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Mossbilder av Ulf Jansson 

Per Darell 
Rökesvens väg 14, 342 34 Alvesta, per.darell@netatonce.net 

The photographer Ulf Jansson collaborates with Per Darell and 
Tomas Hallingbäck, providing sharp images oj bryophytes. Same oj 
his work is shown here. 

Under många år har fotografen Ulf Jansson samarbetat med Per 
Darell och Tomas Hallingbäck. Mossor är, beroende på sin storlek 
och växtplatser, ofta svåra att fotografera. För att lyfta fram den 
skönhet som finns i mossorna fordras knivskarpa bilder med stort 
skärpedjup. De svårigheter som Per och Tomas ställt Ulf inför har 
krävt många kluriga lösningar för att bland annat fästa mossorna och 
för ljussättning. Fotograferingen görs i Ulfs studio. Några av fotona 
ser du ibland annat i Tomas Hallingbäcks Mossflora, och Sveriges 
Botaniska förenings Vilda växter. 

Figur 1. Rödtandad hättemossa Orthotrichum pu/chellum. Foto: Ulf Jansson. 
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Samarbetet började med att Ulf fotade bladlöss från sin trädgård. Till 
sin förvåning kom det ut små minibladlöss ur ändan på det exemplar 
han fotade. Jungfrufödsel live! Ett foto vi visar här är på strandbronia 
Fossombronia foveolata med sporkapsel där detaljer är hur kapseln 
spricker, sporer och elatärer. Ett annat exempel är cyanobakterier och 
stjärnformade groddkorn hos lerbålmossa Blasia pusilla. Den rika 
variationen på konstruktioner på sporkapslar har också fascinerat 
Ulf. Utrustningen Ulf använder kostar ungefär lika mycket som en 
modern mobiltelefon! 

Figur 2. Pågående jungfrufödsel hos bladlus. Foto: Ulf Jansson. 

2 



Myrinia - 28 ( 1) 

Figur 3. Räffelmossa Aulacomnium palustre med rhizoider Foto: Ulf Jansson 
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Figur 4. Berghättemossa Orthotrichum rupestre. Foto: Ulf Jansson. 
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Figur 5. Lungmossa Marchantia polymorpha; ungt honorgan där nio armar syns. 
Foto: Ulf Jansson. 
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Figur 6. Lungmossa Marchantia polymorpha; äldre honorgan där sporer syns under 
armarna.Foto: Ulf Jansson. 

Figur 7. Strandbronia Fossombronia foveo/ata. Foto: Ulf Jansson. 
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Figur 8. Kollage av mosskapslar. Bland annat visas röd fotmossa Bryoerythrophyllum 
recurvirostrum (uppe t.v.), enbjörnmossa Polytrichum juniperinum (uppe i mitten), 
sotmossa Andreaea rupestris (mitten t .h.), plattsvepemossa Radu/a complanta 
(nere t.v.) och aspmossa Pylaisia polyantha (nere i mitten) Foto: Ulf Jansson. 
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Figur 9. Strandbronia Fossombronia foveo/ata med sprucken sporkapsel med sporer 
och elatärer. Foto: Ulf Jansson. 
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Figur 10. Lerbålmossa 8/asia pusil/a med grodd korn och kolonier av cyanobakterier. 
Foto: Ulf Jansson. 

Figur 11. Lerbålmossa 8/asia pusil/a med flaskliknande organ som bildar gemmae. 
Foto: Ulf Jansson. 
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Figur 12. Vitmossekapsel. Foto: Ulf Jansson. 

Figur 13. Sprängd och full vitmossekapsel. Foto: Ulf Jansson. 
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Mossa - i skog, trädgård och kruka 

Ulrica Nordström 

Ulrica Nordström is the author oja new book an bryophytes and their 
beauty as well as the practical uses oj them. She has collaborated 
with the photographer Henrik Bonnevier. 

Varför ägnar vi i Skandinavien så mycket tid och pengar på att bekämpa 
mossor, dessa vackra och unika marktäckare, i våra trädgårdar? Det 
var en fråga som jag inte kunde sluta tänka på när jag för första 
gången såg ett par ståtligt krökta tallar som sträckte ut sina barrverk 
över en mossbeklädd kulle i en trädgård i Tokyo. Vad ser japanerna i 
mossorna som inte vi ser? Letandet efter svaren på dessa frågor och en 
önskan om att fler ska upptäcka mossornas skönhet och mångfacilitet 
resulterade i boken "Mossa - i skog, trädgård och kruka" (2018). 

Figur 1. Mjuka mosskuddar vid en liten sjö i den berömda mossträdgården 
Saiho-ji i Kyoto.Foto: Henrik Bonnevier. 
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Under arbetet med boken har jag och fotograf Henrik Bonnevier 
åkt till platser där mossor är allt annat än osynliga för människan. Vi 
har besökt trädgårdar i Japan och USA där mossornas närvaro slagit 
oss med häpnad. Vi har pratat med människor som på olika sätt har en 
relation till mossor. Några studerar dem, andra använder sig av dem 
i sitt hantverk och skapande. De har delat med sig av värdefulla tips 
och kunskap om hur vi kan studera mossor och använda dem i olika 
trädgårds- och hantverksprojekt. 

Många jag träffat har svårt att sätta fingret på exakt vad det är som 
är så fantastiskt med mossor. Vissa pratar om dem som representanter 
för tidens gång, mjukhet, natur och stabilitet. Andra om deras lekfulla 
varierande former, strukturer och färger, om deras förmåga att breda 
ut sig och leva på platser där få andra växter klarar sig. 

Figur 2. I "Forest of Wisdom" utanför Komatsu odlar man mossa från torkade blad 
och sporer. Det tar ungefär 2 år för ett tjockt mosstäcke att växa till sig. Foto: 
Henrik Bonnevier. 
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Boken "Mossa" är inte en fältbok. Det är en hyllning till mossor 
som riktar sig till trädgårds- och växtintresserade, både nybörjare och 
inbitna, som är nyfikna på mossornas unika egenskaper och praktiska 
användbarhet. Förhoppningsvis finns det även något nytt för er som är 
experter på mossor i fält att upptäcka. 

Figur 3. Heisen-ji Hakusan på Honshus västkust är en magnifik mossträdgård. De 
mest spridda arterna här är hinoki-goke Pyrrhobryum dozyanum, en specifik art i 
Japan, flätmossan Hypnum formianum, dansk blåmossa Leucobryumjuniperoideum 
och praktmossan Plagiomnium acutum. Foto: Henrik Bonnevier. 
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Hur många arter av sidenmossor 
(Plagiothecium) kan egentligen 
urskiljas morfologiskt i Skåne? 

Torbjörn Tyler 
Botaniska Museet, Biologiska Institutionen, Lunds Universitet, Box 117,221 00 

Lund, Sverige, torbjorn.tyler@biol.lu.se, ORCID: 0000-0002-7886-7603 

[How many species oj Plagiothecium (Plagiotheciaceae, Bryophyta) 
can be morphologically recognized in S Scandinavia?J The results 
oja morphometric multivariate analyses based an 18 gametophytic 
characters and 145 specimensfrom S Sweden, in addition ta published 
descriptions oftaxa, oj members ofthe 'Plagiothecium denticulatum
nemorale complex' is presented and discussed. Based an PCAs 
and ANOVAs, it is concluded that no more than five species are 
morphologically distinguishable in the material analysed, mutually 
differentiated by 6- 11 characters, viz P. cavifolium, P. denticulatum 
(excluding var. undulatum = P. ruthei), P. laetum (including P. 
curvifolium), P. ruthei, and P. succulentum (including P. nemorale). 
A diagnostic key ta the accepted species based an the character 
ranges observed in the material analysed is provided. The analysis 
is inconclusive as far as P. platyphyllum is concerned since only few 
specimens possibly belonging ta this taxan were available and the 
published descriptions are incongruent. 

