. Porerna har 
liknande funktion som akta klyvoppningar, att reglera gasutbyte och 
forhindra uttorkning. Pa luftkammarnas golv sitter de fotosyntetiserande 
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Figur 1. Tvarsnitt av den ovre delen av balen hos Conocephalum. Figurerna 
visar hur cellerna som avgransar luftkammarna och ger balen dess karak
taristiska rutmonster skiljer sig mellan arterna. A. Hos slat rutlungmossa C. 
conicum nar de avgransande cellerna inte upp i epidermislagret utan bildar 
en stottande vagg, epidermislagret ar jamnt, B. Hos vagig rutlungmossa C. 
sa/ebrosum nar de avgransande cellerna (oftast) upp i epidermislagret och 
"trycker ner" detta sa att det bildas en fara pa balytan. (Figurer hamtade ur 
Szweykowski m fl 2005). 
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Figur 3. Vagig rutbalmossa Conocephalum sa/ebroseum. Foto: Niklas Lonnell. 
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grona cellerna i staplar om tva celler. Under detta skikt finns ett 
tjockare skikt med storre, mer eller mindre genomskinliga celler, som 
minskar i storlek mot balens undersida. Conocephalum, liksom manga 
andra marchantiaceer har honorganen placerade pa skaftforsedda 
parasolliknande organ som ar bildningar fran den haploida balen. 
Honorganen (arkegonen) sitter pa undersidan dessa parasoll. Efter 
befruktning utvecklas sporkapslar pa minimala skaft. 

Hur skiljer man da arterna at? 

Karaktar C. conicum slat c. salebrosum vagig 
rutlungmossa rutlungmossa rutlungmossa 

1. Storlek: Vanligen stor; 50-11 0(- Nagot mindre; (20-)30-
135) mm lang, 8-12(-16) 60(-190) mm lang, 5-
mm bred. 10,5(-12,5) mm bred. 

2. Textur och monster Glansande, med Matt, med granserna 

pa balens ovansida: tydliga porer, men mellan luftkamrarna 
otydliga granser mellan mer tydliga an 
luftkamrarna. Ytstruktur porerna, sa att balen 
pa balens ovansida far ett natformigt 
jamn, med luftkamrarnas utseende. Ytstruktur 
avgransningar i jamnhojd pa balens ovansida 
med balens ovansida. vagig, luftkamrarnas 

avgransningar bildar 
"dalgangar" pa balytan. 

3. Antalluftkamrar Vanligen 5-8( -9) 3-5(-6) 

mellan balens 
nervliknande 
langstrackta centrala 
luftkamrar och dess 
balkant: 

4. Antal rader med (2-)3-4(-5) 2-3 

mer eller mindre 
langstrackta hyalina 
celler vid balens kant: 

5. Form pa hyalinceller flaskformade paronformade 

i lagret omedelbart 
innanfor porerna: 

6. Luftporer pa 66-121 j..lm hoga, 33-77 99-165 j..lm hoga, 44-88 

arkegonioforernas j..lm breda j..lm breda 

ovansida: 
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Kommentarer: 

1 Skillnaden i storlek ger vagig rutlungmossa Conocephalum salebrosum 
ett kompaktare intryck. 

2 Med lite traning ar det mojligt att skilja arterna i fait redan pa balens 
glans och yttextur. Skillnaden i yttextur ar synlig aven pa torkat 
herbariematerial och gor det mojligt i att gora artbestamning utan att 
fukta materialet. I tveksamma fall bor man gora tvarsnitt av balen. 
Skillnaden i yttextur beror pa att cellerna som bildar mellanvagg 
mellan luftkamrarna hos slat rutlungmossa C. conicum inte nar upp 
i epidermislagret utan faster vid epidermislagret som en pelare i ett 
tak, medan de hos vagig rutlungmossa C. salebrosum ofta nar upp i 
epidermislagret och tvingar ner epidermis sa att det bildas en dalgang 
pa balytan och darmed ett tydligt natformat monster. Detta syns tydligt i 
tvarsnitt. 

3 Det kan vara lite svart att avgora vilka luftkamrar som ar "nervliknande" 
annars ar detta en av de karaktarer som ger bast signifikans i 
Szweykowski m. fl. (2005). 

4 Szweykowski m.fl. (2005) anger 1-2 celler fOr vagig rutlungmossa C. 
salebrosum, men deras figur illustrerar 2-3 celler vilket enligt Blackstock 
m. fl. (2006) stammer med erfarenheter fran Storbritannien. 

6 Cellapparaten under poroppningen som reglerar parens gasflode har 
olika utformning hos de tva arterna och darmed olika storlek, vilket syns 
om man gor ett tvarsnitt. Tyvarr tycks arkegonioforer vara sallsynta i 
Sverige, sa i normala fall har man inte sa stor nytta av denna karaktar. 

Referenser 
Blackstock, T.H., Bosanquet, S.O.S., Long, D.G. & Preston, C.D. 2006: 

Conocephalum in Britain and Ireland: a BBS mini-survey .. /www.britishbryol 
ogicalsociety.org.ukl 

Hallingback, T. Hedenas, L. & Weibull, H. 2006: Ny checklista fOr Sveriges 
mossor. Svensk Botanisk Tidskrift 100: 96-148. 

Szweykowski, J. & Krzakowa, M. 1979: Variation of four enzyme systems in 
Polish populations of Conocephalum coni cum (L.) Dumort. (Hepaticae, 
Marchantiales). Bull. Acad. Polon. Sci. Ser. Sci. Bioi. 27: 37-41. 

