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Mossor och klimatforandringar 

Urban Gunnarsson , Vaxtekologiska avdelningen, 
Uppsala Universitet, Norbyvagen 18D, 752 36 Uppsala, 

urban.gunnarsson@ebc .uu.se 

The effects of climatic changes on bryophyte distributions and bryo
phyte dominated ecosystems are reviewed. The relative shortage of 
studies that relate changes in distribution to climatic changes are 
discussed. New research approaches to pinpoint if bryophyte distri
butions have changed according to the climate are suggested. 

Debatten de senaste :1ren har gatt varm om framtida klimatforand
ringar och om hur de paverkar vara ekosystem och vad som paverkas. 
Men nastan ingenting har horts om hur vara mossor kommer att pa
verkas av forandringarna. Hur kan detta komma sig eller ar det sa att 
mossorna inte ar intressanta ur ett klimatperspektiv? I denna resume 
tankte jag ga igenom vad vi vet och vad vi inte vet (men borde veta) 
inom detta omrade. 

Att vaxthusgaser driver upp den globala temperaturen ar for de 
fiesta idag en sjalvklarhet, och for Sveriges rakning forutspas flera for
andringar. Det anses att i stort sett hela landet kommer att fa 6kad 
nederbord, forutom sydostra delen dar det blir torrare. Temperaturen 
kommer att 6ka i hela landet och mest i norr. Havets niva kommer 
att hojas, vilket i 6stersj6ns landhojningstrakter gor att landhojningen 
i realiteten minskar eller uteblir. Den 6kade nederborden gor att vi 
kommer att fa mer sn6 i vissa regioner. Uppenbart ar att varen kom
mer tidigare och att hasten kommer senare, vilket gor att vaxtsasongen 
for mossorna kommer att bli mycket langre. Troligen kommer vi att 
se fler stormar under hostarna och fler extrema perioder med torka 
under somrarna. Den 6kade nederborden gor att vi far andra monster 
i avrinningen i vara vattendrag. Langa torrperioder kan ocksa leda till 
att brandfrekvensen 6kar. Aven om klimatforandringarna i sig ar stora 
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och viktiga overskuggas de alit som oftast av forandringar i mark
anvandning (skogs- och jordbruk, utveckling av stader osv.), som for 
mossorna (och ovriga vaxter och kryptogamer) oftast ar mer patagliga 
och har en mer direkt paverkan. Aven andra fOrandringar i miljon, som 
oftast har antropogena orsaker, kan paverka mossorna, exempelvis fOr-. 
surning och kvavedeposition. Alia vegetationszoner ar mer elier min
dre·korrelerade till klimatet och darfOr kommer troligen deras utbred
ningar att flyttas norrut vid ett varmare klimat. 

En tuva, huvudsakligen med praktvitmossa Sphagnum magellanicum, som dog vid 
2006 ars torka pa Store Mosse nationalpark. Foto: Urban Gunnarsson. 

Vad vet vi om mossorna som gor att de kan bli kansliga for dessa 
klimatforandringar? Mossor ar sma och paverkas oftast av .det lokala 
klimatet pa staliet dar de vaxer. Darfor har makroklimatet oftast en 
mer begransad betydelse. Generelit sett ar dock mossorna beroende 
av en direkt tillgang pa vatten, eftersom de inte har ett fungerande 
rotsystem. Manga av vara mossor vaxer darfOr i elier i direkt anslut
ning till vatten, eller i relativt fuktiga mikrohabitat. Vi vet ocksa att 
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de ar kansliga fOr forandringar i vattentillgang och vattenkvalite. For
andringar i vattenflOden i dessa miljoer skulie darfOr snabbt ge fOr
andringar i vissa arters fOrekomster. Mossorna har till skillnad fran 
karlvaxterna ingen speciell vaxtsasong utan vaxer i princip da fOrut
sattningar fOr tillvaxt bjuds, d.v.s. da de ar upptinade och vatten- och 
ljustillgang finns. Detta gor att det i vissa biotoper skulle vara mycket 
gynnsamt for tillvaxt. De fiesta mossorna ar daremot relativt kans
liga fOr torka och hOga temperaturer, vilket avspeglas i mangfalden av 
morfologiska strukturer och fysiologiska anpassningar fOr att skydda 
sig mot uttorkning. Manga mossor ar begransade till snava klimatiska 
ramar och det gor dem extra kansliga for andringar i klimatet (Gignac 
1993), vilket gor att dessa arter skulle kunna fungera som tidiga indi
katorer pa klimatfOrandringar. 

Ett relativt stort antal studier av hur mossor reagerar pa okad tem
peratur har gjorts. Oftast ar temperaturokningar pa vara breddgrader 
gynnsamt for tillvaxt (Zechmeister 1995, Granath m.fl. 2009), men 
temperaturen far inte bli for hOg och ge uttorkningseffekter. Uttork
ning kan ha varit en bidragande orsak till att faltforsok med oppna 
vaxthus gett valdig skilda resultat och relativt ofta visat pa en mins
kad tillvaxt hos mossor. En sammanfattning av resultaten visar pa 
mycket variabla resultat hos olika mossarter och att mikroklimatet har 
en stor betydelse (Bates m. fl. 2005). Man ska inte glomma att inter
aktioner mellan olika arter kommer att andras vid ett forandrat klimat, 
exempelvis konkurrens och skuggning fran karlvaxter eller angrepp av 
parasitsvampar. 

Vad har hant med mossornas utbredningsmonster i stor (global eller 
nationell) eller liten (lokal elier regional) skala? I den stora skalan vet 
vi mycket lite, vi ar i princip bara klara med att faststalia mossornas 
aktuelia utbredningsmonster, vilket gor att det ar svart att klargora om 
eller hur utbredningsmonstret har forandrats. Pa nationeli niva kan vi 
dock hitta nagra fa arter som okat och nagra som formodligen mins
kat, men det ar oftast svart (omojligt) att faststalla om detta beror pa 
andrad markanvandning eller andrat klimat. Samma sak kan sagas om 
uppfOljningar av arter pa lokal skala, d.v.s. det ar svart att sarskilja 
om det beror pa generella forandringar i klimat eller fOrandringar i 
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lokal markanvandning. En studie fn1n de norska fjallen (Heegaard 
2001) visar dock pa att ftera fjallmossor kan vara mycket kansliga for 
andringar i snotacket och snosmaltningsdatum. I en studie av myrar i 
de italienska alperna visar Bragazza (2008) att vitmossor pa tuvorna 
dog ut som foljd av den extremt varma och torra sommaren 2003. Jag 
kunde observera liknande dOda ftackar pa tuvor pa sydsvenska hOg
landet (bl. a. Store mosse nationalpark) den torra sommaren 2006. 
Dessa dOda ftackar kunde jag fortfarande observera 2008, tva ar efter 
det extrema tillfallet. Flera mossarter kommer att behova etablera 
populationer i nya omriiden fOr att folja biotoper med gynnsamma livs
miljoer. Historiskt sett har arter har alltid behovt vara dynamiska, men 
den pagaende klimatfOrandringen ar kanske snabbare an tidigare och 
landskapet ar starkt fragmenterat, vilket kommer att gora spridningen 
till nya lokaler svarare. 

En brand del av ett karr pa Store Mosse fotograferat strax efter den stora branden 
2006. Huvuddelen av de uttorkade Sphagnum-skotten har brunnit upp, det ar 
bara nagra enstaka, vid branden fuktiga, tuvor som inte brunnit. Grona stran av 
tuvull klarade ocksa branden bra. Foto: Urban Gunnarsson. 
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Kan mossorna paverka klimatet? Generellt sett ar vaxternas till
vaxt en viktig del i det totala C02-upptaget ifran atmosfaren, men 
det mesta av det uppbundna kolet aterfOrs till atmosfaren vid formult
ningsprocessen. Aven om mossorna har svart att komma upp i samma 
formaga att binda kol som karlvaxterna sa har de andra egenskaper 
som gor dem till utmarkta kolfallor. Flera Sphagnum-arter ar svarned
brytbara, vilket gor att de fungerar som utmarkta kolsankor. Detta tror 
man beror pa deras kemiska sammansattning, bl. a. med produktion 
av polyfenoler och polyuronsyror, men myrarnas hoga grundvatten
niva gor ocksa att torven snabbt dranks i den syrefria miljon under 
medelgrundvattenytan. Totalt sett gor detta att mer kol finns bundet 
i Sphagnum an i nagot annat nu levande vaxtslakte, sa sjalvklart har 
mossorna en stor betydelse. 

Vad behOver vi veta och hur ska vi ga vidare? Man skulle kunna 
gora riktade undersokningar for att t. ex. undersoka om kansliga arter 
med snava klimatpreferenser far andrad utbredning och om nordliga 
arter forsvinner eller minskar fran sina sydliga utpostlokaler eller om 
sydliga arter okar i de nordliga utpostlokalerna. lndikationer pa att 
detta skett kan man se pa forandringarna i mossftoran pa de Vast
frisiska oarna i Nederlanderna (van Tooren & Bruin 2004). Flera lik
nande undersokningar skulle ge en grov bild av om en klimatpaverkan 
skett. De alpina miljoernas mossor skulle behOva studeras i ftoristiskt 
kanda omriiden for att se om forandringar skett och kanske aven att 
skapa overvakningsprogram i alpina miljoer. Men kompletterande 
experimentella studier skulle ocksa behova utforas for att exempelvis 
undersoka arters kanslighet for extremt vader, eller deras tillvaxt vid 
olika klimat. Utover detta skulle ocksa populationsgenetiska studier 
kunna ge svar pa om olika arter ar stadda i spridning eller om de mins
kar och ar inavlade. 