Inledning 

Sidenmossorna i släktet Plagiothecium hör till de vanligaste och 
mest välkända mossorna i det nordiska skogslandskapet. Detta 
till trots så är det inte alls lätt att identifiera arterna i släktet. Detta 
eftersom de artskiljande karaktärerna nästan enbart utgörs av relativa 
storlekskaraktärer och det är svårt att uppfatta någon tydlig gräns 
mellan arterna i dessa egenskaper. De enda undantagen utgörs väl 
egentligen av vågig sidenmossa P. undulatum och alsidenmossa P. 

latebricola vilka av vissa författare ibland t.o.m. brutits ut som egna 
släkten eller undersläkten (Huttonen m.fl. 2013). Att merparten av de 
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nordiska arterna är taxonomiskt problematiska framgår bland annat 
av att Smith (2004) valde att sammanföra dem under beteckningen 'P. 
denticulatum-nemorale-komplexet'. Antalet arter som erkänns inom 
detta artkomplex varierar mellan 6 och 11 i moderna floror från Norden 
och Nordvästeuropa (Nyholm 1954-1969, Lewinsky 1974, Smith 
2004, Hedenäs et al. 2014, Hallingbäck 2016) och vilka karaktärer 
som anges skilja arterna åt varierar också påtagligt mellan olika 
floror. Framför allt trindsidenmossa P. cavifolium, lundsidenmossa P. 
nemorale och praktsidenmossa P. succulentum uppfattas ibland som 
tveksamt skilda eller som en och samma art (t.ex. Hemerik 1989, Smith 
2004), men även klosidenmossa P. curvifolium och vedsidenmossa 
P. laetum beskrivs ibland som oklart skilda (t.ex. Smith 2004) och 
sumpsidenmossa P. ruthei behandlas i de senaste svenska flororna 
enbart som en varietet av skogssidenmossa P. denticulatum (Hedenäs 
m. fl. 2014, Hallingbäck 2016). Flera av dessa taxa förkommer dessutom 
även i Nordamerika och där behandlar Ireland (1986) klosidenmossa 
och vedsidenmossa som synonymer och anger att dessa tillsammans 
ibland är svåra att skilja från skogssidenmossa, och trindsidenmossa, 
lundsidenmossa och praktsidenmossa anses allmänt som synonyma i 
Amerika (Smith 2004). 

Evolution och släktskapsförhållanden i släktet sidenmossor 
har studerats upprepade gånger baserat på såväl morfologiska som 
molekylära data (Arikawa & Higuchi 1999, Pedersen & Hedenäs 2001 
& 2002, Huttunen et al. 2013, Wynns & Lange 2014, Wynns et al. 
2017). Dessa studier har entydigt visat att släktet så som det avgränsas 
i dag är en naturlig monofyletisk enhet och det har klargjorts 
såväl hur släktet förhåller sig till andra släkten som ungefär vilka 
huvudgrupper/sektioner av arter som går att urskilja inom släktet. 
Men även i de mest omfattande undersökningarna baserade på DNA 
markörer från både plastiderna och kärngenomet framstår flera av 
arterna i P. denticulatum- nemorale-komplexet som problematiska 
eller med oklara inbördes släktskapsförhållanden. Dessutom finns 
det indikationer på att hybridisering och introgression mellan arterna 
kan vara anledningen till att deras släktskapsförhållanden inte gått att 
klarlägga (Wynns et al. 2017). Wynns (2017) drar slutsatsen att mycket 
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taxonomiskt arbete ännu återstår för arterna inom respektive sektion 
av släktet, och så i synnerhet inom skogssidenmossa i vid bemärkelse. 

I Skåne pågår en landskapsomfattande inventering av mossfloran 
(Tyler m.fl. 2014) och som en del i detta projekt samlas stora 
mängder beläggsexemplar in från alla olika miljötyper och över 
hela landskapet. Detta relativt förutsättningslöst insamlade material 
utgör ett idealiskt forskningsmaterial för den som vill klargöra de 
morfologiska gränserna och variationen mellan och inom olika 
mossarter. Dessutom är Skåne beläget på gränsen mellan den 
nemorala och den boreonemorala vegetationszonen i Europa och är ett 
geomorfologiskt mycket variationsrikt landskap som omfattar såväl 
kustnära slättområden på kalkberggrund som mer höglänta horstar 
med övervägande gråstensberggrund och starkt sura jordlager. Detta 
borgar för en artrik mossflora där de flesta såväl mellaneuropeiska 
som nordiskt boreala arter är representerade. 

Mot denna bakgrund var mitt syfte med denna undersökning att 
utnyttja det material som samlats in under projekt Skånes Mossor 
för att med hjälp av morfometriska analyser och multivariat statistik 
klargöra vilka och hur många arter av sidenmossor som går att urskilja 
med hjälp av morfologiska gametofytkaraktärer. Material av alla taxa 
som uppgivits förekomma i Skåne inkluderades i studien, förutom 
de taxonomiskt oproblematiska vågig sidenmossa och alsidenmossa, 
vilket innebär att alla arter kända från nordvästra Europa utom 
hårsidenmossa P. piliferum kom att omfattas. 

Utöver gametofytkaraktärer så har vissa författare ansett att 
kapselkaraktärer är användbara för att skilja de aktuella arterna åt (t.ex. 
Smith 2004), men jag valde att här helt bortse från kapselkaraktärer. 
Detta dels eftersom sporkapslar endast finns hos en mindre del av de 
insamlade beläggen ( och kanske bara hos vissa taxa), dels därför att 
sporkapslarna representerar en annan generation än gametofyterna 
i samma insamling och kan antas vara genetiskt skilda från dessa 
(eller t.o.m. resultatet av hybridisering) vilket gör det problematiskt att 
inkludera både gametofytiska och sporofytiska karaktärer i samma 
statistiska analys. 
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Material och Metoder 

Min studie baseras på mätningar av 145 herbarieexemplar. Samtliga 
exemplar utom ett par av bäcksidenmossa P. platyphyllum (se vidare 
nedan) är insamlade i Skåne under projekt Skånes Mossor (Tyler m.fl. 
2014) och förvaras tillsvidare i projektets eget herbarium, separat i 
Botaniska Museet i Lund. En delmängd insamlingar av alla taxa som 
urskilts av projektets inventerare valdes ut (18-25 exemplar av var och 
en av P. cavifolium, P. curvifolium, P. denticulatum var. denticulatum, 
P. denticulatum var. undulatum (= P. ruthei) och P. laetum och 34 
exemplar av P. succulentum s. lat. [inklusive P. nemorale som de flesta 
inventerarna valt att inte urskilja särskilt]). För de taxa där det fanns 
mycket material att välja på valdes exemplar som samlats in av olika 
inventerare i olika miljötyper och från så olika delar av landskapet 
som möjligt. Det enda exemplar från projektet som identifierats som 
bäcksidenmossa P. platyphyllum inkluderades också, men för att 
kunna utvärdera även denna sällsynta art kompletterades detta med 
fem äldre insamlingar från andra delar av Sverige och Finland från 
museets samlingar. 

Förutom de mätdata som samlades in från de 145 herbarie
exemplaren samlade jag in motsvarande data från de publicerade 
beskrivningarna och illustrationerna hos Lewinsky (1974) och 
Smith (2004) och dessa utnyttjades som idealiserade "ankare" i de 
statistiska analyserna. I de fall de publicerade beskrivningarna 
angav ett spann för någon karaktär användes medelvärdet mellan de 
angivna extremvärdena. Om, men endast om, beskrivningarna inte 
gav någon information gjordes istället mätningar på illustrationerna i 
publikationerna. 

Arton gametofytiska karaktärer (Tabell 1) ingick i analysen och 
mättes på ett välutvecklat men f.ö. slumpmässigt utvalt skott från vart 
och ett av de 145 herbarieexemplaren. Karaktärerna valdes så att de 
skulle vara potentiellt ontogenetiskt och arkitektoniskt oberoende 
och inte bara återspegla mossans storlek eller allmänna "frodighet". 
Samtliga karaktärer som av Nyholm (1954- 1969), Lewinsky (1974), 
Smith (2004) eller Hedenäs et al. (2014) framhålls som artskiljande 
inkluderades och till dessa lades några karaktärer som är lätta att mäta 
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och som är artskiljande i andra grupper av pleurokarpa bladmossor. 
Alla mätningar gjordes mitt på ett ogrenat skott (ett års tillväxt). För 
de flesta karaktärer studerades först flera blad eller skott i insamlingen 
och sedan gjordes mätningarna på ett enda skott eller blad som 
framstod som representativt för insamlingen som helhet. Mätbara 
karaktärer mättes under mikroskop i millimeter eller mikrometer 
med hjälp av ett kalibrerat mätokular, medan icke-mätbara karaktärer 
uppskattades på en godtycklig fyrgradig skala (0-3). 