Szweykowski, J., Buczkowska, K. & Odrzykoski, I.J. 2005: Conocephalum 
salebrosum (Marchantiopsida, Conocephalaceae) - a new Hoi arctic 
liverwort species. Plant Systematics and Evolution 253: 133-158. 
[Referensen kan laddas ner fran den brittiska bryologiska fOreningens 
hemsida (under UK biodiversity): /www.britishbryologicalsociety.org.uk/] 
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Darfor bor man lagga in belagg for intressanta 
mossfynd i ett offentligt herbarium -en kort inblick 
i Naturhistoriska riksmuseets rutiner 

Lars Hedenas, Enheten for kryptogambotanik, Naturhistoriska 
riksmuseet, Box 50007, 104 05 Stockholm, lars.hedenas@nrm.se 

The author describes the work of digitilising of the collection and the web site 
of the Swedish Museum of Natural History, where you can search among the 
specimens of bryophytes and look if a species previously found in a certain 
province. Voucher specimens of interesting findings are preferably sent to a 
public herbaria. 

Vara offentliga herbarier betraktas ibland som lite mossiga 
institutioner, dar inte mycket har hant under de senaste femtio till 
sextio aren. Pa herbariet job bar typiskt en eller annan mossig kuf, som 
heist vill att alit ska vara som det all tid varit ... 

Nu blaser det emellertid nya vindar. Datortekniken har lett till att man 
effektivt kan registrera foremal i databaser, och dessutom kan man 
presentera information om materialet pa Internet. Under senare ar 
har aven personalstyrkan i herbarierna okat, mycket tack vare olika 
typer av riktade stod till samlingarnas skotsel fran staten. Detta galler 
i hog grad aven N aturhistoriska riksmuseets herbarier dar man under 
de senaste tio aren bade satt igang omfattande projekt for att pa sikt 
tillgangliggora information om alit som £inns i samlingarna, och fatt 
mycket vbilbehovliga personalforstarkningar. 

Pa Enheten for kryptogambotanik dataregistrerar vi numera alit nytt 
material som kommer in, liksom alit material som skickas ut pa Ian. 
For aterkommande Ian kompletteras informationen efter att specialister 
studerat materialet. Just nu aterkommer fortfarande en del gamla Ian, 
som skickades ut fore tiden for registrering, varfor aven materialet i 
dessa maste registreras fran grunden. Vi registrerar aven material ur 
sjalva samlingarna nar tiden sa tillater. All denna aktivitet har lett till 
att vi nu har registrerat c:a 15% av kryptogamherbariets samlingar. Av 
mossherbariets drygt 700 000 kollekter, ar mer an 110 000 registrerade. 
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Dessutom ar att alit nytt materiat som kommit in under narmare tio 
ar registrerat. Om du ar ansluten till Internet har du darfor hemifran 
tillgang till en mangd intressant information via Enhetens for 
kryptogambotanik sokbara databas, Krypto-S, under foljande adress: 

http:/ /www.nrm.se/forskningochsamlingar/vaxter/kryptogambotanik/ 
databaser.4.4e32c81078a8d9249800023553.html 

Informationen i Krypto-S uppdateras varannan vecka och ar darfor 
helt aktuell. I Krypto-S kan du se om nytt material kommit in fran dina 
hemtrakter eller fran nagot annat omrade du ar intresserad av. Du kan 
se om nagon provins tillkommit for intressanta arter efter Soderstroms 
(1996, 1998, 2002) kartlaggning av vara mossor, vilket gor att tnan kan 
undvika att rapportera arter som nya for provinser dar de redan hittats. 
Det senare har faktiskt hant i arbeten publicerade i Myrinia! Nar man 
inte behover aka till Stockholm och sjalv titta i samlingarna £inns det 
faktiskt inte langre nagon ursakt for att inte titta efter vad nytt som 
kommit in i N aturhistoriska riksmuseets mossherbarium. 

Detta leder osokt over till en annan viktig aspekt pa moderna 
herbarier och deras funktion. For alia som behover veta var olika 
arter firms ar det viktigt att all information ar sa latt tillganglig som 
~ojligt. Detta galler naturvardande myndigheter, men aven manga 
1r:tresserade amatorer som kan bidra till en battre kunskap om 
vara arter och deras utbredningar. Om man lagger in sitt material 
i Naturhistoriska riksmuseets mossherbarium blir informationen 
om fynden snabbt tillganglig pa natet. Dessutom vet alia var det 
£inns ett belagg for uppgiften sa att man vid tninsta tvekan kan 
kontrollera att det verkligen ror sig om den art som pastas. Det senare 
ar en mycket viktig, men ofta glomd kvalitetsaspekt. Herbarier och 
andra naturvetenskapliga smnlingar skiljer sig har fran exempelvis 
Artportalen, dar man i manga fall inte kan ga tillbaka till ett insamlat 
exemplar och kontrollera bestamningen. 

Just nar detta skrivs sliter personalen i Naturhistoriska riksmuseets 
mossherbarium med registrering och insortering av ett stort antal 
mosskollekter ur Elsa Nyholms insamlingar, bland annat fran Skane. I 
host borjar vi med belaggen fran Vatmarksinventeringen i Norrbottens 
Ian och.?skar ~onnqvists stora insamlingar fran Norrbottens landskap. 
Totalt ror det s1g om uppskattningsvis 10 000 mosskollekter fran 
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Norrbottens Ian. Nar vi ar klara med detta kommer balansen mellan 
material fran norra och sodra Sverige i Naturhistoriska riksmuseets 
mossherbarium att ha forbattrats betydligt. 

