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Malung är en riktigt klassisk Sphagnum-ort. Kommunen är den till antal
vitmossarter rikaste i Sverige. Flera omständigheter bidrar till artrikedomen. Här möts nordliga och sydliga arter och här finns en stor variation vad gäller olika våtmarkstyper (se vidare i Eriksson 1996). Dessutom är området väl genomsökt av den vitmosskunnige folkskolläraren
Pell Algot Eriksson.
Kursen hade folkhögskolan i Malung som ett ypperligt högkvarter.
Det visade sig att folkhögskolan hade en pärm som innehöll information om alla vitmosskurser som hållits där sedan början av 1980-talet.
De flesta av vitmosskursernas exkursionsmål under åren är således välkända lokaler som har beskrivits av Pell Algot (Eriksson 1996), några
av dessa lokaler besöktes också under årets kurs (figur 1). Under årets
exkursion var Tomas Hallingbäck och Urban Gunnarsson kursledare.
Nedan följer en kort rapport från vitmosskursen.
Kursen smygstartade kvällen den 15:e. De som kom lite tidigare på
kvällen hade då tid att rigga upp luppar och mikroskop i folkhögskolans
labbsal, för att kunna titta på medhavda vitmosskollekt. Urban hade
bl.a. en kollekt av hedvitmossa, Sphagnum molle, från dess nordligast
kända lokal vid Skäftberget i Orsa.
Första dagen (den 16 augusti)
Vi började med att besöka en av de rikaste lokalerna för spatelvitmossa,
Sphagnum angermanicum, som är kända i landet, en liten myr ner mot
Stordammet (lokal 1, figur 1). Myren är svagt sluttande ner mot Valldroån och har flarkar som terrasserar myren ner mot ån. Spatelvitmossan hittades men även en hel del annat i vitmossväg, exempelvis
granvitmossa, Sphagnum girgensohnii, purpurvitmossa, S. warnstorfii,
rubinvitmossa, S. rubellum, sotvitmossa, S. papillosum, praktvitmossa,
S. magellanicum, drågvitmossa, S. pulchrum, uddvitmossa, S. fallax,
klubbvitmossa, S. angustifolium, och björnvitmossa, S. lindbergii.
Efter denna artrika myr vid Stordammet beger vi oss vidare till sjön
Niställingen och en liten myr strax söder om Gråbron (lokal 2).
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Figur 1. Översiktskarta över de under vitmosskursen besökta lokalerna.
Numreringen (1 till 5) hänvisar till de olika lokalbeskrivningarna i texten.
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Efter en skogsbilväg på vägen mot myren stöter vi oväntat på rödbrokiga kantvitmossan, Sphagnum quinquefarium, och i ett torrt skogsparti
ner mot sjön tallvitmossa, S. capillifolium. Väl framme vid den mycket
lilla sluttande myren ner mot Niställingen hittar vi återigen spatelvitmossa. Här följs den av röd glansvitmossa, S. subfulvum, ullvitmossa,
S. tenellum, källvitmossa, S. flexuosum, och brokvitmossa, S. russowii.
Nere vid den reglerade sjöstranden hittar vi stora bestånd av skedvitmossa, S. plathyphyllum, som ibland har sin säregna nästan trådformade
grenlösa skott och hornvitmossa, S. auriculatum, med sina hornformade
grenar. Den som är mer intresserad av spatelvitmossan kan läsa mer om
artens ekologi och genetik i Gunnarsson (2006).
Den från folkhögskolan medtagna lunchpacken spisades i småregnet
eller under ett gapskjul väster om Gråbron. Regnet upphörde dock snart
efter att vi avslutat måltiden. Strax bakom gapskjulet hittades lite oväntat fransvitmossa, S. fimbriatum, klyvbladsvitmossa, S. riparium, och
spärrvitmossa, S. squarrosum, i en liten skogsklädd myr vid sjökanten.
Efter att vi besökt dessa lokaler, med intensivt insamlande, återvänder vi till folkhögsskolan för middag och kvällsgenomgång. Urban går
igenom systematik och viktiga bestämningskaraktärer och Tomas visar
bilder på Sveriges alla vitmossarter. Dessutom hinner vi sitta och titta
på litet av det insamlade materialet.
Andra och avslutande dagen (den 17 augusti)
Vi börjar dagen med att besöka rikkärret Delåmyren (lokal 3, Figur 1).
