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INNLEDNING

Bergsåsen ligger i Snåsa kommune i Nord-TrØndelag, ved
nordenden av Snåsavann (fig. l).

Området begrenses mot nord og

vest av jernbanen som delvis går i tunneller under åsen, mot sØr
og øst av veier (fig. 2).

Det som ligger innenfor disse grensene

er undersØkt, unntatt dyrket mark, gårdstun, haver og lignende.
Asen strekker seg ca. 4 km øst-vest og er på det bredeste
ca. 1,5 km.
24 m o.h.

HØyeste punkt er ca. 240 m o.h., Snåsavann ligger
I området finns et lite vann, Bergsåstjønn, som ligger

ca. 235 m o.h.

2
Det undersØkte område er 2,5-3 km .

A. GEOLOGI

Geologisk består området av to enheter, Steinkjerkonglo
meratet og den overliggende Snåsa-kalkstein (Peacy 1964, s. 32
flg.).

Steinkjer-konglomeratet tangerer området ved Navelhus.

Det har der en mektighet på ca.

50 m.

Hele den Øvrige del utgjØres

av Snåsa-kalkstein.
Steinkjerkonglomeratet er et polymikt konglomerat med
boller av kalkstein, kvarts og feltspat.

En rekke andre sure og

basiske bergarter forekommer også i det i mindre grad.

Matrix er

basisk, biotitt-klorittskifer.
Snåsa-kalksteinen er en hard, blågrå krystallinsk kalk,
fossilfunn tyder på mellom-ordovisisk alder (Carstens 1956, s. 149).
Kalken har tydelig lagdeling, og det har flere steder i området
vært brutt heller.
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B. TOPOGRAFI

Topografisk sett er området egenartet.

Mot nord er åsen

tildels meget bratt, et ca. 150-180 m hØyt stup ender i en kraftig
rasmark.
huler.

I denne bratte veggen ligger noen vanskelig tilgjengelige
Det går ofte ras på denne siden, noe som representerer en

fare for jernbanen som går nedenfor.
Parallelt med nordveggen er det kraftige oppsprekkinger.
Dette gir en rekke smådaler, med dalsider som er to-tre meter hØye,
ofte med et trappeformet tverrsnitt.

Dette er særlig fremtredende

på nord og vestsiden av åsen, og skyldes kalkens oppsprekkings
retning.
Kalken opplØses lett av vann.
karst-fenomener.

En finner derfor en rekke

Særlig vanlige er vertikale, sylinderformete

huller, vanligvis med en diameter på 30-50 cm.

Mange av disse

kartshullene er så dype at de vanskelig lar seg måle.
Bergsåstjønna har ikke noe synlig avlØp.

Det finnes

sannsynligvis underjordiske, da det flere steder i området springer
frem små bekker og kilder, bl.a. nord for Støvra og nordvest for
Bomo.

C. KARTMATERIALE OG FLYBILDER

Kartgrunnlaget for området er dårlig.

Rektangelkart

Snåsa og Overhalla (50D, 53B) 1:100 000 dekker Bergsåsen.
er oppmålt i tiden 1878-1884, revidert i 1950.

Disse

Fra dette grunnlag

er oppfotografert kart i 1:50 000 til serie A711, Snåsa og Grong
(1823 Ill, IV).
Flybilder, fotografert 29.6.1958, leveres av WiderØes

E.M.L. f 969

Fig. 2.

(base map M711) .

o

SNASA

Bergsåsen: enlarged map

ForstØrret fra M711.

Kart over Bergsåsen.
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Flyveselskap AS, i kontaktkopier på 18 x 18 cm, forstØ r lse ca.
1:15 000.

Bildene gir bedre inntrykk av områdets topograf" enn

det eksisterende kartmateriale, men også de har sine svakheter
ved dette bruk.
Norges Geologiske UndersØkelser har manuskript til
geologi.sk kart over Snåsa.

Geo _ogiske karter som dekker Bergsåsen

er publisert av Peacy (1964) og Roberts (1967)"

D. KLIMA

I Snåsa finnes for tiden to meteorologiske stasjoner.
0

~Øbli, tidligere Kjev1i, posisjon 64°10', 12 29', 195 m o.h.,

opprettet i 1895, ligger ca. 10 km sØr for

Be~gsåsen.

Stasjonen

er på grunn av beliggenheten utsatt for sno og invertering, og har
lavere normaltemperaturer enn andre stasjoner 1 distriktet.

Den

er derfor lite egnet til å karakterisere klimaet i større områder
(Lufttemperatur i Norge, 1957).
Berg, posisjon 64°15
1963.

1

0

12 25', 108 m o.h., opprettet i oktober

,

Stasjonen ligger på sØrsiden av Bergsåsen.

Den er såvidt

ny at normaler ikke finnes, men Meteorologisk Institutt har stipu
lert omtrentlige normaler på grunnlag av de målinger som finnes
(Gjengitt i parentes i tabell l).
Snåsa, posisjon 64 0 17 1
1895-1936.

0

,

12 33', 141 m o.h. var i drift i tiden

Stasjonen ligger ca. 7 km nord for Bergsåsen.
Måleresultatene for stasjonene i Snåsa avviker ikke i

særlig grad fra andre i indre TrØndelag.
En sammenligning mellom målestasjon Snåsa og TryvvashØgda
i Oslo, basert på normaler 1901-1930 (NedbØren i Norge, 1948 og

-
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Lufttemperatur i Norge, 1957) viser store likhetspunkter.
0

TryvasshØgda, posisjon 59 59', 10 0 41 1

,

omtrent samme kontinentalitetsgrad.

Stasjon Snåsa viser sterkere

512 m o.h.

Stasjonene har

kontinentalitet i forhold til Tryvasshøgda når det gjelder ned
bØrens fordeling og nedbØrmengde, svakere for årsmiddeltemperatur
og temperaturamplitude.

Tabell l.

(Se tabell l og fig. 3).

Klimatisk sammenligning av Snåsa og Tryvasshøgda.
Climatic comparison of Snåsa and Tryvasshøgda.

1901-1930, middel
ArsnedbØr imm
Arstemperatur i

°c

Snåsa

(Berg)

TryvasshØgda

874

(1030)

992

3,7

(4 , 4 )

3,4

°c

18,7

(18,8)

19,5

Martonnes humiditetstall

63,3

(71,5)

74,0

NedbØr april t.o.m. sept i mm

54,7

(48,1)

54,5

Temperaturamplitude i

Dager med nedbØr

> 0,1

mm

199

170

Dager med nedbØr

> 1,0

mm

153

124

159

177

Dager med snØdekke

E. HISTORIKK

Snåsas botaniske historie går mer enn to hundre år til
bake.

Presten Lorentz Holst Sodemann samlet i årene 1764-1765

planter som han sendte til biskop Johan Ernst Gunnerus.

Sannsyn

ligvis var det nettopp Bergsåsen som hadde fanget Sodemanns
interesse (prestegården ligger like ved), for da Gunnerus var på
visitas i Snåsa i 1769, gjorde han en rekke innsamlinger der.
Bergsåsen har fra den tid hatt ry som en enestående rik
lokalitet, og er blitt kjent spesielt for sin

orkid~-rikdom.

-
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Utallige botanikere har i årenes lØp besØkt området.
Bergsåsen har også vært viet større interesse fra
bryologer enn de fleste områder.

Den eldste mose-innsamling jeg

har kunnet oppspore er fra 1824, Campylium halleri, innsamlet ved
prestegården, sannsynligvis av M.N. Blytt.
samlingene ved Universitetet i

Kollekten finnes i

Oslo, Botanisk Museum.

I 1892 botaniserte NoT. Fridtz i flere dager på Bergsåsen.
En rekke moseinnsamlinger fra hans opphold finnes i samlingene ved
Universitetet i Oslo, Botanisk Museum.

I. Hagen botaniserte på

Bergsåsen i 1908, hans samlinger finnes samme sted og i samlingene
ved Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab, Museet, Den Botaniske
avdeling.

De største innsamlingene fra Bergsåsen er gjort av

B. Kaalaas som var der i lengere tid i 1909 og 1911.

Disse finnes

delvis ved Universitetet i Bergen, Botanisk Museum, delvis ved
Universitetet i Oslo, Botanisk Museum.

Kaalaas' mest sensasjonelle

funn ble gjort i 1909, da han fant Sphagnum wulfianum som ny for
Norge (Hagen & Kaalaas 1913).
TromsØ Museum har ifØlge konservator O. Skifte bare få
mosekollekter fra Nord-TrØndelag.

Blant disse ser det ikke ut til

å være innsamlinger fra Snåsa.
Senere moseinnsamlinger har vært mer spredt.
O. Gjærevoll samlet i

Professor

1950 endel moser på Bergsåsen i forbindelse

med plantesosiologiske studier av Dryas-vegetasjonen.
Dr. F.-E. Eckblad gjorde en innsamling i 1950, Ctenidium molluscum,
og O. Hovde har gjort enkelte innsamlinger av Sphagnum i forbindelse
med undersØkelser for Det Norske Myrselskap,

-
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F. KARPLANTEFLORAEN PÅ BERGSÅSEN

Det mest fremtredende trekk i karplantefloraen på Bergs
åsen, er det sterke innslag av varmekjære arter.

Mange av disse

har sin nordgrense her eller like i nærheten (Gjærevoll 1956, s.
42): Myosotis hispida og Saxifraga

tridactylit~s

har her sin nord

grense, Polygonatum odoratum i Harran, Polygala amarella i Rørvik,
og Satureja acinos i Foldereid.

Mange varmekjære arter spiller en

fremtredende rolle i vegetasjonen, Dryopteris robertiana dekker
store områder på vestsiden av åsen, Corylus avellana, Viburnum
opulus og Rhamnus fangula danner store kratt langs sØrsiden.
Det vokser en rekke

orkid~-arter

i området.

Ophrys

inse tifera er vanlig, den er ellers i TrØndelag bare kjent fra
Kvam.

Cypripedium calceolus

mengder.

I alt er kjent 16

forekomrrler enkelte' steder i store
orkid~-arter

i

Bergsås-Finnsås-området.

Mest interesse knytter det seg sannsynligvis til Neottia nidus-avis
som Gunnerus fant i Snåsa i 1769, men som senere ikke er gjenfunnet
(Gunnerus 1772, s. 121).

Man tror at innsamlingen ble gjort på

Bergsåsen, jfr. Gjærevoll (1955, s. 69).
på nordsiden av åsen finnes endel fjellplanter, bl.a.
store forekomster av Dryas octopetala.

Her finnes også Carex

rupestris, Saxifraga aizoides, Cystopteris montana og Equisetum
scirpoides.
En av grunnene til at Bergsåsen har vært besØkt så flittig
av norske botanikere, er nok denne eiendommelige sammensetningen:
orkid~-rikdom,

og varmekjære arter og fjellplanter, tildels i

skjØnn forening.
Det finnes også en rekke kystplanter i området. Centaurea
ni gra er vanlig i sørhellingene, og Rhynchospora alba på myra ved

- 10 

Bomo.

Alnus glutinosa har sin nest nordligste lokalitet ved

Snåsavann.
Innslaget av Østlige arter i Snosa er betydelig.
Bergsåsen er gruppen representert ved Carex
hepatica.

elongat~

på

og Anemone

Ikke langt unna finnes den nordligste norske forekomst

av Calla palustris (Gjærevoll 1949, s. 80) og også Rubus arcticus
og Pedicularis sceptrum-carolinum er funnet i Snåsa.