Som en slutklam vill jag uppmana er so1n gor spannande 1nossfynd 
att inte bara rapportera dessa. Skicka ocksa in belagg till ett offentligt 
herbarium sa att man i all framtid kan se vad som ligger bakom 
rapporterna. Skickar ni materialet till Naturhistoriska riksmuseet 
kommer uppgifterna om fynden aven ut pa natet. Titta ocksa garna 
efter i Krypto-S innan du rapporterar en art som ny for ett omrade 
- nagon kan, hemska tanke, ha hunnit fore! 

Nagra praktiska detaljer 

Om du har material som du tycker borde ligga i ett allmant herbarium: 
tag kontakt med den ansvarige pa herbariet. Vill du skicka det till 
Naturhistoriska riksmuseets mossherbarium kan du kontakta mig 
(adress ovan). Eftersom herbarierna ar olika kotnpletta for olika 
landsandar och det finns valdigt mycket material av vissa arter ar det 
all tid bra att hora av sig innan man skickar in storre mangder dar aven 
vanliga arter ingar. Naturligtvis maste information om insatnlingslokal, 
vaxtmiljo, insamlingsdatum och insamlare finnas med for varje kollekt. 
Om det ror sig om storre mangder material underlattar det for oss om 
du kan skicka med en filmed denna information, som vi kan importera 
i vara databaser. 

Referenser 

Soderstrom, L. (ed.). 1996: Preliminary distribution maps of bryophytes in 
northwestern Europe. Vol. 2, Musci (A-1). Mossornas Vanner, Trondheim. 

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

Soderstrom, L. (ed.). 2002: Preliminary distribution maps of bryophytes in 
northwestern Europe. Vol. 1, Hepaticae and Anthocerotae, 2nd ed. Nordic 
Bryological Society and Mossornas Vanner, Trondheim. 
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Mossor i Artportalen (http://artportalen.se/plants) 

Niklas Lonne/1, Box 25195, 750 25 Uppsala, Niklas.Lonnell@telia.com 

It is now possible to report bryophytes in the Swedish Species Gateway (http: 
1/artportalen.se/plants). A brief introduction how to report observations is 
presented. 

Nu gar det liven att rapportera mossor i Artportalen. (http:// 
artportalen.se/plants) 

Det har en langre tid gatt att rapportera faglar, fjarilar, svampar och 
karlvaxter i Artportalen. I rapportsystemet for vaxter gar det nu att 
rapportera bade mossor, lavar och karlvaxter. I Artportalen ar det tankt 
att alla som registrerar sig som anvandare skall kunna rapportera 
sina artobservationer och knyta dessa till en koordinat. Det blir da 
mojligt att se sina observationer i ett storre sammanhang och se 
utbredningsbilder for arter vaxa fram. Du kan ocksa identifiera var det 
kan vara befogat att forlagga en exkursion for att fylla igen vita flackar 
pa kartan. I ett langre perspektiv kommer en artatlas aven for mossor 
vaxa fram. Dessutom kan uppgifterna nyttjas i naturvardens tjanst och 
komtna andra intresserade till del. For att uppgifterna skall kunna fylla 
denna funktion ar en noggrann lagesangivelse nodvandigt. Har foljer 
en kortfattad introduktion till hur man kommer igang. 

REGISTRERA DIG SOM ANVANDARE 

For att registrera dig som anvandare maste du ha en e-postadress och 
ange ett anvandarnamn, d.v.s. en unik bokstavskombination som ar latt 
att komma ihag. Du far sedan ett losenord skickat till din e-postadress 
och kan sedan andra detta sa att du lattare kommer ihag aven detta. 
Rapporterar du i flera portaler kan det vara ide att forsoka lagga in 
samma anvandarnamn och losenord pa alla dessa. 

99 



Myrinia - 16(2) 

Klicka pa fliken "Bli rapportor" 

For att bli rapportor m~ste du ange: 

1) A.nvandarnamn: 
2) For- och efternamn 
3} Epost-adress 

Adress och telefonnummer iir frivilliga uppgifter. 

OBS! Losenordet skickas till den e-post a dress du anger. Liisenordet kan du sjalv andra 
sen are under menyn personligt. 

Angivna uppgifter kommer endast att anvandas av de fl;,egionala ra_pportkommitterna. 
Allmanheten kan inte soka i databasen utifran nedanstaende uppg1fter. 

Anviindamamn: 

Epost: 

Organisation: 

Kon: 

FOdelse!n 

FOmamn:' 

Efternamn: 

Gatuadress: 

Postnr: 

Postadress: 

Telefonnr: 

Hemma-landskap: 

0Nej ()Ja 

C) Kvinna 0 Man 

[- Valj~al- vl 
---- ~-~-~-~ - .... -.~----

Har kan du valja om dina personuppgifter skall visas for andra anvandare av rapportsystemet. 

Visa min e-post: 

Visa min adress: 

Visa mitt telefonnr: 

D 
D 
D 
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Fyll atminstone ide Hilt som har markerats med svarta pilar. Om du 
inte vill ange din fullstandiga adress sa ange atminstone din postadress 
(=postorten i din adress). Detta gor namligen att du kan skiljas fran 
namnar i andra delar av landet. 
Klicka pa knappen "spar a". 

Du far nu ditt losenord skickat till den e-postadress du angivit. 