Tabell 1. Gametofytiska karaktärer som ingick i den morfometriska analysen. Inom 
hakparentes anges karaktärens bidrag ("loading") till den första och andra axeln i 
PCA ordinationen baserad på alla data som ingick i studien (jmf. Figur 1 & 5). 

1. Bladskrumpnad/vridning vid torkning: 0 = oförändrad vid torkning, 1 = svagt 
skrumpen, 2 = stark skrumpen och± skruvad. [0.28; 0.28] 

2. Antal blad/cm som pekar ± framåt (snarare än utåt) i förhållande till skottets 
stam. [0.14; -0.44] 

3. Bladspetsens böjning i förhållande till resten av bladskivan: -1 upp-/utböjd, 0 = 
plan, 1 = svagt böjd mot substratet, 2 = starkt böjd mot substratet. [-0.29; 0.05] 

4. Bladens kupighet: 0 = plana, I = svagt kupiga, 2 = starkt kupiga men ej 
längsveckade eller uppsprickande, 3 = starkt kupiga och vid utplattning 
längsveckade eller uppsprickande. [0.20; -0.34] 

5. Antal tvärvågor per blad. [-0.04; 0.34] 
6. Antal tänder längs bladkanten på var sida om bladspetsen. [-0.14; 0.26] 
7. Bladens spetscell, längd/bredd. [0.10; -0.04] 
8. Rothårsinitialer i bladspetsen: 0 = saknas, 1 = finns . [0.07; 0.07] 
9. Bladlängd (mm). [0.38; 0.19] 
10. Blad längd/bredd. [-0.16; 0.06] 
11. Bladsymmetri mätt som bredden av den smalare bladhalvan dividerat med 

bredden av den bredare bladhalvan (bladhalva definierad av en rak linje från 
bladspetsen till bladnervens bas). [0.33; -0.22] 

12. Den längsta bladnervens längd i förhållande till hela bladets längd. [0.19; 0.19] 
13. Den kortare bladnervens längd i förhållande till den längre bladnervens längd. 

[0.12; 0.04] 
14. Bladcellernas bredd (mitt emellan nerven och bladkanten i bladets bredaste del). 

[0.44; 0.19] 
15. Bladcellernas längd i förhållande till deras bredd. [-0.39; -0.16] 
16. Antal celler i bredd i den på stammen nedlöpande bladkanten. [-0.12; 0.40] 
17. Längd/bredd på av den andra cellen räknat från bladbasen i den yttersta raden av 

den på stammen nedlöpande bladkanten. [-0.01 ; -0.26] 
18. Pigmentering hos cellerna i den på stammen nedlöpande bladkanten. 0 = alla 

celler färglösa, utan kloroplaster, 1 = celler bleka, med få kloroplaster, 2 = celler 

gröna, med lika många kloroplaster som övriga bladceller. [0.23; -0.08] 
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Innan några statistiska analyser genomfördes bestämdes alla 
exemplar (baserat på de uppmätta karaktärerna) till någon av de åtta 
arter av släktet som accepterades av Lewinsky (1974) baserat på 
hennes bestämningsnyckel. 

Eftersom det inte är säkert att det är samma karaktärer som 
är viktiga för att skilja mellan olika artgrupper som de som 
är användbara för att skilja enskilda arter inom artgrupperna 
gjordes de statistiska analyserna i två steg. Först gjordes en 
principalkomponentanalys (PCA) baserat på en helt normaliserad 
korrelationsmatris omfattande alla insamlade data (alla exemplar av 
alla arter + "ankarna" från litteraturen) och resultatet åskådliggjordes 
som ett tvådimentionellt ordinationsdiagram. Baserat på denna första 
ordination fördelades sedan exemplaren på tre huvudgrupper för 
vilka principalkomponentanalysen upprepades var för sig. Baserat 
på dessa senare tre analyser avgjordes vilka arter som gick att 
urskilja och vid behov ombestämdes exemplaren så att exemplaren 
av varje art, tillsammans med respektive "ankare" från litteraturen, 
kom att vara så väl åtskilda som möjligt i ordinationsdiagrammen. 
Dessa slutgiltiga artbestämningar projicerades sedan på det första 
ordinationsdiagrammet (omfattande samtliga exemplar och arter). 
Vidare undersöktes den eventuella statistiska skillnaden mellan 
de nu definitivt avgränsade arterna för alla karaktärer med hjälp 
av variansanalys (ANOVA) och parvisa signifikanstester (Tukeys 
post hoc test). Resultaten sammanställes som tabeller över alla 
accepterade arter med extremvärden (exklusive de två mest extrema 
för varje art) och medelvärden för alla karaktärer och resultaten av 
signifikanstesterna. Alla statistiska analyser gjordes i programmet 
PAST version 3.04 för Mac OS (Hammer et al. 2001). 

Resultat och Diskussion 

I den första ordinationsanalysen förklarade de två axlarna i 
diagrammet 21% respektive 15% av den totala variansen i datasetet. 
Även om de inte kan sägas vara fullt separerade så är det ändå 
i diagrammet (Figur 1) fullt möjligt att urskilja fyra grupper av 
exemplar vilka stämmer något så när överens med de arter som 
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exemplaren bestämts till baserat på nyckeln hos Lewinsky (1974). 
I vilken utsträckning de olika uppmätta karaktärerna bidragit till de 
två axlarna i ordinationsdiagrammet framgår av Tabell 1; bladlängd, 
cellbredd och förhållandet mellan cellernas längd och bredd var de 
viktigaste karaktärerna bakom x-axeln medan bladens riktning i 
förhållande till stammen, bladens kupighet och bredden på den på 
stammen nedlöpande bladbasen var de viktigaste karaktärerna 
för y-axeln. Om att man accepterar att enstaka exemplar blivit 
felbestämda så kan man konstatera att exemplar av praktsidenmossa, 
lundsidenmossa och bäcksidenmossa konsekvent fick höga värden på 
x-axeln och nära noll på y-axeln. Exemplar av trindsidenmossa fick 
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Figur 1. Ordinationsdiagram (PCA) baserad på 18 morfologiska karaktärer hos 
145 skånska insamlingar av sidenmossor bestämda enligt nyckeln hos Lewinsky 
(1974) samt två idealiserade "ankare" för varje art baserade på beskrivningarna hos 
Lewinsky (1974) och Smith (2004). Gult= trindsidenmossa Plagiothecium cavifolium, 
rött= praktsidenmossa P. succulentum, orange= lundsidenmossa P. nemora/e, lila 
= bäcksiden mossa P. platyphyllum, mörkgrön= sumpsidenmossa P. ruthei, ljusgrön 
= skogssidenmossa P. denticu/atum, ljusblå = vedsidenmossa P. /aetum, mörkblå = 
klosidenmossa P. curvifolium; + = Lewinsky ankare, X= Smith ankare. 
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också höga värden på x-axeln men mer negativa värden på y-axeln. 
Exemplar av klosidenmossa och vedsidenmossa däremot fick låga 
(negativa) värden på x-axeln medan exemplar av skogsidenmossa och 
sumpsidenmossa i allmänhet fick värden nära 0 på x-axeln men höga 
(positiva) värden på y-axeln. I den senare gruppen gick det att se en 
viss separation mellan skogsidenmossa och sumpsidenmossa, medan 
praktsidenmossa och lundsidenmossa var helt blandade. Likaså 
framstod klosidenmossa och vedsidenmossa som helt oskiljbara 
i denna analys (Figur 1). Med undantag för bäcksidenmossa enligt 
Smith (2004), placerade sig de idealiserade ankare som hämtats från 
litteraturen tillsammans med de verkliga exemplaren av respektive 
art. Det skall dock påpekas att även om överlappet mellan de fyra 
huvudgrupperna var minimalt i denna analys så fanns det inga 
uppenbara tydliga gränser mellan grupperna så hade jag inte haft 
bestämningarna enligt Lewinsky (1974) och hennes artbegrepp att 
utgå ifrån så hade resultatet varit svårtolkat. 