Mossorna har en stor betydelse i de nordliga ekosystemen, bade med 
avseende pa artrikedom och biomassa. Det vore en stor miss om detta 
inte beaktades i klimatsammanhang och for biodiversitet. Vi borde i 
overvakningen av enskilda arter ocksa overvaga om observerade fOr
andringar i arters utbredningar kan ses i ett klimatsammanhang och 
inte enbart i relation till forandrad markanvandning. De fiesta studier 
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av utbredningsforandringar has mossor visar pa ett start inflytande av 
forandrad markanvandning. Kanske kommer klimatforandringarna 
sam den sista droppen sam bidrar till utdoendet av de sista populatio
nerna av nagon sallsynt mossa. Men kanske gor den okade nederborden, 
sam fOrutspas fOr Sverige, att vi kommer att fa storre populationer och 
fler lokaler av vissa sallsyntheter i mossvarlden. Framtiden blir i alla 
handelser spannande att fOlja ur ett moss- och klimatperspektiv. 
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Lagesrapport for 
Projekt Skanes Mossor 

Torbjorn Tyler, Botaniska Museet, O.Vallgatan 18, 223 61 Lund, 
torbjorn.tyler@botmus.lu.se 

Kjell-Arne Olsson, Evavagen 33,296 32 Alms, 
kjell-arne .olsson@ swipnet.se 

In 2007 the inventory project "Skanes Mossor" started. It covers 
the southernmost province of Sweden, Skane, and one of the aims is 
to map the distribution and frequency of all bryophytes within the 
province. The background of the project, its aims, and some results 
and experiences so jar are presented. 

Lunds Botaniska Forening (LBF) driver sedan 2007 det overgripande 
projektet Skanes Massar. Projektet ar tankt att lopa under en 20-ars
period och rymmer inom sig fiera mindre delprojekt. Bakgrunden till 
projektet ar den patagliga brist pa kunskap och medvetenhet om mos
sor vi upplever finns has saval allmanheten sam inom naturvarden. 
Genom det karlvaxtinventeringsprojekt - projekt Skanes Flora - sam 
LBF framgangsrikt drev under perioden 1990-2007, har fOreningen 
byggt upp en unik kompetens och infrastruktur kring storskaligt fait
inventeringsarbete, administration och kvalitetssakring av biologiska 
inventeringar. Genom projekt Skanes Flora har fOreningen dessutom 
en unik databas med information om botaniskt vardefulla lokaler i 
landskapet. Tanken ar att ta till vara och bygga vidare pa denna kom
petens inom projekt Skanes Massar. 

Bakgrund 

Nar Projekt Skanes Massar startade hade 658 olika arter av mossor 
(bladmossor, levermossor och nalfruktsmossor) patraffats i Skane. 
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Om manga av dessa fanns dock endast enstaka uppgifter och for mer 
an 100 arter saknades helt modema fynduppgifter (efter 1980). Aven 
fOr manga av de vanligare artema ar kunskapen om deras utbredning, 
frekvens och miljokrav i landskapet mycket bristfallig. Av de arter som 
nagon gang patraffats i Skane ar 81 med pa den nationella rOdlistan. 

Syften med projektet 

De overgripande rrialen med projekt Skanes Mossor kan sammanfattas 
pa foljande vis: 

• Att ta fram ett gediget kunskapsunderlag om alla mossarters 
frekvens och utbredning i Skane och darigenom lagga grunden for 
framtida miljoovervakning och studier av fOrandringar i fioran. 

• Att leta upp och dokumentera sa manga lokaler som mojligt for 
nationellt och regionalt utrotningshotade arter och verka fOr att 
dessa far ett adekvat skydd. 

• Att fOrbattra var kunskap om de enskilda artemas miljokrav. 
• Att sprida kunskapen om mossor saval bland allmanheten som 

inom naturvarden genom olika utbildnings- och informations
spridningsprojekt. 

GenomfOrande 

For sjalva inventeringen har landskapet Skane delats in i 534 rutor a 
5 x 5 km. Inom varje ruta finns dels ett objektivt utvalt referensobjekt 
pa 1 km2, dels ett varierande antal subjektivt utvalda specialobjekt. 
For varje ruta ska det finnas en ansvarig inventerare som har till upp
gift att uppratta en sa fullstandig lista som mojligt over de arter som 
finns i varje enskilt objekt inom rutan. Allt inventeringsarbete kommer 
att bedrivas genom ideellt arbete. 

Referensobjekten kommer att ligga till grund for statistiska berak
ningar av artemas frekvens i landskapet medan specialobjekten ar 
utvalda fOr att tacka in en sa stor del som mojligt av de lokaler dar 
man kan fOrvanta sig att finna sallsynta och hotade arter. Naturvardes
inventeringar, geologiska data och foreningens egen databas over karl
vaxtfioran pa mer an 100 000 lokaler har legat till grund for urvalet 
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av specialobjekt. Darfor ar bland annat alla naturreservat, nyckelbioto
per, finare naturbetesmarker, kallkarr, kyrkogardar och gamla kultur
historiska miljoer utvalda som specialobjekt. 

For att undvika geografiska skevheter kommer de 534 rutoma att 
bli lediga for inventering i en forbestamd slumpmassig ordning. Som 
inventerare har du darfor 50 rutor att valja bland, medan ovriga rutor 
blir mojliga att boka fOrst nar nagon av de 50 blivit bokad. Forutom 
fyndort och datum skall inventerama for varje art rapportera detalje
rade uppgifter om vaxtmiljo samt eventuell forekomst av sporkapslar. 
Dessutom skall manga arter dokumenteras genom insamling av vaxt
material ("belagg"). Detta belaggmaterial kommer att granskas av ut
sedda experter for att sakerstalla artbestamningama och darefter inga 
i de vetenskapliga samlingama i Lunds botaniska museum. Alla in
samlade uppgifter kommer att lagras i projektets centrala fynddatabas. 
Inventerama kan sjalva mata in sina uppgifter i databasen via projek
tets hemsida och nar systemet ar fullt utbyggt skall de dar aven kunna 
generera etiketter till belaggen och se och administrera alla fynd i de 
rutor som de bokat. (En del av dessa funktioner fungerar redan, andra 
ar under konstruktion.) 

For att utbilda inventerare som sedan kan gora en insats inom pro
jektet, men aven for att sprida kunskapen om mossor till en vidare 
krets av naturvardare och naturintresserad allmanhet, ordnar LBF 
olika typer av kurser och studiecirklar. Flera studiecirklar pa bade 
grund- och fortsattningsniva har hittills hallits i Lund och Kristianstad 
och i samarbete med Hogskolan i Kristianstad har en 5 poangs kurs 
om mossor genomforts. Intresset for kursema har varit forvanansvart 
stort och lockat atskilliga till att boka egna inventeringsrutor. Hittills 
har over 100 personer i storre eller mindre utstrackning deltagit i dessa 
kurser och studiecirklar och darigenom fatt grundlaggande kunskaper 
ommossor. 

Aktuellt Uige 

I borjan av mars 2009 var drygt 90 av inventeringsrutoma bokade 
av nagra 10-tal aktiva inventerare. I projektets databas finns fOr nar
varande omkring 30 000 fynduppgifter inmatade. For att underlatta 
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inmatningsarbetet har vi gjort en hemsida dar varje inventerare sjalv 
kan mata in alla sina fynd over Internet. · 
For att stimulera inventeringsarbetet anordnar LBF aven inventerings
exkursioner och lager. Hittills har vi genomfort tva inventeringslager, 
ett i Immeln i nordostra Sk<ine och ett i Htssjo i den nordvastra delen 
av landskapet. Inventeringsarbetet har redan bjudit pa manga spannan
de och ovantade fynd. Har foljer ett axplock av tina fynd som gjorts 
under projektets forsta tva iir: 

• Nervsotmossa Andreaea rothii. Enstaka gamla fynd, senast i 
0. Broby 1918, aterfunnen pa tva lokaler under Immeln-lagret! 
Granitklippa i klippbrant mot sjo 200 m NO Brannskulla i Hjarsas 
(62295/14022). Stenhall i tallskog pa hojd 1,1 km SO Roetved i 
Fjalkestad (622625111402541). Senast funnen 1918! 

• Hedlummermossa Barbilophozia floerkei. Blatt ett (?) tidigare 
fynd i Sk<ine men nu funnen pa tre nya lokaler i norra Sk<ine. 

• Grynbryum Bryum gemmiferum. Aldrig tidigare uppmarksam
mad men formodligen inte helt ovanlig. Nu dokumenterad fran 5 
lokaler i SV Sk<ine. 

• Atlantsackmossa Calypogeia arguta. Stranden av Helgea 1,1 km 
NNO Glimmingegarden i 0. Broby. Senast rapporterad fran Sk<ine 
1936 men med flera gamla fynd langs Helgea. 

• Skor nervmossa Campylopus fragilis. Blatt ett (?) tidigare fynd i 
Sk<ine men nu funnen pa tre nya lokaler 

• Slidjordmossa Dicranella schreberiana. Blatt ett (?) tidigare fynd 
i Sk<ine men 2008 aven hittad vid Skabersjo slott. 

• Kornbandmossa Metzgeria fruticulosa. Forst funnen 2007 och nu 
hittad pa tre val spridda lokaler. 

• Alvarpottia Microbryum davallianum var. conicum. Endast fun
nen tva ganger 1944, aterfunnen pa tva lokaler vid Saxan i Reslov 
och Vastra Stro s:n 2007! 

• Dvargpottia Microbryum floerkeanum. Fyra gamla fynd, senast 
1942, aterfunnen vid Saxan i Reslov s:n 2007! 

