


Mossor – en mångformig grupp

Spärraggmossa
Racomitrium elongatum

Lungmossa
Marchantia polymorpha

Sumpvitmossa
Sphagnum palustre

Presentatör
Presentationsanteckningar
Bladmossor+Levermossor+Nålfruktsmossor: olika fyla; betraktas som en monofyletisk grupp20.000 arter i världen, 1000 i Sverige, 600 i Skåne (grovt räknat)Många arter har specifika krav på sin växtmiljö, men sammantaget förekommer mossorna i alla miljöer utom marint.



En avsevärd andel arter hos oss
1000 arter i Sverige (5 %)

Totalt 20.000 arter 
i världen

600 arter i Skåne
(60 % av Sveriges arter; 
3 % av världens arter)

Presentatör
Presentationsanteckningar
Grovt räknat



Vår uppgift:
… inventera Skånes mossflora (2007 – 2027)

Varför?
Övergripande mål: ökad kunskap
 Utbredningskartor
 Möjliggöra framtida jämförelser
 Sprida kunskap om mossor

Stor tujamossa
Thuidium tamariscinum



Inventering av hela Skåne

 534 atlasrutor
 Varje ruta 5 x 5 km



Bokningsläget



Bokningsläget
Slutrapporterade: 150
Bokade: 117
Lediggjorda: 50
Ej lediggjorda: 208
Tomma: 9
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Inventerarna
 37 personer har bokat rutor inom projektet
 Merparten har blivit upplärda under projektets gång
 Viktigt med gemensamma aktiviteter:

- Studiecirklar, inventeringsläger och exkursioner





Resultat
 90.855 moderna observationer har registrerats
 594 taxa observerade sedan 1995



Nya arter
Ett 30-tal nya arter har noterats för 
Skåne
 10 arter är sent 

urskilda/uppmärksammade

 2 arter är sannolikt nyinvandrade

 Minst 16 arter har sannolikt funnits 
länge men inte uppmärksammats

 Ytterligare några arter väntar på att 
bekräftas

Trubbig rävsvansmossa
Thamnobryum neckeroides



Nya arter
Sannolikt i sen tid invandrade taxa:
 Kornbandmossa Metzgeria fruticulosa
 Storkornsnicka Pohlia filum

Storkornsnicka
Pohlia filum

Kornbandmossa
Metzgeria fruticulosa

Foton: Hermann Schachner



Skånes vanligaste mossa

Stor gräsmossa
Brachythecium rutabulum

Foto: Hermann Schachner



Typisk utbredning - slättbygd

Knopptuss
Tortula acaulon

Foto: Hermann Schachner



Typisk utbredning - slättbygd

Trubbskruvmossa
Syntrichia latifolia

Foto: Hermann Schachner



Typisk utbredning - urbergsbygd

Västlig hakmossa
Rhytidiadelphus loreus

Foto: Hermann Schachner



Typisk utbredning - urbergsbygd

Sotmossa
Andreaea rupestris

Foto: Hermann Schachner



Typisk utbredning - ostlig

Gruskammossa
Abietinella abietina

Foto: Hermann Schachner



I källor på horstsluttningar

Dunmossa
Trichocolea tomentella

Foto: Hermann Schachner



Minskande art

Slät klockmossa
Encalypta vulgaris

Foto: Hermann Schachner



Ökande (?) art

Kalkjordmossa
Dicranella varia

Foto: Hermann Schachner



Invasiv art

Hårnervmossa
Campylopus introflexus

Foto: Hermann Schachner



Invasiv art

Kapmossa
Orthodontium lineare

Foto: Torbjörn Tyler



Rikkärrsart - minskande

Korvskorpionmossa
Scorpidium scorpioides

Foto: Torbjörn Tyler



Rikkärrsart - försvunnen?

Långhalsmossa
Amblyodon dealbatus

Foto: Torbjörn Tyler



Epifyter - på återhämtning

Rödtandad hättemossa
Orthotrichum pulchellum

Foto: N.J. Sitare



Rödlistade arter - Starkt hotad
Pepparporella (EN) Skugglobmossa (EN) Almskruvmossa (EN)
Porella arboris-vitae Tritomaria exsecta Syntrichia laevipila



Rödlistade arter - jordbruksarter
Heltuss (VU) Åkerkoppmossa     (NT) Stjärtmossa (NT)
Protobryum bryoides Entosthodon fascicularis Pterygoneurum ovatum



Rödlistade arter
Forsmossa                (NT) Bokfjädermossa     (NT) Skirmossa (NT)
Cinclidotus fontinaloides Neckera pumila Hookeria lucens



Sammanfattningsvis börjar vi få en god bild av Skånes 
mossflora, men det finns mycket kvar att utforska.

Välkommen att vara med!

Tack till alla inventerare som gör projektet möjligt!
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