Resultatet av den separata ordinationsanalysen på de exemplar som 
placerade sig i den nedre högra delen i den första analysen (Figur 
1), d.v.s. alla exemplar och ankare som bestämts till trindsidenmossa, 
lundsidenmossa och bäcksidenmossa, alla utom två exemplar av 
praktsidenmossa, plus ett fåtal exemplar som bestämts till andra 
arter baserat på Lewinsky (1974), framgår av Figur 2. I denna 
ordination förklarade x-axeln 22% och y-axeln 13% av den totala 
variansen i datasetet. Alla exemplar bestämda till trindsidenmossa 
och de båda ankarna för denna art hamnade alla i den nedre delen 
av detta ordinationsdiagram medan exemplar av lundsidenmossa 
och praktsidenmossa generellt placerade sig i den övre delen så att 
separationen mellan dessa två grupper blev nästan fullständig. Inom 
gruppen med lundsidenmossa och praktsidenmossa placerade sig 
ungefär hälften av exemplaren av lundsidenmossa och ankarna för 
denna art något lägre på y-axeln än exemplaren och ankarna för 
praktsidenmossa, men den andra hälften av exemplaren som bestämts 
till lundsidenmossa var helt blandade med de av praktsidenmossa. 
Dessutom var den totala variationen inom gruppen lundsidenmossa/ 
praktsidenmossa tydligt mindre än inom trindsidenmossa. De 
två exemplar som bestämts till bäcksidenmossa eftersom de hade 
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rothårsinitialer i bladspetsarna, de två ankarna för bäcksidenmossa, 
samt ett exemplar som bestämts till skogsidenmossa fick alla positiva 
värden på y-axeln, men Lewinskys ankare för bäcksidenmossa 
placerade sig närmare exemplaren av trindsidenmossa än de som 
bestämts till bäcksidenmossa. Således kan man från denna analys 
dra slutsatsen att trindsidenmossa är morfologiskt urskiljbar i det 
undersökta materialet, medan lundsidenmossa och praktsidenmossa 
knappast går att hålla isär om man inte väsentligt förändrar tidigare 
författares avgränsning av dessa arter. Att de bägge senare arterna är 
omöjliga att hålla isär var även den slutsats som Hemerik (1989) drog 
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Figur 2. Ordinationsdiagram (PCA) baserad på 18 morfologiska karaktärer 
hos exemplar som i tidigare analys (Figur 1) identifierats som Plagiothecium 
cavifolium/nemora/e/succulentum/platyphyllum och först bestämda enligt nyckeln 
hos Lewinsky (1974), samt två idealiserade "ankare" för varje art baserade på 
beskrivningarna hos Lewinsky (1974) och Smith (2004). Svart= trindsidenmossa 
P. cavifolium, rött = praktsidenmossa P. succulentum, orange = lundsidenmossa 
P. nemora/e, blå = bäcksidenmossa P. platyphyllum, liten svart punkt = annan 
art i släktet; + = Lewinsky ankare, X = Smith ankare. Exemplar som accepterats 
som trindsidenmossa eller praktsidenmossa, och de som möjligen kan tillhöra 
bäcksidenmossa är inringade med "convex hulls". 
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baserat på en omfattande morfometrisk analys av material insamlat i 
Nederländerna. Trindsidenmossa förefaller dessutom vara ekologiskt 
skild från lundsidenmossa/praktsidenmossa då nästan alla exemplar 
av den förra samlats in på mineraljord medan de senare oftast samlats 
på sten eller bark. 

Vad gäller bäckisdenmossa så är det tveksamt om det går att 
dra några slutsatser baserat på denna undersökning. Det som kan 
konstateras är att beskrivningarna av arten hos Lewinsky (1974) och 
Smith (2004) inte stämmer helt överens med varandra och som framgår 
av ordinationsdiagrammet (Figur 2) skiljer sig bägge dessa "ankare" 
påtagligt från alla verkliga exemplar som ingick i det analyserade 
materialet. Det är således osäkert om bäcksidenmossa så som den 
uppfattats av Lewinsky och Smith alls finns med bland de undersökta 
exemplaren. Både Lewinsky (1974) och Smith (2004) understryker 
att bäcksidenmossa utmärks av förekomsten av rothårsinitialer i 
bladspetsarna och fintandade (ej helbräddade) bladkanter, men de två 
exemplar med rothårsinitialer som ingick i mitt material hade antingen 
helbräddade blad eller bara en enstaka tand nedom spetsen. Detta 
trots att jag inkluderat fem exemplar från museets samlingar som 
inte var från Skåne och som av tidigare experter (bl.a. Elsa Nyholm) 
bestämts till bäcksidenmossa. Det förefaller alltså antingen som om 
de beskrivningar av bäcksidenmossa som ges av Lewinsky (1974) och 
Smith (2004) är osäkra/felaktiga, eller så är denna art ytterst sällsynt 
eller saknas i Sverige. Anmärkningsvärt är också att både i den 
första ordinationsanalysen (Figur 1) och i de uppmätta karaktärerna 
(Tabell 2) framstår de exemplar som möjligen är bäcksidenmossa 
som intermediära mellan praktsidenmossa och sumpsidenmossa 
och mönstret skulle kunna tolkas som att dessa exemplar utgör 
hybrider mellan de båda senare arterna eller bara är morfologiskt 
avvikande exemplar av någon av dem. I genetiska analyser har 
dock just praktsidenmossa och sumpsidenmossa framstått som väl 
skilda och endast relativt avlägset besläktade (jmf. Wynns 2017). 
Uppenbart kan frågan om bäcksidenmossans arträtt och karaktärer 
endast utredas genom analys av ett mer omfattande material som 
inkluderar typmaterialet för artnamnet. Det förtjänar också att 
påpekas att medan både Lewinsky (1974) och Smith (2004) skriver att 
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förekomst av rothårsinitialer i bladspetsen är en karaktär som är unik 
för bäcksidenmossa så anger Hedenäs m. fl. (2014) i Nationalnyckeln 
att rothårsinitialer också kan förekomma hos lundsidenmossa. I 
Finland har bäcksidenmossans ekologi och utbredning varit föremål 
för en särskild studie (Fagersten 1998) och där konstateras det att 
bäcksidenmossa uteslutande växer i källpåverkade miljöer och enbart 
i den östra delen av landet vilket Fagersten (1998) tolkar som att 
bäcksidenmossa skulle vara en senglacial relikt i Norden, något som 
borde göra det än mindre sannolikt att den även förekommer i Sverige 
och Norge. 

I den separata ordinationsanalysen för de exemplar som fick negativa 
värden på x-axeln i den första analysen (Figur 1), d.v.s. alla exemplar 
utom ett som bestämts till klosidenmossa eller vedsidenmossa med 
hjälp av nyckeln i Lewinsky (1974) plus ett fåtal exemplar som nycklat 
ut som antingen praktsidenmossa eller skogssidenmossa, förklarade 
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Figur 3. Ordinationsdiagram (PCA) baserad på 18 morfologiska karaktärer hos 
exemplar som i tidigare analys (Figur 1) identifierats som Plagiothecium curvifolium/ 
/aetumoch först bestämda enligt nyckeln hos Lewinsky (1974), samt två idealiserade 
"ankare" för varje art baserade på beskrivningarna hos Lewinsky (1974) och Smith 
(2004). Rött= vedsiden mossa P. /aetum, svart= klosidenmossa P. curvifolium, liten 
svart punkt= annan art i släktet;+= Lewinsky ankare, X= Smith ankare. 
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x-axeln 21% och y-axeln 12% av den totala variansen i datasetet. 
Resultatet (Figur 3) visar inga tydligt urskiljbara grupperingar alls 
och exemplar som bestämts till klosidenmossa och vedsidenmossa 
placerar sig blandade över nästan hela diagrammet. Dessutom hamnar 
de fyra ankarna för båda arterna nära varandra i den nedre delen 
av diagrammet vilket indikerar att ankarna/litteraturuppgifterna 
för de båda arterna faktiskt är mer inbördes lika varandra än vad 
de liknar de flesta skånska exemplaren. Således tycks denna analys 
visa att klosidenmossa och vedsidenmossa är omöjliga att skilja åt 
baserat på gametofyternas morfologi. Det har tidigare föreslagits 
att sporkapslarnas form och krökning skulle kunna användas för att 
skilja dessa arter åt (t. ex. Smith 2004), men redan lreland (1969) kom 
fram till att de olika sporofytiska och gametofytiska karaktärer som 
använts för att skilja arterna ofta varierar oberoende av varandra och 
senare behandlade han dem som synonymer i den nordamerikanska 
mossfloran (Ireland 1986, 2014). Så länge inga andra karaktärer kan 
hittas som tydligt skiljer dessa taxa åt är det således rimligast att 
betrakta dem som synonymer även i Europa. 

