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Inledning
Det som gått under benämningen ”Grovkalkprojektet”
avrapporterades 1998 (meddelande 1998:14 Länsstyrelsen i
Jönköpings län).  Syftet med projektet var att pröva olika
kalkprodukter (grov Ignabergskalk, finparikulär P-kalk och
en granulerad fin-kalk), dels ur miljösynpunkt (skador på
vegetationen),  dels som kalkmedel för att buffra
utströmningsområden.  När det gäller buffertverkan fanns
önskemål om att öka varaktigheten av kalkeffekten genom att
använda grövre fraktioner.  Samtidigt var det intressant och
se om en grövre fraktion gav mindre skador på vegetationen.
Min uppgift var att studera vegetationen före och efter
kalkning.

Projektet innefattade 16 kärr, varav fyra var referensområden.
Området undersöktes första gången på vegetationen innan
kalkning 1995.  Kalkspridningen kom igång på våren (april)
1997.  I slutet av juli och början på augusti, samma år 1997,
inventerades vegetationen första gången efter kalkning
(initial påverkan på vitmossa).

Sedan år 2000 är 8 områden medtagna i Naturvårdsverkets
projekt ”Kalkning av våtmarker -uppföljning av växteko-
logiska effekter”.  Inventeringar inom detta projekt har ägt
rum under år 2000 och år 2003 med samma metod som
tidigare. Denna rapport avser att redovisa en sammanställ-
ning och begränsad utvärdering (diskussion) över samtliga år:
1995-2003.

Sammanfattning
Mjukmattekärr (som helt domineras av vitmossor i sektion
Sphagnum: Sphagnum magellanicum, S papillosum och S
imbricatum ssp affine) har påverkats mest av kalkningar,
både initiala skador (död vitmossa) och artförskjutningar i
fältskiktet (igenväxning).

Vitmossor i sekt Sphagnum har försvunnit även i andra mer
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fastmarkspåverkade kärr med förekomst av vitmossan S
fallax s.lat.  -där den senare har påverkats i mindre grad.

Fastmattekärr med dominans av Sphagnum fallax s. lat. i
bottenskiktet har återhämtat sig bra; objekt Gk02 som enbart
hade vitmossa i denna grupp har återhämtat sig nästan helt,
trots att detta område kalkades med p-kalk.

Granulerad kalk gav något mindre initiala skador för objekt
Gk15 beroende på att kalk föll ojämt, men kärret är idag lika
påverkat som övriga mjukmattekärr.

Den grova kalksorten borde givit mindre påverkan än övriga
kalksorter, men Ignaberskalken är en mjuk kalk som lätt
smulas och finkalksinnehållet i den ”grova” kalken var allt
för hög för att ge någon skillnad relativt p-kalken.

En noterbar igenväxning (tätnande vegetation av befintliga
arter) har noterats i de blötaste kärren som också inneburit
artförskjutningar så att flaskstarr har ökat och ängsull gått
tillbaka.

Konklusionen är att kärrtyp och vilka vitmossarter som
förekommer har en större korrelation till kalkeffekten på
vegetationen än de försökskategorier kalk som använts. Valet
av kalksort ur annan aspekt än att minska dammningen har
inget mervärde för vegetationspåverkan (påverkan blir stor
vilken kalksort som än används).

Kärr som upphör att kalkas har de grundläggande förutsätt-
ningarna för att återgå till fattigkärr av ursprunglig karaktär
(genom brist på kontakt med markvatten).  Den naturliga
successionen är dock bruten, och de växtsamhällen som
återkommer ger inte autenticitet åt kärret (2), som därmed
mister mycket av sitt vetenskapliga värde.  I diskussionsdelen
berörs även att kalkningar kan leda till att ett äldre genetiskt
material i dagens vitmosspopulationer går förlorat genom en
ökad sporgroning (sexuell förökning).  Små isolerade kärr i
skogslandskapet är speciellt intressanta ur populations-
ekologisk synpunkt.
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Metodik

Täckning är en kontinuerlig variabel, medan spridning
(förekomst) är en diskret variabel (antingen finns en art eller
också finns den inte).  Täckningsgrad avser en arts täckning
projicerad på underlaget, dvs i denna undersökning: andel
täckning av totala smårute-ytan (skattas genom stick-analys
se nedan).  Det är naturligt att även inhängande vegetation
tas med i täckningsgradsanalysen.  Vid notering av förekomst
är det däremot endast rotade arter inom smårutan som
registreras.

Kategori-indelningar -mätparametrar:

Täckningsgrad
Avläsning av stick/intersept (se under utförande) där följande
kategorier (parametrar) registrerats

Fältskikt (storruta):
1: Arter: latinska namn
2: Substrat/underlag, indelat enligt:
Död vitmossa
Sphagnum: levande vitmossa utan specifikation på art.
SPHgr2: beteckning då det har varit omöjligt att säkert se
skillnad mellan arterna: Sphagnum papillosum och
Sphagnum magellanicum.
SPHgr3: beteckning då det har varit omöjligt att säkert se
skillnad mellan arterna: Sphagnum papillosum, Sphagnum
magellanicum och Sphagnum imbricatum.
Tät veg/förna:  ”tät veg” syftar till mycket tät vegetation, tex
basen av tuvulls-tuva,  ristuvor, blåtåtel-tuvor etc,  där det är
omöjligt och se om nålen träffar levande del av växt eller vad
underlaget består av (vad finns under tuvan: -humus eller torv
eller förna ?).
Vatten/humus:   I grundare vattensamlingar av mer temporär
natur är ibland humus uppblött alltifrån humöst vatten till
humus/vatten-välling.   Eftersom det för bägge kategorierna:
vatten/humus är det samma som avsaknad på ”levande
substrat”  slogs kategorierna ihop.

Mossor (transekt):
1: Arter: latinska namn
SPHgr2: enligt tidigare definierat under fältskikt.
SPHgr3:  enligt tidigare definierat under fältskikt.
2: Substrat, enligt:
Tät veg/förna: enligt tidigare definierat under fältskikt.
Vatten/humus: enligt tidigare definierat under fältskikt.

Förekomst
Avläsning inom delrutor inom smårutor (se under utförande).

Fältskikt (storruta):
1: Arter: latinska namn (enbart art-registrering).

Mossor (transekt):
1: Arter: latinska namn (enbart art-registrering)

Fotografering och videoupptagning:
År 1995 och 1997 fotograferades med spegelreflex-kamera
för diapositv-film.  Efter transekter togs endast ett fåtal foton
för att exemplifiera vegetationen, tyngdpunkten var helt på
den numeriska vegetationsanalysen.  År 2000 byttes spegel-
reflex-kameran mot en digital kamera (2 megapixel  Olympus
Camedia C-2000Z),  med avsikten att fotografera samtliga

rutor efter transekten (samt fler foton för  storruta och
miljöbilder).  År 2003 har 2-megapixel kameran ersatts av en
Olympus Camedia C5050 Zoom (5-megapixel).  Bildformatet
JPEG har använts genomgående.  Vid data-lagring bör detta
format göras om till tiff-filer eller annan förlustfri
komprimeringsmetod (bildsparande).  Upprepad användning
av JPEG filer kan ge en sämre bildkvalitet (äldre diabilder bör
förövrigt scannas in för digital lagring).

Bildanalys:
För att underlätta bildtolkningen vid jämförelser av foton
mellan olika år, och för att hitta motsvarande fotograferings-
punkter i fält, har under senare år storrutor och referens-
punkter märkts ut med vita plaströr innan de fotograferats.
Två plaströr efter en storrutas sida betyder alltid att det är
storrutans referenssida som fotograferats, dvs H-hörn och V-
hörn (jmfr metod -inmätning).   Det är lämpligt att titta på
senare års fotografier först, och med ledning av dessa jämföra
bakåt i tiden.

Sedan år 2000 har samtliga 20 smårutor efter transekter
fotograferats. För säkerhets skull har fotografier antingen
kommenterats med en separat textfil, eller helt enkelt genom
att döpa om bildfilerna där meterangivelser  överenstämmer
med antal meter från R1 (se under inmätning nedan).

Videofilmning:
Områdena har vidofilmats digitalt genom att panorera från
referenspunkterna R1 och R2 (se under inmätning), dessutom
har varje ”småruta” (efter stålmåttband utan ram), samt
storrutan filmats.

Det går inte att redovisa filmerna som det nu är eftersom det
kräver bla ljudkommentarer och annan redigering.
Videofilmerna är dock ett ovärderligt verktyg, inte minst när
det gäller att hitta referenspunkter.  Det är också en hjälp vid
stillbildsanalysen.

Videofilmer bör inte komprimeras till mpeg-2 format eller
liknande, eftersom all information i bilden är viktig (även
förgrund och bakgrund).  Icke komprimerade avi-filer är att
föredra.

Inmätning
Första gången i fält bestäms referenssida (en sida som ligger
nära och bra till i förhållande till de lokaler som skall
undersökas) samt markeras en referenspunkt R1.  Med
referenssidan i ryggen kallas storrutans närmaste hörn:
vänster (V) resp höger hörn (H) -beteckningar som även
förekommer i fotografier i vissa fall.  Samtliga referens-
punkter R2, R3 etc mäts in från R1 (i vissa fall även från
andra refpunkter), samt vänster- resp höger-hörn av storrutan
(med syftkompass och mätlina).  Transektanalysen sker på
höger sida av transekten med referenssidan i ryggen (se
vidare under ’utförande’ på nästa sida).
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Utförande:

Analys av fältskiktet inom storruta:
20 utslumpade smårutor inom storruta 4x4 m.

Täckningsgrad för fältskikt inom smårutor
5 nålstick/ småruta = 100stick totalt/storruta:
Nålstick registrerades för samtliga arter och substrat inom
rutan (Även instickande växtdelar från arter ej rotade inom
rutan).   Endast 1 registrering per art och nålstick.

Förekomst (spridning) för fältskikt inom smårutor
Förekomst inom 4st delrutor/småruta = 80 totalt/storruta
Förekomst eller icke förekomst antecknas för samtliga arter
rotade inom smårutan.  Bara diskreta variabler mäts (inte
substrat).

Analys av mossor efter transekt:
20 utslumpade smårutor efter transekt.

Täckning mossor inom småruta
”Nålsticksanalys”: 10 intersept-avläsningar/småruta =
200st totalt/transekt:
Analysen utförs för samtliga arter.   I frånvaro av art anges
substrat.  1 registrering per art och nålstick (se kommentar
nedan).