Fig. 4. Bergsåsens nordØstside.

Stupets nordligste del med Dryas

octopetala, Saxifraga aizoides og Carex rupestris.
The north side of Bergsåsen.

Dryas octopetala, Saxifraga

aizoides and Carex rupestris grow on the northernmost
part of the cliff.

(Foto: Olav Gjærevoll, juni 1950).

G. UNDERSØKELSENS MÅL OG METODER
Hovedmålet med undersØkelsen har vært å få en så komplett
liste som mulig over mosene i områ et.

UndersØkelsen omfatter både

bladmoser og levermoser.

Hovedvekten av feI

rbeidet har derfor

vært lagt på innsamling.

Ved alle innsamlinger er det blitt gjort
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notater om substrat, hvilke andre arter som forekom, karplanter og
moser, og i hva slags vegetasjon innsamlingen ble gjort.
Karplantefloraen i området består av representanter for
flere plantefeografiske elementer.

Mosematerialet er derfor for

sØkt inndelt i plantegeografiske grupper, fur en undersØkelse om
man her finner tilsvarende forhold.

Materialet er også inndelt i

grupper etter substratkrav.
Det tidligere innsamlete materiale er gjennomgått så
langt dette har vært mulig.

Alle mose-arter angitt for Snåsa i

floraverker og plantegeografiske avhandlinger (Hagen 1908-1929,
Buch 1928, JØrgensen 1934, Albertson 1940, Krusenstjerna 1945) er
undersøkt.

Også når det har vært grunn til å tro at en art har

vært funnet i området, eller det har dreiet seg om plantegeografisk
interessante arter, har herbariemateriale

v~rt

gjennomgått.

Nomenklaturen for karplantene fØlger Lid (1963).

Lever

mosene fØlger Arnell (1956) og bladmosene Nyholm (1.954-1965).

Da

sistnevnte verk ikke var komplett, fulgte jeg Jensen (1939) for de
grupper som manglet.

For Sphagnum er nomenklaturen i Malmer (1966)

benyttet.
Det innsamlede materiale vil bli innlemmet i samlingene
ved Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab, Museet, Den Botaniske
avdeling, Trondheim.
I det fØlgende er brukt henvisninger til herbariemateriale
ved angivelser O, B, TRH etter standard anbefalt i Index Herbario
rum (1964).
Fotos og illustrasjoner er egne produkter, med unntagelse
av fig. 4 (s. 10) som professor O. Gjærevoll har stilt til min
disposisjon.
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Il. MOSEVEGETASJONEN
Området er i det fØlgende inndelt i voksestedstyper etter
mønster av Krusenstjerna (1954, s. 8 og 15).

Med noen mindre

justeringer etter forholdene på Bergsåsen er fØlgende inndeling
brukt:
A. Mosevegetasjonen i

skogbunn.

B. Mosevegetasjonen i myr, vannsig og ved kilder.
o
C. Mosevegetasjonen pa stein og berg.

D. Mosevegetasjonen pao trær og morkent tre.
E. Mosevegetasjonen på kulturpåvirket. mark.
o
F. Mosevegetasjonen pa animalsk substrat.

A. MOSEVEGETASJONEN I SKOGBUNN
Skogen er i det fØlgende inndelt etter Kielland-Lund
(1962, s. 131 flg.).

Den består hovedsakelig av barskog som dekker

stØrstedelen av åsen: Granskog dekker store deler av åsens nordlige
og centrale del.

på Østsiden og ved Sem finnes furuskog.

deler av området er blandingsbarskog.

Store

LØvskog finnes langs sØr

siden av åsen og i et område på vestsiden.

GRANSKOG
Til tross for det gode substratet er store deler av
skogen blåbærgranskog.

Det sure humusdekket er her så tykt at det

underliggende kalkberget ikke influerer på bunnvegetasjonen.
Enkelte steder finner man arter som Convallaria majalis og Cypri
pedium calceolus sammen med surbunnsplantene, men med rotstokken i
større dybde og i kontakt med kalkberget.

Skogbunnen er de fleste
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steder tørr.

Dette skyldes at all nedbØr raskt renner unna i

karSthuller og bergsprekker.
BLABÆRGRANSKOG: Feltskiktet er artsfattig, hovedmengden
utg'j Øres av Vaccini um myrtill us, V. vi tis-idaea., Melampyrum pratense,
Potentilla erecta, Trientalis europaea, Luzula pilosa og Deschampsia
flexuosa.

Mosedekket er sammensatt av et fåtall arter som dominerer

store områder.

Disse artene spiller en stor rolle over alt i bar

skog, og de hØrer til de vanligste artene i området: Hylocomium
splendens, Pleurozium schreberi, Ptilium crista-castrensis, Dicra
num scoparium og Hypnum cupressiforme.
S~~BREGNE-LAVURTGRANSKOG: Omfatter

et mer kravfullt og

artsrikt planteutvalg, og finnes der fuktighetsforholdene er bedre
og formuldningsgraden større.

Viktige arter her er Anemone hepatica,

Viola riviniana, Meliea nutans, Convallaria majalis og endel små
bregner, fremfor alt

Dryopteri~

robertiana.

I tillegg til de nevnte

skogsmoser finnes også noen mer kravfulle arter: Rhytidiadelphus
triquetrus, Cirriphyllum piliferum, Ctenidium molluscum, Mnium
spinosum og M. stellare.

Det finnes også endel mer fuktighets

krevende arter: Rhytidiadelphus loreus, Climacium dendroides,
Hylocomium umbratum, Plagiotheciurn undulatum, Rhodobryum roseum,
Mnium punctatum, Barbilophozia barbata, B. lycopodioides, Pl agio
chila asplenioides og P. major.
Også i denne skogstypen kan vegetasjonen enkelte steder
være dominert av ganske få arter: på vestsiden av åsen dominerer
Anemone hepatica og Dryopteris robertiana fullstendig i store
områder, bunnskiktet utgjøres nesten utelukkende av Rhytidiadelphus
triquetrus.

Ovenfor Sem finnes store flater med nesten bare

Convallaria majalis.
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Småbregne-lavurtgranskogen utgjør stØrstedelen av gran
skogen i området, og det er her en finner de største orkide
forekomstene.
HØYSTAUDEGRANSKOG: Finnes noen få steder på nordsiden av
åsen med rikelig vanntilsig, særlig på skyggefulle steder med god
moldjord.

Vegetasjonen er på slike steder dominert av hØystaudene,

som gjerne er omgitt av lØvtrær og busker.

Bunnvegetasjonen er

artsrik og utgjøres hovedsakelig av kravfulle arter.

I et område

med hØystauder vest for tjønna fantes fØlgende arter:

Treskikt:

Øvrige feltskikt:

Alnus incana
Betula pubescens
Picea abies
Populus tremula
Prunus padus
Sorbus aucuparia

Galiu

Buskskikt:
Daphne rnezereum
Rhamnus frangula

Dryopteris phegopteris
Galium boreale
G. uliginosum
Melica nutans
Oxalis acetosella
Poa sp. (steril)
Potentilla erecta
Veronica chamaedrys
Viola palustris
Bunnskikt:

HØystauder:
Aconitum septentrionale
Angelica silvestris
Crepis paludosa
Filipendula ulmaria
Geranium silvaticum
Geum rivale
Lactuca alpina
Valeriana sambucifolia

Calliergonella cuspioata
Campylium stellatum
Cirriphyllum piliferum
Fissidens adianthoides
Mnium longirostre
M. pseudopunctatum
M. spinosum
Rhynchostegium murale
Rhytidiadelphus triquetrus
Chiloscyphus pallescens
Pellia sp. (ster il)
Plagiochila major

SUMPGRANSKOG : Finnes i et li te

områd(:~

n2denfor Str,tvra.

Skogen står tildels under vann, men i den senere tid er drenerings
arbeider påbegynt.
S.

Torvrnoser, Sphagnum centrale, S. girgensohnii,

sguarrosum og S. quinquefarium utgjør en stor del av bunnvege

tasjonen.

De vanlige skogbunnsartene finnes bare i små mengder,
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og er erstattet av mer fuktighetskrerende arter: Brachythecium
rivulare, B. rutabulLUU, Campyliu.m ste latLUU r Mnium longlrostre,
M. seligeri og Rhodob yum roseuro.
Artsutva1get av mose

i denne granskogen, viser størst

likhet roed hØystaudegranskogens og lØvskogens.
sterkt innslag avarter som ellers i

Det er også et

området er vanlige på mo kent

tre, trestubber og lignende: Drepanocladus uncinatus, Plagiothecium
curvifoliu.m, Tetraphis pellucidar Lophozia

g Lophocolea

heterphylla.

I granskogen finner en generelt et sterkt in slag av
vegetasjonen~

vestlige arter, som spiller en viktig rolle i

Ctenidiu.m molluscu.m, F ssidens cristatus, Plagiothecium undulatum,
Rhytidiadelphus lore s og Sphagnum quinque ariuIDo

FURUSKOG
Også furuskogen er artsfattig.

Vegetasjonen er ensidig

og utgjøres hovedsakelig av lyng, lav og et fåtall mosearter.
Enkelte steder forekommer helt bare flater"

De vanligste lyngartene

er: Arctostaphylos uva-ursi., Vaccinium vi tis- daea og Calluna
vulgaris.

I tillegg til disse finnes mer spredt bl.a. Vlccia

cracca, Potentilla erecta, Succisa pratensis, Lotus corniculatus og
Rubus saxatilis.

Mosene er for det meste de samme artene som i

granskogen: Hylocomium splendens, Pleurozlum schceberi og Dicranum
scoparium forekonuner i

store mengder, Ptilium cris a-castrensis og

Hypnum cupressiforme finnes bare i

liten grad.

Abiet nella abieti

na, Dicranum robustum, Rhacomitrium lanuginosum og R. canescens e
blant de vanligste artene,

Antalllevermoser er svært lavt,
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sannsynligvis fordi det er svært tørt.

BLANDINGSBARSKOG
I de områder der gran- og furuskog møtes, finner en
blandingsbarskog, ofte med et innslag av lØvtrær,

spesielt Betula

pubescens.
VANLIG BLANDINGSBARSKOG: Mosevegetasjonen står nært
granskogens.
BLANDINGSBARSKOG

~ffiD

DRYAS OCTOPETALA: på nordsiden av

åsen, langs den bratte nordveggen finnes store forekomster av Dryas
octopetala.

I dette området er jorddekket tynt og tørt, og herget

er delvis blottet.

Blant karplantene spiller enkelte orkideer stor

rolle: Ophrys insectifera, Gymnadenia conopsea og Cypripedium cal
ceolus.

Andre vanlige arter er: Potentilla erecta, Convallaria

majalis, Empetrum nigrum, Melica nutans, Vaccinium vitis-idaea,
Linnea borealis, Rubus saxatilis og Sela9inella sela9inoides.
Mosedekket utgjøres hovedsakelig av Hylocomium splendens, Ditrichum
flexicaule, Tortella tortuosa, Pleurozium schreberi, Campylium
stellatum var. protensum og Dicranum muehlenbeckii.
Blandingsbarskog med Dryas octopetala adskiller seg fra
den Øvrige barksog, ved det hØye antall xerofytter i mosevegeta
sjonen.