Ga till startsidan. 
Klicka pa fliken "Logga in". 
Har skriver du in anvandarnamn och losenord. 
Klicka pa knappen "Logga in" eller tryck pa Entertangenten. 

du uppdatera din personuppgifter i rapportsystemet. Om du viii andra ditt 
eller din epostadress klickar du p~ lankarna ned an. 

Andra losenord 

Det kan vara praktiskt att andra losenordet med en gang sa du kommer 
ihag det. 
Klicka pa fliken "Personligt". 
Klicka pa lanken "andra losenord". 
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RAPPORTERA MED EXCELINMATNING 

Det firms tva satt att rapportera antingen genom att kiistra in poster 
fran ett exceiark eller genom att mata in i ett formuiar. Jag redogor 
har endast for den forstnamnda metoden da jag bedomer den som 
den smidigaste sarskilt vid storre datamangder. Detta system tar ut 
Ian, Iandskap, kommun och forsamling fran koordinaten viiket gar 
att hogst 50 unika koordinater kan rapporteras at gangen. Anvand ej 
citationstecken eller semikoion i rapporteringen. 

Kiicka pa fliken "Rapportera". 
Klicka sedan pa fliken "Excelinmatning". 
Kiicka pa Ianken "exceimall" och spar a den pa din hard disk. 
Mata in dina observationer i exceifiien. 
Nedan finns en kommenterad lista for de olika koiumnerna. Foijande 
fait ar obiigatoriska: Artnamn, Biotop, Lokainamn, N-koord/Latitud, 
S-koord/Longitud, Noggrannhet, Startdatum och Siutdatum. 

Kopiera de poster du vill rapportera och kiistra in i fonstret. Klicka 
pa knappen " kontrollera obsar". Ar det nagot som fattas eller inte 
stammer med mallen markeras det med rott. Du kan da vaija att ratta 
det dar eller ratta det i din exceifii och trycka pa knappen "borja om". 
Nar du far meddeiandet "inga fei hittades" ar det bara att trycka 
pa knappen Rapportera. Du far efter en stund ett meddeiande 
"Rapporteringen genomford". 
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LAGESANGIVELSE 

For att en observation skall ha ett varde for andra anvandare 
t.ex. naturvard bor dess Iage anges sa noggrant som mojligt. 
Lagesangiveisen bestar av tva deiar. Deis att beskriva med ord var 
arten observerades och deis att ange koordinaterna for fyndet. Det ar 
ju inte all tid att man har en bra karta over omradet, men idag finns det 
bra kartor pa internet. Jag vill framfor alit rekommendera "Lanskartor" 
(http:/ /www.gis.Ist.se/lanskartor/) dar man kan ta ut koordinater, 
mata avstand och se olika kartor ned till fastighetkartan med flygbiid i 
batten men utan fastighetsgranser. 

Beskrivning av liiget i text 

Det kan ju verka onodigt att behova ange ett Iokainamn. Koordinater 
kan dock ofta bli fei och i och med att all administrativ information 
(forsamiing, kommun, Iandskap, Ian) tas fran koordinaten ar 
lokainamnet det enda som finns att kontrollera koordinaten 
etnot. Dessutom ar det Iattare att tillgodogora sig ett natnn an en 
sifferkombination. Det basta sattet ar att ange ett avstand och en 
riktning fran ett nagorlunda punktformigt objekt (t.ex. en gard/ett 
torp) som aterfinns atminstone pa kartor 1:50 000 (topografiska/grona/ 
terrangkartan). For att det viktiga skall komma forst och underlatta 
sortering bar lagesangiveisen iniedas med ett geografiskt namn. 
Exempei: Backa 500 m V-ut . 
Om det finns bade en ort och en gard som heter Backa kan det vara bra 
att fortydliga sig 
Exempei: Backa, 500 m V om garden. 
Ibiand finns inga punktformiga objekt i narheten. Da kan andra 
Iagesangiveiser anges sasom: 
Storskogen 1 km N om Storsjons NV-ande. 

Framtagandet av koordinater 

GPS 

GPS ar det vissa som har och det ar da Iatt att fa en koordinat just 
dar en art vaxer aven om man inte vet exakt var man ar pa kartan. 
Det koordinatsystem som de fiesta anvander ar rikets nat RT90 
(t.ex. 6577563/1613498). Detta koordinatsystem aterfinns aven pa 
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kartor och ar latt att rakna avsb1nd med. Den sjunde och sista siffran 
motsvarar antal meter. Sjalva GPS:en mater i sjalva verket i WGS84 
men transformerar koordinaten till RT90. Alternativet ar att anvanda 
WGS84 i decimalgrader (hdd,ddddd), vilket fungerar over hela 
jordklotet. Det ar aven vasentligt att notera den noggrannhet i meter 
som beror pa mottagningsforhallandena nar man tar koordinaten. 

Papperskartor 

Pa moderna svenska kartor (t.ex. vagkartan, terrangkartan, 
fastighetskartan) £inns ett rutnat med rikets nat (RT90) och det ar 
latt att ta koordinater med hjalp av en linjal och kartskalan. Pa vissa 
topografiska kartor fran 1960- och 1970-talet kan dock UTM-natet 
finnas som rutnat istallet. Man bor darfor kontrollera koordinatsystem 
och kartskala. 