I den separata ordinationsanalysen för de exemplar som fick 
positiva värden på y-axeln och värden nära noll på x-axeln i den 
första analysen (Figur 1), av vilka alla utom ett exemplar bestämts 
till antingen skogssidenmosa eller sumpsidenmossa baserat på 
nyckeln hos Lewinsky (1974), förklarade x-axeln 15% och y-axeln 
12% av den totala variansen i datasetet. I ordinationsdiagrammet 
(Figur 4) placerade sig alla exemplar utom ett som bestämts till 
skogsidenmossa tillsammans med ankarna för denna art till vänster 
om en grupp bestående av alla exemplar utom ett som bestämts till 
sumpsidenmossa. Således kan man dra slutsatsen att även om det 
inte syns någon tydlig separation mellan dessa båda grupperingar 
så stämmer de resultat man får från ett fåtal nyckelkaraktärer hos 
Lewinsky (1974) till mer än 90% med en ordinationsanalys baserad 
på ett betydligt större antal karaktärer. Skogssidenmossa och 
sumpsidenmossa förefaller således rimligt väl avgränsade och bör 
kunna urskiljas som två arter. Ett sådant urskiljande strider mot 
uppfattningen hos Hedenäs m.fl. (2014) och den senaste checklistan 
över Sveriges mossor i vilken sumpsidenmossa inte erkänns mer än 
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som en varietet av skogssidenmossa. Min egen erfarenhet av dessa 
arter i Skåne är dock att de är ekologiskt ganska väl skilda och detta 
stöds även av materialet för denna studie där nästan alla exemplar 
som placerar sig som sumpsidenmossa är samlade på förna eller dy 
i fuktiga och ofta även tidvis översvämmade miljöer medan de som 
placerar sig som skogssidenmossa är från olika substrat (sten, ved, 
bark, jord) men alltid från väldränerade miljöer. 
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Figur 4. Ordinationsdiagram (PCA) baserad på 18 morfologiska karaktärer hos 
exemplar som i tidigare analys (Figur 1) identifierats som P. denticu/atum/ruthei och 
först bestämda enligt nyckeln hos Lewinsky (1974), samt två idealiserade "ankare" 
för varje art baserade på beskrivningarna hos Lewinsky (1974) och Smith (2004). 
Svart = skogssidenmossa P. denticu/atum, rött = sumpsidenmossa P. ruthei, liten 
svart punkt= annan art i släktet;+= Lewinsky ankare, X= Smith ankare. Exemplar 
som accepterats som skogssidenmossa och sumpsidenmossa är inringade med 
"convex hulls". 
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I Figur 5 visas hur de fem arter som förefallit urskiljbara baserat 
på den andra omgången ordinationsanalyser placerar sig i det första 
ordinationsdiagrammet där alla exemplar av samtliga arter analyserades 
samtidigt. Med undantag för skogsidenmossa och sumpsidenmossa 
som överlappar något upptar alla fem arterna unika, om än nära 
angränsande, ytor i detta diagram. Det kan också konstateras att 
mönstret som syns i denna ordination baserat enbart på morfologiska 
karaktärer stämmer väl överens med det släktträd baserat på DNA
karaktärer som konstruerats av Wynns & Lange (2014) och i vilket 
lundsidenmossa, praktsidenmossa och trindsidenmossa tillsammans 
bildar en gren på trädet, skogsidenmossa och sumpsidenmossa sitter 
på en annan gren och klosidenmossa och vedsidenmossa tillsammans 
bildar en tredje gren. 
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Figur 5. Ordinationsdiagram (PCA) baserad på 18 morfologiska karaktärer hos 
145 skånska insamlingar av sidenmossor med de fem accepterade arterna 
samt exemplar som möjligen skulle kunna höra till bäcksidenmossa inringade 
med "convex hulls". Rött = praktsidenmossa Plagiothecium succulentum, gult 
= trindsidenmossa P. cavifolium, blå = vedsidenmossa P. /aetum, ljusgrön = 
skogssidenmossa P. denticu/atum, mörkgrön= sumpsidenmossa P. ruthei, streckat 
lila = möjligen bäcksiden mossa P. platyphyflum. 
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Om man accepterar fem arter i det material som jag analyserat samt 
de artbestämningar som framgått av ordinationsdiagrammen så visar 
en variansanalys (ANOVA) att 15 av de 18 studerade karaktärerna 
skiljer sig signifikant mellan arterna (Tabell 2). Endast förekomst 
av rothårsinitialer i bladspetsen - en karaktär som bara fanns hos 
enstaka exemplar och som därför är svår att analysera statistiskt - och 
den relativa längden av bladnerven och dess bägge grenar förefaller 
helt oanvändbara som karaktärer för att skilja arterna åt. Emellertid 
finns det överlapp i arternas variationsbredd för nästan alla karaktärer 
vilket visar att man måste ta hänsyn till flera karaktärer samtidigt för 
att få en säker artbestämning och kanske kan vissa exemplar över 
huvud taget inte identifieras. Baserat på de parvisa signifikanstesterna 
så är det flest karaktärer (11 stycken) som skiljer skogsidenmossa och 
praktsidenmossa, medan endast sex karaktärer vardera skiljer de bägge 
artparen skogsidenmossa/sumpsidenmossa och praktsidenmossa/ 
trindsidenmossa. 

Figur 6. Skogssidenmossa Plagiothecium denticu/atum. Foto: Staffan Nilsson. 

28 



Myrinia - 28 ( 1) 

Tabell 2. Medelvärden och extremvärden (efter uteslutning av de två mest extrema 
värdena för varje art) för de 18 analyserade bladkaraktärerna hos de 5 accepterade 
arterna, samt resultat av variansanalys (ANOVA; (* = p < 0.05, ** = p < 0.01, *** 

= p < 0.001) och parvisa signifikanstester (Tukeys test; medelvärden markerade 
med olika små bokstäver är signifikant skilda med p < 0.05). Mer detaljer kring 
karaktärerna återfinns i Tabell 1. 

\ P. laetum P. denticulatum P. ruthei P. cavifolium P. succulentum p 

N 46 25 20 21 30 

1. Skrumpning (0-) 0.05 (-1) (0-) 0.3 (-1) (I-) 1.5 (-2) (0-) 0.29 (-1) (0-) 1.2 (-2) *** 
a a b a b 

2. Riktning (0-) 3.2 (-7) (0-) 1.4 (-4) (0-) 0.85 (-4) (5-) 7.9 (-12) (I-) 3.9 (-8) *** 
C b a d C 

3. Spetskrökning (0-) 0.83 (-2) (0-) 0.28 (-1) (0-) 0.02 (-0) (-1-) -0.4 (-0) (-0.5-) -0.02 (-0) *** 
C b b a a 

4. Kupighet (0-) 0.09 (-1) (0-) 0.02 (-0) (0-) 0.03 (-0) (I-) 1.7 (-3) (0-) 0.23 (-1) *** 
a a a b a 

5. Vågighet (0-) 0.07 (-1) (0-) 0.24 (-2) (0-) 0.83 (-2) (0-) 0 (-0) (0-) 0 (-0) *** 
a a b a a 

6. Tandning (0-) 0.76 (-3) (0-) 2.1 (-4) (0-) 0.95 (-2) (0-) 0.29 (-1) (0-) 0.07 (-1) *** 
ab C b ab a 

7. Spetscellslängd (2.8-) 4.5 (-6.7) (2.2-) 3.8 (-5.2) (3.5-) 4.7 (-6.3) (3.3-) 4.5 (-5.4) (3.8-) 5.2 (-8.0) *** 
ab a b ab b 

8. Rothårsinitialer (0-) 0 (-0) (0-) 0 (-0) (0-) 0.05 (-0) (0-) 0 (-0) (0-) 0 (-0) n.s. 

9. Längd (mm) (0.95-) 1.5 (-2.0) (1.3-) 1.7 (-2.2) (2.0-) 2.3 (-2.9) (1.3-) 1.9 (-2.7) (1.8-) 2.5 (-3.1) *** 
a b C b C 

I 0. Längd/bredd (2.0-) 2.5 (-3.0) (1.9-) 2.4 (-2.7) (2.0-) 2.5 (-2.9) (1.8-) 2.2 (-2.7) (1.9-) 2.4 (-2.9) ** 
b ab b a ab 

Il. Symmetri (0.27-) 0.39 (-0.48) (0.35-) 0.40 (-0.45) (0.31-) 0.38 (-0.45) (0.42-) 0.47 (-0.50) (0.43-) 0.48 (-0.50) *** 
a a a b b 

12. Nervlängd (0.08-) 0.29 (-0.46) (0.20-) 0.35 (-0.58) (0.22-) 0.34 (-0.46) (0.17-) 0.33 (-0.45) (0.24-) 0.34 (-0.46) n.s. 