Alle fuktighetskrevende arter mangler.

skiller den

se~

Plantegeografisk

ut ved det sterke innslag av Østlige arter:

Campylium halleri, Dicranum muehlenbeckii; Rhytidium rugosum og
Hypnum bambergeri.
vegetasjonen i

Disse artene synes ellers å mangle i

det undersØkte området.

skogs

Antallet kalkelskende arter

er langt hØyere enn det en ellers finner i blandingsbarskogen.
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Fig. 5. Bergsåsens nordvestside.

Dryas octopetala-forekomsten

ligger der pilen v1ser.
The northwest facing side og Bergsåsen.
Dryas octopetala area lndicated by arrow.

LØVSKOG
LØvskogen i området utgjøres av Betula pubescens,
B. verrucosa, Sorbus aucuparia, Alnus incana og Populus tremula
sammen med en del varmekjære busker: Corylus avellana, Viburnum
opulus, Rhamnus frangula, Cotoneaster integerrimus og Daphne
mezereum.

Fuktighetsforholdene er langt bedre enn i barskogen og

substratet er moldjord.

Mosevegetasjonen er mange steder dårlig

utviklet, eller dominert av få arter, spesielt Rhytidiadelphus
triquetrus, R. squarrosus og R. calvescens.

på de rikeste stedene

dominerer fuktighetskrevende arter som Atrichum undulatum,
Calliergonella piliferum, Rhodobryum roseum, Thuidium delicatulum,
Mnium affine, M. cuspidatum og M. longirostre.
De kravfulle artene Entodon concinnus og Rhynchostegium
murale, som begge er sjeldne i Norge, er funnet i

lØvskogen.

Rhynchostegium murale er også funnet i hØystaudegranskogen, hvis
artsutvalg har mye til felles med lØvskogens.
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Fig. 6. Bergsåsens sørskråning ved Navelhus.

LØvtrær og

varmekjære busker danner et belte mellom barskogen
og den dyrke te marka.
Southern side of Bergsåsen, near Navelhus.
Deciduous trees and thermophilous shrubs form a
belt between the pine and spruce forest and the
farmland.
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Tabell 2.

Mosevegetasjonen i skogbunn, artsoversikt.

l) Sumpgranskog, 2) Blåbærgranskog og småbregne-lavurtgranskog,
3) Høystaudegranskog, 4) Furuskog, 5) Vanlig blandingsbarksog,
6) Bladningsbarskog med Dryas octopetala, 7) LØvskog.
Bryophyte vegetation on woodland floor.

List of speeies.

l) Swampy spruce forest, 2) Vaccinium myrtillus spruce forest and
low herb spruce forest, 3) Tall herb spruce forest, 4) Pine forest,
5) Mixed pine and spruce forest, 6) Mixed pine and spruce forest
with Dryas octopetala, 7) Deciduous forest.
l

Abietinella abietina
Amblystegiella jungermannioides
Atrichum undulatum
Barbula convoluta
Brachythecium glareosum
B. reflexum
B. rivulare
B. rutabulum
B. velutinum
Bryum affine
B. capillare
B. pallens
B. pseudotriquetrum
Calliergonella cuspidata
Campylium chrysophyllum
C. halleri
C. stellatum
C. stellatum v. protensum
Ceratodon purpur eus
Cirriphyllum piliferum
Climacium dendroides
Cratoneuron filicinum
Ctenidium molluscum
Dicranum fuscescens
D. majus
D. muehlenbeckii
D. robustum
D. scoparium
Distichium capillaceum
Ditrichum flexicaule
Drepanocladus badius
D. uncinatus
Encalypta streptocarpa
Entodon concinnus
Fissidens adianthoides
F. cristatus
Hylocomium splendens
H. Umbratum
Hypnum bambergeri
H. cupressiforme
H. cupressiforme v. filiforme
H. lindbergii
Isopterygium pulchellum
Mnium affine

2

3

x

x

4

5

6

7

x

x

x
x
x

x

x
x

x
x
x
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Tabell 2, forts.
l

Mnium cuspidatum
M. longiros t.re
M. pseudopunctatum
M. punctatum
M. seligeri
M. spinosum
M. stella:r-e
M. undulatum
Orthotheciurn intricatum
O. rufescens
Plagiopus oederi
Plagiothecium curvifolium
P. denticulatum
P. laetum
P. roseanum
P. undulatum
Pleurozium schreberi
Polytrichum juniperinum
Pseudoleskeelia catenulata
P. nervosa
Pterygynandrum filiforme
Ptilium crista-castrensis
Rhacomitrium canescens
R. lanuginosum
Rhodobryum roseum
Rhynchostegium murale
Rhytidiadelphus calvescens
R. loreus
R. squarrosus
R. triquetrus
Rhytidium rugosum
Schistidium apocarpum
Sphagnum centraie
S. girgensohnii
S. nemoreum
S. quinquefarium
S. squarrosum
Tetraphis pellucida
Thuidium delicatulum
T. recognitum
Tortelia tortuosa
Tortula ruralis
Barbilophozia barbata
B. lycopodioides
Blepharostoma trichophyllum
Calypogeia meylanii
C. mulleriana
Cephalozia leucantha
C. loitlesbergerl
Chiloscyphus pallescens
Conocephalum conicum
Gymnocolea inflata v. acutiloba
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'I'abell 2 r forts.
l
Leiocolea bantriensis
Lophocolea heterophylla
Lophozia ventricosa
Metzgeria furcata
Pel lia sp.
Plagiochila asplenioides
P. major
Porella cordaeana
P. platyphylla
Ptilidiurn ciliare
Racula. complanata
Scapania aequiloba
S. aspera
S. calcicola
S. undulata
Tritomaria quinquedentata

x
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B. MOSEVEGETASJONEN pA MYR I VANNSIG OG VED KILDER

MYR

Området er ikke rikt på myrer, men de myrene som finnes
er så forskjellige at en får en variert artsliste.

Bare en av

myrene er særlig stor, Bomo-myra, ved Bomo sørøst for åsen.

Den

ligger ved foten av Bergsåsen, helt i utkanten av det undersØkte
området.

på sØrsiden av åsen ligger en liten myrflekk like ved

veien ved Murrno.

Oppe på åsen ligger to små myrer.

Den ene

ligger nord for tjønna og er meget liten, noen hundre meter vest
for tjønna ligger en litt større.
Myrene er i det fØlgende inndelt etter Du Rietz
s.

(1949,

274 flg.) og Sjørs (1956, s. 163 flg.).
BOMOMYRA: Et stort område er oppdyrket, Bomogårdene.

Det finnes dessuten mange steder store grØfter, så det er sannsyn
lig at også mer skal dyrkes opp.

Myra har stor tuer med spredte
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Fig

7. Bomomyra sett fra sør.

I forgrunnen tuer med Rhacomi

trium lanuginosurn, Cladonia alpestris, C.

r~ngiferina

og C. silvatica.
Bog near Borno.

Stands with Rhacomitrium lanuginosum,

Cladonia a±pestris, C. rangiferina and C. silvatica
in the foreground.
furutrær.

Tuene Gr lavbevokste, vesentlig Cladonia-arter, og har

en artsfattig karplanteflora.

De lØsere partier i myra varierer

fra myrhull til bærende rnosedekke.
Mosefloraen består av lite kravfulle arter.

Den domine

res av torvmoser, ialt 12 arter. I de tørrere partier vokser

hoved~

sakelig Rhacomitrium lanuginosum, Pleuroziuffi schreberi, Dicranum
bergeri, D. fuscescens og D. leioneuron. Det sterke innslaget av
Rhacomitrium lanuginosum gjør at denne myra står nært de vestnorske
gråmosernyrene. Etter Sjørs' (1956, s. 168) inndeling er den en
mosse av vestnorsk type.
De vanligste karplantene på myra er: Andromeda polifolia,
Calluna vulqaris, Carex limosa,

~rosera

anglica, D. rotundifolia,

Eriophorum vaginaturn, Rhynchospora alba, Rubus chamaemorus,
Scheuchzeria palustris og Scirous caespitosus.
MURMO-MYRA: Denne myra hØrer opprinnelig til et stort

-
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myrområde, men er blitt adskilt fra dette av veien.
omgitt av furuskog.
skåret torv der.

Myra er

Rundt myra er det grØftet, og det har vært

Myra er fast og mangler myrhull.

I grØftene rundt myra vokser Sphagnum girgensohnii,
S. squarrosum og Atrichum undulatum.

på selve myra dominerer

Sphagnum magellanicum og S. fuscum, mer spredt også S. balticum,
S. papillosum, S. tenellum, S. parvifolium og endel levermoser.
Bare få bladmoser finnes i særlige mengder: Polytrichum gracile,
P. strictum og Pohlia sphagnicola.

I skogkanten og ved furutrærne

erstattes torvmosene av skogsmoser; særlig Pleurozium schreberi,
Dicranurn majus, D. fuscescens og Barbilophozia barbata.

Det er

her lyng, spesielt Vaccinium vitis-idaea og Calluna vulgaris, og
mye Rubus chamaemorus.
Myra er en mosse.

Karplantefloraen er artsfattig, mose

floraen artsfattig og lite kravfull.
MYRA VEST FOR TJ0NNA: Dette er den største av de to
myrene oppe på åsen, men størrelsen er bare noen få dekar.

Største

delen av myra er av fattigkarr-type, men lengst i sØr finnes et
lite

rikkar~-parti.

Dette skyldes sannsynligvis topografiske for

hold og tilsig av kalkholdig vann fra en kilde.

Myra har alle

overganger fra helt faste tuer til ikke-bærende dekke og myrhull.
De viktigste karplantene på myra er: Pedicularis palust
riS, Rubus chamaemorus, Vaccinium uliginosum, Drosera rotundifolia,
Betula pubescens (småplanter) , Scirpus hudsonianus, Andromeda poli
folia, Oxycoccus quadripetalus, Menyanthes trifoliata, Eriophorum
vaginatum og Carex cf. rostra·tus.

I de tørrere partier fantes også

Vaccinium myrtillus, V. vitis-~daea, Calluna vulgaris, Pinus silves
tris, Deschampsia caespitosa og Empetrum nigrum.

De fleste av disse

-
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artene er nøysomme, noen er litt mer kravfulle: Pedieularis palus
tris, Desehampsia eaespitosa, Seirpus hudsonianus og Vaeeinium
uliginosum.

Pedieularis palustris finnes bare på rikkarr-delen av

myra, men forØvrig finnes det. intet. tydelig skille i karplante
floraen på rikkarr- og fattigkarr-delen.
Nordsiden e.v myra består vesentlig av
eum, S. baltieum og

s.

fuseuIO.

~hagnum

magellani

Mer spredt finnes også S. parvi

folium, S. rubellum, S. tenellum og

s. nemoreum.

Blant disse er

endellevermoser og bladmoser· .
på sØrsiden av myra spiller torvmosene mindre rolle, og
bare Sphagnum warnstorfianum finnes her.
hovedsakelig av

Paludell~

Mosevegetasjonen består

sqaarrosa, Sphagnum warnstorfianum,

Cratoneuron eommutatum var. faleatum, Campylium stellatum, Seorpi
dium seorpioides, Drepanoeladus revolvens var. intermedius.

Andre

kravfulle arter er Calliergon trifarium som bare er funnet her i
området, Drepanoeladus badius bare her og ved en kilde i nærheten.
Også Seorpidium scorpiofdes har her sitt eneste vokstested på
Bergsåsen.
MYRA NORD FOR TJ0NNA: Hyra ligger litt lavere enn tjønna,
er omgitt av skogkledde bergrygger, og ligger i
landskapet med et kildeutsprlng i vestenden.

en forsenkning i

Den er lite oversikt

lig og danner en mosaikk mellom små skogholt med furutrær og molter.
Myra er ganske liten.