Kartor pa internet 

kartor 

Ga in pa lanskartor (http:/ /www.gis.Ist.se/lanskartor/) 
Valj Ian 
Valj kommun 
Klicka pa knappen "oppna tittskapet" 

~ Jcartt:r \ Q~ • <t ~ I ~I 

Zooma in dar du har varit. 
Klicka pa knappen med ett koordinatsystem, ett plus och ett 
fragetecken (se ovan). 
Klicka sedan pa kartan dar du varit sa exakt som mojligt. 
Kopiera koordinaten och klistra in den pa sin plats i excelfilen. 
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Klicka pa knappen med linjal (se ovan). 
Klicka pa start och slutpunkt for att uppskatta vilken noggrannhet du 
skall ange 
Har kan du aven mata avstand till den gard e.d. som du namnger 
lokalen efter. 

Noggrannhet 

Nar man tar fram koordinater ar det aven viktigt att bedoma 
noggrannheten pa koordinaten. For att kunna presentera en koordinat 
pa en karta anges t.ex. koordinater riket nat (RT90) med sju siffror 
vilket innebar att laget anges pa en meter nar. Denna precision har man 
knappast, sa for att andra skall kunna tolka koordinaten behovs det 
ett matt pa hur langt fran koordinaten som arten kan finnas. Detta har 
lasts med faltet noggrannhet. Hur bedomer man da noggrannheten? 
Forst maste man vaga in hur noggrann metoden ar som man tagit 
~ram koordinaten Ined. Har man anvant GPS sa maste man vaga 
1 noggrannheten som beror pa mottagningsforhallandena vid 
mattillfallet. Anvander man karta sa Inaste detaljeringsgraden pa 
kartan och hur langt det var till nagon hallpunkt pa kartan vagas 
in. Dessutom maste man vaga in hur stort omrade man later denna 
koordinat representera. Ar det en mittpunkt pa t.ex. en sumpskog sa 
far man mata avstandet till andpunkten. 

DE OLIKA FALTEN I EXCELMALLEN 

Obligatoriska fait ar markerade med * fore faltnamnet. 

*Artnamn Har kan du ange svenskt eller vetenskapligt namn 
enligt senaste checklistan (Hallingback m.fl. 2006). 
En hel del synonymer finns dock med. 

Antal Har anger du ett heltal och anger enheten i nasta 
fait. 

Enhet Endast nagon av fOijande kan anges: m2, dm2, 
cm2, skott, kapslar eller balar 
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Antal substrat Har anger du t.ex. antal block, lagor, tradstammar *Startdatum Anges i formatet 2006-04-17 

eller for marklevande arter antalet kvadratmeter *Siutdatum Ar i allmanhet det samma som startdatumet. Det 
en art forekommer inom. Detta sager saledes 
inte nagot om tackningsgraden eller hur mycket 
det fOrekommer av arten inom angivet antal 
kvadratmetrar. Ytan arten tacker kan anges i 
antalsfaltet. 

smidigaste ar att kopiera startdatumkolumnen och 
klistra in har nar man har matat in fardigt. 

Kommentar Hogst 255 tecken. Har anger du information som 
inte kan anges i nagot av de andra falten. Vissa 

Substrat Hogst 50 tecken. Ange det underlag som mossan 
vaxer pa (t.ex. almbark vid basen (0=60 em), 
granlaga, lodyta av kalksten eller glaciallera). 

tecken ( t.ex. semikolon och citationstecken) ar 
ogiltiga och dessa filtreras bort nar observationen 
sparas. 

*Biotop Hogst 50 tecken. Ange vaxtmiljon som mossan 
vaxer i (t.ex. granskog med rorligt markvatten eller 
stubbaker efter havre). 

Stadium Endast nagon av fOijande kan anges: med kapsel, 
utan kapsel, med groddkorn, med honorgan eller 

Herbarium Endast nagon av fOijande kan anges: Eget, GB, 
LD, S, UME, UPS, OHN, VI, ORES, 0, C, H eller 
Annat. Ange accessionsnumret sa att din kollekt 
kan sparas. Se vidare nedan. 

Accessionsnr Hogst 15 tecken. Ange numret som kollekten far 
med hanorgan. vid registrering i offentligt herbarium. Anvander 

*Lokalnamn Hogst 50 tecken. Beskriv laget med avstand och 
riktning till ett pa kartan punktformigt objekt. Borja 
heist med ett geografiskt namn. T.ex. Bogarden 

du egna nummer anvand ett prefix av t.ex. dina 
personinitialer. Numret fran ett offentligt herbarium 
bor ha foretrade framfor ett personligt nummer. 

250 m SV-ut eller Storskogen 500 m 0 om Determinator Hogst 75 tecken. Anges om nagon annan an 
Kniptjarn. Se vidare rubriken lagesangivelse. observatoren har bestamt/kontrollbestamt arten. 

*N-koord/Latitud Ange koordinaten i nordsydlig riktning for din lokal. 
Om du rapporterar med formatet RT90 maste du 

Skrivs lampligen som "Lophozia longiflora det. 
John Ekengren 2006" 

ange sju siffror (t.ex. 6548765). Om du anger i Eftersokt Markeras med "X" om artem inte aterfanns/ 
formatet WGS84 maste du ange tva siffror fOijt av observades pa tidigare kand lokal for arten. 
ett kommatecken och sex siffror (t.ex. 56,567431 ). Det kan dock vara lampligt att skriva nagot om 
Se vidare rubriken lagesangivelse. omstandigheterna i "Kommentarer" ocksa. 