13. Lång nerv/kort (0.l0-) 0.60 (-0.95) (0.l0-) 0.67 (-0 .90) (0.33-) 0.67 (-0.83) (0.50-) 0.66 (-0.90) (0.44-) 0.69 (-0.93) n.s. 
nerv 

14. Cellbredd (5.0-) 7.9 (-13) (Il-) 14 (-18) (13-) 15 (-18) (10-) 14 (-18) (13-) 17 (-20) *** 
a b be b C 

15. Cellängd/ (9.1-) 16 (-27) (6.7-) 8.8 (-11) (7.2-) 9.3 (-12) (6.0-) 8.2 (-12) (6.2-) 9.0 (-12) *** 
cellbredd a b b b b 

16. Nedlöpning, (I-) 2.7 (-4) (3-) 3.9 (-5) (3-) 4.5 (-6) (1-) 2.I (-3) (I-) 1.7 (-3) *** 
bredd b C C ab a 

17. Nedlöpande (1.7-) 3.2 (-5.0) (1.2-) 2.1 (-2.9) (1.3-) 2.3 (-3.4) (2.1-) 3.1 (-4.0) (1.6-) 3.3 (-6.0) *** 
celler, längd/bredd b a a b b 

18. Nedlöpande (0-) 0 (-0) (0-) 0.18 (-!) (0-) 0.08 (-0.5) (0-) 0.19 (-1) (0-) 0.52 (-1) *** 
celler pigmentering a a a a b 
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Slutsatser och förslag taxonomisk behandling 

Det finns ett flertal artbegrepp som är i bruk bland dagens taxonomer 
och vilket av dem man väljer att tillämpa kan åtminstone ibland 
påverka vilka arter man finner värda att erkänna (Haveman 2013), 
men om man i enlighet med Mallet (1995) definierar arter som 
"multidimentionella genotypkluster" är den enda möjliga slutsatsen 
av denna studie att fem arter skall erkännas i det här analyserade 
materialet av sidenmossor från Skåne: trindsidenmossa P. cavifolium, 
skogssidenmossaP. denticulatum, vedsidenmossaP. /aetum (inklusive 
den senare publicerade synonymen P. curvifolium), sumpsidenmossa 
P. ruthei och praktsidenmossa P. succulentum (inklusive den senare 
publicerade synonymen P. nemorale). Eftersom vi helt saknar 
kunskap om sidenmossornas eventuella förmåga att korsbefruktas 
och hybridisera och de molekylärgenetiska data som hittills samlats 
in är starkt begränsade och inte givit något klart svar på hur arterna är 
besläktade är Mallets artbegrepp i praktiken också det enda av de mer 
formaliserade artbegreppen som i nuläget är möjligt att tillämpa på 
släktet Plagiothecium. Mallets artbegrepp har dessutom den fördelen 
jämfört med många andra artbegrepp att det står fritt från antaganden 
om vilka processer som givit upphov till de arter som erkänns vilket 
gör det möjligt att förutsättningslöst studera och diskutera vilka 
artbildningsprocesser som kan ha varit verksamma (Mallet 1995). 

Det måste dock påpekas att slutsatserna i denna studie i mångt 
och mycket bygger på tidigare experters resultat utan att dessa i 
sig själva kunnat testas. Utgångspunkten för analyserna har varit 
de taxa som erkänts av Lewinsky (1974) och Smith (2004) och 
om ifall att det finns taxa som går helt på tvärs med dessa tidigare 
experters uppfattning så är det inte säkert att de kunnat upptäckas 
med de metoder som jag använt här. Vidare bygger namngivningen 
av arterna här på namnskicket och den nomenklatoriska information 
som ges av Lewinsky (1974), men utan att ha studerat typmaterialet 
för de artnamn som finns tillgängliga är det egentligen inte möjligt 
att avgöra vilka namn som är möjliga att använda på de arter som 
enligt mina analyser kan urskiljas. Eftersom det vad jag vet inte gjorts 
några tidigare försök att lokalisera och precisera typmaterialet för de 
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artnamn som är relevanta här skulle det dock vara ett stort arbete att 
gå till botten med dessa frågor och detta arbete måste därför tyvärr 
anses falla utanför ramen för min undersökning. 

Baserat på resultaten från variansanalysen och de uppmätta 
variationsbredderna (Tabell 2) för de fem arter som jag funnit möjliga 
att urskilja kan följande bestämningsnyckel konstrueras. 

1. Skott ± trinda med 5- 12 blad/cm som pekar framåt snarare än utåt från stammen; 
blad 1,3- 2,7 mm långa, symmetriska, konkava så att de spricker eller blir 
längsveckade när de plattas ut, ofta med yttersta spetsen tydligt utböjd (squarrös), 
aldrig tvärvågiga som torra; celler i bladmitten 10-18 µm breda. Nästan uteslutande 
på mineraljord. trindsidenmossa P. cavifolium 

- Skott starkt plattade med 0- 8 blad/cm som pekar framåt; blad 0,9-3 ,1 mm långa, 
symmetriska eller asymmetriska, knappast konkava och aldrig uppsprickande 
eller längsveckade, endast mycket sällan med utböjd spets, ibland tvärvågiga som 
torra; celler i bladmitten 5-20 µm breda. På humus, murken ved, bark eller sten 
men endast sällan på mineraljord. 2 

2.Celler i bladmitten 5-13 µm breda, 9- 27 gånger längre än breda; blad ibland 
kraftigt klolikt böjda mot underlaget. vedsidenmossa P. laetum 

- Celler i bladmitten 10-20 µm breda, 6-12 gånger längre än breda; blad plana eller 
svagt böjda mot underlaget. 3 

3.Blad nästan symmetriska (den nedre halvan 43-50% av hela bladets bredd), 
helbräddade eller sällan med en enstaka tand närmast spetsen, oftast med 1-3 
rader av på stammen nedlöpande celler; celler i bladens nedlöpning ofta ± gröna, 
2- 6 gånger så långa som breda och med ± raka parallella väggar. 

praktsidenmossa P. succulentum 

- Blad tydligt asymmetriska (den nedre halvan 31- 45% av hela bladets bredd), 
ofta med 1-4 tänder på var sida nedom bladspetsen, oftast med 3-6 rader av på 
stammen nedlöpande celler; celler i bladens nedlöpning oftast färglösa, 1,3- 3,0 
gånger så långa som breda, ± uppblåsta med utbuktande/konvexa väggar. 4 

4.Blad 1,3- 2,2 mm långa, ej eller föga förändrade vid torkning, nästan aldrig 
tvärvågiga; bladens spetscell ofta < 3,5 (2,2-5,2) gånger så lång som bred. På 
varierande men i allmänhet väldränerade substrat. 

skogsidenmossa P. denticulatum 

- Blad 2,0-2,9 mm långa, vid torkning ± skrumpnande och vridna, ofta ± 
tvärvågiga; bladens spetscell 3,5- 6,3 gånger så lång som bred. På blöt eller tidvis 
översvämmad torv eller förna. sumpsidenmossa P. ruthei 
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Grön sköldmossa får ej flyttas 

Per Darell 
Rökesvens väg 14, 342 34 Alvesta, per.darell@netatonce.net 

Mossornas vänner and Naturskyddsföreningen in Kronoberg and 
Växjö has appealed against a proposed displacement o/Buxbaumia 
viridis as part oja road construction. According to the verdict from 
the Environmental Court, a displacement cannot be done without 
exemption in accordance with the Species Protection Regulation. 