Den er stort sett fa.st, mangler myrhull, men

har gyngende dekke rundt kilden.
fulle arter finnes.

Floraen er rik, og mange krav

Vegetasjonen er av rikkijrr-type.

Av Sphagnym-arter finnes bare t.o, S. warnstorfianum og
S. ter-es.

Også de Øvrige dominerende arter i

området er kravfulle:

Cinelidium stygium, Campylium stellatum, Philonotis calearea,

-
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Fig. 8. Sphagnum w rnstorfianum, Paludella squarrosa, Tomentypnum
ni ens og 2ampylium stellaturn. Et kravfullt artsutvalg fra
myra nord for tjønna. Blant disse sees agsO Calliergon
stramineum.
Sphagnum warnstorfianum, Paludella squarros , Tomentypnum
nit ns,and Campylium stell turn. A demanding group of
speeies from the fen north of Lake Bergsåstjønna.
Calliergon stramineum also occurs.
Paludella squarrosa, picranum bonjeani, Drepanocladus revolvens
var. intermedius og Tomentypnum nitens.
Ifølge Krusenstjerna (1945, s. 150) er ogsO fØlgende arter på
myra karakteristiske for rikkarr:

~alliergonella

cuspidata, Bryum

pseudotriquetrum og Calliergon giganteum. Scorpidium scorpioides
kunne en vente å finne her, grunnen til at den mangler er muligens
at det ikke er vatt nok.

En gruppe lite kr vfulle arter finnes

også: Aulac mnium palustre, Calliergon
strieturn.

stramin~

og Polytrichum

Det finnes også et påfallende sterkt innslag av

levermoser som v nligvis ansees som kalkskyende: Cephalozia
loitlesbergeri, Gymnocolea inflata og Ptilidium ciliare.

på
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Fig. 9. Myra nord for tjønna ligger mellom små skogholt.
The fen north of Lake Bergsåstjønna is situated among
groups of trees.
tuene og på tørrere flekker finnes endel skogsmoser: Pleurozium
sehreberi, Hyloeomium splendens, Rhytidiadelphus triquetrus,
R.

loreu~

og Ctenidlum molluscum.
I området rundt kildemunningen er artssammensetningen

en annen.

Torvmoser finnes bare i

liten grad, og Cratoneuron

eommutatum og Marehantia aquatiea er de vanligste artene.

Andre

vanlige arter her er Cinelidium stygium, Philonotis ealcarea,
Brvum pseudotriquetrum, Drepanocladus revolvens var. intermedius,
Calliergon giganteum, Campylium stellaturn og Leioeolea rutheana.
Artsutvalget viser at det er kalkholdig vann med hØy pH som
renner fra kilden.

Det er en jevn overgang mellom myra og

kilden, uten tydelig vegetasjonsskille.
Også karplanteutvalget indikerer rikmyr: Carex eapilla
ris, C. flava, C. oederi eoll., Crepis paludosa, Eguisetum
palustre, Eriophorum latifolium, Seirpus hudsonianus, Selaginelia
selaginoides og Trigloehin palustre.

Også fØlgende arter kan

indikere en viss rikhet: Carex dioiea, C.limosa, C. nigra,

-
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C. panicea, Menyanthes trifoliata, Pedicularis palustris,

Pingu~

cula vulgaris, Potentilla erecta, dessuten mot myrkanten Dactylor
chis fuchsii, Filipendula ulmaria og Geum rivale.

VANNSIG OG KILDER
Langs vannkanten, ved tjønna, ved munningen av kilder og
langs våte drag i skogen, finnes en rekke arter betingen av jevn
fuktighet.

Områdene en finner slike arter i, er som regel små.

Det kan være flekker med Sphagnum girgensohnii og S. nemoreum i
barskog, eller større områder rundt munninger av kilder, der de
fuktighetskrevende artene fØlger vannsiget et stykke.

En rekke

avartene en finner slike steder er avhengige av hØyt kalkinnhold
i

vannet.
Ved utløpet av kilder dominerer vanligvis

~ratoneuron

arter, spesielt C. commutatum, mens Co commutatum var. falcatum,
C. decipiens og C. filicinum forekommer i mindre grad.
steder er Cratoneuron-artene kalkinkrusterte.

Flere

I en sone utenfor

finnes vanligvis Mnium-arter, særlig H. seligeri og r1. punctatum.
Også Campylirnn stellatum, Bryum pseudotriquetrum, Philonotis
calcarea, Cinclidium stygium og Fissidens adianthoides kan fore
komme i store mengder ved kildemunninger.
I vannsig i lØvskog forekommer ofte Thuidium delicatulum,
T. recognitum og Climacium dendroides.

-
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Mosevegetasjonen i myr, vannsig og ved kilder,
artsoversikt.

l) Bomomyra, 2) Murmomyra, 3) Myra vest for tjønna, 4) Myra nord
for tjønna, 5) Vannsig, kilder o.l.
Bryphyte vegetation on bogs, fens, by springs and waterseeps.
List of speeies.

Atrichum undulatum
Aulacomnium palustre
Bryum pseudotriquetrum
Calliergon giganteum
C. stramineum
C. trifarium
Calliergonella cuspidata
Campylium chrysophyllum
C. stellatum
Cinclidium stygium
Cirriphyllum piliferum
Climacium dendroides
Cratoneuron commutatum
C. comm. car. falcat.
C. decipiens
C. f ilicinum
Ctenidium molluscum
Dicranum berger i
D. bonjeani
D. fuscescens.
D. leioneuron
D. majus
D. scoparium
Ditrichum flexicaule
Drepanocladus badius
D. fluitans
D. revolvens var. intermedius
D. uncinatus
Fissidens adianthoides
Hylocomium splendens
Hypnum callichroum
Meesia uliginosa
Mnium longirostre
M. pseudopunctatum
M. punctatum
M. rugicum
M. seligeri
Myurella julacea
Orthothecium rufescens
Paludella squarrosa
Philonotis calcarea
Plagiothecium undulatum
Pleurozium schreberi
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Tabell 3, forts.
l
Pohlia sphagnicola
Polytrichum gracile
P. strictum
Rhacomitrium lanuginosum
Rhodobryum roseum
Rhytidiadelphus calvescens
R. loreus
R. squarrosus
R. triquetrus
Scorpidium scorpioides
Sphagnum balticum
S. centraIe
S. compactum
S. curpidatum
S. dusenii
S. fuscum
S. girgensohnii
S. lindbergii
S. magellanicum
S. molle
S. nemoreum
S. papillosum
S. parvifolium
S. pulchrum
S. rubellum
S. squarrosum
S. tenellum
S. teres
S. warnstorfianum
Thuidium delicatulum
T. recognitum
Tomentypnum ni tens
'rortella -tortuosa
Barbilophozia barbata
B. lycopodioides
Blepharostoma trichyophyllum
Calypogeia neesiana
C. sphagnicola
Cephalozia connivens
c. leucantha
C. loitlesbergeri
Cladopodiella fluitans
Gymnocolea inflata
Harpanthus flotowianus
H. scutatus
Leiocolea bantriensis
L. rutheana
Marchantia aquatica
Mylia anomala
Plagiochila asplenioides
Preissia quadrata
Ptilidium ciliare
Scapania calcicola
Tritomaria quinquedentata
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Co MOSE'ilEGETASJONEN P.A STEIN OG BERG
Bergg-runnen 1. området "l.tgjøres vesent:l.ig av kalkstein.
Bare J et lite omr.åde ved Nd.velhus finner en en annen bergart, et
~~prekkeretn1.ngen

kvartskonglomerat..

i

området. gjør at praktisk

talt alle bergskråninger er orientert mot sØr eller nord.

De sØr

eksponerte bergene ligger hO'Jedsake lig langs sØr- og vestsiden av
åsen, de nordvendte

ærlig på

nord~iden

og v d tjønna.

området finnes lØse blokker, alle er av kalkstein.
nordveggen ligger en rasmark med store blokker.

Spredt i

Ved foten av

Karsthuller finnes

spredt i kalksteinsområdet.

KALKSTEIN
SØRVENDTE BERG: på ves.siden av åsen ligger endel sØr
vendte berg som skiller seg sterkt fra de en finner langs sØrsiden
av åsen.

på sØrsiden er de sørvendte bergene omgitt av varmekjære

busker, spesielt Ehamnus frangula og Vibu!:num opulus, og god mold
jord er ansamlet i bergsprekkene.
er artsrik.

Både mose- og karplantefloraen

på vestsiden av åsen danner de sØrvendt bergene nakne

rygger i åpent lende, uten skog, men med spredte småbusker og små
planter av gran og furu.
t.Ørt.

Jorddekket mellom bergryggene er tynt og

Floraen står nært den en finner i barskogen i. nærheten.

Nedenfor gjengis artslister for to slike lokaliteter: I) sØrvendt
berg ved Berg på sØrs1den av åsen, Il) sØrvendt berg ovenfor Sem
på vestsiden av åsen,
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I)
Karplanter:
Achillea mi11efo1ium
Alopecurus cf. genicu1atus
Arabis hirsuta
Asplenium viride
Campanula rotundifolia
Centaurea nigra
ChrysanthemQm 1eucanthemum
Cystopteris fragi1is
Fi1ipendu1a ulmaria
Fragaria vesca
Ga1ium boreale
Geranium robertianum
Juniperus communis
Knautia arvensis
Pimpine11ia saxifraga
Plantago 1anceo1ata
P. media
Poa alpina
Potentilla argentea
P. crantzii
Rhamnus frangula
Satureja acinos
Stellaria 10ngifo1i
Succisa pratensis
Verbascum thapsus
Vibrunum opulus
Veronica officina1is

Il)
Anemone hepatica
Antennaria dloica
Arctostaphylos uva-ursi
Campanula rotundifolia
Carex digltata
Convallaria majalis
Cotoneaster integerrimus
Empetrum nigrurn
Epipactis atrorubens
Euphrasia sp.
Gymnadenia conopsea
Juniperus communis
Lotus corniculatus
Luzula sp.
Me]ampyrum pratense
Melica nutans
Picea abies
Pinus silvestris
Potentilla erecta
Pyrola sp.
Rhamnus frangula
Rubus sa.:,,:a tilis
Succisa pratensis
Vaccinium vitis-idaea
Viccia cra ca
Viola cf. riviniana

Moser:
Abietinel1a abietina
Barbu1a sp.
Bryum cappil1are
Calliergonella cuspidata
Campylium stellatum v. protensum
Climacium dendroides
Ditrichum flexicaule
Encalypta rhabdocarpa
Entodon concinnus
Hypnum lindbergii
Lescuraea paotens
Pohlia cruda
Pseudo1eskeella catenulata
P. nervosa
Rhacomitrium canescens
Rhytidiadelphus calvescens
Schistidium apocarpum
Tortelia tortuosa
Tortula ruralis

Campylium chrysophyl1um
C. halleri
C. stellatum v. protensum
Dicranum muehlenbeckii
D. scoparium
Ditrichum flexicaule
Hylocomium splendens
P1eurozium schreberi
Pti1ium crista-castrensis
Rhacomi trium lanuginosum
Rhytidiadelphus triquetrus
Schistidium apocarpum
Barbi1ophozia barbata
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Forskjellen mellom de to lokalitetene ligger i artsut
valget.

på lokaliteten ved Berg (I) finnes en rekke varmekjære,

ofte kravfulle arter som bl.a.: Arabis hirsuta, Centaurea nigra,
Potentilla argentea, Plantago media, Verbascurn thapsus, Satureja
acinos.

på lokaliteten ovenfor Sem (Il) spiller disse liten rolle.