Förekomst mossor inom småruta
Förekomst: 25st delrutor/småruta = 500 totalt/transekt:
Förekomst eller icke förekomst antecknas för samtliga arter
”rotade” (mossor saknar rötter) inom smårutan.  Bara
diskreta variabler mäts (inte substrat).

Kommentar:
Eftersom vissa mossarter växer i olika nivåer kan
flera olika arter registreras per nålstick.

Presentation av text och data

Allmän beskrivning av objekt år 2003:
Vegetationen har tidigare beskrivits så som den tedde sig
1995 (meddelande 1998:14 Länsstyrelsen i Jönköping).  I
denna rapport ligger tyngdpunkten på de förändringar som
eventuellt skett. När det varit relevant för förståelsen har jag
beskrivit vegetationen som den såg ut 1995, men inte så
detaljerat som i nämnda rapport.

Kommentarer (”diskussion”)
’Kommentarer’ som i vissa fall kanske borde varit i
diskussionsavsnittet finns fortlöpande i textavsnitten,
eftersom det varit naturligt med kortare anmärkningar som
följer direkt på textsammanhanget.

Tolkning av diagram och korstabeller:
Data har presenterats i korstabeller.  Ökningar och minsk-
ningar har utifrån dessa återgivits grafiskt. I diagram har bara
medtagits arter med en numerär överstigande 10 som var en
godtyckligt vald gräns, i första hand för att göra diagrammen
tydligare.

Av utrymmesskäl har endast latinska namn använts vid
artbeteckningar i tabeller och diagram.

Kommentar:
Om en art har liten numerär tex ’2 registreringar’ ett
år, och följande år ”ökar 100%” dvs får 4 registre-
ringar, så säger det sig självt att ett en så låg numerär
inte ger något prognosvärde.

Allt sedan metoden först presenterades har framhål-
lits att tolkningar bör ske utifrån trendanalyser så att
årliga fluktuationer kan urskiljas från eventuella
tendenser i någon riktning. Analysmetoden är
avpassad för kvantitativa effekter som skall indikera
miljöförändringar.   Det som händer med
”miljödominanter” ger tolkningsmöjligheter även för
vad som inträffar med andra arter med liten nume-
rär.

För referensområden finns ett särskilt intresse av att
följa utvecklingen framöver -utöver att jämföra med
kalkade objekt.  Växtligheten ragerar både på
skillnader i klimat och nederbördskemi.  Finns ett
tillräckligt stort antal referensytor  med tillräcklig
geografisk spridning går det sannolikt att med hjälp
av andra vetenskaper särskilja vad som är naturlig
succession, eller effekter av andra orsaker.
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Fig Gk02-1 Ortofotot är starkt uppförstorat (transekten är
34 m).  I fält ger dock bilden en tillräckligt god
grovorientering för att finna R1 eller R2.  I små kärr  ger
konturerna av skogskanten god vägledning.

Fig Gk02-2  Fotografiet taget 2003 med en 5 megapixel
kamera, vilket gör att referenspunkt R2 i bortre delen av
bild vid uppförstoring framträder tydligt.  Det är med
andra ord i vissa fall bättre att titta i dator än på
papperskopior (i annat fall måste man trycka ut många
olika delförstoringar på samma motiv -dyrt och
tidskrävande !).  I fotot visas referenspunkterna R1 och R2
samt Höger och Vänster hörn av storrutan (se metodik)
med långa plastkäppar.  Långa plastkäppar ersätts
lämpligen av mer dolda, korta käppar när man lämnar
platsen.  Efter transekten gör man klokt i att lämna ganska
många plaströr eftersom hundar älskar att dra upp och
tugga på rören (däremot dras aldrig järnrör upp;
vanligtvis är R1 utmärkt med ett vit-målat järnrör).

Kalkad 1997 med 23,4ton/ha p-kalk.

Kärret är, tillskillnad från övriga undersökta kärr (som antingen
har zonationskomplex eller mosaikartade vegetations
sammansättningar) mycket homogent uppbyggt.  Växtligheten är
uppdelad på två särskiljbara vegetationsnivåer.  Den högre nivån
utgörs av tuvor med tuvull, den lägre nivån mellan tuvorna ett
fuktigare plan av S isoviitae (Sphagnum fallax s.lat.) med
flaskstarr (där även en del ängsull ingår).  Kärret kännetecknades
1995 av stora mängder tranbär, och gör så än idag.  Tranbär
förekommer både i tuvor och mellan tuvor.  I kantområdet åt söder
förekommer en del högre tuvor av björnmossa (Polytrichum
commune), och i sydvästra kanten lokalt smärre förekomster av en
högväxt hundstarr-typ (Carex rostrata: -fanns även 1995 men
glömdes bort i rapporten).

Vitmossor i sektion Sphagnum, saknades i kärret 1995 vilket
skiljde kärret från alla övriga undersökta  kärr.

Sphagnum fallax-gruppens arter brukar återfinnas i de
mer fastmarkspåverkade kantzonerna i extremfattigkärr,
men finns här i hela kärret (fattigkärr).

Påverkan:
Trots att området kalkades med p-kalk blev skadorna på vitmossa
förhållandevis måttliga.  I storrutan, som blev lagd där det var
mycket Sphagnum isoviitae (S fallax S. lat.) har bottenskiktet med
denna art återhämtat sig år 2003.  Även efter transekten har
nämnda vitmossart återhämtat sig bra, dock inte fullständigt till
1995 års täckning och förekomst.

Vi ser även i diagram Gk02-4 att parametern tät ’veg/förna’ fått
ett högre värde.  Anledningen till detta beror sannolikt på att
vitmossor delvis täckte basen av framför allt tuvullsvegetationen
tidigare.  Denna vegetation är nu pga lägre areell täckning (och

spridning) av vitmossa mer exponerad.

För fältskiktets vidkommande antyder diagram Gk02-2  att tuvull
fått en ökad täckning, medan tranbär har en tendens till minskad
täckning.

Orsaken till att vitmosstäcket år 2003 till stor del åter-
hämtat sig beror delvis av att kärret som är av typen blött
fastmattekärr är torrare än blöta mjukmattekärr där
skadorna på vitmossa blir störst.   Kärr Gk02 har inte ett
stagnant vatten som löser kalken snabbt i likhet med
objekten: Gk04, Gk08 och Gk11 (öppna solexponerade
vattenrika kärr; egenskaper som ger en extremt snabb
upplösning av kalk, avdödning av vitmossa, och även
förmultning av död vitmossa).  En annan faktor är att S
fallax-gruppens arter tillhör myrkantssamhällena som är
naturligt anpassade till ett mer elektrolytrikt vatten.

S fallaxgruppens högre tålighet mot kalk har konstaterats
även i andra undersökningar av undertecknad, bla i de
försök som bedrivits i ”projekt Nissadalen” (4).  Här
refereras även till fler undersökningar med liknande
innehåll.
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Artnamn
Vetenskapligt namn Sum 95 Sum 97 Sum 2000 sum 2003
Sphagnum fallax 486 49 126 200
Polytrichum commune 21 19 36 41
Calliergon s 0 87 55 100
Aulacomnium p 0 0 0 2
död vitmossa 0 418 0 0

Förekomst (max 500)

Artnamn
Vetenskapligt namn Sum 95 Sum 97 Sum 2000 sum 2003
Sphagnum fallax 167 1 29 56
Polytrichum commune 3 5 8 8
Calliergon s 0 2 6 24
Aulacomnium p 0 0 0 0

0 0 0 0
Tät veg/förna 31 59 156 111
död vitmossa 0 135 0 0

Stick (max 200)

Artnamn
Vetenskapligt namn Sum 95 Sum 97 Sum 2000 sum 2003
Carex rostrata 70 74 79 77
Eriophorom vaginata 65 51 71 56
Eriophorum angustifolium 53 19 52 33
Vaccinium oxycoccos 80 80 80 80

förekomst (max 80)

Artnamn
Vetenskapligt namn Sum 95 Sum 97 Sum 2000 sum 2003
Carex rostrata 25 17 17 15
Eriophorom vaginata 37 3 20 28
Eriophorum angustifolium 3 2 5 2
Vaccinium oxycoccos 74 57 44 30
S fallax 35 3 14 45
Calliergon s 0 0 1 0
Tärt veg/förna 65 60 84 55
humus/vatten 0 0 1 0
död  vitmossa 0 37 0 0

Stick (max 100)

Diagram-Gk02-1

Diagram-Gk02-2

Diagram-Gk02-3

Diagram-Gk02-4

Tabell-Gk02-1

Tabell-Gk02-2

Tabell-Gk02-3

Tabell-Gk02-4
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Fig Gk03-1  Pilen i ortofotot ovan anger en tämligen exakt
bild av transektens placering.  Ljusare partier är öppet
kärr, ljusgrå nyans runt kärret utgör lövsumpskog (enl
fotot till höger), i centrala delar även med odon-ris;
mörkare delar är barrskog .

Fig Gk03-2  Vid uppförstoring av bilden ses bakom R1 i
bortre delen av bilden en hög gammal nästan helt död tall.
Så länge detta träd finns kvar är det enkelt att finna R1.
Det här kärret är annars för en person som inte varit på
platsen ett svårt område att hitta referenspunkterna i (det
finns inga tydliga hållpunkter -fastmarkskanten  syns tex
inte).  I kärr som har omväxlande öppna ytor och
träddungar som i detta kärr har man god nytta av ett
ortofoto där transekt storruta och referenspunkter är
inlagda se bildtext GK03-1.

Kalkat våren 1997 med 25,3 ton/ha grov kalk.

Örtrikt starrkärr som 1995 dominerades av en blöt översilnings-
vegetationstyp där huvudkonstituenten i bottenskiktet var
Sphagnum fallax s. lat. (S brevifolium) som bildade en heltäck-
ande matta på marken.

Kärret karakteriserades även av ett torrare, högre, tuvat plan som
inte var av översilningstyp  1995.  Denna  förekom bitvis i stora
sammanhängade ytor och utgjorde ett fastmatte-element i kärret.
Även här var vitmossor marktäckande, men enbart av arter ur
sektion Sphagnum (SPHgr3: Sphagnum imbricatum ssp affine, S
papillosum och S magellanicum).