• Agghattemossa Orthotrichum patens. Betraktad som utdOd i 
Sk<ine enligt rOdlistan men aterfunnen pa pil vid Ringsjon 2009. 
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Rodtandad hattemossa Orthotrichum pulchellum. En rOdlistad art 
som dock tycks finnas har och var pa flader och vide i mycket fuk
tiga miljoer. Minst 15 nya fynd i framfor allt svargenomtrangliga 
videkarr. 
Liten sprotmossa Oxyrrhynchium pumilum. Denna i landet ytterst 
sallsynta art har gladjande nog patraffats pa flera nya lokaler pa 
Kullaberg. __ 
Bagpraktmossa Plagiomnium medium. En nordlig men tidigare 
forbisedd art som ansetts mycket sallsynt i Skane. De senaste aren 
funnen pa 7 lokaler vid kallor i framst alkarr. 
Strandsylmossa Pleuridium palustre. Det enda aktuella fyndet av 
denna i landet (?) gjordes 2008 i ett vagdike i mellersta Sk<ine. 
Storkornsnicka Pohlia filum: Grustag 600 m V LarkerOd i Tassjo 
s:n. Forsta verifierade fyndet i Sk<ine, men forut kanske samman
blandad med snonicka P. drummondii. 
Trubbraggmossa Racomitrium obtusum: Stengarde i akerkant 
100 m NV Gyvik i Hjarsas (62321/14029). Foga uppmarksammad 
art med ytterst fa kanda fynd. 
Timmerskapania Scapania apiculata. Forst funnen i landskapet 
2007, i Hammarmolleravinen i Bronnestad s:n. 
Sydlig skapania Scapania compacta. Gnejsklippa i Hallasnarje 
i Hastveda. Senast rapporterad fran Sk<ine 1936, men samlad i 
Hallasnarje 1876 och 1918. 
Karrskapania Scapania paludicola. Fuktigt grus pa skogsbil
vag genom igenvaxande kallkarr 1 km SO Roetved i Fjalkestad 
(6226536/1402665). Endast fyra aldre uppgifter och senast rappor
terad 1942. 
Brun blommossa Schistidium boreale. Forst funnen 2008 pa ett 
eternittak i Glimiikra. 
Backblommossa Schistidium rivulare. Endast enstaka gamla upp
gifter men under inventeringen redan funnen pa 10 lokaler i framst 
Ronneans vattensystem. 
Lysmossa Schistostega pennata. Denna mytomspunna art med 
farre an 10 gamla fynd fran Sk<ine har under inventeringen redan 
hittats pa 5 nya lokaler. 
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• Bjornvitmossa Sphagnum lindbergii. Gles bjorksumpskog 1,2 km 
SSO Skarviks udde i Hjarsas (62311/14000). Igenvaxande kallkarr 
1,2 km ONO Sporrakulla i Glimakra (62412/14042). Endast tre 
tidigare uppgifter och senast rapporterad 1957! 

• Atlantargmossa Zygodon conoideus. Tidigare blott kand fran 
Trollehallar pa Hallandasen men under lagret i dessa trakter 2008 
funnen pa 7 ytterligare lokaler och senare samma ar dessutom i 
nationalparken Dalby Hage. 

Framtiden 

Inventeringen av Skanes mossftora ar ett stort projekt. For att kunna 
genomdriva projektet kommer det att behOvas hjalp fran bryologer fran 
hela landet. DarfOr ar du varmt valkommen att boka en inventerings
ruta i Skane. Lediga rutor framgar av kartan over bokningslaget. Har 
du inte mojlighet att ta dig an en egen ruta, far du garna komma pa 
vara exkursioner eller delta pa vara inventeringsliiger. Information om 
dessa kan du finna pa var hemsida for mossor www.mixterdata.com/ 
mossor/index.php eller pa Lunds Botaniska Forenings hemsida www. 
lundsbotaniska.se. I framtiden kommer vi liven att vara i stort behov 
av hjalp med att granska insamlade belagg. Sa du som ar "expert" pa 
nagon grupp av mossor far garna anmala ditt intresse att granska be
Iagg till nagon av undertecknade. 

* * * 
Projekt Skanes Mossors inventeringslager 2009 

Lagret kommer att Milas vid Immeln 16-21 oktober 2009. Vi invente
rar i smagrupper sa du som inte kan sa mycket om mossor har mojlig
het att folja med en mera erfaren inventerare. Pa kvallarna hjalps vi at 
att bestamma insamlade belagg. Om du inte har mojlighet att vara med 
alia dagar, gar det bra att delta nagon eller nagra dagar. 

Vi kommer att bo pa Immelns Vandrarhem som ligger isamhal
let med samma namn. Mojlighet till sjalvhushall finns sjalvfallet pa 
vandrarhemmet. 

Anmalan tilllagret gor du till Kjell-Arne Olsson, tel. 044-24 22 63, 
kjell-arne.olsson@ swipnet.se. 
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Bokningslage i borjan pa juni 2009. Svart: bokade rutor. Gratt: rut or lediga att boka. 
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N agra tips till den som tanker 
fotografera mossor 

Tomas Halling back, Korsbarsvagen 7, 7 41 31 Knivsta, 
thallingback@ hotmail.com 

To take pictures of bryophytes in the field, especially close-ups can 
be more of a challenge than many may expect. The main problems 
are the short depth of field and the long exposure time which easily 
causes camera vibration and fogged picture as a result. If you want 
most of the bryophyte to be sharp and distinct you must look for speci
mens which are more or less flat or use the new technique of stacking 
pictures. Finally, the background and using extra light is crucial in 
order to achieve a good result. 

Har foljer m\gra av mina praktiska tips i sammanfattning: 

1. Val av mossa. Valj en tuva/matta etc. som befinner sig i ett och 
samma "plan", vinkelrat mot kameran! Mossan bor vara torr eller 
fuktig men inte blot. 

2. Undvik en distraherande bakgrund - valj den del av mossan som 
bildar en siluett mot bakgrunden, samt en lugn bakgrund som ar 
morkare an mossan eller atminstone har en annan farg. 

3. Fotografera ALDRIG i solljus! Latt soldis eller tunna moln funkar 
bast. Ofta behOvs en refiektor (t. ex. vitt papper) for att gora mossan 
ljusare! Men undvik blixt. 

4. Anvand alltid stativ och tidsutlosning vid fotograferingen! Om 
spegelrefiexkamera anvands His om mojligt dess spegel vid tag
ningen! 

5. Stall in avstandsskarpan manuellt till "framkanten" av mossan 
vilket ger det optimala skarpedjupet. 

6. Undvik om det gar filformatet JPEG, spara i RAW-formatet. 
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Att fotografera pa nara hall och utan forstoring kallas makrofotogra
fering. For att kunna avbilda de sma och fina detaljerna hos mossblad 
och kapslar maste man ha en kamera som tillater fokusering pa nara 
hall- battre att komma nara mossan an att fota med tele fran fiera deci
meters hall. 

Manga bra digitala kompaktkameror erbjuder makrofunktioner som 
tillater fotografering pa bara nagra centimeters avstand. De kan till 
och med vara betydligt mangsidigare an de digitala systemkamerorna. 
Kompaktkameror ar idag billigare an de relativt klumpiga system
kamerorna. 

lfall man vill investera i en dyrare systemkamera ska man komma 
ihag att objektiven ar mer begransade an de kompakta zoomobjektiven 
i billigare kameror. Antingen far man anvanda ett objektiv med in
byggd makrofunktion eller kopa ett speciellt makroobjektiv som oftast 
ar betydligt dyrare men ger ett battre resultat an normalobjektivet. 

Skiirpedjup 

Skarpedjupet minskar dramatiskt nar man bOrjar komma nara sina 
motiv. Det handlar till slut om ett skarpedjup som ar nagra fa milli
meter. Langt ifran alia mossor ar plana utan snarare tredimensionel
la. Ett satt att oka skarpedjupet ar att blanda ner objektivet. Da okar 
skarpedjupet i bilden, samtidigt som man tvingas anvanda langre 
exponeringstider. De delar i eller bakom motivet som befinner sig till
rackligt langt borta kommer dock alltid att vara oskarpa oavsett hur 
mycket man blandar ned objektivet. Om man i bakgrunden har starka 
ljuskallor eller blank fran vattendroppar eller liknande kommer dessa 
att bli stora ljusa fiackar, vilket man bOr vara observant pa vid foto
graferingen. Flackarnas form kommer att likna formen pa objektivets 
oppning. Bast skarpedjup far man med en sa liten blandare som moj
ligt (dvs. 32 eller hOgre). 

Arbetsavstand 

Ju mer avstandet mellan kameran och mossan krymper ju mer skug
gar fotografen och sjalva kameran motivet. Ett objektiv med langre 
brannvidd ger som regel ett stOrre arbetsavstand. A andra sidan blir 
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Kopparbryum Bryum alpinum. Foto: Tomas Hallingback 

skarpedjupet kortare ju langre brannvidd man valjer och det storre av
st{mdet ger i regel mindre detaljskarpa vilket kan vara en nackdel om 
fotot sedan ska fOrstoras. 

Ett objektiv med brannvidden 100 mm ger som exempel ett avstand 
mellan motiv och filmplan av cirka 30 em vid avbildningsskala 1:1. 
Det ger i sin tur ungefar 15 em fritt arbetsavstand mellan objektivets 
frontlins och motivet. 

Makrotillbehor for kameror 

Mycket handlar i praktiken om val av kameror och kameratillbehOr. 
De sma kompaktkameror som finns idag ar mycket behandiga och 
mycket kompetenta och man klarar sig mycket langt med en sadan. 
Det galler att hitta en modell som har en nargrans pa 1-2 em, vilket 
tyvarr valdigt fa modeller har. Kameran bor ha god optik, vilket de 
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fiesta kameror idag tycks ha. Dartill behOvs en bra bildsensor, minst 
3 Megapixel, men ju fler pixlar sensom kan fanga upp desto battre. Se 
dock upp med bildsensorer av lag kvalitet! I fototidskrifter finns da 
och da tester dar detta ingiir. 