Vegetasjonen er her dominsert av lyngarter, særlig Vaccinium

yiti~

idaea og Arctostaphylos uva-ursi, og i tillegg til disse finnes en
rekke vanlige skogbunnsarter.

Også her finnes imidlertid et svakt

innslag av noe kravfulle arter: Anemone hepatica, Epipactis atro
majali~.

rubens, Gymnadenia conopsea og Convallaria

Tilsvarende forhold får en ved å sarrunenligne mosefloraen
på de to lokalitetene.

Ovenfor Sem (Il) er det et sterkt innslag

av vanlige skogsmoser.

De fleste andre artene er kalkelskende

xerofytter.

Ved Berg (I) finnes flere arter, mest kalkelskende.

Artsutvalget tyder på noe bedre fuktighetsforhold her:

Callie~

nella cuspidata, Climacium dendroides, Hypnum lingbergii, Rhytidia
calves~ens

delphus

og Thuidium delicatulum.

Berget er her av

skjermet aven tett lØvskog med god moldjord, slik at det aldri
tØrker så meget ut som oppe på åsen, der berget ligger i åpend lende.
De sØrvendte bergene er generelt artsrike.
er det lave antall levermoser.

Karakteristisk

Dette skyldes at disse bergene er

tørre, og bare de minst fuktighetskrevende arter kan normalt klare
seg.
NORDVENDTE BERG: Mosefloraen er her meget artsrik.
Sammenlignet med de sØrvendte berg er spesielt antallet levermoser
hØyt.

Det er frodigere enn på sØrbergenei

b~gflatene

er ofte helt

dekket av moser, og på de bratteste bergene henger mosene i store
matter utover.
bergene.

Også artsutvalget er et helt annet enn på sØr

Det varmekjære, sØrlige element mangler.

De eneste

-
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Fig. 10. Nordvendt berg på
nordsiden av åsen.

Store

matter av Neckera complanata
og Orthothecium rufescens
henger utover berget. Legg
merke til kalkens oppsprek
king.
Northerly facing rock outcrop on
the northern side of Bergsåsen.
Neckera complanata and Orthothe
cium rufescens form hanging mats.
Note the bedding of the limestone.

eksklusive karplanter disse ber(
orkideer som er utbredt over

st~

vendte bergene ligger i barskog

kan fremvise er enkelte
edelen av åsen.

De nord

anskog eller blandingsbar

skog.
Blant mosene utgjør de kalkelskende artene den største
gruppen: Campylium chrysophyllum, C. halleri,

c. stellaturn,

Cyrtomnium hymenophylloides, Encalypta rhabdocarpa, Fissidens
cristatus, TortelIa tortuosa m.fl.

Det finnes også endel arter

der som vanligvis ansees som kalkskyende: Bartramia pomiformis,
Dicranum elongatum og Rhacomitrium lanuginosum.

Det er et

sterkt innslag av vanlige skogbunnsarter: Hylocomium splendens,
Pleurozium schreberi, Ptilium crista-castrensis, Ctenidium
molluscum, Rhytidiadelphus loreus og R. triquetrus.

Endel av

artene i de nordvendte bergene, mangler eller er sjeldne i resten

- 34 

av området: Bartramia pomiformis, Cyrtomnium hymenophylloides,
Neckera complanata, Mnium stellare, Orthothecium rufescens,
Plagiopus oederi, Sphagnum quinquefarium og Tirnmia
Den store forskjellen i vegetasjonen i
vendte berg har flere årsaker.
og fuktighet.

~ustriaca.

sØr- og nord

To viktige faktorer er temperatur

De sørvendte bergene er utsatt for en direkte sol

eksponering som gir hØy temperatur.

De nordvendte bergene ligger

skjermet av store grantrær, og solas varmeeffekt er dessuten
o
betydelig nedsatt nar
den rekker dit.

derfor bli betydelig.

Temperaturforskjellen vil

Dette gjenspeiler seg i

artsutvalget, på

sØrsiden vokser en rekke varmekjære, sØrlige og tØrketålende arter,
på nordsiden hovedsakelig nordlige og ubikvistiske arter.
LØSBLOKKER: I området ligger spredt endellØsblokker
som er mer eller midre dekket av moser.

Disse blokkene har til

sammen en artsrik og spesiell moseflora, som i
avviker fra de Øvrige gruppene på stein.

flere henseender

En stor del av de under

sØkte blokkene ligger i rasmarken nedenfor nordveggen.
Det store flertall avartene en finner på lØsblokkene,
finner en også enten i de sØrvendte eller i

de nordvendte bergene.

Endel avartene er imidlertid sjeldne, eller ikke funnet andre
steder i området: Barbula rigidula, Orthotrichum pallens, Anomodon
longifolius, Seligeria brevifolia og S. doniana.
KARSTHULLER: Finnes i størst mengde på nordsiden av
åsen, ellers spredt.

Hullene varierer i form og dybde.

er vertikale, sylinderformete.

Ved foten av

bergra~ber

De fleste
finnes

ofte karsthuller med spalteformet åpning som utvider seg i dybden
og bredden lenger inne, selve åpningen er ofte bare noen få
centimeter bred.
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Karsthullene er Økologisk sett forskjellige fra de
Øvrige vegetasjonstyper på stein i flere henseender.
stor er imidlertid forskjellen i lys og fuktlghet.

Spesielt
I en slik

smal sylinder som ofte er avskjermet av trær, busker og urter, vil
det bli så lite lys at bare de minst lyskrevende arter vil kunne
vokse der.

Fuktighetsforholdene vil imidlertid bli bedre enn på

overflaten og temperatursvingningene mindre.
Mosene vokser i et tynt lag langs veggene i karsthullene.
øverst finner en stort sett de samme arter som på marken rundt
åpningen.

Lenger nede finner en helt andre arter, disse er vanlig

vis spinkle og dårlig utviklet.
karsthuller er:

De vanligst forekommende arter i

Fissidens cristatus, Isopterygium pulehelium,

Mnium punctatum, M. pseudnpunctatum, Orthothecium intricatum,
Plagiochila asplenioides og P. major_

Eiendommenlig er det at

Schistostega pennata ikke ble funnet her.
er hØyere i karsthullene i

Innslaget av levermoser

forhold til det totale artsantall, enn

på de Øvrige vegetasjonstyper på stein.

KVARTSKONGLOMERATET
Kvartskonglomeratet er blottet i et sørvendt berg ved
Navelhus.

Berggrunnen her er surere enn den rene kalken, men da

matrix i konglomeratet er en biotitt-klorittskifer, og det er mye
kalkholdig materiale i

Dollene, får en i floraen alle overganger

fra kalkelskende til kalkskyende arter.

FØlgende

ka~planter

ble funnet på kvartskonglomeratet:

-- 36 -

Achillea millefolium
Aconitum septentrionale
Anemone hepatica
Anthoxanthum odoratum
Asplenium viride
A. trichomanis
Betula pubescens
Carnpanula rotundifolia
Centaurea nigra
Chrysanthemum l.eucanthemum
Dactylis glomerata
Dactylorchis maculata
Deschampsia caespitosa
D. flexuosa
Epilobium collinum
Epipactis helleborine
Filipendula ulmaria
Fragaria vesca
Galium boreale
Geranium robertianum

Hieracium sp.
Juniperus communis
Listera ovata
Lotus corniculatus
Luzula multiflora
Melampyrurn pratense
IvJelica nutans
Picea at-ies
Pimpinellia saxifraga
Poa alpina
Potentilla crantz~i
P. erecta
Prunus padus
Rhinanthus minor
Rubus saxatilis
Sorbus aucuparia
Succisa pratensis
Trifolium pratense
Vaccinium vitis-idaea
Veronica chamaedrys
Viccia cracca

Også på dette substratet får en et rikt artsutvalg, men innslaget
av varmekjære arter er ikke så stort som på de sØrvendte kalksteins
bergene ved Berg.

I omgivelsene mangler også edellØvskogen, som

ellers er så fremtredende langs sØrsiden av Bergsåsen.

Endel av

de forekommende arter er kalkelskende, Anemone hepat.ica J Epipactis
helleborine, Listera ovata m.fl., men det er færre kravfulle
arter enn det en finner på kalkstein på tilsvarende lokaliteter.
Mosefloraen på kvartskonglomeratet er meget. variert.
Karakteristisk for voksestedet er en gruppe kalkskyende arter, som
ellers mangler i området, eller finnes spredt på annet surt sub
strat.

Mest utpreget blant disse er: Bryum alpinum, Paraleuco

bryum longifolium, Polytrichum juniperinum og Pogonatum urnigerum.
Fra disse artene finnes alle overganger i floraen, til nØytrale,
uavhengige, til de kalkkrevende: Abietinella abietina, Barbula
fallax osv. som utgjør den største gruppen.

Substrate~

kan gi
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i

~tore

tuer innflettet i

hverandre.

på alle be 9 kOffiIT\er det til endel arter som vanligvis
ikke vokser på stein.

Dette skyldes jordakkurnulasjon i

sprekker

og revner.
Mange avartene på stein, er i området ikke funnet på
annet substrat: Amblystegiurn serpens, Anomodon longifolius, Barbula
fallax, B. rigidula, Bartramia pomiformis, Bryurn alpinum,B. argen
teuffi,

~rtomnium

hymenophylloides, Dicranoweisia crispula, Dicranum

elongatum, Encalypta rh bdocarpa, Eu hynchiurn praelongum, Homalo
theciunl se iceum, Hypnum ravaudi ssp. fastigiaturn, Lescuraea patens,
Neckera complanata, ?hilonotis caespitosa, Seligeria brevifolia,
S.

doni~n~,

T mmia austriaca, Leiocolea heterocolpos, L. mulleri,

Lophozia mlnor og Orthocaulls atlanticus.
Sjøgren (1964 s. 141) inndeler arter som vokser på stein
i fire grupper ette

substratpreferens: l) Obligat epilithiske,

2) Preferent epilithiske, 3) Fakultativt epilithiske, 4) Amfisub
stratiske (arter som vokser på en rekke substrattyper uten å vise
preferens).

Resultatene fra hans undersØkelser i Sør-Sverige og

Øland, kan ikke uten videre overfØres til dette området.

Endel av

de arter som Sjøg en anfØrer som obligat epilithiske, vokser også
på Bergsåsen bare på steln, f.eks. Barbula rigidula og Paraleuco
bryum longlfollum, mens andre også opptrer epigeisk eller epi
fyttisk: Scistidium apocarpum, Pseudoleskeelia catenulata, Ptery
gynandrum filifo me og Barbilophozia barbata.
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Tabell 4.

Mosevegetasjonen på stein og berg, artsoversikt.

l) LØsblokker, 2) Karsthuller, 3) Nordvendte berg, 4) SØrvendte
berg, 5) Kvartskonglorneratet, sØrvendt berg.
Bryophyte vegetation on rock.

List of species.

l) Stones and boulders, 2) Karst pits, 3) Northerly facing rock
outcrops, 4) Southerly facing outcrops, 5) Southerly quartz
conglomerate.