Påverkan:
Ytligt sett blev de initiala effekterna av kalkningarna 1997
måttliga. I översilningsdelen dominerar idag ungefär som
tidigare, Sphagnum fallax-gruppens vitmossor i bottenskiktet.
Sphagnum brevifolium (dominant), S flexuosum och S
angustifolium har återhämtat sig efter en viss nedgång strax efter
kalkutlägget se diagram och tabeller: Gk03-3 och -4. För ett
otränat öga ser kärret därför opåverkat ut.  Kärret har emellertid
inte den ursprungliga uppbyggnaden kvar eftersom det torra
vegetationselementet är borta (bottenskikte saknas här) -samtliga
arter försvann i samband med kalkspridningen.

År 2003 var arterna i sektion Sphagnum (SPHgr3) fortfarande
borta.  Det som möjligen har ökat i det torrare fastmatte-
elementet är förekomsten av björnmossa (Polytrichum
commune), jmfr diagram och tabeller: Gk03-3 och -4.

Betraktar vi diagram Gk03-1 och -2 som visar fältskiktet i
storrutan ser det ut som om ängsull fått en drastiskt nedgång för
spridningen år 2003, vilket även har genomslag för
täckningsgrads analysen.  Björnmossa (Polytrichum commune)
som är en substratparameter i fältskiktsanalysen, visar precis som
efter transekten en viss uppgång, vilket stöder antagandet att
arten ökat något.

Observera att parametern tät veg/förna är en konstru-
erad parameter som används när det på grund av tät
vegetation inte går att urskilja bottensubstratet, dvs om
botten inte går att urskilja som humus eller vatten (i
botten av tex en tuvullstuva), eller om underlaget inte kan
urskiljas pga av förna.  Ängsull ger vissa år upphov till en
stor mängd fjorårs-skott och blad som är döda, men ofta
vidhängade levande skott.  En artregistrering förutsätter
levande skott.  Parametern ’Tät veg/förna’ har i vissa fall
ett diskutabelt informationsvärde, registreing av levande
skott har däremot ett bra informationsvärde.

Som kuriosa kan sägas att tre huggormar sågs i den torrare veg
typen av kärret ( 2 ormar tillsammans).  Intill ormarna  syntes tre
nyömsade skinn.  Även ett fjärde skinn påträffades en bit därifrån!
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Artnamn
Vetenskapligt namn Sum 95 Sum 97 Sum 2000 sum 2003
Agrostis canina 28 20 37 17
C rostrata/nigra 80 77 80 72
Carex canescens 3 5 0 6
Eriophorum angustifolium 76 79 79 16
Lysimachia vulgaris 13 25 24 5
Picea abies 0 0 1 2
Pinus sylvestris 1 1 0 0
Potentilla palustre 48 49 58 44
Salix sp 2 3 5 7
Trientalis europea 14 19 14 9
Vacinium oxycoccos 80 76 80 80
död vitmossa 0 72 0 0

Förekomst (max 80)

�����������������������������������������
�����������������������������������������
�����������������������������������������

�����������������������������������������
�����������������������������������������

Artnamn
Vetenskapligt namn Sum 95 Sum 97 Sum 2000 sum 2003
Agrostis canina 8 7 6 1
C rostrata/nigra 50 25 19 21
Carex canescens 0 4 0 2
Eriophorum angustifolium 36 26 17 2
Lysimachia vulgaris 0 8 3 0
Picea abies 0 0 1 3
Pinus sylvestris 0 0 0 0
Potentilla palustre 6 1 2 6
Salix sp 0 0 0 0
Trientalis europea 2 3 0 2
Vacinium oxycoccos 33 23 25 17
Calliergon s 0 0 4 2
Polytrichum commune 11 3 10 28
Sphagnum fallax 56 1 8 24
Tät veg/förna 25 26 66 45
Vatten/humus 10 15 11 1
död vitmossa 0 55 0 0

Stick (max 100)

Diagram-Gk03-1

Diagram-Gk03-2

Diagram-Gk03-3

Diagram-Gk03-4

Artnamn
Vetenskapligt namn Sum 95 Sum 97 Sum 2000 sum 2003
Aulacomnium p 0 0 11 2
Calliergon s 0 144 42 0
Polytrichum commune 93 91 113 124
SPH gr3 39 5 0 0
Sphagnum fallax 455 206 312 387
död vitmossa 0 154 0 0

Förekomst (max 500)

Artnamn
Vetenskapligt namn Sum 95 Sum 97 Sum 2000 sum 2003
Aulacomnium p 0 0 2 1
Calliergon s 0 10 1 0
Polytrichum commune 14 16 25 29
SPH gr3 8 0 0 0
Sphagnum fallax 124 36 69 106
vatten/humus 26 36 22 16
tät veg/förna 28 49 81 50
död vitmossa 0 57 0 0

Stick (max 200)

Tabell-Gk03-1
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Fig Gk04-1 Ortofoto som anger referenspunkter, storruta
och transekt (som markeras från referenssidan -se
metodik).

Fig Gk04-2  Transekten dragen mellan R1 och R2 som
markeras av plastkäppar i bilden (referenspunkten: R1
även med kortare vitmålat järn-rör).  V och H visar
vänster- resp höger hörn av storrutan.

Området kalkades 1997 med  25,3 ton/ha p-kalk:
1995 utmärktes platsen av  blöta gungflyn med heltäckande
vitmossmattor som i centrala delar och söderut i avrinnings-
riktningen, saknade  bärighet med inslag av lösbottnar.  Fält-
skiktet var glest i synnehet in mot kärret där vegetationen
dominerades av ängsull med inslag av vitag och dystarr (i stort
sett de mörkare parierna av området som ses i fig Gk04-1 ovan).

Påverkan:
Samtliga vitmossor dog i kärret pga kalken redan 1997.  
Fortfarande 2003 saknas levande vitmossor, undantaget
smärre uppslag i de centralaste blötaste delarna (se diskussion).

Upplösningen av död vitmossa har gått fort, år 2000 var i stort
sett allt substrat i form av död vitmossa försvunnet.

Sedan 1997 har kärret växt igen av framförallt flaskstarr på andra
arters bekostnad.  En nyetablering av vitmossa är idag endast
möjlig i de mittre blötaste delarna som fortfarande har ett relativt
glest fältskikt (tidigare dominerat av vitag, dystarr, dybläddra
Sphagnum majus med inslag av bla vitmossan Sphagnum
obtusum).  Numera går det att gå över allt i kärret.

Igenväxningen tycks pågå fortfarande. I figur Gk-04-2 ovan
markerar två svarta pilar transektens skärning mellan ängsull-
dominerad och flaskstarr dominerad vegetation.  År 2000 gjordes
en notering att denna gräns sammanföll med 7m och 16m; år
2003 var gränsen: 10m och 13m.  På sista sidan visas storrutan
för omr Gk04.  I storrutans (år 2003) vänstra del  syns expande-
rande flaskstarrvegetation.  Arten fanns inte i rutan år 1997.

I diagram Gk04-1 framgår att sileshår (Drosera rotundifolia)
försvunnit från storrutan år 2000 samtidigt med att substrat i
form av död vitmossa också försvunnit.  Även tranbär tycks ha
minskat, troligen av samma orsak.    Vattenklöver tycks ha ökat,
vilket även stöds av resultatet från den utökade analys efter
transekten som utfördes här (se under denna rubrik nedan).

Parametern ”tät veg/förna” i diagram Gk04-2 visar på en ökning.
Detta tillskrivs den myckna förekomsten av fjorårsvegetation från
ängsull (fortfarande vidhängande skotten).  Motsvarande
parameter efter transekten vid bottenskiktsanalysen (fig Gk04-4)

förklaras därimot av  flaskstarr.

En viss etablering av blek skedmossa och björnmossa skedde
1997 resp år 2000, men arterna har fått ge vika för den täta
växtligheten som nu råder i området (arterna saknades 2003).

År 2000 fanns fortfarande rester av synlig kalk i kärret, men inte år
2003.

Utökad analys efter transekt (tabeller och diagram sid 24):
Eftersom våtmarken med arbetsbeteckningen Gk04  mycket
påminde om ett annat kärr ”Bockemossen” i Ale kommun, som
helikopter-kalkades med 8,4 ton/ha p-kalk 1986, och som sedan
dess växt igen kraftigt, utökades vegetationsanalysen.  Efter
transekten gjordes en förenklad täckningsgrads-analys av
förekommande arter i fältskiktet enligt Hult-Sernander Du Rietz
metod, vilket även utfördes år 2003.  Där mossanalysen normalt
använder smårutor på (0,5x0,5)m användes i denna utökade
fältskiktsanalys smårutor på (1x1)m (år 2003 precis som 1995).
Rutorna indelades i 4 delrutor (kvadranter).  Analysen utfördes i
varje delruta för sig.  Eftersom maximal täckning i en delruta
motsvarar 5 enligt Du Ritez skala, blev det sammanlagda värdet
maximalt 20 per hel småruta (se tabell Gk04-5-6 resp diagram:
Gk04-5-6 sid 24).

Ur tabeller och diagram framstår det att framförallt flaskstarr har
ökat kraftigt.  I tabell Gk04-7 sid 24 har täckningsgraden per art
summerats för hela transekten.  Förutom flaskstarr, har vatten-
klöver ökat något, medan ängsull, ljung och tranbär ser ut att ha
minskat.