Bakgrund 

Växjö kommun planerar att bygga om en trafikplats vid en infart från 
väg 25. Infarten är hårt trafikerad. Ett reservat ligger alldeles intill 
längs vägen. Ombyggnationen kräver enligt trafikverkets plan att 
reservatet upphävs i de delar som angränsar till en rondell. Då grön 
sköldmossa Buxbaumia viridis växer här på en tallåga och en murken 
sälglåga har det blivit en del förvecklingar. Länsstyrelsen i Kronobergs 
län beslutade att Trafikverket får genomföra ombyggnationen av 
trafikplatsen under förutsättning att grön sköldmossa flyttas till ett 
annat område som föreslogs i reservatet. 

Överklagande 

Detta överklagade Mossornas vänner och Naturskyddsföreningen i 
Kronoberg och Växjö. 
Vi framförde bland annat att 
- Grön sköldmossa inte har gynnsam regional eller lokal 
bevarandestatus. Trots omfattande inventeringar av Trafikverket, 
skogsstyrelsen och länsstyrelsen kunde den inte påträffas. Artens 
bevarandestatus äventyras därmed genom exploatering av växtplatsen 
eller genom en flytt som saknar vetenskapligt stöd. 

Det saknas forskning som tyder på att arten grön sköldmossa 
är möjlig att flytta på det sätt länsstyrelsen föreslog och därför bör 
försiktighetsprincipen råda 
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- Grön sköldmossa är sällsynt i Kronobergs län och inte har gynnsam 
bevarandestatus i Kronoberg. Förutom i östra Sverige har arten inga 
större sammanhängande utbredningar med gynnsam bevarandestatus 
förrän i Motntenegro. Det finns enbart en liten förekomst i södra 
Frankrike och södra Polen. Grön sköldmossa är en ansvarsart för 
Sverige då särskilt stor andel av Europas population finns här i Sverige. 

Domslut 

Mark- och miljödomstolen meddelande i april 2018 att Trafikverket 
förbjuds att utan dispens enligt 15 § artskyddsförordningen skada 
exemplar av grön sköldmossa vid genomförande av vägprojektet. 
Växjö tingsrätt dom M 330-18, 2017-12-28. 

I MÖDs bedömning hänvisas till att enligt 8 § artskydds
förordningen är förbjudet att på något sätt skada exemplar av grön 
sköldmossa och man hänvisar också till art- och habitatdirektivet. 
MÖD finner att eventuella möjligheter att flytta exemplar av grön 
sköldmossa inte skall beaktas vid en bedömning om förbudet i 8 § 
artskyddsförordningen riskerar att överträdas. "Även om flytten 
skulle anses utgöra en skyddsåtgärd går det inte -såsom länsstyrelsen 
framhållit - att med säkerhet slå fast att en flytt av beståndet av grön 
sköldmossa kommer att lyckas . .... Under sådana förutsättningar krävs 
det följaktligen dispens enligt 15 § artskyddsförordningen för att 
åtgärderna ska kunna genomföras. 

Vi får följa upp frågan och se hur Trafikverket och Växjö kommun 
agerar. 

35 



J 1 

Myrinia - 28 ( 1) 

Mossor i en roman 

Tomas Hallingbäck 
Körsbärsvägen 7, 741 31 Knivsta, Tomas .Hallingback@slu.se 

Tomas Hallingbäck has read "The Signature oj all Things", a navel by 
Elizabeth Gilbert in which bryophytes are more present than usually. 

Jag har aldrig tidigare läst en roman som så påtagligt hyllar mossor, 
men nu har det hänt. Romanen "Alma Whittakers betydelsefulla 
upptäckter" av Elizabeth Gilbert utgavs 2013 på engelska med titeln 
"The Signature of All Things" och finns sedan 2016 på svenska på 
förlaget Massolit Pocket. Romanen handlar om en kvinna som växte 
upp under 1800-talet i USA och ägnade sig åt botanik, inte minst 
mossor. Även om handlingen är fiktiv, så har författarinnan inhämtat 
duktigt med fakta om både samtida botanister under 1800-talet samt 
om botanik inklusive mossor. Hon tackar i slutet av boken särskilt 
Robin Wall-Kimmerer som ju var en riktig bryolog! 

Jag kan inte låta bli att saxa ur boken Elizabeths möte med lysmossa, 
Schistostega pennata: 

"Grottan var inte bara mossig, den vibrerade av mossa. Den var 
inte bara grön, den var ursinnigt grön. Grönskan lyste så klart att 
färgen nästan kunde tala, det var som om den ville krossa synvärlden 
och tränga in i ljudvärlden. Mossan var som en tjock, levande fäll 
som förvandlade klippytorna till mytomspunna, sovande odjur. 
Häpnadsväckande nog blänkte mossan allra klarast i grottans 
mörka hörn. Den var nämligen översållad med de juvelglittrande 
filigransarbetena hos lysmossan Schistostega pennata, insåg Alma 
och flämtade till . 

Trollguld, drakguld, älvguld - lysmossan var den sällsyntaste 
av grottmossorna, denna falska juvel som glimmar som kattögon i 
det eviga bergsmörkret, denna mystiskt glittrande mossa som bara 
behöver en smal ljusstrimma för att lysa som en gloria för evigt, denna 
briljantbluffare vars blänkande fasetter har lurat så många resenärer 
under seklens gång och fått dem att tro att de hade råkat få syn på en 
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dold skatt. Och för Alma var detta verkligen en skattkammare. Mossan 
gjorde henne gladare än vad guld och ädelstenar skulle ha gjort, för 
den fyllde hela grottan med sitt kusliga, glimmande smaragdsken som 
hon tidigare bara hade sett en glimt av i miniatyr när hon studerade 
mossan i mikroskop. Och nu stod hon här, omgiven av lysmossa!" 

På andra ställen i boken följer hon vad som händer med mossor på 
stenblock och myntar begreppet "mosstid" - ganska tankeväckande 
tycker jag. Hon delar in tiden i "Den geologiska tiden" och "mosstid" 
och hos skriver "någonstans mellan den geologiska och den mänskliga 
tiden ansåg Alma att det fanns någonting annat, nämligen mosstiden. 
I jämförelse med den geologiska tiden var mosstiden bländande 
snabb, för mossor kunde göra framsteg under loppet av tusen år vilka 
en sten inte kunde drömma om att uppnå ens på en miljon år. Men i 
förhållande till den mänskliga tiden var mosstiden oerhört långsam. 
För ett oskolat öga tycktes mossan inte röra sig alls. Men mossan 
rörde sig faktiskt och det ledde till uppseendeväckande resultat. Det 
verkade som om ingenting hände, men så, ett decennium senare, var 
allting förändrat. Det var bara det att mossan rörde sig så långsamt att 
de flesta människor inte kunde spåra den." 

Figur 1. Lysmossa Schistostega pennata i en grotta. Foto: Tomas Hallingbäck. 
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Malin Maria 

Nilsson Bo 

Sjögren Lars 

Sjöstrand Anita 

Stridvall Anita 

Sundh Lennart 

Sögård Peter 

Talja Mattias 

WolfMatyas 

Västmanland 

Bsenko Lars 

Hansson Jesper 

Isaksson Kerstin 

Jonson Mats 

Löfgren Lars 

Ångermanland 

Norlin Dan 

Öland 

Knutsson Tommy 

Lundkvist Håkan 

Östergötland 
Bruhn Åke 

Carlsson Staffan 

Wadstein Magnus 

Utanför Sverige 

Appelgren Leif 

Conservatoire et Jardin 
botaniques de la Ville de 
Geneve att. Pierre Boillat 
(Head librarian; Serials & 
Exchanges) 

Damshalt Kell 

Goldberg Irina 

Hassel Kristian 

Homble Kåre 

Höitomt Torbjörn 

Larsen Jan R. 