For systemkameror galler inte bara att det finns bra makroobjektiv, 
altemativt mellanringar och balgar, som passar till det systemkame
ramarket man tanker kopa. Eftersom all makrofotografering med sys
temkameror innebar star ljusforlust bOr man kollll; in objektiv med god 
ljusstyrka. Dyrare makroobjektiv forsoker kompensera for bristen pa 
ljus genom att ha en storre diameter. Darmed slapper de ocksa in mer 
ljus. Da kan man ocksa anvanda sig av kortare slutartider och slipper 
anvanda stativ eller blixt. En kamera bor alltid ha inbyggd ljusmatare 
som mater genom objektivet sa att automatiskt ratt exponeringstid an
vands hela tiden. 

1. Plan 

Nar man fotograferar i makro bor man tanka i plan. Fundera och mat 
hur ditt objekt ligger i forhallande till din kamera sa att sa mycket som 
mojligt (eller atminstone det du vill ska vara skarpt) kommer att ligga i 
fokus samtidigt. Mindre viktiga delar i din komposition ska du placera 
overst och de kan fa vara suddiga. Det ar battre att nederkanten pa 
bilden ar skarp och overkanten ar oskarp an tvart om. Att fa alia delar 
i en bild att bli skarpa samtidigt ar omojligt om inte mossan ar helt 
platt. Valj en tuva!matta etc. som bildar en siluett mot bakgrunden - da 
framtrader skottspetsar, forgrening etc. mycket tydligare. 

Mossan bor vara torr eller fuktig men inte blot. Biota mossor blanker 
pa ett trakigt satt. 

2. Bakgrunden 

Bakgrunden spelar naturligtvis en viktig roll om det ska bli en lyckad 
narbild. Den bor vara enkel, ligga utanfOr fokus och heist ha en farg
ton som komplementerar ditt huvudmotiv, garna morkare an sjalva 
mossan. Undvik ljusa fOremal i bakgrunden, aven grasstran och annat 
som kan distrahera ogat. 
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3. Ljuset- Forbattring av det befintliga Ijuset 

Den tillgangliga ljusstyrkan ar oftast lagre vid makrofotografering 
jamfort med vad man ar van vid, antingen pa grund av optiska effekter 
vid narbildsfoto eller fOr att man maste blanda ner mer an vanligt fOr 
att kompensera for kort skarpedjup. Aven om direkt solljus ger manga 
lux ar det inte att rekommendera pa grund av de Mrda skuggor och 
siluetter man far. Det ar inte alltid sa latt att fa till ett naturligt ljus, 
men man kan anvanda sig av ett antal val utprovade tekniker. Det finns 
egentligen ingen anledning att anvanda en blixt. En mycket smartare 
vag att ga ar att utnyttja olika reftektorer sa att det tillgangliga ljuset 
kan studsa tillbaka pa ditt motiv och ta bort alla skarpa skuggor. Ett 
bra alternativ ar att anvanda sig av ett eller tva vita A4-ark som monte
ras pa nagot slags pinne och som bade kan utnyttjas som reftektor och 
ett litet vindskydd. Gar man alltfor nara motivet kan det innebara att 
kameran skuggar. I detta fall ar det nOdvandigt att anvanda reftektorer 
som belyser mossan fran sidorna. 

Som alternativ till reftexskarmar kan man mjuka upp ljuset med en 
diffusor, d.v.s. ett halvgenomskinligt material som man placerar mel
Ian motivet och den huvudsakliga ljuskallan (t.ex. solen). Det kan vara 
en plastvav som man kan bygga ett litet talt av kring sitt motiv. Det 
dampar dessutom effekten av vind. 

Det finns idag bra lysdiodlampor som kan anvandas i falt och som 
ger ett uteljus, men jag har inte annu sjalv testat sactant. 

Undvik blixt 

Ett satt att oka ljusstyrkan vid fotograferingen ar naturligtvis att an
vanda blixt eller annan ljuskalla. Problemet ar att kontrollera blixt
ljusets effekt pa bilden. Vart att notera ar att vid fotografering pa 
mycket korta avstand fungerar kamerans blixt daligt, dels ar det inte 
sakert att den lyser ut bela bildomractet pa grund av att den sitter en 
bit vid sidan av objektivet, dels ar den ofta alldeles fOr stark vilket 
leder till overexponering. Vid makrofotografering kan det alltsa vara 
ide att anvanda en fOrsattsskiva pa blixten som dampar och sprider 
ljuset. Det finns aven ringblixtar som fasts runt objektivet. Det finns 
aven estetiska synpunkter pa blixtljusets effekter pa bilden. Med foto-
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blixt ges mossbilden onaturligt starka kontraster, ofta onaturligt blank 
och en svart bakgrund, vilket jag personligen inte gillar och darfor inte 
rekommenderar. 

4. Stativ 

Att fotografera kraver alltid en stadig hand, sa om man vill undvika de 
fOrargliga skakningar som ger ett mindre bra resultat, bor man anvan
da sig av ett tre- till fyrabensstativ och heist ocksa en fjarravtryckare 
eller tidsfordrojning. 

Stativ ar nastan alltid nOdvandigt av ftera skal, bl.a. fOr att i lugn 
och ro finjustera och lasa kamerans lage och darmed enkelt bestamma 
kompositionen av bilden. Har man inget stativ galler det att plocka 
fram mossan i ljuset och kanske, om sa ar nodvandigt, att anvanda 
blixt. 

Vibrationer 

Vibrationer kommerpaen spegelreftexkameraofta fran spegeln vid upp
fallningen da bilden tas. En kamera med mojlighet att falla upp spegeln 

Masana lzawa idkar makrofotografering. Foto: Tomas Hallingback. 
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Uingskaftad svanmossa Meesia longiseta. Foto: Tomas Hallingback 
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innan fotograferingen minskar vibrationerna betydligt eftersom farre 
delar ikameran ror sig vid tagningen. En vanlig modifiering ar att spegeln 
kan vara i uppfallt lage da kameran anvands fOr makrobildstagningar. 
En fjarrutlosare till kameran, mekanisk eller elektrisk, med eller utan 
kabel, ar att fOredra for att undvika att rubba kameran vid expone
ringen. Om kameran har motordrift ar det ofta en fordel att anvanda 
denna. Men man kan istallet anvanda tidsfOrdrojning som alia kameror 
ar fOrsedda med. Stall in fordrojningen pa 5 eller 10 sekunder sa hin
ner kamerahuset sluta att vibrera. 

Forjiyttning i djupled- HELICOM 

Till praktiska hjalpmedel fOr den som inte anvander balg hOr en 
fokuseringsskena. Fokuseringskenan (och balgens motsvarighet) gar 
det mojligt att ftytta kameran fram och tillbaka utan att ftytta hela 
stativet. Grovfokuseringen gars med fokuseringsskenan, inte med ob
jektivet. Den sista finjusteringen gars med objektivet. Detta ger den 
snabbaste och sakraste skarpeinstallningen. 

Om man har tillgang till programvaror som staplar bilder pa varan
dra, "stackning" t. ex. HELl COM eller AUTOMONTAGE, kan man fa 
hur stort skarpedjup som heist men det kraver en noggrann forftyttning 
av objektivet i djupled vilket kan vara pilligt utan ett bra och stabilt 
stativ. Tunga stativ ar att fOredra framfor latta da de inte gungar i vind 
eller paverkas i ovrigt. 

5. Skarpeinstallning. 

Autofokus eller manuell fokus? Manuell skarpeinstallning ar alltid 
att foredra. Men har man brattom och daligt med ljus, ar det ibland 
nOdvandigt med autofokus. Misstanker man att autofokusen stal
ler in sig pa "fel" sak i bilden, testa med att placera t. ex. ett lov eller 
en bit "mossgront" papper i det fokusplan man onskar och hall ned 
avtryckarknappen halvvags - ta bort lovet/pappret och fortsatt tryck
ningen. Detta funkar fOr de fiesta kameramodellerna. 

Stall in avstandsskarpan manuellt till "framkanten" av mossan. Det 
rekommenderas alltid att nar man ska stalla in skarpa pa ett objekt sa 
ska man narma sig objektet framifran och stanna fininstallningen sa 
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fort som framre fjardedelen av objektet ar skarpt. Detta har att gora 
med det optiska skarpedjupet och dessutom att ogat har en tendens att 
"folja" med och stalla om till skarpa om man reglerar skarpan fnln 
oandligt till naromradet vilket ger ett felaktigt slutresultat. 

6. Undvik om det gar filformatet JPEG. 

Aven om filformatet JPEG tar liten plats i kamerans minneskort finns. 
det nackdelar med detta filformat, men det ar fOrst nar man vill andra i 
bilden man upptacker nackdelen, forvrangningar. DarfOr bar man fOrst 
spara bilden i nagot annat format t.ex. TIFF eller RAW. Vill man vara 
pa den allra sakraste sidan da man verkligen vill spara ett digitalt foto 
skall man spara en kopia av ursprungsfilen i ofOrandrat format. Det ar 
mycket latt att fOrstora en fil under bildbehandlingen. 
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RapporteringsHiget i Artportalen 

Niklas Lonnell, Box 25 195,750 25 Uppsala, 
niklas .lonnell @comhem.se 

Comments are given on the observations of bryophytes reported to the 
Swedish Species Gateway. 