*0-Koord/Longti ud Ange koordinaten i ostvastlig riktning for din lokal. Andrahandsuppgift Markeras med "X" om det inte ar du som har sett 
Om du rapporterar med formatet RT90 maste du arten. Skall endast anvandas da observatoren 
ange sju siffror (t.ex. 1576138). Om du anger i sjalv absolut inte kan rapportera. 
formatet WGS84 maste du ange tva siffror foljt av 
ett kommatecken och sex siffror (t.ex. 15,567431 ). 
Se vidare rubriken lagesangivelse. 

Osaker bestamning Markeras med "X" om man kanner sig osaker pa 
artbestamningen. 

*Noggrannhet Foljande noggrannheter i meter kan anges: 5, 
10, 25, 50, 100, 250, 500, 1000, 2500 eller 5000. 

Ospontan Markeras med "X" om det ror sig om en 
utplantering i naturen. Anvands framfOr alit pa 

Detta skall bade vaga in framtagningssattet karlvaxter. 

for koordinaten t.ex. mottagning for GPS:en lntressant notering Markeras med "X" om du tycket att observationen 
eller vii ken upplosning pa kartan du anvant ar anmarkningsvard. Har ingen storre funktion fOr 
saval om du inventerar ett omrade men anger mossorna i dagslaget. 
en mittpunktskoordinat. Se vidare rubriken 
lagesangivelse. 
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Dolj Markeras med "X" om du viii dolja fyndet sa att 
det endast visas fOr behoriga anvandare och 
dig sjalv och kommer saledes inte att synas pa 
utbredningskartor for arten. Alia fynd av vissa 
kansliga/sallsynta arter doljs automatiskt sa att det 
endast ar mojligt att se i vilken ruta om 5x5 km den 
forekommer. 

Skydda lokalangivelse Markeras med "X" du viii att lokalnamnet och 
koordinaten inte skall visas i klartext. Ovriga 
uppgifter visas sam vanligt. Observera att detta 
inte ar ett bra satt att skydda mycket kansliga 
uppgifter. 

Rapporteras till RRK Har ingen funktion fOr mossorna i dagslaget. 

Belagg finns Markeras med "X" om detta stammer. 

Syfte Kan anges om man lattare viii soka ut sarskilda 
poster t.ex. finns ett for "Fioravakteri Mossor". 

Medobs1 till Medobs1 0 Medobservatoren maste finnas registrerad sam 
anvandare (Se ovan hur man registrerar sig). 

Ett tips kan vara att infoga en kolumn framfor de befintliga dar du kan 
markera de poster du har rapporterat posten samt en kolumn dar du 
kan kontrollera faltlangd for t.ex. lokalnamnet eller kommentarfaltet. I 
det senare fallet skriver du "=LANGD(cellreferens=klicka pa t.ex. cellen 
med lokalnamn)" och fyller sedan ned i kolumnen (Ctrl+d) 

··va~t~~tM;~ :JI:~ ' \_ ·· ·' ··~~Ia 
Start Rapportera Artlistor Statistik Personligt Logga ut 

Art l. Period Geografiskt fonster Region bvrigt EJ1 Administrera fynd 

a NY s0KNXHG 

Mina obsar 

Stadium: 

Herbarium: 

Syfte: 

Fynd med bilder: D 
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SOK UT DINA OBSERVATIONER 

Klicka pa £liken "Visa fynd" 
Klicka pa £liken "Ovrigt" 
Klicka i rutan "Egna fynd" 
01n du vill ha alla sa dubbelklicka pa 2006 som skrivs dit automatisk 
for att minska antalet tunga sokningar som gors av misstag. 

TITTA PA DINA OBSERVATIONER 

Klicka pa £liken "Presentera fynd" 
Klicka t.ex. pa "Fyndlista" 

eller valj "Exceluttag" 
Markera alla poster genom att trycka Ctrl+a 
~opiera alia poster genom att trycka Ctrl+c 
Oppna ett tomt excelark och klistra in posterna genom att trycka Ctrl+v 

RATTA DINA UPPGIFTER 

Klicka istallet pa £liken "Administrera fynd" 
~~rkera rutan framfor de poster du vill andra och klicka pa knappen 
"Andra" langst ned i fonstret. 

Referenser 

Hallingback T., Hedenas L. & Weibull H. 2006. Ny checklista fOr Sveriges 
mossor. Svensk Botanisk Tidskrift 100 (2): 96-148. 
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Ny litteratur 

Lars Hedenas, Enheten for kryptogambotanik, Naturhistoriska 
riksmuseet, Box 50007, 104 05 Stockholm, lars.hedenas@nrm.se 

The book "The liverworts, mosses and ferns of Europe" and the last 
issues of the journal "Meylania" are commented. 

Frey, W., Frahm, J.-P., Fischer, E and Lobin, W. 2006. The liverworts, 
mosses and ferns of Europe. Sid. 1-512. Harley Books, Colchester. (pris 
45 GBP- natadress http://secure.intastore.com/store/harley _extras/ 
frameset.html). 

Sa har da antligen den engelska versionen av 'Kleine Kryptogamenflora, 
Bd. IV: Die Moos und Farnpflanzen Europas' kom1nit ut. Detta ar for 
narvarande den enda moderna bestamningsnyckeln till alia Europas 
mossor och ormbunksvaxter. Dessutom inkluderar den engelska versionen 
de arter som finns i norra Makaronesien (Kanarieoarna, Madeira, 
Azorerna), samt for ormbunkarna aven Kap Verde, Kaukasus, Turkiet 
och Cypern. Det ar forstas praktiskt att i en enda forhallandevis liten bok 
ha information om alia taxa som finns i Europa, sa att man slipper slapa 
pa olika tjocka floror beroende pa vilket land 1nan reser i. Formatet gor 
det forstas omojligt att ha komplett inforn1ation Oll1 hur 1nan skiljer olika 
taxa, men n1an kan atminstone fa en ide om vad son1 kan hittas dar 1nan 
befinner sig och prelilninart bestan1ma det n1aterial man hittar. 