I figurerna Gk04-3-4 sid 24 jämförs ett inscannat dia-foto från
1995 med ett digitalt foto från år 2003 taget vid 4m efter
transekten (1m x 1m-ram).  År 1995 fanns ett slutet vitmosstäcke
med 100%  SPHgr2, och enl tabell: Gk04-5 ett glest fältskikt
bestående av ängsull och flaskstarr (Hult-Sernader = 1 i varje
kvadrant).  År 2003 visar sig motsvarande yta (fig Gk04-4) vara helt
täckt av flaskstarr som ger ett så pass slutet fältskikt att ett
bottenskikt inte kan existera (Hult-Sernader = 5 i varje kva-
drant).
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Artnamn
Vetenskapligt namn Sum 95 Sum 97 Sum 2000 sum 2003
Carex rostrata 0 8 12 29
Drosera rotundifolia 62 56 0 0
Empetrum nigrum 1 2 0 1
Eriophorum angustifolium 80 80 80 80
Menyanthes trifoliata 7 11 18 24
Myrica gale 0 0 0 1
Pinus sylvestris 1 0 0 0
Rhyncospora alba 4 1 0 0
Vaccinium oxycoccos 69 74 69 42
död vitmossa 0 80 0 0

förekomst (max 80)

Diagram-Gk04-2

Diagram-Gk04-3

Diagram-Gk04-4
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������������������������������������������

Artnamn
Vetenskapligt namn Sum 95 Sum 97 Sum 2000 sum 2003
Carex rostrata 0 0 0 2
Drosera rotundifolia 0 0 0 0
Empetrum nigrum 0 0 0 0
Eriophorum angustifolium 33 14 39 13
Menyanthes trifoliata 0 2 3 5
Myrica gale 0 0 0 0
Pinus sylvestris 0 0 0 0
Rhyncospora alba 0 0 0 0
Vaccinium oxycoccos 12 6 2 1
Calliergon s 0 1 0 0
Sphagnum 100 0 0 0
död vitmossa 0 100 2 0
tät veg/förna 0 0 66 93
Vatten/humus 3 0 32 7

Stick (max 100)

Artnamn
Vetenskapligt namn Sum 95 Sum 97 Sum 2000 sum 2003
Aulacomnium p 0 20 14 9
Barbula unguiculat 6 0 0 0
Brachthecium sp 0 0 0 5
Bryum sp 0 4 19 0
Calliergon s 0 104 0 0
Polytrichum commune 0 2 45 1
S pulchrum/fallax 197 7 0 0
SPHgr3 464 0 0 0
Sphagnum majus 6 0 0 0
Sphagnum rubellum 13 10 0 0
död vitmossa 0 495 0 0

Förekomst (max 500)

Artnamn
Vetenskapligt namn Sum 95 Sum 97 Sum 2000 sum 2003
Aulacomnium p 0 2 2 0
Barbula unguiculat 1 0 0 0
Brachthecium sp 0 0 0 0
Bryum sp 0 0 1 0
Calliergon s 0 1 0 0
Polytrichum commune 0 0 8 0
S pulchrum/fallax 32 0 0 0
SPHgr3 159 0 0 0
Sphagnum majus 1 0 0 0
Sphagnum rubellum 0 0 0 0
död vitmossa 0 192 0 0
Tät veg/förna 3 6 189 200
Vatten/humus 1 0 0 0

Stick (max 200)
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Fig Gk08-1  Transekten (grön pil) är lagd i den västra
tredjedelen av kärret, enl beskrivning i text nedan.

Fig Gk08-2  Ortofotot till vänster gav rätt position på R1
uppskattningsvis med 1-2 meters mariginal (även de små-
skuggade delarna i fotot längs skogskanten hittades i fält).
Det ljusare växtinslaget vänster om R2 i bild är blåtåtel
(Molinia caerulea), ytterligare åt vänster följer ängsull-
vegetation (in mot storrutan).

Kalkades 1997 med 26,2 ton/ha grov Ignabergkalk:
Kärret enligt ortofotot (fig Gk08-1) ovan kan grovt beskrivas från
väster mot öster uppdelat i tre tredjedelar.  Den västra och östra
tredjedelen utgjordes 1995 av ett öppet topogent mjukmattekärr
heltäckande på vitmossor med i första hand ängsull i fältskiktet.
Den östra delen var i huvudsak otuvad med dominans av S
papillosum och Sphagnum pulchrum i botten.  Västra delen där
storruta och transekt förlades var fläckvis mer tuvad än östra
delen och inslaget av ängsull starkare, dock inte så tätt att inte
vitmossa var heltäckande.  I den mittre tredjedelen med början
från R2 och öster ut var inslaget av blåtåtel mer markant och
området var torrare.

Påverkan:
I slutet av sommaren, samma år som kalkningarna utfördes 1997
konstaterades att all vitmossa dött i kärret (undantaget en bit
närmast referenspunkten R1 längst åt väster där ingen kalk
hamnade).

År 2000 fanns små rester död vitmossa, i kärret, men huvudin-
trycket var att avdödad mossa förmultnat och ersatts av  mer
synligt vatten  (i och omkring storrutan).

År 2003 gavs fortfarande intrycket av mer synligt vatten,
samtidigt som täckningen av ängsull ser ut att ha minskat inom
storrutan (diagram Gk08-2).  Förekomsten (spridningen) av
flaskstarr har ökat enligt diagram Gk08-1, vilket möjligen även
gäller för vattenklöver till år 2003, något som dock inte fått
genomslag i täckningsgradsanalysen ännu.

I fältskiktsanalysen av täckningsgraden har parametern ”tät veg/
förna” fått en ökad andel av täckningsgraden, till stor del
beroende på att vidhängande döda fjorårsblad från ängsull fått ett
ökat inslag.  Motsvarande parameter efter transekten vid
mossanalysen (diagram Gk08-4) visar även en ökning, denna
tillskrivs ett visst ökat inslag av vattenklöver, flaskstarr samt i
slutet av transekten av blåtåtel.

Den tendens till återhämtning som kan ses i diagrammet för
mossor gäller endast i den del av kärret i början av transekten där

ingen eller måttliga mängder kalk föll.  I östra mjukmattekärret
noterades dock år 2000 nyuppslag av kocentriska småfläckar av
Sphagnum pulchrum.  Den S pulchrum som sågs i början av
transekten i västra kärret tycks dock vara borta, här har istället S
brevifolium (S fallax s. lat) som det ser ut ökat något.

I en tuva i början av transekten hittades Sphagnum imbricatum
ssp affine år 2003.  Arten förbisågs sannolikt 1995 och bör ha
varit vanlig i de torrare kärravsnitten där det är/och var frekvent
av blåtåtel.  Smärre uppslag har noterats av en Bryum-art, samt
av två olika Brachythecium-arter efter transekten.  År 2000 togs
en kollekt vid 7m utanför transekten med spåmossa (Funaria
Hygrometrica).

Sammanfattningsvis kan sägas att samtliga vitmmossarter i stort
sett fortfarande saknas i kärret.  Ett intryck är även att det har
blivit svårare att gå här på grund av att kärret både är blött samt
har dålig bärighet (sämre hållfasthet i rotfilten än tidigare ?).

Inslaget av främmande mossarter är inte tillnärmelsevis
så högt som man finner då höga givor kalk plus härdad
grov aska tillförs ett kärr (4).  Generellt sett brukar nya
mossarter komma de första åren när det både finns
tillgång på död vitmossa samt kalk (eller aska), därefter
brukar det främmande artinslaget avta, både som en
följd av igenväxning, samt genom avsaknaden av substrat
(död vitmossa).  I ’projekt Nissadalen’ (4) konstaterades
ett starkt uppslag av björkskott endast i de kärr där aska
kombinerades med höga givor kalk som dödat vitmossan.
Ett starkt uppslag av björkskott var en askeffekt (har
aldrig konstaterats av undertecknad i samband med
enbart kalkningar).  Grovt härdat askkross dödade inte
vitmossan vid normaldos grov kalk som användes i
försöket, askeffekter i form av ett förändrat fältskikt
konstaterades emellertid år 3 (4) efter ask/kalk-utlägget
(enbart i våtmarker -inte i fastmarken).
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Artnamn
Vetenskapligt namn Sum 95 Sum 97 Sum 2000 sum 2003
Agrostis canina 0 0 3 0
Carex rostrata 18 22 53 70
Drosera rotundifolia 2 0 1 2
Epilobium palustre 0 0 0 31
Equisetum fluv 0 0 1 1
Eriophorum angustifolium 80 80 80 71
Menyanthes trifoliata 3 3 5 17
Molinia caerulea 12 6 1 5
Rhyncospora a 0 0 0 5
Vaccinium oxycoccos 44 44 44 53
Viola palustris 32 36 30 26
Betula 4 0 3 8
Picea abies 0 0 2 0
Pinus sylvestris 1 0 3 0
Salix sp 0 0 0 1
död vitmossa 0 80 0 0

förekomst (max 80)
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Artnamn
Vetenskapligt namn Sum 95 Sum 97 Sum 2000 sum 2003
Agrostis canina 0 0 0 0
Betula 1 0 1 1
Carex rostrata 0 0 9 8
Drosera rotundifolia 0 0 0 0
Epilobium palustre 0 0 0 2
Equisetum fluv 0 0 0 0
Eriophorum angustifolium 57 30 27 7
Menyanthes trifoliata 0 0 0 3
Molinia caerulea 3 0 0 5
Picea abies 0 0 0 0
Pinus sylvestris 0 0 1 0
Rhyncospora a 0 0 0 1
Salix sp 0 0 0 0
Vaccinium oxycoccos 2 0 1 0
Viola palustris 1 2 0 1
Brachythecium sp 0 0 0 6
Bryum sp 0 0 0 6
Calliergon s 0 0 0 7
S pulchrum/fallax 0 0 0 0
Sphagnum 100 0 0 0
död vitmossa 0 100 37 0
tät veg/förna 0 0 26 38
Vatten/humus 0 0 37 53

Stick (max 100)

Artnamn
Vetenskapligt namn Sum 95 Sum 97 Sum 2000 sum 2003
Aulacomnium palustre 0 10 17 18
Brachythecium sp 0 0 4 2
Bryum sp 0 0 9 5
Calliergon s 0 0 0 5
Polytrichum strictum 10 14 0 18
S fallax/pulchrum 351 105 65 84
SPH gr 3 362 81 85 99
död vitmossa 0 375 52 0

Förekomst (max 500)

Artnamn
Vetenskapligt namn Sum 95 Sum 97 Sum 2000 sum 2003
Aulacomnium palustre 0 1 0 1
Brachythecium sp 0 0 1 0
Bryum sp 0 0 0 1
Calliergon s 0 0 0 0
Polytrichum strictum 0 0 0 0
S fallax/pulchrum 94 19 14 18
SPH gr 3 95 19 26 23
död vitmossa 0 139 13 0
Tät veg/förna 7 22 75 110
Vatten/humus 4 0 71 47

Stick (max 200)

Diagram-Gk08-2

Diagram-Gk08-3

Diagram-Gk08-4
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Fig Gk11-1  Det kilformade mörka fält som går in mot
kärret vid R1 enligt ortofotot markerar skogskanten vid R1
enligt fotot till höger med en noggrannhet på ca 1 meter.  I
nedre högra hörnet av fotot ses ett krondike.

Fig Gk11-2  Fotot taget från R2 mot R1.  R1 syns tydligt
vid uppförstoring i dator av motsvarande originalfoto.

Kalkad i april 1997 med 26,2 ton/ha grov Ignabergs-kalk:
I CD-versionen av gröna kartan 1996 är våtmarken upptagen som
ett tjärn (blåmarkerad), vilket bör ha att göra med att kartritarna
använder äldre uppgifter ibland?  Vid besöket första gången 1995
fanns inget kvar av det som varit ett tjärn.