Det har nu under nagra ar gatt att rapportera mossor pa Artportalen. Det 
kan darfor vara lage att se vad som har kommit in. Rapporterna ar fran 
spridda delar av landet. En del koncentrationer av rapporter kan dock 
anas. Observationerna fran Umeatraktens mossor har blivit inlagda, 
vilket syns tydligt pa kartan. Halsingland har fynd fran ratt manga 5x5 
km-rutor, vilket bl. a. beror pa Henrik Weibulls manga rapporter fran 
landskapet. I Sodermanland finns det nastan fynd fran alla rutor tack 
vare Hans Rydbergs och Bo Karlsson ftitiga rapporterande. I Uppland 
har manga rapportarer, t.ex. Henrik Weibull, Karin Wiklund, Tomas 
Hallingback, Gillis Aronsson, Kristoffer Rylander, Henry Akerstrom 
och andra, gjort att landskapet ar relativt val tackt. Fran Dalsland har 
framfor allt Leif Appelgren rapporterat ftitigt. Fran Vastra Gotalands 
Ian ar aven en hel del fynd inlagda fran lansstyrelsen. 

Det syns aven tydligt pa kartan att det stora inventeringsmaterialet 
fran Falbygden som Bertil Jannert har sammanstallt ar inlagt. Vast
kusten har rapporter fran manga rutor. Har har Tomas Hallingback 
rapporterat mycket fran Goteborgstrakten. Kjell Georgson och Orjan 
Fritz har rapporterat mycket fran Halland. I Blekinge har lansstyrelsen 
en del material. I sodra Smruand har Per Darell m. ft. rapporterat en 
hel del. 

Detta var bara nagra axplock. Den som vill kan botanisera vidare 
bland fynden pa Artportalen. 
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De fern fiitigaste rapportorerna till Artportalen nar det galler observa
tioner av mossor: 

Namn 
Henrik Weibull 
Bertil J annert 
Bo Karlsson 
Tomas Hallingback 
Hans Rydberg 

Antal poster 
28570 
17135 
12658 
9316 
8661 

Fi:irdelning av SxS km-rutor med 
minst en rapporterad mossa. 
Kartbilden sager saledes inget om 
mangden av arter eller rapporter 
per ruta utan askadliggi:ir bara 
pa ett grovt satt spridningen av 
fynden. 
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2008 ars hostexkursion -
Tyresta nationalpark och naturreservat 

Sara Genell, Rudstorp 4, 684 93 Ransater 
tillsaranilsson@ hotmail.com 

The autumn excursion in 2008 went to Tyresta national park and its 
surroundings just south of Stockholm. Virgin forests, stream shores, 
rocky outcrops as well as the large area struck by a wildfire in 1999 
were visited. All the interesting species that were observed can be 
found on the web site www.artportalen.se. 

Mossornas vanner var 4-5 oktober 2008 pa foreningens hOstexkursion 
i delar av Tyresta nationalpark och Tyresta naturreservat. Deltagar
antalet var sexton under lordagens uppehallsvader med solglimtar, och 
minskade till tolv infor sondagens regniga utfiykt. Var bas var Tyreso 
vandrarhem. Huvudsaklig ledsagare under exkursionen var Henrik 
Weibull. Med ledning av egna tidigare inventeringar, ungdomliga 
vattenkvalitetsprover och rapporterade fynd, forde han exkursionen 
till ett fiertal intressanta platser och aterfynd. 

Tyresta nationalpark med omgivande Tyresta och Hammarbergets 
naturreservat ligger i Tyreso och Haninge kommuner i Sodermanland, 
bara 2 mil soder om centrala Stockholm. Det ar ett start samman
hangande stycke ur- och naturskog i sprickdalslandskap, med inslag av 
mindre jordbruksmarker. Tillsammans tacker dessa ca 4300 ha mark 
och ca 420 ha vatten. Omradet har aven vattenkontakt med Ostersjons 
inre fjardar och vikar. Skogsmarkerna domineras av hallmarkstallskog 
och mellan hallarna dominerar granskog i slanter och dalar. Har och 
dar finns blandskogar med inslag och ibland dominans av lovtrad som 
bjork, asp, klibbal och olika adellovtrad. 
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Ett ftertal vatmarker och en del sprickdalssjoar finns i parken. 
Mellan dessa och ned till fjardar och vikar stracker sig ftera mindre 
vattendrag sam bidrar med intressanta naturtyper och mossbevaxta 
substrat. Branden 1999 brande over 10 % av de skyddade markerna 
och vegetationen fOrandrades totalt dar det brann. 

Jag vill papeka att de funna mossarternas egenskaper och karakta
rer sam namns i rapporten, sallan ar tillrackliga fOr bestamning. 

Backen med stenfickmossa Fissidens pusillus 

Backen, exkursionens forsta mossiga naturobjekt, ligger nedan den 
dammkonstruktion sam hiiller Nedre Dammen pa plats vid Ava, i 
sodra delen av Tyresta nationalpark. Backsidorna kantas av fuktiga 
och delvis mossiga stenar av varierande storlek sam samsas med rotter 
av bland annat klibbal. Dagens mest vattennara mossvan, Conny, fann 
stenfickmossa Fissidens pusillus, under en handbollstor sten i vatten
kanten pa den latt forsande backen. Mossan ar en av de minsta fick
mossorna, 2-7 mm. Den har morkt grona skott med ett fatal bladpar 
och ar en av fern vattenlevande Fissidens-arter i Sverige. Den visa
des upp i en mork centimeterstor utsmetad slemklump. Henrik fann 
ytterligare en liten fickmossa, pygmefickmossa Fissidens exilis som 
vaxer sallsynt pa bar lerjord i skuggiga och fuktiga lagen. For mig sam 
navis var den tacksamma star nackmossa Fontinalis antipyretica nar
varande. Backraggmossa Racomitrium aciculare som saknar hiirudd 
och vaxer blotast av raggmossorna, badade i storre kolonier pa nagra 
stenar i backen. 

Pa vagen vidare mot StensjOdal hade vi Nedre dammen strax intill 
ass. Vi passerade bergvaggar med aspar sam vaxte strax intill. Asp
hattemossa Orthotrichum gymnostomum vaxer framfor allt pa aldre 
aspstammar. 80-90 % av asphattemossans utbredning i varlden finns 
i Sverige och har har den sin huvudsakliga forekomst i ostra Svea
land och Halsingland. Skottet ar ca 1 centimeter hOgt, de tjocka trub
biga bladen ar inrullade anda ut i bladspetsen. Den kan forvaxlas med 
trubbhattemossa Orthotrichum obtusifolium. Vi jamforde dem med 
varandra och uppfattade nagra eventuella skiljekaraktarer. 
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Lanans strand 

Pa sOdra stranden till Lanan lag sokfokus pa kraftigt nedbrutna lagor 
med mjukt inre och slemmigt yttre. 

Det skulle vara chans till aterfynd av timmerskapania Scapania 
apiculata, i rOdlistan 2005 klassad sam EN, hotad. Den hittades, en 
mycket liten bladlevermossa sam bland andra kannetecken ocksa har 
rOdaktiga groddkorn. Utmed stranden fann vi fter signal- och rOdliste
arter sam stubbspretmossa Herzogiella seligeri, ftagellkvastmossa Di
cranum flagellare och vedtrappmossa Anastrophyllum hellerianum, 
den senare klassad sam NT, missgynnad, i rodlistan. Dessa vaxte pa 
en kraftigt murken tallaga utmed strandens laglanta parti. 

f 
Laga av klass vid Lanans sodra strand med mjukt inre och slemmigt yttre. Foto: 
Sara Genell. 

Brandfaltet 

Brandfaltet i Tyreso nationalpark stracker sig nastan 2,5 km vaster
ut fran sprickdalssjon Lanan. Branden gick hiirt fram, berghallarnas 
bottenskikt hade till star del brants av. Regn och vind har drivit aska 
och lost och fint material ned i svackor och dalar. Nu koloniseras hallar, 
svackor och dalar bland annat av bjornmossor Polytrichum. Asp och 
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bjork kommer att bli dominerande tradslag i den forsta successionen 
skog som vaxer upp de narmaste aren. Branda trad, staende, knackta 
och valtor, ska lange pryda den framtida skogen. 

Vi letade storningsgynnade 
arter, snabba kolonisatorer. Vi 
fann brannmossa Ceratodon 
purpu.reus, enbjornmossa Po
lytrichum juniperinum, hi'tr
bjornmossa Polytrichum pili
jerum och en gravlingmossa 
Pogonatum sp. Den senare 
visade Henrik upp under en 
rotvalta av tall dar den vaxte 
pa nagot lerhaltig mark. Det 
annorlunda landskapet fangar 
uppmiirksamheten pa land
skapsniva. Forst i kommande 
obriinda dal hade jag noterat 
fter mossfynd i mitt anteck

ningsblock, tillbaka pa art- Brandfaltets mossor iakttas med varierande 
niva. fokus. Foto: Sara Genell. 

Frodig backdal med kulliga sma bergbranter 

Lanans utlopp mot Nedre Dammen ar en frodig backdal. Den strida 
backen kantas av klibbal, gran och iidellovinslag med bland annat lind 
och hassel. Sma block- och bergbranter med manga hi'tligheter och vrar 
ftankerar dalens ostsida. Det ar blockigt och stenigt, forekomsten av 
lagor fran fallna trad ar god, mossorna vaxer pa alit. 