Nar det galler bladmossdelen, smn jag sjalv studerat lite extra finns tyvarr 
ganska mycket felaktigheter nar det galler vaxtmiljoer och geografiska 
utbredningar, sa man kan uppenbarligen inte lita pa sadan information. 
Exen1pelvis anges massing1nossa Loeslcypnum badium, som vaxer i 
intermediara karr, och nordlig krokmossa Warnstorfia tundrae, som hittas 
i naringsrika och basrika, men oftast inte speciellt kalkrika vatmarker, 
forekomma enbart i kalkkarr. Kustkrypmossa Conardia compacta, smn i 
Skandinavien oftast hittas pa jord eller klippor pa havsstrander anges bara 
vaxa pa kalkklippor. Platt trollmossa Cyrtomnium hymenophylloides, SOll1 
vaxer i skrevor i bade mattligt basiska och kalkrika klippor sags enbart 
forekomma i kalkomraden och hjalmmossa Conostomum tetragonum, som 
ar en typisk art i snolegor, eller ibland i andra fuktiga n1iljoer med bar 
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jord eller sten, anges forekomma pa jord pa torr tundra. Stor appeln1ossa 
Bartramia halleriana ska forekomma enbart i hogre bergsomraden och 
aven spad grasn1ossa Sciuro-hypnum (Brachythecium) reflexum uppges 
saknas i laglandet (!). Nar det galler utbredningsuppgifter kan namnas 
att man missat att jatteskedn1ossa Calliergon megalophyllum aven finns i 
Nederlanderna, att Sematophyllum demissum saknas i Norge, att kalkflata 
Hypnum recurvatum finns i norra Europa och att styv kalkmossa Tortella 
rigens finns aven i Estland. Det stora antalet fel av denna typ drar tyvarr 
ned pa helhetsintrycket. Boken vunnit pa att forfattarna haft mer kontakter 
med bryologer med erfarenheter fran andra omraden an de som de sjalva 
exkurerar i. 

Den taxonon1i som anvands ar delvis alderdomlig, och sags motiveras 
av att nya insikter annu inte anses tillrackligt stabila eller att den aldre 
taxonmnin ar n1er 'praktisk'. Emellertid verkar det snarare som om 
forfattarna ofta har foljt nya ron dar de sjalva varit inblandade i den 
forskning som lett fram till dessa, n1edan exempelvis behandlingen 
av Schistidium och familjen An1blystegiaceae ar gammaldags och 
svarforstaelig for oss nordeuropeer. Trots de uppenbara svagheter som 
finns med denna bok vill jag rekommendera den for de bryologer som 
reser runt i olika europeiska lander, speciellt smn manga onuaden annu 
saknar moderna floraverk. 01n man ar medveten om de svagheter son1 
finns ger boken aven en ungefarlig oversikt over vad son1 finns i olika delar 
av Europa. 

Utbytestidskrifterna 

MEY~ANIA nr. 35 & 36 (2006). I bad a dessa nummer handlar mycket 
~atenal om den schweiziska foreningens (Bryolich) 50-arsjubileum, som 
firas med buller och bang. Man anordnar, forutom diverse festligheter, 
moss- och lavexkursioner for alhnanheten i alia schweiziska kantoner. 
Flera artiklar, speciellt i nr. 36 handlar ocksa om foreningens historia. I 
ovrigt finns i nr. 35 en rapport mn forsta fyndet av Prasanthus suecicus i 
Schweiz och man startar aven en ny serie, 'Beitrage zur bryofloristischen 
Erforschung der Schweiz', med rapporter av intressanta mossfynd i 
Schweiz. Den senare ar n1er lik Tom Blockeels kolumn 'New national 
and regional bryophyte records' i Journal of Bryology, an de korta 
~ammanstall~in?ar son1 da och forekommit i Myrinia. Med nr. 36 foljde 
aven en trevhg hten broschyr om foreningen, om vad mossor och lavar ar, 
och on1 varfor dessa ar viktiga. 
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Aktuella aktiviteter 

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

Varexkursion till Skane 

Motet kommer att hallas i Skane under period en 3-6/5 med 
Horjelgarden som overnattningsstalle. 

Se vidare: 
http://www. planteco.lu.se/horjel/index.html 

De omgivande miljoerna ar intressanta eftersom man forsokt att 
rekonstruera 1700-talets jordbrukslandskap. 

Overnattningarna ar som pa vandrarhem" lakan och handdukar 
1naste medbringas. Overnattning sker i sovsalar med 9 baddar i varje. 
Det finns ocksa tva rum med plats for tva personer. Det finns ett 
gemensamt kok och lokaler for moten och mikroskopering. 

Kostnaden for logi ar 90 kr per natt och person. 

Exkursioner kommer att forlaggas till olika omraden pa Osterlen i 
astra Skane och vi kommer ocksa att utnyttja en dag for att prova pa 
att inventera nagra provrutor i den planerade inventeringen av Skanes 
mossflora som organiseras i regi av Lunds botaniska forening. 

Anmalan gors till Olle Holst. 