Troligen har vattnet i det tidigare tjärnet nivåreglerats vid
utflödet; ev några decimeter högre än det topogena plan som
utgör våtmarken idag  Utflödet är koncentrerat till en smal bäck
som skär genom skogen i sydvästra delen av våtområdet.
Våtmarken har även avvattnats via ett djupt krondike i sydöstra
kanten av kärret.

Norra övre fjärdedelen av våtmarken -jämför med ortofotot ovan -
befanns 1995 vara ett område som var tuvat av vitmossan S
imbricatum ssp affine, med inslag av högre tuvor björnmossa
(Polytrichum commune).  Ristuvor fanns inte.  Denna del av
kärret är ett försumpningsområde vilket innebär att torv-
bildningen har skett på landbacken.

”Det egenliga tjärnet” bestod 1995 av gungflyn.  Detta utgjordes i
östra halvan av en blöt mjukmatta dominerad av S papillosum
med ganska mycket S pulchrum, undantagsvis i lägre depressio-
ner med S majus.  Flaskstarr var karaktärsart inblandat med
mycket ängsull.  Här lades transekt och storruta.

Väster om ovan beskrivna område vidtog den blötaste delen av
kärret där ängsull dominerade i fältskiktet (i de delar det fanns
ett fältskikt).  I detta mjukmatte/lösbotten område saknades
bärighet.  Vitmosstäckta ytor representerades av Sphagnum
majus.

Påverkan:
Samma år det kalkades 1997 dog all vitmossa i området, även S
imricatum i den norra torrare delen.

I storrutan (diagram Gk11-1 och -2) registrerades 1995 100%
spridning för både flaskstarr och ängsull, även täckningsgraden
för arterna var lika.   Från och med år 2000 ser vi dock att
ängsull är på stark tillbakagång för att år 2003 vara i det när-
maste helt borta (jämför med tabeller).  Fältanteckningar från år
2000 och 2003 ger samma tendens för hela kärret.

Fig Gk11-3  1997 transekt
9m. Kring stöveln är vattnet
uppslammat med kalkmjöl
(Ignabergs-kalk är en mjuk
kalksort vilket gör att den
lätt smulas till finare
fraktioner vid hanteringen).

Fig Gk11-4  2003 transekt
9m. Motsvarar samma plats
som bilden till vänster.
Vegetationen har tätnat av
flaskstarr, bottenskikt av
mossor saknas och har
ersatts av vatten eller dy.

Flaskstarrvegetationen har däremot tätnat (diagram Gk11-2).
Parametern ’tät veg/förna’ är i första hand fjorårsvissnad
ängsullvegetation (registrerades som en separat parameter år
2000).  Parametern ’vatten/humus’ i storrutan visar en minskning
år 2003 relativt år 2000, men detta är delvis en effekt av en
tätnande vegetation som gör det svårt att se bottensubstratet.
Parametern tät veg/förna i transektanalysen (diagram Gk11-4)
orsakas dels av en tätnade flaskstarrvegetation, dels av död
fjorårs-ängsull.  Parametern ’vatten/humus’ ser ut att ha ett högre
värde år 2003 än tidigare.

Kalkupplösningen är optimal i soluppvärmda blöta kärr
med stillastående vatten av den här typen, vilket är en
orsak till den totala avdödningen på vitmossor.  En annan
faktor framgår av stöveltrampet i fig Gk11-3 som visar
att Ignabergskalken hade en hög halt fina kalkfraktioner.
Vid besöket år 2000 var finkalken borta, däremot fanns
de grövre fraktionerna kvar  (även år 2003 sågs grov
kalk).
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Artnamn
Vetenskapligt nam n Sum 95 Sum 97 Sum 2000 sum 2003

Betula 0 0 1 1
Carex rostrata 80 80 80 80

Drosera rotundifolia 8 7 0 0
Epilobium palustris 0 0 2 0

Eriophorum angustifolium 80 75 60 3
Lycopus europaeus 0 0 1 1
Lysimachia vulgaris 0 0 3 2
Menyanthes trifoliata 0 1 0 0

Picea abies 2 0 1 1
Vaccinium oxycoccos 28 27 16 3

Viola palustris 12 17 12 4
Död vitmossa 0 76 0 0

förekomst (max 80)
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Artnamn
Vetenskapligt nam n Sum 95 Sum 97 Sum 2000 sum 2003

Betula 0 0 0 2
Carex rostrata 27 24 41 39

Drosera rotundifolia 0 0 0 0
Epilobium palustris 0 0 0 0

Eriophorum angustifolium 27 25 3 0
Lycopus europaeus 0 0 0 0
Lysimachia vulgaris 0 0 0 0
Menyanthes trifoliata 0 0 0 0

Picea abies 1 0 0 0
Vaccinium oxycoccos 5 4 1 0

Viola palustris 0 1 0 0
Sphagnum pulchrum 100 0 0 0

Död vitmossa 0 94 0 0
Tät veg/förna 0 6 76 97

Vatten/humus 0 0 22 3

Stick (max 100)

Diagram-Gk11-2

Diagram-Gk11-3

Artnamn
Vetenskapligt namn Sum 95 Sum 97 Sum 2000 sum 2003
Brachthecium sp 0 0 4 7
Bryum sp 0 0 12 27
Calliergon s 0 0 8 23
Funaria hygrometrica 0 0 0 0
Leptobryum pyriforme 0 0 1 1
S majus 80 0 0 0
SPHgr2 355 0 0 0
S pulchrum 194 0 0 0
död vitmossa 0 500 25 0

Förekomst (max 500)

Artnamn
Vetenskapligt namn Sum 95 Sum 97 Sum 2000 sum 2003
Brachthecium sp 0 0 0 1
Bryum sp 0 0 2 2
Calliergon s 0 0 10 5
Funaria hygrometrica 0 0 0 0
Leptobryum pyriforme 0 0 0 0
S majus 30 0 0 0
SPHgr2 122 0 0 0
S pulchrum 47 0 0 0
död vitmossa 0 197 30 0
tät veg/förna 0 3 158 150
Vatten/humus 1 0 1 43

Stick (max 200)

Tabell-Gk11-1
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Fig Gk13-1 Ortofotot  anger sannolikt R1 med en
noggrannhet  +-  1-2m från R1.

Fig Gk13-2  Vid en uppförstoring av originalbilden (som
har högre upplösning än den här dokumentbilden) ses två
plastkäppar som markerar storrutans hörn åt
referenshållet.  I förgrunden högre björnmoss-tuvor; de
avtar i frekvens längre in mot kärret.  Mot R2 sluter sig
skogen allt mer vilket även framgår ur ortofotot till
vänster på sidan.

Referensområde:
Skogskärr.  Tillskillnad från det andra fastmattekärret i undersök-
ningen, Gk02 som har ett homogent fältskikt (se beskrivning över
detta objekt) är det här fastmattekärret allt annat än homogent.

Kommentar ang referenskärr:
Tyvärr finns inga referenskärr av typen öppet blött
mjukmatte-lösbottenkärr i den här undersökningen.
Tanken på att hitta likartade referenskärr är  emellertid
meningslös i de flesta fall (inom en rimlig radie för ett
projekt och ur tidsåtgång-synpunkt), de flesta kärr är allt
för unika för att det skall vara möjligt.  Den enda
möjligheten är att hålla sig till arter, och se till att dessa
bedöms i många olika ståndorter.  När som här ängsull
finns i skogskärrsmiljö -i små ytor tillsammans med
hundstarr  -är förutsättningarna för hur arten långsiktigt
skall klara konkurrensen med andra arter naturligtvis
annorlunda än då arten finns i ett blött mjukmattekärr
över stora ytor med tex flaskstarr.

Den undersökta delen av kärret har varierande öppna ytor och
ytor med enstaka träd. I transektens förlängning tätnar träd-
beståndet med ungefär lika delar björk och tall, samt en del
smågran, varvid våtmarken övergår till att vara av typen skogs-
kärr med inslag av skogsarter i bottenskiktet (sumpskogs-element
hörande till skogsserien).  Hit hör bla Sphagnum russowii,
Hylocomnium splendens och Pleurozium schreberi (på
trädsocklar) -vilka är skiljearter mot de öppna kärrytorna. Till
egentlig kärrvegetation sågs små förekomster av Sphagnum
rubellum och relativt mycket S papillosum (förekommer aldrig i
skog).  Sphagnum magellanicum är däremot indifferent och
förekommer i de flesta miljöer där det inte är för torrt eller för
blött.

Området närmast R1 utgörs av mosaikkoplex där höga
björnmosstuvor omväxlar med lägre tuv-element av Sphagnum
papillosum, S magellanicum och S angustifolium (fallax-
gruppen) och däremellan ännu lägre plan med S brevifolium
(fallax-gruppen). Fältskiktet kännetecknas av karaktärsarterna
hundstarr (Carex nigra) och ängsull (Eriophorum angustifolium),

med något lite flaskstarr (Carex rostrata).  I ett lokalt blötare
område dominerade ängsull, inblandat med hundstarr, samt
sparsamt med flaskstarr.  Här placerades storrutan.

Påverkan:
I tabell Gk13-1 är beteckningen ’C rostrata/nigra’ något oegentlig
eftersom det var minst 95% Carex nigra (hundstarr).  I vissa av
rutorna där arterna växte blandade och dåligt utväxta var  de
emellertid svåra att hålla isär -därav fältbenämningen.  I stor-
rutan dominerade ängsull 1995, utan någon större förändring
senare år.

I diagram Gk13-1 noteras en markant nedgång för spridningen av
Carex nigra.  Arten har haft en låg täckningsgrad i rutan (Gk13-
2), och den lilla ökningen av täckningsgraden som ses för ängsull
kan vara tillräcklig för att trycka ned hundstarr (tillfälligt?)
sådana här saker fluktuerar säkerligen mer eller mindre mellan,
fuktiga och torra somrar.  Ängsull torde gynnas av jämn fuktig-
het, medan hundstarr bör klara torrtider bättre.

I tabell Gk13-2 ser vi att marktäckningen av vitmossor är
konstant 1995-2003 (vitmosssubstratet protokollfördes endast
som kategorin ’Sphagnum’ 1995 och år 2000 varför jag valt att
behålla siffrorna enbart  i tabellen).