Vi uppehOll oss lange vid forsta fuktiga klippskrevan med overhang. 
En skimmermossa Pseudotaxiphyllum, roner gruppens intresse, jag 
missade dock dess artepitet, kan det ha varit elegans? Kuddtrattmossa 
Amphidium mougeotii ar den tatvaxande, utbredda, morka och ihi't
liga mosskudden. Den vaxer latt fastad pa standigt fuktiga klippvaggar 
under overhang. Platt fjadermossa Neckera complanata vaxte hiir pa 
berg. Den ar ganska vanlig pa berg i ostra Sverige och pa trad i vastra 
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Sverige, men ovanligare pa trad i ostra Sverige och pa berg i vastra 
Sverige. Som ovanlig agerar den signalart i de olika delarna av landet. 
Jag faller fOr karaktiiristiska mossor som hasselmossa Eurhynchium 
angustirete, appelmossa Bartramia pomiformis, fickpellia Pellia epi
phylla, krusig ulota Ulota crispa och stenporella Porella cordaeana. 
Jag uppfattade att fyndet av uddstjarnmossa Mnium marginatum ska 
vara lite ovanligt i dessa sydliga nejder. Klipprostmossa Marsupella 
emarginata iir ocksa en kravande varelse. Vi plaskade langsamt fram, 
klattrande over stock och sten och lutade oss fOrtroget mot fuktiga 
klippor. 

Vatmarksprovning 

Vid Avatrasket tog Henrik W. vattenprover under sin tid som teknist. 
Nu provade vi oss fram bland pors och skvattram ut pa strandens 
fattigkarr. En chaos for biota att bli annu blotare. I detta Sphagnum
hav blev jag nyfiken pa de mossor som inte ar vitmossor. Jag plockade 
upp tva sorter som visade sig vara vanliga, torvstolonmossa Cladopo
diella fluitans en levermossa som har stoloner som faster pa vitmos
sorna och blek skedmossa Straminergon stramineum som iir mycket 
vanlig pa vatmarker. Vi kramade ur ullvitmossa Sphagnum tenellum, 
vars urkramade tuva ser ut som blot ull. Vi tog bland annat ocksa upp 
praktvitmossa S. magellanicum, med sina rodaktiga stora hangande 
ovre skottblad nedan den tata toppen och brokvitmossa S. russowii 
som ar rOdaktig och liten, med mycket liten topp. 

Maktig bergbrant med overhang, aim och andra adellov 

Andra dagen var vi tolv mossvanner. Ett ymnigt regn fOrfoljde oss 
hela dagen. Idag tog jakten pa gron skoldmossa Buxbaumia viridis fart 
pa allvar. Denna art stod som en hagring for Richard vid anblicken 
av varje nedbruten laga. Vi befann oss pa sOdra sidan om Brakmars
viken mellan bostallena Brakmaren och Lillmyra. Det var en riktigt 
hog rasbtant som vette mot ostnordost. Vi slantrade fram vid dess fot. 
Blandskogen som skyddar branten hyser bland annat gran, asp, bjork, 
hassel, lonn och aim. Det var gott om dod ved fran bade grovt och 
smatt, lov och barr. 
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Vi hangde ett tag over en grov asplaga. Kopparglansmossa Platygy
rium repens vaxte pa denna, den ska slappa groddkorn om man stryker 
fingrarna over den. Fickmossor fick stor uppmarksamhet denna exkur
sionshelg och har fann vi listfickmossa Fissidens bryoides pa en sten. 
Platt fjadermossa Neckera complanata, vaxte pa en aspstam och har 
saledes signalstatus. Klangmossa Homomallium incurvatum som ar 
ganska sallsynt, vaxte bar pa sten. Jag fOrstar att det hOr till att kanna 
igen samboradula Radula complanata ssp. complanata, en platt, tat
bladig levermossa som ar vanlig pa aspstammar. Pa bergvaggen som 
har nagon bergart med kalk i sig mattes vi av fallmossa Antitrichia 
curtipendula och pa ett nedrasat block skymtade liten brakenmossa 
Plagiochila asplenioides ssp. porelloides. Den vackra kruskalkmossan 
Tortella tortuosa ar alltid gladjande. Kul var ocksa att se vit vedfinger
svamp Lentaria epichnoa. Trind spretmossa Herzogiella striatella har 
nagot liknande Lilla My over sig, liten men anda ratt vass. 

Vi fikade i regnskydd under ett maktigt overhang, dar vi konsta
terade att sippereffekter kan finnas en bit ut fran bergvaggen, om det 
droppar fran overhanget. Vi fick iaktta skillnaderna mellan sotmossa 
Andreaea rupestris och nervsotmossa Andreaea rothii som vaxte pa 
sten i droppet. 

Alternativ lokal ger Le grand final! 

I en bred backdal med klibbal och aim var det trots alit lite daligt med 
alder och dod ved. Jag blev anda glad att se biskopsmossa Gyromitra 
infula, trots att det ar en svamp. Vi vande snart darifran och atervande 
men nu grep vi tag i branten pa sodra sidan vagen. Lite sent ankomna 
pa grund av fastkorning, lervalling och avskOljning, hOrde vi ropet 
skalla: gran skoldmossa Buxbaumia viridis. Ett efterlangtat kryss 
fOljer med till Hoganas och aven andra hemorter. Det ar nu mycket 
biota deltagare som kan repetera fiera arter. En for exkursionen ny art, 
till utseendet jamforbar med appelmossa Bartramia pomiformis, var 
kalkappelmossa Plagiopus oederianus. Den har mindre, finare, tatare 
och morkare skott an appelmossa, men den har lika klotrunda spor
kapslar som ar mindre och med morkare beigerod ton, den vaxer ocksa 
lite kuddlikt. Har vaxte de intill varandra sa att de blev latta att jam-
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fOra. Pa armlangds avstand fran dessa vaxte lapptrattmossa Amphi
dium lapponicum i en brottvinkel over en liten klippspricka. Den ar 
vanlig i norrlands skyddade branter, i sOdra Sverige inte riktigt lika 
vanlig. Som trattmossa ar den kapselrik till skillnad fran sin slakting 
kuddtrattmossa Amphidium mougeotii. Marten hittade en till kapsel 
av Buxbaumia viridis, nu farsk, pa en liten knappt kvarvarande fiisa 
av nedbrutet tra. 

Vi far "Le grand final" nar Niklas hittar aspfjadermossa Neckera 
pennata pa en ek, NT, missgynnad i rOdlistan, det ar en ny art fOr 
reservatet! Lyckliga och riktigt klafsblota, avslutade vi exkursionen. 

En artlista fOr exkursionen finner du pa artportalen.se/plants -7 
Visa fynd -7 period och sok pa manad och/eller ar valj "2008.10.04 
- 2008.10.05" -7 region- och viilj kommun "Tyreso" -7 presentera 
fynd - och valj typ av presentation fyndlistan ar schysst, dar finns for 
respektive observation en lank till karta med utsatt koordinat. 

En farsk kapsel av gron skold
mossa Buxbaumia viridis, pa 
knappt synlig formultnad 
vedflisa. Foto: Sara Genell. 
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Recension av nationalnyckelns 
andra akrokarpband: 

Kompaktmossor (Anoectangium)
Kapmossor (Orthodontium) 

Martin Schmalholz, Boktryckarvagen 53, 129 33 Hagersten, 
martin.schmalholz@botan.su.se 

The new book about Swedish acrocarpous mosses "Bladmossor: 
Kompaktmossor (Anoectangium) - Kapmossor (Orthodontium)" is 
reviewed. 

Det svenska artprojektet initierades 2002 pa ini
tiativ av den svenska riksdagen och innefattar en 
rad olika atgarder och satsningar med den over
gripande malsattningen att beskriva alia landets 
ftercelliga organismer. En del i denna, globalt 
sett, hOgst unika satsning ar utgivandet av det 
bokverk, Nationalnyckeln till Sveriges flora och 
fauna, som ar tankt att omfatta mer an 100 vo

lymer och skaproduceras under en 20-arsperiod. Med andra ord ett 
minst sagt ambitiost projekt. Mossoma kommer att beskrivas i ftera 
band av vilka detta ar det andra bandet om akrokarper (tidigare har 
Skoldmossor- Blamossor publicerats). Denna recension behandlar det 
andra akrokarpbandet som beskriver 292 arter akrokarpa bladmossor 
ur 60 slakten. Huvudpersonema bakom boken ar Tomas Hallingback 
och Niklas Lonnell (Artdatabanken-SLU) och Henrik Weibull (Natur
centrum AB). 

Akrokarper ar bladmossor med ett i huvudsak uppratt, tuvat vaxt
satt dar kapseln sitter i tappen av skottet eller precis nedanfor, till 
skillnad mot pleurokarpema dar kapseln sitter pa en sidogren langre 
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ned pa skottet. Denna indelning saknar systematisk relevans och ar 
mer en praktisk kategorisering for beskrivning av artemas allmanna 
morfologi. Bokens generella upplagg foljer den for nationalnyckeln 
gemensamma strukturen, dock med det undantaget att en allman in
troduktionstext (sam ju redan presenterats i det forsta akrokarpbandet) 
saknas. For manga bryologiskt intresserade botanister var nog det nya 
bandet extra efterlangtat da det tar upp mangformiga, svarbestamda 
och artrika slakten, t. ex. bryummossor Bryum, nickmossor Pohlia och 
hattemossor Orthotrichum. 

Aven i denna volym har forfattama lyckats med att konstruera 
pedagogiska och informativa artbeskrivningar dar de olika artemas 
utseende, ekologi och utbredningsmonster presenteras i text. Tillsam
mans med osedvanligt detaljerade mikroskopfotografier pa blad- och 
cellstrukturer och de utsokta akvarellerna skapas en mycket attraktiv 
helhet som enligt min mening saknar motstycke inom den svenska bo
taniska litteraturen. I slutet av varje arts utseendebeskrivning disku
teras vanliga forvaxlingsarter samt hur man skiljer arten ifraga fran 
dessa. JamfOrt med det forsta akrokarpbandet ar den andra annu mer 
estetiskt tilltalande. I slutet av Orthotrichum-nyckeln presenteras en 
bild pa en exploderande Orthotrichum kapsel med ett moln av sparer 
omkring sig. Ren och skar mossaction! 