Olle.Holst@comhem.se 

Anmalan bor ske senast den 15 april" antalet deltagare ar begransat sa 
anmal dig i tid. 
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Utlysning av Mossornas Vanners arsmote 2007 

Mossornas Vanners arsmote kommer att hallas under varexkursionen 
till Skane. 

Tid: 
Lordagen den 5 maj 2007 kl. 20:00 

Plats: 
Horjelgarden ca 7 kilometer nord vast om Tomelilla 

Se vidare: 
http:/ /www.planteco.lu.se/horjel/index.hhnl 

Vagbeskrivning: 
Folj skyltar mot Horjel fran vagen genom Vanstad och Asperod eller 
fran vag 19" vid Tryde 
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Myrinia - 16(2) 

Mossornas Vanners forsaljning 

Losnummer av Myrinia och Mossornas Vanner (Myrinias foregangare) 

Kostar 15 kr/ex. Portokosh1ad: 1 ex 6 kr, 2ex 12 kr, 3-4 ex 20 k1~ 5-9 ex 30 kr och 
for fler an 9 ex 40 kr. Mossornas Viinner: Foljande nummer £inns i lager: 2, 5, 6, 
8-9, 12, 16,21-24,28-29, 30:1-30:2,31:2,34:1 (Foljande nun1mer ar slut: 1, 3, 4, 7, 
10-11, 13-15, 17-20,25-27, 29 suppl., 31:1,32:1-33:2, 33:1-33.2). Myrinia: Foljande 
nummer £inns i lager: 1(1/2), 3(1)-3(2), 4(2), 5(2), 6(1)-6(2), 7(1)-7(2), 8(1)-8(2), 
9(2), 11(1)-11(2), 12(1)-12(4), 13(1)-13(3), 14(1)-14(2), 15(1)-15(2) och 16(1). 
(Foljande nummer ar slut: 2(1)-2(2), 4(1), 9(1), 10(1)-10(2)). 

Mikroskoputrustning 

Objektsglas (50st./forp) 50 kr 
Tackglas (100 st./forp) 25 kr 
Pincett med ytterst fin spets 215 kr 
Objektsglas (1 st) med fordjupning 35 kr 
Objektsglas (1 st) med 2 fordjupningar 50 kr 

Ovriga skrifter 

Preliminary distribution 1naps of bryophytes in Northwestern Europe. Vol. 1. 
Hepaticae and Anthocerotae (seconded.) 50 kr 
Preliminary distribution maps of bryophytes in Northwestern Europe. Vol. 2. 
Musci (A-I). 50 kr. 
Preliminary distribution maps of bryophytes in Northwestern Europe. Vol. 3. 
Musci (J-Z). 50 kr. 
Sotenasets 1nossor (1998), Sven Bergqvist & Evastina Blomgren, 80 sidm~ 140 kr. 
Vitmossor i Norden (1995), 124 sidor. 95 kr. (for narvarande slut) 

Forsaljningsvillkor 

Alla priser ar inklusive portokostnader utom det som anges for "Myrinia" 
och "Mossornas vanner" ovan. Gor din bestallning genom att satta in ratt 
belopp pa Mossornas Vanners postgirokonto 13 37 88 - 0 Om du vill gora 
storre bestallningar eller undrar over nagonting sa ta kontakt med foreningens 
forsaljningsansvarig. Forsaljningsansvarig: Henry Akerstrom, Vastgotaresan 
46, 2tr, 757 54 Uppsala, 018-42 21 63/16 38 43. henry.akerstrom@telia.com 
GlOm ej att ange vad bestallningen galler och vart den skall skickas. 
OBS: Till alla inbetalningar utanfor Sverige tillkommer en extra kostnad pa 60 
kronor for att tacka de hoga avgifterna som postverket tar for utlandsgirering. 
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MYRINIAs redaktion och instruktioner till forfattare 

Niklas Lom1elt Box 25195, 750 25 Uppsala, 070-574 57 96, 
niklas.lom1ell@telia.com 
Kristoffer Hylander, Solparksvagen 6, 147 32 Tumba, 08-420 20 506, 
kristoffer.hy land er@bredband.net 
Johan Dahlberg, Hogamollegatan 14,212 19 Malmo, 040-93 37 55, 
johan.dal1lberg@mail.com 

/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: kontakta Henrik Weibull im1an 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 v~a e-post rakna inte med att din epost 
kommit fram forran du fatten bekraftelse fran oss. Manuskript pa papper: 
Skriv pa vitt A4-papper med 2,5 em marginaler runt om. Skicka in tva 
papperskopior av manuskriptet till Niklas Lonnell. 

Borja alltid manuskriptet med titeln pa artikeln, foljt av namn och adress 
pa forfattaren/forfattarna. I slutet pa artikeln ska eventuell citerad litteratur 
samlas under rubriken "Referenser". Har ska endast fim1as sa dan litteratur 
som namns i artikeln och omvant ska alllitteratur 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 vill kan redaktionen skriva en kort 
sammanfattning pa engelska. Anvand inga formateringar (fet, kursiv m.m.) 
eller andra finesser i ordbehandlingsprogrammet om du skriver pa dator. 
Inkludera heist forslag till illustrationer med ditt alster. Vi forbehaller oss 
ratten att publicera inkomna manus via internet. 

MYRINIA utges 2 ganger om aret. Manusen ska vara oss tilll1anda senast 
1/2 eller 1/9. Alia manuskript skickas till Niklas Lonnell (adress ovan). 
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