En art som Sileshår (Drosera rotundifolia) varierar
naturligt mellan olika år.  Det här gäller för övrigt flera
arter, den minskning av S fallax korrelerad med en
motsvarande ökning för björnmossa som ses i diagram
Gk13-3 och -4 behöver inte vara en varaktig trend.  Det
viktiga är att följa vegetationen under flera år för att se
om eventuella tendenser håller i sig (årsvariationer eller
trend).  Om någon trend föreligger är nästa steg att
kontrollera om detta beror på lokala förhållanden eller
någon mer övergripande orsak (generell faktor).
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Artnamn
Vetenskapligt namn Sum 95 Sum 97 Sum 2000 sum 2003
Calluna vulgaris 19 25 22 29
Carex echinata 1 0 0 0
Carex magellanicum 1 0 0 0
Carex rostrata/nigra 49 49 32 4
Drosera rotundifolia 23 7 13 35
Empetrum nigra 3 3 4 3
Eriophorum angustifolium 73 80 80 78
Eriophorum vaginata 20 1 8 15
Rubus chamaemorus 2 3 1 0
Vaccinium oxycoccos 76 80 76 80
Vaccinium vitis-idaea 1 0 0 0

förekomst (max 80)

Artnamn
Vetenskapligt namn Sum 95 Sum 97 Sum 2000 sum 2003
Calluna vulgaris 8 10 8 5
Carex echinata 0 0 0 0
Carex magellanicum 0 0 0 0
Carex rostrata/nigra 6 8 3 0
Drosera rotundifolia 0 0 0 1
Empetrum nigra 1 0 0 0
Eriophorum angustifolium 20 15 30 15
Eriophorum vaginata 3 0 3 2
Pinus s 0 0 2 0
Rubus chamaemorus 0 0 0 0
Vaccinium oxycoccos 48 35 35 34
Vaccinium vitis-idaea 0 0 0 0
Aulacomnium p 0 0 0 0
Polytrichum commune 0 0 0 0
S fallax 0 26 0 10
SPH gr2 0 61 0 76
Sphagnum 87 0 75 0
Tät veg/förna 12 14 25 13
Vatten/humus 1 1 0 1

Stick (max 100)

Diagram-Gk13-1

Diagram-Gk13-2

Diagram-Gk13-3

Diagram-Gk13-4

Transekt

Artnamn
Vetenskapligt namn Sum 95 Sum 97 Sum 2000 sum 2003
Aulacomnium p 0 8 7 17
Hylocomnium splendens 0 0 3 2
Pleurozium schreberi 0 0 3 7
Polytrichum commune 260 224 299 292
Polytrichum strictum 0 15 25 22
SPHgr2 174 137 114 144
Sphagnum fallax sens lat 477 468 369 427
Sphagnum russowii 0 2 0 7

Förekomst (max 500)

Artnamn
Vetenskapligt namn Sum 95 Sum 97 Sum 2000 sum 2003
Aulacomnium p 0 1 0 0
Hylocomnium splendens 0 0 2 0
Pleurozium schreberi 0 0 0 4
Polytrichum commune 41 35 56 59
Polytrichum strictum 0 1 3 2
SSPHgr2 25 20 11 18
Sphagnum fallax sens lat 126 125 86 93
Sphagnum russowii 0 0 0 0
Tät veg/förna 9 18 44 31
Vatten/humus 5 2 0 0

Stick (max 200)

Tabell-Gk13-1
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Fig Gk15-1 I fotot till höger (fig Gk15-2) bildar
skogskanten ett  hörn där R1 placerades, denna plats
framstår tydligt även i ortofotot.

Fig Gk15-2  H-hörn och V-hörn enligt de röda pilarna
anger storrutan från referenssidan (storrutan sträcker sig
alltså häråt från de markerade hörnen).  Smårutan i
förgrunden är på ruta 32m från R1.  Analysen sker alltid
på höger sida om transekten i riktning R1->R2.  Smårutan
placeras alltid på samma sätt även så att förmärkta
intersept (slumpade) hamnar på samma sätt år från år -se
metod del.  De intersept som är inmärkta enligt smårutan i
metodavsnittet överenstämmer med de verkligt använda i
fält.  Det betyder att den inventerare som eventuellt tar
över skall använda denna märkning för alla objekt (även i
alla andra områden där undertecknad varit).

Kalkat våren 1997 med 26,2 ton/ha granulerad kalk.

Öppet ganska blött mjukmattekärr, som 1995 hade ett samman-
hängande vitmosstäcke av karaktärsarten Sphagnum imbricatum
ssp affine, vilken gav ett småtuvat intryck åt hela kärret. I blötare
lägen mellan tuvorna var grov Sphagnum pulchrum vanlig, eller
där det var något torrare S papillosum/magellanicum.

Fältskiktet fördelade sig så att de blötaste höljorna företrädesvis
hyste kråkklöver (Potentilla palustre) och ängsull som var
frekvent förekommande i kärret.  Den dominerande arten:
flaskstarr växte såväl mellan som på tuvor (klarar torka bättre än
ängsull och kråkklöver).

Påverkan:
Kalkning med granulat har den fördelen att det inte dammar och
ger avdrift till närområden, samtidigt är det en nackdel att
spridningen blir mindre jämn.  Den ojämna spridningen resulte-
rade i att kalk hamnade fläckvis med höga givor och däremellan
med obefintlig giva.  De initiala effekterna 1997 överenstämde
med denna fläckighet så att vitmossa i sekt Sphagnum
(papillosum, magellanicum, imbricatum) avdödades i samma
omfattning som vitmossor i sekt Cuspidata (pulchrum, fallax,
flexuosum).

Granulat-produkten: ett granulerat kalkmjöl löses som
ett ordinärt kalkmjöl i direkt kontakt med vatten, och
precis som ett kalkmjöl har det som konsekvens att
mossor snabbt avdödas (vitmossor och levermossor i
myrar).

Situationen har inte förbättrats för kvarlevande mossa på senare
år.  Däremot tycks en kvalitativ förändring ägt rum. 1995 före
kalkning övervägde Sphagnum pulchrum framför fallax-gruppens
arter.   Kalkutlägget ledde till att S pulchrum avdödades propor-
tionellt lika mycket som andra arter.  Efter detta har arten dock
minskat oproportionellt mycket.  År 2000 minskade S pulchrum
till några få små ytor (mindre än kvadratmeter-stora).  År 2003

hittades inga mossor av arten.  S pulchrum tycks ha ersatts av S
fallax.

I storrutan försvann 100% av alla mossor (som tidigare rapporte-
rats varit heltäckande på ungefär lika delar S pulchrum respek-
tive SPGgr2).  År 2003 har en begränsad ”återkolonisation” skett
av S fallax -se tabell Gk15-2.

För fältskiktet har vissa förändringar inträffat inom storrutan,
ängsull har minskat sin spridning (diagram Gk15-1) och
vattenklöver har ökat i täthet (täckningsgrad enligt diagram
Gk15-2).  Det ser även ut som om tranbär fått en lägre täckning.
Parametern ’vatten/humus’ har fått ökad betydelse.  Mer
vattenklöver och mer vatten är också det intryck man får i kärret
för övrigt.

Kategorin SPHgr3 i tabeller och diagram är en samling-
kategori för S magellanicum, S papillosum och S
imbricatum ssp affine.  Det var av praktiska skäl nödvän-
digt att slå samman arterna till en kategori (sekt
Sphagnum) eftersom det är svårt att med säkerhet skilja
dessa åt i fält.  Likadant var det i vissa lägen svårt att
skilja en grov S brevifolium/fallax från spensliga former
av S pulchrum  där de växte blandade, varför även dessa
arter slogs ihop.

I handen är Sphagnum pulchrum en tydlig art, men sett
från ovan i blandbestånd med S brevifolium finns risk för
missbedömningar !
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Artnamn
Vetenskapligt namn Sum 95 Sum 97 Sum 2000 sum 2003
Agrostis canina 27 3 13 5
Carex echinata 0 2 2 8
Carex rostrata/nigra 80 76 80 80
Drosera rot 0 0 1 1
Empetrum nigrum 0 0 0 0
Eriophorum angustifolium 63 71 76 19
Pinus s 0 0 0 1
Potentilla palustris 76 76 75 80
Vaccinium oxycoccos 79 80 74 75

förekomst (max 80)

Diagram-Gk15-1

Diagram-Gk15-2

Diagram-Gk15-3

Diagram-Gk15-4

Tabell-Gk15-3

Artnamn
Vetenskapligt namn Sum 95 Sum 97 Sum 2000 sum 2003
Agrostis canina 1 0 0 0
Carex echinata 0 0 0 0
Carex rostrata/nigra 46 21 35 29
Drosera rot 0 0 0 0
Empetrum nigrum 0 0 0 0
Eriophorum angustifolium 12 3 3 1
Pinus s 0 0 0 1
Potentilla palustris 18 30 42 45
Vaccinium oxycoccos 47 44 15 17
Callergon s 0 0 9 2
SPH gr 3 0 0 2 6
Sphagnum 72 0 0 0
S fallax 0 0 3 6
Tät veg/förna 14 22 52 63
Vatten/humus 14 1 34 22
död vitmossa 0 76 0 0

Stick (max 100)

Artnamn
Vetenskapligt namn Sum 95 Sum 97 Sum 2000 sum 2003
Aulacomnium p 0 8 12 16
Calliergon s 0 176 61 161
Polytrichum commune 0 0 9 11
S pulchrum/fallax 367 207 242 188
SPHgr3 325 230 238 201
död vitmossa 0 194 0 0

Förekomst (max 500)

Artnamn
Vetenskapligt namn Sum 95 Sum 97 Sum 2000 sum 2003
Aulacomnium p 0 0 0 0
Calliergon s 0 1 6 1
Polytrichum commune 0 0 1 0
S pulchrum/fallax 77 31 35 33
SPHgr3 87 53 43 51
död vitmossa 0 61 0 0
Tät veg/förna 25 46 63 88
Vatten/humus 11 8 52 27

Stick (max 200)
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Fig Gk16-1 Det här ortofotot är tydligt och enkelt att
använda för att hitta referenspunkter och storruta.

Fig Gk16-2   Fotografiet ger ett intryck av mossemyr
genom att enbart tall förekommer i trädskiktet, samt att
bottenskiktet har en röd färgton av den dominerande
vitmossan Sphagnum magellanicum.  Denna art är
indifferent såtillvida att den förekommer både i mossar,
kärr och sumpskogsmiljöer.  Här dominerar mossan
emellertid stort samt är associerad med S rubellum som är
ganska vanlig i myren, detta förstärker intrycket av
mossemyr.  I lägre svackor förekommer dock en del
Sphagnum fallax vilken enbart förekommer i kärr.