Bestamningsnyckeln i boken inleds pa slaktesniva och upplevs 
overlag som lattanvand da sarskiljande steg ofta illustreras med bilder 
pa de specifika karaktarema ifraga. Det som man mojligen kan tycka 
ar en smula frustrerande ar avsaknaden av en mer overgripande be
stamningsnyckel vilket medfor att man redan maste veta vilket slakte 
man studerar. Denna brist kompenseras delvis genom att man, nar star 
fOrvaxlingsrisk anses foreligga, har inkluderat andra narstaende slak
ten i nyckeln. Vidare kan man notera att de ekologiska beskrivning
ama over artema ibland lamnar en del i ovrigt att onska. En hel del 
spannande spridningsekologisk forskning har utforts bland annat pa 
de valkanda svenska Orthotrichum-artema strimhattemossa 0. affine 
och trubbhattemossa 0. obtusifolium (bl.a. Snail m.ft. 2003) eller den 
lilla silverbryum Bryum argenteum (vars spermier kan spridas med 
hjalp av sma leddjur (Cronberg m. ft. 2006) samt uttorkningstolerans 
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hos murtuss Tortula muralis (Proctor m. ft. 2007) eller reproduktions
ekologin hos skogspraktmossa Plagiomnium affine (Cronberg m. ft. 
2003). Denna mycket intressanta och fascinerande forskning saknas 
dessvarre och gor ekologiavsnitten en smula traiga. 

En mycket roande detalj ar den etymologiska beskrivning av bade 
slii.ktnamn och artepitet som har inkluderats i texterna. Visste du fOr
ovrigt att hii.ttemossornas latinska slii.ktnamn Orthotrichum betyder 
rakharig och torde syfta pa den harighet som manga arters kapsel
mossorhar. 

I sin helhet utgor nationalnyckelns andra akrokarpband en mycket 
faktaspackad, anvandarvanlig och vacker guide till manga av de 
mardromstaxa som ftertalet bryologer i lfmg tid undvikit att borja ut
forska. 

Referenser 
Cronberg, N., Andersson, K., Wyatt, R. & Odrzykoski, I.J. 2003. Clonal dis

tribution, fertility and sex ratios of the moss Plagiomnium affine (Bland.) 
T.Kop. in forests of contrasting age. Journal of Bryology 25: 155-162. 

Cronberg, N., Natcheva, R. & Hedlund, K. 2006. Microarthropods mediate 
sperm transfer in mosses. Science 313: 1255-1255. 

Proctor, M.C.F., Oliver, M.J., Wood, A.J., Alpert, P., Stark, L.R., Cleavitt, 
N.L. & Mishler, B. 2007. Desiccation-tolerance in bryophytes: a review. 
Bryologist 110: 595-621. 

Snall, T., Riberiro, P.J. & Rydin, H. 2003. Spatial occurrence and colonisa
tions in patch-tracking metapopulations: local conditions versus dispersal. 
Oikos 103: 566-578. 
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Ny Iitteratur 

Lars Hedenas, Enheten for Krypotgambotanik, 
Naturhistoriska riksmuseet, Box 50007, 104 05 Stockholm, 

lars .hedenas @nrm.se 

Kockinger, H., Suanjak, M., Schriebl, A. & Schrock, C. 2008. 
Die Moose Karntens. Sonderreihe Natur Karnten, Band 4: 1-319. 
ISBN 978-3-85328-048-5 (€21.00 + porto - natadress http:// 
www.naturwissenschaft-ktn.at). 
Baserat pa omfattande karteringsarbete i fait under aren 2001-2004, 
samt litteratur- och herbariestudier, beskrivs i detta magnifika verk 
mossftoran och -vegetationen i Karnten, en delstat i Osterrike. I boken 
beskrivs forst vad en mossa ar, mossftorans utforskning i Karnten, 
hot mot mossor och metodiken bakom studien. Eftersom Kii.rnten har 
mycket varierande topografi och klimat ar artrikedomen stor - det 
finns 893 arter i omradet, plus narmare 50 taxa pa lagre niva: 682 
bladmossarter, 208 levermossarter och 3 nalfruktmossor. Efter de 
introducerande kapitlen foljer pa drygt 120 sidor en mycket utfOrlig 
beskrivning av mossornas fOrekomst och vegetation i omradet, under 
titeln "Eine Bryogeographie Karntens". I denna del finns underavsnitt 
som behandlar mossfloran i olika miljoer i dalarna, och pa olika hOjder 
i Hohe Tauern, Gurktaler Alpen, Saualpe und Steirisches Randgebiete, 
Karnische und Gailtaler Alpen, samt Karawanken. Forutom en utom
ordentlig inblick i Karntens naturfOrhallanden och mossftora, ger 
denna skrift genom den detaljerade genomgangen dessutom en mycket 
bra introduktion till mossftoran i olika miljoer och pa olika hOjder i 
Alperna. Detta avsnitt, liksom de foregaende, ar rikligt illustrerade 
med nastan undantagslost utmarkta fargfoton (ca. 220 st.) pa en stor 
mangd arter och mossrika miljoer. 

Utbredningarna redovisas i 952 utbredningskartor fOr de enskilda 
arterna och en del taxa under artniva. Detta avsnitt upptar ungefar 
halva boken. Slutligen finns ett kapitel med anmarkningar till utbred
ningskartorna, ett med taxa nya for Karnten och, inte minst viktigt, 
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ett som redovisar vilka tidigare rapporterade taxa som bor strykas for 
Karnten. Bade den som redan varit i Alperna och villlara sig mer om 
mossftoran dar och den som aldrig varit i Alperna, men som kan tanka 
sig att aka dit nagon gang, kommer att ha stor nytta av denna bok. En 
varning dock: boken kan fororsaka en oforklarlig langtan som ar svar 
att tillfredstalla under en stor del av aret. 

Porley, R. 2008. f\rable bryophytes. A field guide to the mosses, 
liverworts and hornworts of cultivated land in Britain and 
Ireland. WildGuides, Hampshire. Sid.1-140. ISBN 978-1-903657-
21-8 (£22.00 +porto- natadress http://www.wildguides.co.uk/). 
Mossor pa ak.ermark har kanske inte ront nagot storre intresse i 
Sverige efter Waldheims noggranna studie av akermossorna i Skilne 
(Waldheim, S. 1947. Kleinmoosgesellschaften und Bodenverhaltnisse 
in Schonen. Botaniska Notiser Suppl. 1(1): 1-203). Annorlunda ar det i 
Storbritannien, Schweiz, Tyskland och andra Hinder i Europa. Har har 
vi nu en guide till Brittiska oarnas 86 akermossor. Boken inleds med 
en allman introduktion och sedan foljer en enkel nyckel eller samman
fattande tabell over arterna. Storre delen av boken agnas emellertid 
at beskrivningar, med utmarkta fargbilder pa de fiesta arterna, samt 
illustrationer av olika detaljer av varde for identifiering. Speciellt 
vardefulla ar fargillustrationerna av groddkornen, som finns hos en 
stor andel av de arter som trivs i akermiljoerna. Bokens format ar sa
dant att den latt tas med i falt, och dessutom ar parmarna plastinkladda 
for att verkligen tilla riktigt faltbruk. Nu finns det alltsa inte langre 
nagot giltigt skal att avsta fran att undersoka var svenska akermoss
ftora. Vad har exempelvis hant i Skane sedan Waldheims studier? 

Rosen, S. 2008. Mossa, gront guld i tradgarden. Alit om Tradgard 
11: 66-71. 
I popularpressen hittar man inte sa ofta artiklar av intresse for oss 
mossintresserade. Ett undantag fran 2008 hittar vi i Allt om Trad
gards augusti/septembernummer, dar ett inslag handlar om mossor i 
tradgardar. Har finns visserligen mycket kort information om hur man 
kan gora fOr att bli av med mossan i grasmattan, men storre delen av 
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artikeln ar istallet dedikerad till hur man kan utnyttja mossor som ett 
dekorativt inslag i tradgarden. Nar man ser de vackra bilderna fran en 
del tradgardar forstar man inte att sa manga tradgardsagare hakar upp 
sig pa hur man blir av med "mossa i grasmattan". 

* * * 

Uppsnappat fran varldspressen 

Kristoffer Rylander, Solparksvagen 6, 147 32 Tumba. kristoffer. 
hylander@bredband.net 

Some recent publications across the world are referred to. 

Under denna vinjett refererar jag till nagra subjektivt utvalda veten
skapliga uppsatser som publicerats i internationella tidskrifter den 
senaste tiden. 

Mossor uppvisar disjunkta utbredningsomraden precis som manga . 
andra organismer. For karlvaxter kan det vara slakten som finns pa 
olika kontinenter, men fOr mossor ar det oftast samma slakten, men 
olika arter istallet. Langsam evolution har varit fOrklaringen och det 
stodjs av en studie som analyserat DNA av levermoss-slaktet Lepto
scyphus, dar det verkar som om arterna pa bada sidor om sodra Atlan
ten skiljt sig at for 5.5 miljoner ar sedan (d.v.s. fore Sydamerika och 
Afrika gled isar) men trots detta ar sa morfologiskt likartade att de fOrs 
till samma slakte. 
Devos, N. & Vanderpoorten, A. 2009. Range disjunctions, specia
tion, and morphological transformation rates in the liverwort 
genus Leptoscyphus. Evolution 63: 799-792. 
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Att Higga in mossor pa herbarium kan ha manga olika syften. Nagra 
sydafrikanska forskare utnyttjade att bryologer for hundra ar sedan 
plockat mossor i Kapstaden och lagt in i herbariet. De matte kvave
halterna i bladen och kunde pa sa satt se hur kvavedepositionen okat 
sedan 1950-talet. 
Wilson, D., Stock, W.D. & Hedderson, T. 2009. Historical nitro
gen content of bryophyte tissue as an indicator of increased 
nitrogen deposition in the Cape Metropolitan Area, South Africa. 
Environmental Pollution 157: 938-945. 