Missouri Botanical Garden 

Natura! History Museum 
Acquisitions Section, 
Library and Information 
Services 

Söderström Lars 

Aktuella aktiviteter 

Kallelse till Mossornas Vänners årsmöte 2019 

Årsmötet kommer att hållas lördagen 27 april 2019 kl. 19:00 i matsa
len på Scoutgården i Henån (Bohuslän, Orust). 
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Myrinia - 28 (I) 

Mossornas Vänners vårexkursion 2019 

Exkursionen i vår går till Orust, Bohusläns största ö ca 7 mil norr 
om Göteborg. Här finns en suboceansik mossflora som är präglad av 
närhet till havet och hög nederbörd. Topografin är bitvis dramatisk 
med höga klippstup, blockmarker och raviner. Även kusthed, ädel
lövskogar och strandängar är väl representerade. Bergrunden består 
huvudsakligen av sur gnejs, men diabasgångar, kalcitutfällning i för
kastningar, och skalgrus ger lokalt en kalkpåverkad flora. Mossfloran 
är dåligt känd, om man jämför med t ex Göteborgstrakten eller Sote
näset, men på senare år har flera fina fynd gjorts. Exkursionsmålen 
blir en blandning av kända lokaler och vita fläckar. 

Vi kommer att bo på vandrarhemmet i Henån (www.henansvandrar
hem.se/) på norra Orust. Mossvännerna har hyrt hela vandrarhemmet 
och du betalar därför i förväg till MVs postgiro: 133788-0. Logi i dub
belrum för två nätter, fredag till söndag, kostar 600 kr och då ingår 
lakan och handduk. Gemensamma utrymmen för t ex mikroskope
ring finns att tillgå. Om man vill utöka vistelsen och stanna någon dag 
extra, före eller efter, så bokar man extranätter på vanligt sätt direkt 
hos vandrarhemmet. Vi bistår gärna med tips på ytterligare exkur
sionsmål i sådana fall. Från vandrarhemmet är det gångavstånd till 
affärer, restauranger och en kalkrik brant med fin mossflora. Henån 
har täta bussförbindelser med Stenungsund och Uddevalla, dit man 
kan ta sig med tåg (för busstidtabeller, se www.vasttrafik.se/). 

Anmäl genom att maila Olle Molander (o.mol@spray.se) eller Peter 
Carlsson (peter.carlsson@cmb.gu.se). Förutom namn, ange gärna 
mobilnummer, email-adress (om annan än den du skickar ifrån), om 
du har bil (och i så fall hur många lediga platser du har), samt, i före
kommande fall, vem du vill dela rum med. Instruktion om betalning 
kommer när anmälan är registrerad. Vi vill ha anmälningar från alla 
som ämnar delta i exkursionerna, även er som löser boende på annat 
sätt. 
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Myrinia - 28 (1) 

Mossornas Vänners försäljning 
Mikroskoptillbehör 
Objektglas standard (50 st./förp.) 50 kr 
Objektglas med en fördjupning (5 st./förp.) 35 kr 
Objektglas m. två fördjupningar (5 st./förp.) 50kr 
Täckglas - 18xl8mm (100 st./förp.) 25kr 
Täckglas - 24x24mm (100 st./förp.) 50 kr 
Täckglas - 24x32mm (100 st./förp.) 75 kr 
Pincett med ytterst fin spets, rak 10,5 cm 175 kr 
Pincett med ytterst fin spets, böjd 10,5 cm 200 kr 

Lupp - 10 X (Folding Magnifier) 50 kr 

Lösnummer av Myrinia 
Finns endast av vissa årgångar. Maila thallingback@hotmail.com och ange 
vilka nummer ni önskar, så får ni veta om just dessa finns kvar. Pris 15 kr/ex 
Gamla nummer av Mossornas vänners tidning (föregångaren till Myrinia) 
finns som pdf-filer och kan fås utan kostnad. 

Övriga skrifter 
Den nya upplagan av Mossor - en fälthandbok av Tomas Hallingbäck säljs 
till reducerat pris till medlemmar i Mossorna Vänner, 290 kr + porto ( 45 kr 
inom Sverige; 85 kr till övriga Europa). 
Vitmossor i Norden, ny omarbetad upplaga (2010). Slutsåld! 
Göteborgstraktens mossor (2008), 128 sidor, inkl. CD-skiva. 200 kr 
Sotenäsets mossor (1998), Bergqvist & Blomgren, 80 sidor. 140 kr 
Preliminary distribution maps ofbryophytes in Northwestem Europe. Tre 
volymer, 50 kr per volym: 
Vol. I. Hepaticae and Anthocerotae (second ed.), Vol. 2. Musei (A-I), Vol. 
3. Musei (J-Z) 

Paketerbjudande 
Göteborgstraktens mossor + Sotenäsets mossor = 300 kr 
Göteborgstraktens mossor + Sotenäsets mossor + samtliga tre volymer av 
Preliminary distribution maps = 400 kr 

Försäljningsvillkor 
PORTO: Enhetsporto på 55 kr per försändelse (upp till 2 kg) inom Sverige. 
Gör din beställning genom att sätta in rätt belopp på Mossornas Vänners 
plusgirokonto 13 37 88 - 0. 
Frågor om beställning: Tomas Hallingbäck, thallingback@hotmail.com 

GLÖM EJ att ange vad beställningen gäller och vart den skall skickas. 

Vid försändelser till utlandet kan portokostnaderna bli högre. Kontakta 
Tomas för närmare upplysningar (se e-postadress ovan). 
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Myrinias redaktion 
Linda Birkedal, Enningervägen 12, 243 31 Höör, 0413-23123, 
linda.birkedal@naturskyddsforeningen.se 

Sven Fransen, Vårrnånadsgatan 3A lgh 1301 , 415 10 Göteborg, 031-
485749, sven.fransen@bredband.net 

Tomas Hallingbäck, Körsbärsvägen 7, 741 31 Knivsta, 018-343512, 
thallingback@hotmail.com 

Staffan Nilsson, Kärleksgatan 4, 247 62 Veberöd, 
staffan.u.nilsson@gmail.com 

Instruktioner till författare 
Eftersom du läser detta har du kanske funderat på att komma med ett bidrag 
till Myrinia. Roligt! Myrinia utges 2 gånger om året och publicerar alla 
möj liga typer av artiklar, notiser, kåserier m. m. så när det gäller formerna 
finns det inte så mycket begränsningar. 

Skicka ditt alster per e-post, som en Word-fil eller i RTF-format, till den 
redaktör som står överst på denna sida. Sänd bilder och figurer separat, 
dvs. g monterade i textfilen. Figurtexter skrivs separat, efter texten. Om 
du inte har tillgång till dator eller e-post är du självklart ändå välkommen att 
skriva i Myrinia (hör av dig till redaktionen) . 

Börja manuskriptet med titeln på artikeln, följt av författarens/författarnas 
namn, adress(er) och e-postadress(er). Sedan följer en kort sammanfattning 
på engelska (som vi kan skriva om du vill ha hjälp med det). I slutet på 
artikeln ska eventuell citerad litteratur samlas under rubriken "Referenser". 
Här ska endast finnas sådan litteratur som nämns i artikeln och omvänt. 
Undvik förkortningar. Exempel på hur referenserna ska anges: Hallingbäck, 
T. , Hedenäs, L. & Weibull, H. 2006. Ny checklista för Sveriges mossor. 
Svensk Botanisk Tidskrift 100: 96-148. 

När mossor nämns anges det svenska namnet först, följt av vetenskapligt 
namn, utan komma och parenteser, t. ex. trindmossa Myurella julacea. Båda 
dessa upprepas vid varje tillfälle arten nämns. Undantag kan dock göras om 
en artikel handlar om en eller två arter då endast det ena namnet behöver 
användas efter den första gången. Namnen bör följa dem i checklistan 2006 
(se ovan). För kärlväxter räcker det med det svenska namnet. Använd inga 
fonnateringar och andra finesser i ordbehandlingsprogrammet, förutom 
kursivering av vetenskapliga namn. Vi förbehåller oss rätten att publicera 
inkomna manus via internet. 

Om det är något du undrar över är du välkommen att kontakta redaktionen. 



Myrinia 28 (1} innehåll 

Mossbildcr av Ulf Jansson 
PER 0ARELL 

11 Mossa - i skog, trädgård och kruka 
ULRICA NORDSTRÖM 

14 Hur många arter av sidenmossor (Plaf;iothecium) kan 
egentligen urskiljas morfologiskt i Skåne? 
TORBJÖRN TYLER 

34 Grön skölclmossa fär ej flyttas 
PER DARELL 

36 Mossor i en roman 
TOMAS HALLINGBÄCK 

38 Mccllcmsmatrikcl 2017 

46 Aktuella aktiviteter 

48 Mossornas Vänners försäljning 