Röda pilar markerar R2 respektive H-hörn och V-hörn
som märkts ut med plaströr (vid uppförstorning i dator av
originalfoto framträder dessa markeringar tydligt).

Referensområde:

Kärret som består av en topogen blöt mjukmatta och gungflyn
kan sägas vara en blandning mellan ett tidigt stadium av mosse-
myr och fattigkärr.   Mosse-myrs-elementet kommer främst av det
dominerande bottenskiktet i våtmarken som tillövervägande
delen utgörs av vitmossan Sphagnum magellanicum, till en del
inblandad med S papillosum.  Bland S magellanicum växer
stundtals S rubellum (här och var finns även gott om S majus: en
art som finns både i mossar och kärr).  Trots att S magellanicum
och S rubellum är de arter som bildar de lägsta tuvorna (lägre än
S imbricatum) ges intrycket att området är högtuvat genom att
öppna höljor återfinns på sina håll med vattenspeglar (som ofta
ligger djupt ned) mellan mosstäcket.  I vissa delar är tuvbildningen
förstärkt av tuvull, ljung och kråbär.   Det som gör att kärret kan
betecknas som ett fattigkärr är förekomsten av S fallax (i vissa 
lägre svackor i myren), samt att det finns gott om ängsull över 
allt (ängsull förekommer visserligen på en del mossar, men den 
sammantagna bilden av S papillosum -även den på vissa mossar
-ängsull och S fallax gör att området är ett kärr). I kantzonerna 
förstärks bilden av ett kärr genom förekomst av björnmossa, 
hundstarr och brunven.

Kärret har ett glest trädskikt av lågvuxna tallar.

Påverkan:
I tabell Gk16-2 har substratparametern ”Sphagnum”  använts år
1995.  Därefter: år 1997, år 2000 och år 2003 har analysen delats
upp på två kategorier: SPHgr2 (i huvudsak S magellanicum, med
inslag av S papillosum) samt S fallax.  Någon Sphagnum majus
fanns inte i storrutan.

Parametern ’Carex rostrata/nigra’ är huvudsakligen Carex
rostrata (mer än 90 %).

Förändringar på mossskiktet är små inom det undersökta
tidsintervallet, en tendens till ökad spridning finns för myr-
björnmossa  (Polytrichum strictum) inom storrutan, men denna

återfanns inte med en motsvarande spridning i den egentliga
mossanalysen efter transekten.  På samma sätt gäller detta för
Sphagnum fallax s.lat. (ingen ökning i den egentliga
mossanalysen).

För fältskiktet ser det ut som om Carex rostrata fått en högre
spridning (förekomst) inom storrutan, vilket inte fått något
påtagligt genomslag för täckningsgraden (jmfr tabell Gk16-2).
Likaså sileshår har fått en något ökad spridning, en art som kan
variera en hel del mellan olika år.
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Artnamn
Vetenskapligt namn Sum 95 Sum 97 Sum 2000 sum 2003
Aulacomnium p 0 3 3 2
Calliergon s 0 9 1 10
Cladopodiella fluitans 0 0 7 9
Polytrichum commune 28 13 0 0
Polytrichum strictum 0 38 77 72
S fallax 245 237 309 298
S majus 20 0 10 7
S rubellum 5 5 12 14
Sph gr2 437 434 432 445

Förekomst (max 500)

Artnamn
Vetenskapligt namn Sum 95 Sum 97 Sum 2000 sum 2003
Aulacomnium p 0 0 0 0
Calliergon s 0 0 0 0
Cladopodiella fluitans 0 0 1 0
Polytrichum commune 2 1 0 0
Polytrichum strictum 0 1 1 2
S fallax 26 27 34 22
S majus 2 0 3 3
S rubellum 1 1 0 1
Sph gr2 150 150 138 150
Tät veg/förna 10 17 12 16
Vatten/humus 6 2 11 7

Stick (max 200)

Diagram-Gk16-1

Diagram-Gk16-2

Diagram-Gk16-3

Diagram-Gk16-4

Artnamn
Vetenskapligt namn Sum 95 Sum 97 Sum 2000 sum 2003
Calluna vulgaris 58 58 51 60
Carex rostrata/nigra 14 15 42 59
Drosera rotundifolium 5 0 17 19
Empetrum nigrum 5 9 6 8
Eriophorum angustifolium 80 80 80 71
Eriophorum vaginatum 0 4 4 3
Pinus s 3 0 4 6
Vaccinium oxycoccos 78 80 79 80

förekomst (max 80)

Artnamn
Vetenskapligt namn Sum 95 Sum 97 Sum 2000 sum 2003
Calluna vulgaris 18 8 15 20
Carex rostrata/nigra 1 1 2 9
Drosera rotundifolium 0 0 0 0
Empetrum nigrum 0 1 0 0
Eriophorum angustifolium 37 18 29 8
Eriophorum vaginatum 0 0 2 2
Pinus s 0 0 2 4
Vaccinium oxycoccos 17 17 14 9
Polytrichum strictum 0 0 0 1
S fallax 0 47 52 50
SPH gr 2 0 29 30 39
Sphagnum 76 0 0 0
Tät veg/förna 9 11 17 11
Vatten/humus 14 11 1 0

Stick (max 100)

Tabell-Gk16-1
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Diskussion
Vitmossor ett biogeografiskt/evolutions-
historiskt  intressant släkte

Vitmossor ser ut att ha en hämmande effekt på sin egen
sporgroning vilket innebär att genetiska förändringar
troligtvis är en sällsynt företeelse.  Försök har visat att det i
första hand är i störda miljöer som sporer kan gro.  Inom
populationer ser vi antagligen fortsättningen av en vegetativ
förökning av tidigare ögonblick av sexuell förökning,
antingen som en följd av långdistansspridning av sporer eller,
som en följd av sporgroning från en sporbank.

Isolerade små skogskärr är i det här sammanhanget  intres-
santa, eftersom en del av dem kan ha vitmossor med gen-
uppsättningar av gammalt datum (isolerade sporgroningar).

Populationer med olika fenotyper (vilka kan motsvara olika
genotyper) är tydligare i vissa vitmossgrupper än andra.  S
fallax s.lat varierar tex mellan olika former, och min erfaren-
het är att variationen är begränsad och typisk för en viss
lokal, men att variationen kan vara stor mellan olika popula-
tioner.

Clymo och Ducket (1) visade att torvkärnor utvecklade
protonemata från döda stamdelar i torven, men även obero-
ende från dessa, vilket befanns vara orsakat av groende
sporer.   Antal funna protonemata var som störst mot djupet
av torvcylindrarna, på 25-30cm nivå (motsv 25-60 års ålder).
Intressant nog tycktes sporgroningen vara hämmad i översta
lagren av torvcylindrarna, vilket tolkades som att levande
vitmossa har någon hämmande effekt på sporerna liknande
den hormonstyrda apikala dominans som förekommer hos
kärlväxter.  Clymos experiment vederlade den ditills rådande
uppfattningen att vitmossor inte kunde gro på blottad torv.

Helt nyligen kom en doktorsavhandling som behandlar
sexuell reproduktion av vitmossor av Sebastian Sundberg (5).
Han konstaterar bla att vitmossor har förmågan att lagra upp
en sporbank, som kan gro då vissa förutsättningar är de rätta.
Till stöd för detta anförde han bla vissa iakttagelser han gjort
där vitmossor koloniserar från torv under tuvullstuvor, där det
förekommit torvbrytning.  I experiment visade han att sporer
fick ökad grobarhet vid tillsats av fosfatinnehållande substrat
som tex älgspillning eller växtdelar (förna).

Viktiga iakttagelser i Sundbergs avhandling var även att
störda myrar hade koloniserats av sällsynta eller mindre
vanliga arter för omgivningen, vilket tydde på en bakomlig-
gande långdistansspridning.  Hans slutsats var att initial
etablering av Sphagnum i störda myrar skedde via sporer, dvs
via könlig förökning.

I Norge bedrivs sedan en tid forskning för att kartlägga den
genetiska variationen mellan olika vitmosstaxa.  Denna
forskning har givit många intressanta resultat.  Som exempel
har det visat sig att Sphagnum majus (6) har en så låg
genetisk skillnad mellan NordAmerika och Europa att
populationerna inte bör ha varit oberoende (genetiskt
opåverkade, dvs isolerade från genetiskt utbyte).  En sådan
här brist på olikheter mellan populationer kan förklaras av
långdistansspridning eller hypotetiskt vara orsakat av stora
effektiva populationsstorlekar med långsam mutations-
förändring (6).

Om S majus är en art som har de flesta generna gemensamma

med Nord Amerika, gäller detta inte en art som Sphagnum
imbricatum ssp austiini. Här visar forskningen på det
motsatta förhållandet (7).  S austiini verkar vara en art som
förlorat mycket av sitt ursprungliga geninnehåll, något som
ger denna art en speciell status i koncervationsbiologiska
sammanhang (bevarande av arter).  Arten kan påträffas i
mossar i sydvästra Sverige.

Istiden hade sin maximala utbredning för ca 18000 år sedan.
Sphagnum imbricatum ssp austiini hade teoretiskt då en
möjlighet att överleva i N  Spanien och möjligen efter den
atlantiska kusten i Franrike (7).  Vissa klimatförändringar i
senare delen av den glaciala perioden som temporärt med-
förde att det blev kallare, kan ha tvingat ssp austiini att
kolonisera låglänta områden i Europa vilket i denna fas
medförde att större sammanhållande populationer mer eller
mindre försvann uppdelade på ett fåtal mindre enheter, som
därmed fick ett begränsat urval gener (7).

Vad händer i kalkade våtmarker när
kalkeffekten är borta ?