For alia Orthotrichum-alskare som ror pa sig over en storre yta an 
vad Nationalnyckeln tacker finns nu en ny nyckel over alia 45 arterna 
Orthotrichum i Europa, Makaronesien, Nord-Afrika och Vli.st-Asien. 
Lara, F., Garilleti, R., Medina, R. & Mazimpaka, V. 2009. A new 
key to the genus Orthotrichum Hedw. in Europe and the Medi
terranean Region. Cryptogamie Bryologie 30: 129-142. 

Langsamt stiger antalet kli.nda mossarter pa Antarktis och li.r nu uppe 
i 111 stycken. Snart kanske det li.r dags for en exkursion? Da kan man 
fa se t. ex. Ditrichum hyalinocuspidatum, det skulle val vara ett coolt 
kryss. Las mer i: 
Ochyra, R., Bednarek-Ochyra, H. & Smith, R.I.L. 2008. New and 
rare moss species from the Antarctic. Nova Hedwigia 87: 457-477. 

Mossornas kemi li.r fOr de fiesta en dold hemlighet. Hur manga av 
Myrinias lli.sare visste t. ex. att foljande kemikalier kan hittas i Brachy
theciastrum velutinum: 4-0-caffeoylquinic, 5-0-caffeoylquinic, api
genin-7-0-glucoside, luteolin och apigenin? 
Jockovic, N. Andrade, P.B., Valento, P. & Sabovljevic, M. 2008. 
HPLC-DAD of phenolics in bryophytes Lunularia cruciata~ 
Brachytheciastrum velutinum and Kindbergia praelonga. Journal 
of the Serbian Chemical Society 73: 1161-1167. 
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Aktuella aktiviteter 
Pa denna plats listar vi kommande hli.ndelser som kan vara av intresse 
for den mossintresserade. For eventuelia forli.ndringar hli.nvisar vi till 
respektive kontaktperson elier till foreningens hemsida: http://www. 
sbf.c.se/MV/. 

Hostexkursion till Vastmanland 
19-20 september 2009 

2009 ars hOstexkursion gar till Vli.stmanland den 19-20 september. 
Exkursionen kommer till storsta delen att hiilias i centrala Bergslagen, 
i trakterna kring Skinnskatteberg. Hli.r ligger Malingsbo-Klotens 
naturreservat, ett stort barrskogsdominerat natur- och friluftsomriide 
pa grli.nsen melian Orebro, Dalarnas och Vli.stmanlands Ian. 

Malingsbo-Kloten li.r in get naturreservat i egentlig mening utan ett 
gammalt naturvardsomriide som ombildats till reservat, nagot som 
innebli.r att omriidet inte li.r opaverkat av mli.nsklig aktivitet. Mer lin 
fyrahundra ars bergsbruk, jordbruk och skogsbruk har satt sina spar 
men li.nnu finns det omriiden med li.ldre skog kvar, dli.r vi hoppas hitta 
manga intressanta mossor. Nagot rikkli.rr och nagon gamma! gruva 
kommer vi ocksa att besoka. 

Vi kommer att bo pa vandrarhemmet Hyttans gard i Riddarhyttan 
(se http://www.hyttansgard.se/ for priser och ytterligare information). 
Mossornas Vli.nner har ett antal platser (melian 18-20 september) re
serverade t.o.m. den 20 augusti, men var och en maste sjalv kontakta 
vandrarhemmet och boka (0222- 130 97; hyttansgard@telia.com). 
Ange att du tillhOr Mossornas Vli.nner samt ev. onskemal (frukost, 
lakan, eget rum etc.). 

Anmli.l ocksa senast den 20 augusti att du tanker delta till Cecilia 
Nilsson (cecilia.nilsson@comhem.se; 031-19 10 88; 0708-76 15 76). 
Meddela liven om du kommer med bil och om du i sa fall kommer att 
ha nagra·Iediga passagerarplatser. 

Projekt Skanes Mossors inventeringslager 
Lli.gret kommer att hiilias vid Immeln 16-21 oktober 2009, se sid. 12. 
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Mossornas Vanners fOrsaljning 

Mikroskoptillbehor 
Objektglas standard (50 st./forp.) 50 kr 
Objektglas med en fordjupning (5 st./forp.) 35 kr 
Objektglas m. tva fordjupningar (5 st./fOrp.) 50 kr 
Tackglas - 18xl8mm (100 st./forp.) 25 kr 
Tackglas - 24x24mm (100 st./forp.) 50 kr 
Tackglas - 24x32mm (100 st./forp.) 75 kr 
Pincett med ytterst fin spets, rak l0.5cm 175 kr 
Pincett med ytterst fin spets, bojd 10.5cm 200 kr 

Losnummer av Myrinia 
Finns endast av vissa argangar. Maila thallingback@hotmail.com och ange 
vilka nummer ni onskar, sa far ni veta om just dessa finns kvar. Pris 15 kr/ex 
Gamla losnummer av Mossomas vanners tidning (fOregangaren till Myrinia) 
finns alla som pdf-filer och kan fas utan kostnad. 

Ovriga skrifter 
Goteborgstraktens mossor (2008), 128 sidor, inkl. CD skiva. 200 kr 
Sotenasets mossor (1998) , Bergqvist & Blomgren, 80 sidor. 140 kr 
Preliminary distribution maps of bryophytes in Northwestern Europe. Tre 
volymer, 50 kr per volym 
Vol. 1. Hepaticae and Anthocerotae (seconded.) 
Vol. 2. Musci (A-I) 
Vol. 3. Musci (J-Z) 

Paketerbjudande 
Goteborgstraktens mossor + Sotenasets mossor = 300 kr 
Goteborgstraktens mossor + Sotenasets mossor + samtliga tre volymer av 
Preliminary distribution maps = 400 kr 

Forsaljningsvillkor 
PORTO: For att forenkla hanteringen anvands ett enhetsporto pa 44 kr per 
fOrsandelse (upp till 2 kg) . 
Gor din bestallning genom att satta in ratt belopp pa Mossomas Vanners 
postgirokonto 13 37 88 - 0. 
Om du har fragor om bestallningen sand dessa till Tomas Hallingback: 
thallingback@ hotmail.com 

GLOM EJ att ange vad bestallningen galler och vart den skall skickas. 

OBS: Till alla inbetalningar utanfor Sverige tillkommer en extra kostnad 
pa 100 Kr for att dels tacka de hoga avgifter som postverket tar fOr utlands
girering dels for det hogre portot. 
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Myrinias redaktion 
Urban Gunnarsson, Avdelningen for Vaxtekologi, Uppsala universitet, 
Norbyvagen 18D, 752 36 Uppsala, urban.gunnarsson@ebc.uu.se 

Kristoffer Rylander, Solparksvagen 6, 147 32 Tumba, 08-420 20 506, 
kristoffer.h y lander@ bred band .net 

Leif Appelgren, Storhaugveien 16A, 4014 Stavanger, Norge, 
0047-5153 22 31, leif.appelgren@ginail.com 

Instruktioner till forfattare 
Eftersom du laser detta har du kanske funderat pa att komma in med ett 
bidrag till Myrinia. Roligt! I Myrinia publiceras alla mojliga typer av 
artiklar, notiser, kaserier m.m. sa nar det galler formema finns det inte sa 
mycket begransningar. 

Skicka ditt alster som en Word-til eller i RTF-format. Skicka filema 
per e-post. Sand bilder och figurer separat, dvs ci monterade i textfilen. 
Figurtexter skrivs separat. Om du inte har tillgang till dator eller e-post 
ar du sjalvklart anda valkommen att skriva i Myrinia (hor av dig till 
redaktionen). 

Borja manuskriptet med titeln pa artikeln, foljt av fOrfattarens/forfattamas 
namn, adress(er) och e-postadress(er). Sedan foljer en kort sammanfattning 
pa engelska (som vi kan skriva om du vill ha hjalp med det). I slutet pa 
artikeln ska eventuell citerad litteratur samlas under rubriken "Referenser". 
Har ska endast finnas sadan litteratur som namns i artikeln och omvant. 
Undvik fOrkortningar. Exempel pa hur referensema ska anges: Hallingback, 
T., Hedenas, L. & Wei bull, H. 2006. Ny checklista fOr Sveriges mossor. 
Svensk Botanisk Tidskrift 100: 96-148. 

Nar mossor namns anges det svenska namnet forst, foljt av det 
vetenskapliga namnet utan komma och parenteser, t.ex . trindmossa 
Myurellajulacea. Bada dessa upprepas yid varje tillnille arten namns. 
Undantag kan dock goras om en artikel handlar om en eller tva arter da 
endast det ena behover anvandas efter den fOrsta gangen. Namnen bor 
folja dem i checklistan 2006 (se ovan). For karlvaxter racker det med 
det svenska namnet. Anvanda inga formateringar och andra finesser i 
ordbehandlingsprogrammet forutom kursivering av vetenskapliga namn. Vi 
forbehaller oss ratten att publicera inkomna manus via internet. 

MYRINIA utges 2 ganger om aret. Alla manuskript skickas till den redaktor 
som star overst (adress ovan). For att fa en mer utfOrlig instruktion besok 
Mossomas Vanners hemsida eller hor av dig till redaktionen. 