Abietinella abietina
Arnblystegiella jungermannioides
Amblystegium serpens
Anomodon longifolius
Atrichum undulatum
Aulacomnium palustre
Barbula fallax
B. rigidula
Bartramia pomiformis
Brachythecium glareosum
B. populeum
B. velutinum
Bryum alpinum
B. argenteum
B. bimum
B. capillare
Calliergonella cuspidata
Campylium calcareum
C. chrysophyllum
C. halleri
C. stellatum v. protensum
Ciriphyllum piliferum
Climacium dendroides
Ctenidium molluscum
Cyrtomnium hymenophylloides
Dicranoweisia crispula
Dicranum elongatum
D. majus
D. muehlenbeckii
D. scoparium
Distichium capillaceum
Ditrichum flexicaule
D. flexicaule v. sterilis
Drepanocladus uncinatus
Encalypta rhabdocarpa
E. streptocarpa
Entodon concinnus
Eurhynchium praelongum
Fissidens cristatus
Homalthecium sericeum
Hylocomium splendens
H. umbratum
Hypnum callichroum
H. cupressiforme
H. cupressiforme v. filiforme
H. lindbergii

Kalkstein
123

4

x

x

Kvartskongl.
5
x

x
x
x
x

x
x

x

x

x

x

x

x
x

x
x

x
x
x
x
x
x

x

x
x
x

x

x
x

x

x

x

x

x

x
x

x
x

x
x
x
x

x
x

x

x
x
x

x

x
x

x

x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x

x
x

x
x
x
x

x

x
x

x

x
x
x
x

x
x

x

x

x
x
x
x
x
x

x

x

x

x

x

x
x
x

x
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Tabp.ll 4, fo tSe
Hypnum ra a di ssp. fastigiatum
Isopteryg uro ulehelium
Leseu aea patens
Mnium euspLdatum
M.. lo girost'~e
M. pse' opunet turn
M. punetatum
M. spinosu.m
M. stella'e
Neekera. eomplanata.
Orthot.heeiurn intrica uro
o. rufes ens
Orthotrichum pallens
Paraleu .obryum _ongifolium
Phllonotis cf. eaespitosa
Plagiopus oe eri
Plagiothecium eli vif lium
P o undulatum
Pleurozium schreberi
pgonatum urnigerum
Pohlia. c u.da
Polyt i hum junipe inum
Pseudol skeella .atenulata
p, nervosCi.
Pterygynandrurn filiforme
Ptili m cr~sta-castrensis
Rhacomitriurn eanescens
R. lanuginosum
Rhodobryum rosewn
Rhytidiadelphus calvescens
R. loreus
R. squarrosus
R. triquetrus
Rhyt'di m r gosum
Sehistidium apocarpum
Seligeria brevifolia
S. doniana
Sphagnum qUlnquefarium
Thuidium delicatulum
T. rec gnitum
Timm a austriaca
Tortelia tort osa
Tortu a ruralis
Barbilophozia barbata
B. lycopidioid s
Blepharostoma trichophyllum
Calypogeia mUllerlana
Chiloscyphus pallescens
Gymnocolea lnf ata
Leiocolea ban riensis
L. heterocolpos
L. mulleri

l

2

3

.x

x

x

4

5
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x

x

x

x

x

x
X

x

x

x
x
x

x

x

x

x

x
x

x
x.

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x
x

x

x
x

x
x
x
x
x

x

x

x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x

x
x

x
x

x
x

x

x

x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x
x
x

x
x

x
x

x

x

x

x
x

x

x
x

x
x
x

x
x

x
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Tabell 4 , forts.

l
Lophocolea heterophylla
L. minor
Lophozia ventricosa
Metzgeria furcata
Mylia taylorii
Orthocaulis atlanticus
Plagiochila asplenioides
P. major
Porelia platyphylla
Ptilidium ciliare
P. pulcherrimum
Radula complanata
Scapania aequiloba
S. aspera
S. calcicola
S. undulata
Sphenolobus minutus
Tritomaria quinquedentata

2

3

4

5

x
x
x

x

x

x
x
x

x
x
x
x

x
x
x

x

x
x

x

x

x
x
x

x
x
x
x

x
x
x

x
x
x
x
x

x
x
x

D. MOSEVEGETASJONEN pA TRÆR OG MORKENT TRE
EPIFYTTER
Ved undersØkelsene er treet inndelt i basis, stamme og
krone, etter Waldheim (1944A, s. 58).

Da stØrstedelen av tre

slagene i området er små trær og busker, og det i praksis viste
seg å være de samme arter en fant i krone- og stammeregion, er
disse slått sammen i tabell 5.
er egentlige epifytter.

Bare få avartene i basisregionen

Hovedmengden utgjøres av jordmoser hvis

forekomst er betinget av jordansarnlinger.
25 arter opptrer epifyttisk på ialt 10 treslag, i kroneog basisregion.

Av disse finnes syv arter bare på ett treslag;

Stroemia gymnostoma er bare innsamlet på Populus tremula.

Den er

en av de få epifyttmoser her i landet som er bundet til ett tre
slag, og finnes meget sjelden på andre.

Campylium stellaturn og

PseudoleskeElia catenulata, er innsamlet på henholdsvis Betula
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pubescens og Corylus avellana.
meget sjelden

ep~

ytt s .

Begge dlsse

oseartene opptrer

Metzger a furcata er bare lnnsamlet på

..

Corylus avelia a, Ptilidium clliare bare

å Juniperus communis, og

Barbllophozia barbata ba e på Bet la pubescens.
opptre epifyttisk pa
annet substrat.
opulus.

n

Disse artene kan

ekke treslag, men vokser ho edsakelig på

Orthotrichurn

p~lle

s er bare inns mlet på Viburnum

Den kCi.n v kse på flere treslag.

A t.en har fa funn i

TrØndelag og har sin nordgrense på Bergsåsen.
To arter opptrer bare på lØ trær.

Orthotrichum fastigia

turn er ogs

litteratu en (Hagen 19 8, Nyhol

for lØvtrær.

på Bergsåsen vokser artene på Populus tremula,

caprea og Viburnum opulus.

1960) bare angitt

Ptili
lcherrimum
----_--::"-------

finnes i

S~lix
område~

på Betula p beseens og Sorbus aucuparla, men kan også vokse på
bartrær.
Noen arter forekommer på en rekke tresl g: Radula com
planat~

å åtte forskjellige

og Ortl0trichum specio5um flunes b gge
ncinatus og
---='-----------

Pseudoleskeeila nervosa på seks.

Ulota bruchii på syv og

Llkeso er enkelte treslag spesielt

epifyttrike, Betula pubescens, Junlpe us communi
har ni epifytt-arter hver.

og Populus tremula

Enkelte treslag mangler helt epifytter.

Dette gjelder fØrst og fe 1st små, buskformete

rter som Daphne

frangula og små Sal ix
arter.

Av stø re treslag mangler ep1fytte

på Plnus silvestris

(jfr. Stønner 1938, s. 47) og Betula verr.l.lC sa.
EpifyttvegetasJone

er avhengig av en

~ekke

faktorer:

temperatur, luftfuktighet, lys, vind, luftforlll.ensnJ. g og støv,
barkens beskaffenhet, - fuktighet og pH.
flg.)

Du Rletz

(1945, s. 147

inndeler epifyttene i rikbarksvegetasjon og fattigbarks

-

vegetasjon.
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Forskjellen skyldes hovedsakelig barkens pH.

på

Bergsåsen skulle en vente å finne rikbarksvegetasjon på populus
tremula, men med unntak av Stroernia gymnostoma, finnes alle arter
fra dette treslag også på andre trær med fattigbark.
(1934, s. 67) har vist

Varesehi

at den epify-ttiske mosefloraens

utviklings

grad er avhengig av områdets hygriske kontinentalitet =
eot K

=

middelnedbØr i mm .
h o.h. i meter

Ved de laveste verdier av K har

epifyttfloraen i et område sin optimale

ut~ikling.

Epifyttiske arter kan inndeles i obligat , preferent og
fakultativt epifyttiske (Sjøgren 1961, s. 127) etter substratvalg.
I området er de fleste Orthotrichum-artene (O. affine, O. fastigia
(

turn og O. speeiosum), Ulota bruchii og Stroemia gymnostoma obligat
epifyttiske.
Basisregionens arter påvirkes av andre forhold enn de
som er nevnt for krone- og stamrneregion.
forekomsten fuktighet og jordakkumulasjon.
ikke

ep~fytLisk

i

s~amrne

For endel arter skyldes
Disse artene finnes

og krone, og er hovedsakelig jordrnoser.

I området gjelder dette fØlgende arter: Atriehum undulatum, Barbula
eonvoluta, Bryum sp., Calliergonella euspidata, Distichium eapil
laeeum, Fissidens eristatus, Hylocomium splendens, Mnium pseudo
punetatum, Plagiothecium

eurvifol~um,

P. dentieulatum, Pohlia

eruda, Calypogeia meylanii, C. sueeiea og Plagioehila major.

Endel

avartene i basisregionen opptrer også som epifytter i krone- og
stammeregion: -Drepanoeladus uneinatus,
Hypnum eupressiforme var.
.
filiforme, Pterygynandrum filiforme og Porella platyphylla.
Totalt opptrer 39 arter epifyttisk på Bergsåsen.

Det

eneste sted i Norge det ellers er gjort spesielle registreringer
av epifytt-mosene på alle tilstedeværende treslag er Håøya i Indre
Oslofjord

(Størmer 1938).

Det finnes her i et område av samme
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stØrrelsesorden som Bergsåsen, 55 epifytt-moser på 16 treslag.
I relasjon til dette, er antallet på Bergsåsen lavt.

Dette

skyldes sannsynligvis at Picea abies og Pinus silvestris som er
epifyttfattige trær, er de dominerende arter, og en rekke varme
kjære treslag som Acer platanoides, Alnus

glutinos~,Fraxinus

excelsior, Quercus, Tilia cordata, Ulmus glabra m.fl. som vanlig
vis har en rik epifyttflora, mangler i området.

LIGNUM-ARTER
Lignum-moser er moser som opptrer på ved, dØde tre
stammer, morkne stubber, kvister og trebiter (lignum), jfr.
Waldheim (1944A, s. 24).

på Bergsåsen forekommer fØlgende arter

ofte på lignum: Dicranum fiscescens, D. scoparium, Hypnum cupressi
forme, Plagiothecium curvifolium, Tetraphis pellucida, Lophocolea
heterophylla, Lophozia porphyroleuca, L. ventricosa og Ptilidium
pulcherrimum.
Der treverkets morkningsgrad er liten, avviker ikke arts
utvalget fra det en finner på tilsvarende levende materiale, f.eks.
på trerøtter, og det kan ofte betraktes som siste ledd i en epi
fyttsuksesjon.

Ti av lignum-artene opptrer også epifyttsik:

Campylium stellaturn, Dicranum scoparium, Drepanocladus uncinatus,
Hypnum cupressiforme, Orthotrichum affine, Ulota bruchii, Poreila
platyphylla, Ptilidium ciliare, P. pulcherrimum og Radula compla
nata.

Med Økende morkningsgrad kommer en ny suksesjonsserie, jfr.

Krusenstjerna (1945, s. 102) fØrst levermoser, senere akrokarpe
bladmoser og tilslutt pleurokarpe bladmoser, vesentlig grove skogs
moser.

Lignum-mosene er overveiende acidofile arter (Waldheim

1944A, s. 24), på Bergsåsen kan imidlertid kalkstØv tenkes å gi
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gunstigere forhold.

I alt er 22 arter funnet på lignum i området,

Il levermoser, 6 akrokarpe og 5 pleurokarpe bladmoser.