Myren för antagligen ett mineralrikare vatten från källor och källdråg
vid foten av diabasberget Lyberget (figur 2). Myrarna i omgivningen är
annars fattiga. Lokalen ligger inte heller långt ifrån naturreservatet Lybergsgnupen, ett stup vid Lybergets östsluttning. På Delåmyren hittade
vi den i Dalarna ovanliga arten trubbvitmossa, S. obtusum, men även
den likaså ovanliga rikkärrsarten lockvitmossa, S. contortum. På myren
hittades även knoppvitmossa, S. teres, och krokvitmossa, S. subsecundum. Förutom vitmossorna hittar vi också rikkärrsarterna korvskorpionmossa, Scorpidium scorpioides, praktflikmossa, Leiocolea rutheana,
och käppkrokmossa, Hammatocaulis vernicosus.
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Skott av olika arter växer ofta i blandade bestånd. Foto: Sara Asker.
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Figur 2. Detaljkarta över lokal 3, Delåmyren och Sättkölen strax NV som
också besöktes.

Som kontrast till den rika Delåmyren besöktes fattigmyren Sättkölens
södra del (strax norr om vägen, figur 2). Här var artsammansättningen
helt annorlunda, inte en enda rikkärrsart kunde noteras. Antagligen avvattnas det rikare vattnet från Lyberget via Delån och myrarna öster om
bäcken blir av fattigmyrskaraktär. Här hittade vi vitmossarterna flaggvitmossa, S. balticum, björnvitmossa, S. lindbergii, ullvitmossa, S.
tenellum, och rufsvitmossa, S. majus, i höljorna och rostvitmossa, S.
fuscum och rubinvitmossa, S. rubellum, i tuvorna. I tuvorna hittades
också skottkvastmossan, Dicranum leioneuron, som endast har några få
lokaler i länet.
Vi åker vidare norrut till Lissbymyren (lokal 4, figur 1). Ett rikkärr
med angränsande sumpskog. På väg ut mot myren hittar vi i kantskogen
rikligt med bollvitmossa, S. wulfianum, och även krattvitmossa, S.
centrale. Väl ute på myren sitter rikligt med både röd och brun glansvitmossa, S. subnitens och S. subfulvum.
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Typisk bollvitmossa vid Lissbymyren. Foto: Sara Asker.
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Efter ett kort lunchstopp bestämmer vi oss för att försöka hitta
piskvitmossa, S. jensenii, och åker därför vidare norrut mot
Megrinmyren i Lima socken (lokal 5, figur 1). Efter idogt letande i
riktigt blöta mjukmattor i övergången mellan mossehölja och ett fattigt
brett myrdråg hittar vi till sist typisk piskvitmossa. Den växer på
samma ställe som rufsvitmossa, S. majus, och flaggvitmossa, S.
balticum, och utseendet är också något mitt emellan dessa två arter.
Kursen avslutas med ett besök av Åckensjön (lokal 6, figur 1). I
sjöns NV kant finns flera intressanta arter, däribland Dalarnas enda
lokal av atlantvitmossa, S. strictum. Här växer den i en enda tuva i
kanten av ett videsnår. Sporkapslar finns rikligt. Dess närmaste taxonomiska släkting tät vitmossa, S. compactum, finns precis i anslutning
till förekomsten av atlantvitmossa, vilket ger bra förutsättningar för
morfologiska jämförelser. På stranden hittar vi även en förekomst av
den relativt ovanliga hedvitmossan, S. molle.
Kursen avslutas efter besöket vid atlantvitmossalokalen vid
Åckensjön. Intrycken från den intensiva kursen var många och det hade
kanske varit bättre om vi haft ytterligare en dag till förfogande, så att
man fått lite mer tid att smälta intrycken och att sitta och titta på
mossorna i lugn och ro på labbet. Kul att vi trots den ringa tiden hittade
så många arter, minst 34 arter och roligt med det stora vitmossengagemanget från kursdeltagarna. Förhoppningsvis kommer det att finnas
intresse av att ha en ny vitmosskurs i Malung om
några år?
Tack till alla kursdeltagare
och till Tomas Hallingbäck
som ställde upp som kursledare.
Detaljstudie av stamblad.
Foto: Sara Asker.
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