Får vi en en ökad genetisk variation för vitmossor till följd av
en ökad sporgroning?  Vid torvbrytning är det tveksamt om
sporbanken är livsduglig vid större torvdjup, troligen har
långdistansspridning här en större betydelse.  I kalkade
våtmarker har vi en annan situation.  Enligt ovan har troligen
levande vitmossa en återhållande effekt på sporgroning.  I ett
mjukmattekärr där all vitmossa dött är denna egenskap borta.
Det finns inget som säger att kalk skall förstöra sporerna, och
när kalkeffekten saknas kan därför torven möjligen vara
”grobar”.  I Gk04 sågs små cirkelformade nyuppslag i
områdets centrala delar (där vegetationen inte var fullt så tät
som övriga kärret).   Kollekter från dessa nyuppslag under-
söktes. En översiktlig ´bestämning indikerar att det här rör
sig om en hybridpopulation av ”två olika vitmossor”: S
auriculatum s. lat  (sekt Subsecunda) och  S viride/
cuspidatum (sekt Cuspidata).  Flera undersökta exemplar
visade blandkaraktärer från bägge arterna: ”S cuspidatum/
viride hade tex lånat stamblad från sekt Subsecunda.  En
undersökt individ visade bägge typerna av stamblad på
samma individ! Observera att skillnaderna på stamblad
mellan nämnda vitmossektioner är fundamentala (se figur på
sida 23 som visar detta).  S cuspidatum/viride har bla en
markant utvidgad cellbård nedtill, medan Subsecunda har en
smal cellbård. Stambladen i ”hybridkollekten” uppvisade
inga blandkaraktärer: dvs ngt mellanting mellan Cuspidata-
formen eller Subsecunda-formen, utan var intakta, med
oförändrade särdrag (genotyper).  Hybridexemplaren verkar
mao vara diploida gametofyter!  Den vanligaste hybrid-
formen i kollekten var ”S cuspidatum/viride” som ”lånat
stamblad” från S subsecunda S. lat..  Exemplaret med bägge
typerna av stamblad på samma individ, sågs bara i ett fall
(överlämnades till K Flatberg uppdelad på en särskild kollekt
från övr mtrl).  Undertecknad har sänt kollekt (bla bestämt ex
med olika stamblad på samma ex), med  beskrivande text och
fotografier till K. I. Flatberg, samt motsvarande text/foto-
bekrivning av kollekten till Tomas Hallingbäck, S. M. Såstad,
mfl för kännedom.  Någon ordentlig genomgång av kollekten
har inte utförts, från min sida, då jag inte är en utbildad
taxonom, och inte kan förväntas få en artikel tryckt med
mindre än att en auktoriserad taxonom ser på hela materialet.

Det som här tycks vara hybrider samt diploida gametofyter
(endast sporkapsel med tillhörande fot är normalt diploid hos
mossor - gametofyten, den egentliga mossan är haploid) tyder
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på sporproduktion från en polyploid sporofyt, som måste vara
från en tidigare vitmossgeneration än den nu levande.  Det
tyder på att undersökta gametofyt har grott från en äldre
sporbank (dvs från sporer producerade innan kalkning).
Resonemanget verkar möjligen väl spekulativt, men att
sporhybrider uppkommer är kanske inte så ovanligt, däremot
att sporer gror är något som är ovanligt (vilket bara sker
under speciella omständigheter, enligt ovan (5), eller som här
i samband med kalkningar, sedan kalkeffekten försvunnit).
Att vi inte ser hybrider oftare beror även på att de har svårt
att klara konkurrensen från etablerade arter som har en stark
vegetativ tillväxt och är anpassade till miljön.

Forskning pekar på att hybridisering mellan arter har spelat
en viktig roll i artbildningen för mossor, bla vitmossor (7).
Sphagnum majus -en mycket vanlig vitmossa på norra
halvklotet -är  exempel på detta, en polyploid art som har
gemensamma gener med Sphagnum cuspidatum/viride.

Äldre forskning (2) har  fört fram att vitmossor liknande de
som finns i sekt Subsecunda är troliga arkeotyper för både
sekt Cuspidatum resp sekt Acutifolia.  Vissa populationer
inom sekt Subsecunda stöder en sådan teori, baserat på
fenotypiska särdrag, bättre än andra.  Subsecunda utgör ett
komplex av olika populationer, som sinsemellan skiljer sig
åt, men  har överlappande karaktärer, som gör en bra
avgränsning omöjlig. Sannolikt kan isolerade populationer
inom Subsecunda vara en  grund för forskning som kan
förklara varför tex sekt: Acutifolia och Cuspidata, är så väl
avgränsade på norra halvklotet (2) i jämförelse med södra
halvklotet ((2) pekar på en tidigare kolonisation av  arter med
begränsad genpol från Subsecunda liknande de vi finner i
recent sekt Acutifolia och Cuspidata).

Typiskt primitiva drag hos Subsecunda är bla  att grenblad
och stamblad är likartade; avsaknad på tydligt utformade
hänggrenar och centralt placerade klorofyllceller (tvärsnitt).

Förklaringen till att tex Sphagnum auriculatum s. lat. inom
sektion Subsecunda visar betydande taxonomiska skillnader

mellan enskilda populationer, och att en sådan variation
bibehålls, beror dels på att vissa förekomstplatser är mer
isolerade än andra (tex små skogskärr (4)), dels på att, en del
former har utvecklat andra biotopkrav.  Som exempel på det
sistnämnda vill jag beskriva en population ”S truncatum”
påträffad i  Hylte, Halland (4), förd till S auriculatum s. lat.
(Subsecunda).

”Sphagnum truncatum” från Hylte, Halland:
Populationen överenstämmer extremt väl med Eddys
beskrivning av Sphagnum truncatum Hornsch. var truncatum,
i:  ”A revision of African Sphagnales” (3).
  Mossan tycks helt bunden till skogsbäckar (se fig nedan)
med långsam vattengenomströmning (förekommer inte i kärr)
. I ett kärr i tillrinningsdelen fanns även den mer typiska
formen av S auriculatum, men den skiljer bla på en rad
karaktärer enligt nedanstående:
  Mossan ovan vattenlinjen är extremt vid-grenig
för artkomplexet ifråga, samt saknar de typiskt tvistade,
böjda grenar som är vanliga för arten (endast slokade,
utdraget avsmalnande grenar).  I vattenlinjen var grenarna
tydligt ”trunkerade” dvs tvärt avhuggna.  I det senare var
grenbladen mer tandade än annars (var denticulata).
  Mossans grenblad och stamblad var stundtals extremt
tandade, för vissa ex var grenbladen också markant squarrösa
och tandade.
  Mossans tvärsnitt av klorofyllceller från grenbladen visade
inte som normalt en central placering, utan var fria i bägge
ändar (omgavs inte av hyalinceller ).  Klorofyllcellerna var
bredare år det konvexa hållet, i likhet m sekt Cuspidata.
  Mossans blad fragmenterades och föll sönder helt under
senhösten.

En egenhet med denna population, var förövrigt den stora
variationen på en och samma plats.  Form och utseende för
stam-, grenblad och grenar varierade stort, samt vitmossans
växtsätt allt från under vattenytan till torra land.  I Eddys:s
beskrivning av S truncatum (3) påtalar han den slående
likheten till S auriculatum - men, med förbehållet att S
truncatum aldrig påträffats på Norra halvklotet (växer i östra
SydAfrika och Madagaskar).

Figur till vänster visar överst stamblad m bred
cellbård (sekt Cuspidata), och under, smal
cellbård fr sekt Subsecunda. Bild till höger:
biotop för ”S truncatum” enl textbeskrivning
ovan.
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Andromeda polifolia 12 5
Betula 1 6
Calluna vulgaris 19 0
Carex rostrata 94 312
Empetrum nigrum 20 10
Eriophorum angustifolium 97 66
Menyanthes trifoliata 0 23
Myrica gale 4 12
Pinus silvestris 16 46
Rhyncospora alba 2 0
Vaccinium oxycoccos 133 45

Tabell 1 och 2
Summa efter transekt     1995 2003

År 1995 1 2 4 7 9 10 11 12 14 17 19 20 21 22 24 27 29 30 31 32
Andromeda polifolia 4 4 4
Betula 1
Calluna vulgaris 14 5
Carex rostrata 4 3 4 4 3 7 5 6 3 6 10 6 9 7 6 11
Empetrum nigrum 2 14 4
Eriophorum angustifolium 4 5 4 6 8 6 6 8 7 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4
Menyanthes trifoliata
Myrica gale 2 2
Pinus silvestris 6 3 3 3 1
Rhyncospora alba 2
Vaccinium oxycoccos 5 4 6 5 5 7 10 5 6 7 4 5 6 4 6 14 12 8 9 5

Gk04   Täckning (Hult-Sernander) summering av 4 delrutor per småruta = max 20 per småruta
Tabell 1  Gk04  1995

År 2003 1 2 4 7 9 10 11 12 14 17 19 20 21 22 24 27 29 30 31 32
Andromeda polifolia 3 2
Betula 2 1 3
Calluna vulgaris
Carex rostrata 20 19 20 8 4 4 3 4 17 20 20 20 16 20 20 18 20 20 19 20
Empetrum nigrum 10
Eriophorum angustifolium 4 4 4 4 4 4 7 11 4 4 1 2 4 2 1 3 2 1
Menyanthes trifoliata 1 1 1 1 4 3 7 4 1
Myrica gale 6 2 1 3
Pinus silvestris 7 13 1 5 5 8 2 2 2 1
Rhyncospora alba
Vaccinium oxycoccos 1 1 4 2 2 4 3 3 4 4 1 3 3 4 2 4

Gk04   Täckning (Hult-Sernander) summering av 4 delrutor per småruta = max 20 per småruta
Tabell 2  Gk04  2003
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Diagram-Gk04-5

Diagram-Gk04-6

Tabell-
Gk04-5

Tabell-
Gk04-6

Tabell-
Gk04-7

Fig Gk04-5  1995 fotograferades inom 1m x 1m ramar, bla
denna  4m efter transekten.  Ängsull och flaskstarr har en låg
täckning över vitmossor som bildar en sammanhängande
mjukmatta

Fig Gk04-6  År 2003 fotograferades samtliga rutor
efter transekten (se metod del) inom 0,5m x 0,5m-rutor.
För jämförelse (med 1995 då 1m x 1m-ramar
användes)  fotograferades även inom 1m x 1m-rutor år
2003.  Flaskstarr växer så tätt att inget bottenskikt kan
utvecklas.

Tabeller Gk04-5 visar data efter
transekten 1995 och år 2003 (utökad
analys enl Hult-Sernander).  Motsva-
rande diagram till tabellerna är diagram-
Gk04-5-6.  Tabell Gk04-7 summerar
bägge tabellerna: Gk04-5.

Kommentar : Hult-Sernander Du
Rietz täckningsgradsskala är en
subjektiv klassningsmetod som kan
användas för att belysa stora
påtagliga förändringar av vegeta-
tion.  Klassificerade subjektiva
data kan dock inte användas för
trendanalys, metoden är dessutom
för okänslig för att användas för
att fånga upp gradvisa
förädringar.

Utökad analys för Gk04
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