Tabell 5.

Mosevegetasjonen på trær og morkent tre, artsoversikt.

l) Alnus incana, 2) BeEula pubescens, 3) Corvlus avellana,
4) Juniperus communis, 5) picea abies, 6) Populus tremula,
7)

Sali~_sp.,

8) Salix caprea, 9) Sorbus aucuparia, 10) Viburnu

opulus, Il) Betula pubescens, 12) Juniperus, 13) Picea abies,
14) Lignum-arter.
Bryophyte vegetation on trees (epiphvtes) and decayed wood.
List of speeies.
Lig
num

Basis
reg.

Stamme- og kronereg.

1.2.3.4.5.6.7.8.9.10. 11.12.13 14.
Atrichum undulatum
Barbula convoluta
Bryum spo
Calliergonella cuspidata
Campylium stellatum
Dicranum fuscescens
D. scoparium
Distichium capillaceum
Drepanocladus uncinatus
Fissidens cristatus
Hylocomium splendens
Hypnum cupressiforme
H. cupressiforme v. filiforme
Mnium pseudopunctatum
Orthodicranum montanum
Orthotrichum affine
o. fastigiatum
o. pallens
o. speciosum
Plagiothecium curvifolium
P. denticulatum
Pleurozium schreberi
Pohlia cruda
Pseudoleskeelia catenulata
P. nervosa
Pterygynandrum filiforme
Rhacomitrium lanuginosum
Stroemia gymnostoma
Tetraphis pellucida
Ulota bruchii
Barbilophozia bar bata
Calypogeia meylanii
C. suecica

x
x
x
x
x
x
x

x
x

x

x
x

x X x x

x x

x
x
x

x

x
x

x

x

x

x

x
x

x
x

x

x

x x

x
x

x
x

x x x x

x
x
x
x

x
x

x
x
x
x
x

x
x

x

x x

x
x
x

x
x x x x

x x

x
x

x

x
x
x
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Tab~ll

5, forts.

1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.

Lophocolea heterophylla
Lophozia porphyroleuca
L. ventricosa
Metzgeria furcata
Mylia taylorii
Plagiochila major
Porella platyphylla
Ptilidium ciliare
P. pulcherrimum
Radula complanata
Scapania curta
S. lingulata
Sphenolobus minutus

x
x
x
x
x
x
x

x

x
x

x
x
x

x x

x
x x x x

x

x
x
x
x
x
x
x

E. MOSEVEGETASJONEN PÅ KULTURPÅVIRKET MARK
Den kulturpåvirkete marken er i det vesentlige holdt
utenfor denne undersØkelsen.

Dyrket mark er ikke medtatt, heller

ikke hager, gårdstun og lignende.
rende er kulturpåvirket i

Også en stor del av det reste

større eller mindre grad: Hogst i skogen,

hellebryting i berget, beiting, torvskjæring og drenering på myrene.
Disse faktorer har imidlertid ikke medfØrt gjennomgripende forand
ringer i naturen.
med en anleggsvei.
er snauhugget.

Ved Berg er det lagt en hØyspentlinje over åsen
Store grusmengder er påkjØrt og store deler

Ved Sem er anlagt en hoppbakke, også her er det

snauhugget og påkjØrt grus.

I disse områdene og på stier og veier

er vegetasjonen en helt annen enn den en finner i de tilgrensende
skogområder.

Særlig stor er forskjellen langs høyspetlinjen:

Rubus saxatilis, R. idaeus og Deschampsia caespitosa dominerer.
Bunnvegetasjonen utgjøres vesentlig av kalkskyende og indifferente
arter: Atrichum tenellum, A. undulatum, Bryum affine, B. bimum,
B. caespiticium, Ceratodon purpureus, DieranelIa cerviculata,
Ditrichum cylindricum, D. heteromallum, Funaria hygrometrica,

-
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Oligotrichum hercvnicum, Pogonatum

urn~gerum,

Pohlia nutans,

Polytrichum alpinum, P. juniperinum, P. piliferum og Rhacomitrium
lanuginosum.

Med unntak av Rhacomitrium lanuginosum er dette arter

som er lite fremtredende ellers i området; og deres forekomst er
betinget av den påkjørte sand og grus.

Der gruslaget er tynt eller

mangler, finner en mer kravfulle

Campylium halleri,

arter~

C. stellaturn var. protensum, C. chrysophyllum, Encalypta strepto
carpa, Fissidens cristatus og Tortella tortuosa.

En kan også finne

rester etter den opprinnelige vegetasjon, vanlige skogbunnsarter:
Pleurozium schreberi, Hylocomium splendens, Ctenidium molluscum,
Rhytidiadelphus triquetrus, R. loreus m.fl.

Anleggsveien har i den

senere tid vesentlig vært brukt som traktorvei for transport av
tømmer.
Mange avartene en finner på disse substrat-typene er
kosmopolitter: Ceratodon purpureus, Polytrichum juniperinum,
Funar·ia hygrometrica, Rhacomitrium lanuginosum, Bryum caespiticium.
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Tabell 6.

Mosevegetasjonen 9å kulturpåvirket

mar~artsoversikt.

Bryophyte vegetation on substrates influenced by human activities.
List of species.
Atrichum tenellum
A. undulatum
Barbula convoluta
Bryum affine
B. bimum
B. caespiticium
B. capillare
Campylium calcareum
C. chrysphyllum
C. halleri
C. stellatum var. protensum
Ceratodon purpureus
Cirriphyllum piliferum
Ctenidium molluscum
Dicranella cerviculata
Dicranum fuscescens
D. majus
D. scoparium
Ditrichum cylindricum
D. heteromallum
Drepanocladus uncinatus
Encalypta streptocarpa
Fissidens cristatus
Funaria hygrometrica
Hygrohypnum luridum
Hylocomium splendens
Hypnum cupressiforme
Hypnum
lindbergii

Oligotrichum hercynicum
Paraleucobryum longifolium
Pleurozium schreberi
Pogonatum urnigerum
Pohlia nutans
Polytrichum alpinum
P. commune
P. juniperinum
P. piliferum
Ptergygynandrum filiforme
Rhacomitrium lanuginosUffi
Rhytididadelphus loreus
R. triquetrus
R. squarrosus
Schistidium apocarpum
Tortelia tortuosa
Barbilophozia barbata
B. lycopodioides
Blasia pusilla
Calypogeia mulleriana
Cephalozia bicuspidata
Cephaloziella hampeana
Lophocolea heterophylla
Lophozia kunzeana
Ptilidium ciliare
P. pulcherrimum
Radula complanata

på vestsiden av åsen, på en gammel betongmur, vokste
fØlgende arter:
Encalypta streptocarpa
Pseudoleskeelia nervosa

Tortelia tortuosa
Tortula ruralis

F. MOSEVEGETASJONEN pA ANltffiLSK SUBSTRAT
Kun en art er i området funnet på animalsk substrat:
Tetraplodon mnioides, kraftige velutviklede eksemplarer med sporo
fytter.

Underlaget var sannsynligvis eksxrementer fra elg. Funnet

ble gjort ved tjønna i fuktig lende.
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Ill. ·MOSEFLORAEN pA BERGSASEN
Systematisk gjennomgåelse avarter funnet i området.

Bladmosene er satt opp systematisk etter Nyholm (1954
1965).

Da denne flora ikke var komplett, fØlger det resterende

Bortherus (1923) og Malmer (1966).
(1956).

Levermosene fØlger Arnell

For hver slekt er artene satt opp alfabetisk.

MUSCI
BRYALES
Ord. Fissidentales
Fam. Fissidentaceae
Fissidens adianthoides

H~dw.

Fem innsamlinger, uten sporofytter, på fuktige steder i vannsig og
skogbunn.

Arten vokste alle steder sammen med Campylium stellatum.
Utbredt over hele landet, avtar i frekvens nordover.

lflg. Jensen (1939, s. 338) har arten en viss affinitet til kalk
holdig substrat.

Fissidens cristatus Wils.
Den vanligste Fissidens-art i området, 19 innsamlinger som omfatter
hovedarten og var. mucronatus (Breidl.) Waldh.

Arten er ikke så

fuktighetskrevende som F. adianthoides, og den kan også vokse på
helt tørt underlag.

Den er vanlig i Dryas-vegetasjonen, på berg

og stein, særlig i bergsprekker og karsthuller.

Arten er den mest

kalkkrevende i slekten.
Den er tidligere ikke angitt for noen av TrØndelags
fylkene, og har sin nordgrense i Rana i Nordland.

Opplysningene

om artens utbredelse (Jensen 1939, Nyholm 1954) er imidlertid ikke

-
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fullstendige, da arten allerede i 1892 ble "innsamlet i Nord
TrØndelag.
FØlgende funn foreligger fra fylket:
l. Snaasen, Bergsaas
2. InderØen, nær Strømmen, paa

~alk

21.7.1892 Fridtz

(O)

10.8.1913 Kaalaas

( O)

3. Levanger, paa en sdlbakke lunet av oreskog, ovenfor
Langaaker, var.

~ucronatus"

1.8.1915 Kaalaas

(O)

4. Levanger under Borgsaasen, ovenfor Langaaker
paa jord, var. mucronatus
5. Aasen, ved Hellem, paa kalksten

1.8.1915 Kaalaas

(O)

10.8.1915 Kaalaas

(O)

I SØr-TrØndelag er arten bare kjent fra Sandstad, iflg. Størmer
(1969, s. 25).

Var. mucronatus' utbredelse er utredet av Størmer

(1952, s. 53).

Fissidens cristatus

utbredelse er knyttet til

kyststrøkene, ifØlge Lye (1967, s. 95) tilhØrer den det subosea
niske element.

Ord. Dieranales
Fam. Ditrichaceae
Ceratodon purpureus (Hedw.) Brid.
Seks innsamlinger, alle med sporofytter.

Arten er vanlig i vei

kanter, på gårdsveier og på tØmmerveien der det er påkjørt sand og
grus.

Ett funn er gjort i fuktig skogbunn nedenfor Støvra, der

den vokste sammen med Brachethycium rutabulum.
ellers tørre lokaliteter.

Arten foretrekker

Utbredt over hele landet, kosmopolitt.

Ditrichum cylindricum (Hedw.) Grout
Ett funn, i store mengder på sand under høyspentlinjen.

Arten har

hovedmengden av funn i de nordlige landsdeler og mangler eller er
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sjelden på store deler av Vestlandet og SØrlandet.

Ditrichum flexicaule (Schleich.l Hampe
Innsamlet 35 ganger, alltid uten sporofytter, meget vanlig.
Vanligst i Dryas-vegetasjonen, ofte sammen med Dicranum muehlen
beckii og Distichium capillaceuffin

Dette er helt i

samsvar med

observasjoner gjort av Mårtensson (1956, s. 47) i Dryas-vegetasjon
i Tornetrask-området.

Arten er også meget vanlig på de sØrvendte

bergryggene på vestsiden av åsen.

Flere av innsamlingene tilhØrer

var. sterilis DNot. som fØrst og fremst er innsamlet på fuktige
skyggefulle steder.
Arten er utbredt over mesteparten av landet, men er
sjelden eller mangler på store deler av SØrlandet og Vestlandet.
Angis som kalkelskende i de fleste håndbØker, men kan iflg. Hagen
(1910, s. 51) forekomme på grunnfjell og eruptiver i Sør-Norge.

Ditrichum heteromallum (Hedw.) E.G. Britton
To innsamlinger, begge med rikelige sporofytter.

Innsamlingene er

gjort på sand-grus, ved Sem, i veikanten nedenfor skihoppet, og i
veikant ved Murrno.

Hagen (1910, s. 47) angir arten som kalkskyende,

men nevner forekomster i Troms på gabbro, og andre steder også på
dolomitt og kalkholdige skifre.
Utbredelsen i Norge er ikke kjent i detalj, men den er
vanlig over store deler av landet nord til Troms.

Distichium capillaceum (Hedw.) Br.Eur.
Innsamlet 16 ganger, de fleste med sporofytter.

Arten er vanlig

over hele åsen, vanligst å finne i skyggefulle nordvendte berg,
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ofte sammen med Hylocomium splendens og Plagiochila asplenioides.
Den er også meget vanlig i.Dryas-vegetasjonen, her sammen med
Dicranum muehlenbeckii.

Flere funn er gjort på stein, og den er

en gang funnet som epifytt på Betula pubescens.

Jeg har ikke

funnet angivelser om epifyttiske forekomster.
Utbredt over hele landet, kosmopolitt.

Bundet til kalk

rikt substrat, iflg. Hagen (1910, s. 62) er dens hyppighet mer
avhengig av fjellgrunnens sammensetning enn av noen annen faktor.

Fam. Seligeriaceae
Seligeria brevifolia (Lindb.) Lindb.
En innsamling på stor klaksteinslØsblokk i en grushaug øst for Sem,
ved unnarennet til skihoppet.

De innsamlete eksemplarer har sporo

fytter.
Arten er sjelden i Norge, Hagen (1910, s. 92) angir bare
ni lokaliteter på strekningen Hordaland-Nordland.

To funn angis

fra Nord-TrØndelag, begge fra Stjørdal, Gjevingåsen ved Hell,
Bryhn, juli 1892 (jfr. Bryhn 1893, s. 195) og Hagen 8.7.1910.
Arten vokser bare på kalkholdige bergarter.

Seligeria doniana (Sm.) C.Mull.
Innsamlet og angitt av Hagen (1910, s. 87) for Bergsåsen, 150 m.
Også innsamlet av Kaalaas 18.7.1909, Snaasen, Sem, paa kalkberg (O).
Jeg har samlet arten i bratt nordvendt berg vest for tjønna.
Arten er en av de vanligste i slekten, men er bare vanlig
i kalkområdene i Nordland.

I Nord-TrØndelag finnes det funn fra

fØlgende kommuner, StjØrdal, en rekke funn (jfr. Bryhn 1893, s. 194),
Frosta, Levanger,> Verdal og Foldereid.

Nordafjelis vokser arten

bare på kalkholdige bergarter, sØnnafjells er den også utbredt på
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gneiss, granitt og sandstein (Hagen 1910, s. 86).

Finnes nord

til Troms.

Fam. Dicranaceae
Dicranella cerviculata (Hedw.) Schimp.
Funnet en gang i området, med rikelige sporofytter, i sand-grus på
tØmmerveien ovenfor Berg.

Den vokste sammen med Ceratodon purpu

reus.
Hagen (1915, s. 51) angir at arten vanligvis vokser på
sand og leirflekker, Nyholm (1954, s. 47) angir den som sjelden på
denslags substrat, men vanlig på torv.

Arten er utbredt over hele

landet.

Dicranella crispa (Hedw.) Schimp.
Innsamlet av Kaalaas 18.7.1909, Snaasen, Sem c.fr.
vokser vansligvis på sand-leirjord.
arten kalksky i utlandet,

(O).

Arten

Ifølge Hagen (1915, s. 40) er

jfr. Arnann (1912, s. 46).

Dette er også

tilfelle i SØr-Norge, i Nord-Norge vokser den også på kalkholdig
substrat.

Arten er. utbredt over hele landet, mindre vanlig på

SØrlandet og Vestlandet, men Øker i frekvens nordover.

Dicranoweisia crispula (Hedw.) Lindb.
Ett funn, med sprofytter, på kvartskonglomeratet ved Navelhus.
Arten er uavhengig av substratets kjemiske sammensetning, og kan
vokse på både sure og basiske bergarter.
Utbredelsen er knyttet til fjellstrøkene der arten er
vanlig, i lavlandet er den langt sjeldnere.

Arten mangler i den

sØrligste del av Norge og er sjelden på Vestlandet.

Utbredelsen
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er østlig, jfr. Kotilainen (1929, s. 57).

Fam. Dicranaceae
Dicranum

be~ri

Bland.

IfØlge Index Muscorum (1962, s. 58) skal arten hete D. undulatum
Brid.
Jeg har funnet arten to ganger, på myr ved Murmo med
sporofytter, og på rrtyr ved Bomo, på tuer sammen med Rhacomitrium
lanuginosum, Pleurozium schreberi, Ptilidium ciliare,
gracile og P. strieturn.

Polytri~~

Jensen (1939, s. 277) angir at arten

oftest er steril, Hagen (1915, s. 164) at frukt ikke er sjelden.
Arten er utbredt over hele landet.

Dicranum. bonjeani DNot.
Arten er bare funnet på myra nord for tjønna der den vokste sammen
med kravfulle arter som Cinclidium stygium, Campylium stellaturn,
Paludella squarrosa og SEhagnum teres.
vært

misforstått.

Hverken Jensen (1939) eller Nyholm (1954)

nevner noe om artens substratkrav.
fra

Artens Økologi har ofte

Tornetr~sk-området at

Mårtensson (1956, s. 74) angir

den finnes på fattige myrer.

(1945, s. 69) angir den som kravfull.

Størmer

Ahti og Isoviita (1962,

s. 75 flg.) påpeker at arten er kravfull og finnes nesten ute
lukkende på eutrofe myrer.

Økologisk står den nært Sphagnum

warnstorfianum og Tomentypnum nitens, som forØvrig begge finnes
på

myra der den ble innsamlet.

ikke sjelden.

Arten finnes i hele landet og er
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Dicranum elongatum Schleich.
Angitt av Hagen (1915, s. 143) for Bergsåsen, innsamlet av Kaalaas.
Jeg har funnet arten to ganger på nordvendte berg, ovenfor Sem og
sØr for tjønna, begge steder uten sporofytter.
D. elongatum er en fjellart i Norge, den er vanlig i
fjellet og den Øvre skogsregion.

IfØlge Jensen (1939, s. 284) går

den ned til lavlandet på Vestlandet, Hagen (loc.cit.) angir at den
nordenfjells finnes i alle hØydelag, og går ned til havets nivå
allerede ved Trondheim.

Arten er angitt som kalskyende, og finnes

vanligvis bare på kalkfritt substrat.

Forekomster på sterkt kalk

holdig grunn ved Fauske angis som en sjeldenhet.

Også funnene på

Bergsåsen er gjort på kalkstein.

Dicranum fuscescens Turn.
Innsamlet ti ganger på Bergsåsen, hvorav to med sporofytter.
Arten er funnet på myr, i sUlupgranskog, furuskog; i Dryas-vegeta
sjonen, på tØmmerveien og på morkent tre.
D. fuscescens er en meget variabel art som ofte kan være
vanskelig å skille fra den nærtstående D. elongatUlU og D. muehlen
beckii på grunn av den store variasjonen kan en ikke bare bruke en
skillekarakter.
Makroskopisk: D. fuscescens er vanligvis langt mer kruset
i tØrr tilstand enn de nærtstående arter.

Den har sigdformete

blad i

uryddig anordning.

Fargen er vanligvis sterkt grØnn og

matt.

D. muehlenbeckii har kraftigere, bredere, brune blad, van

ligvis er bare de aller yngste bladene grØnne.

Bladene er ikke så

sterkt krummet, ikke kruset, og mer regelmessig anordnet.
de ukrummete og rette.

Ofte er

Arten kan ligne D. robustum, men skilles

~
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imidlertid fra denne ved mikroskopiske karaktere : glatt lamina og
kraftigere nerve.

D. elongatum har til trykte smale blad. Vaniig

vis er bare de aller øverste k
D. fuscescens.

set pO samme uryddige måte som hos

Fargen er vanligvis grønn med et islett av brunt.

Arten virker mer regelmessig enn D. fuscescens, og vokser i tettere
tuer enn denne.
Den sikreste måten å skille artene på er mlkroskopisk:
D. muehlenbeckii skilles greitt ut ved sitt karakteristiske knipe
tanglignende bladtverrsnitt, se Nyholm (1954, s. 66).
et stripet utseende på grunn a
De to andre artene har

~undere

Lamina har

store mellomrom mellom cellene.
bladtverrsnitt.

Det har vært vanlig

å skille D. fuscescens og D. elongatum ved at sistnevnte art har
mer tykkveggete celler.

Dette vanskeliggjØres ved at også eldre

blad av D. fuscescens kan ha fortykkede cellevegger.

D. fuscescens

er imidlertid ofte mamillØs-papilløs langs hele den Øvre del av
lamina og sterkt tannet.
aldri papiller.

D. elongatum kan ha tannet kant, men har

Denne karakteres må undersØkes på unge blad, da

papillene ofte forsvinner på eldre.

I de tilfelle der D. fuscescens

har glatt kant og lamina, er det vanskeligere å skille artene, men
D. fuscescens har vanligvis blad som er langt smale e mot spissen,
slik at den ytterste tredjedel av bladet bare består av nerven.
D. elongatum's blad er bredere.

Jensen (1939, s. 275) angir

dessuten at D. elongatum bare har noen få hyaline celler mellom
hjØrnecellene og nerven.

En annen relativ karakter er bredden av

nerven, den er vanligvis kraftigere ved basis hos D. elongatum enn
hos D. fuscescens.
Ved å sammenholde disse karakterkompleksene er det mulig
å bestemme disse artene relativt sikkert, selv om mange av
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karakterene er ustabile.

De tre nevnte arter adskiller seg fra

D. fragilifolium ved at de har stereider i bladet.

Dette sees i

bladtverrsnitt.
D. fuscescens er utbredt over hele landet, men er van
ligere i de

nordli~e

landsdeler enn i de sørlige.

Mårtensson (1956, s. 82) unnviker arten sterkt
og erstattes der av D. muehlenbeckii.

IfØlge

k~lkholdig

substrat,

D. fuscescens er inndelt i

en rekke lavere taxa av usikker systematisk verdi.

Dicranum leioneuron Kindb.
Denne arten har vært lite påaktet fØr Ahti og Isoviita (1962) tok
den opp til ny behandling.

Den står

nært D. scoparium og D. bon

jeani og har vanligvis vært sett på som en form av sistnevnte.
Den skiller seg imidlertid klart Økologisk fra denne: D. bonjeani
er en kravfull art som vokser på eutrofe myrer, D. leioneuron er
nøysom og vokser på oligotrofe.
Artens utbredelse er lite kjent.

Ahti og Isoviita (1962,

s. 73) angir ti norske lokaliteter, derav to i Nord-TrØndelag,
Mosvik og Vikna.

Det er sannsynlig at arten er temmelig vanlig

og har suboseanisk utbredelse.
Jeg har samlet arten fem ganger på Bergsåsen, der den
finnes på alle myrer, unntatt myra nord for tjønna, der D. bonjeani
forekommer.
D. leioneuron adskiller seg fra D. bonjeani og D. majus
ved å ha mer sarrunenrullete blad, u-ten tydelige lameller eller
tenner.

Den har såkalte "flagellary shoots" i skuddspissene, som

lett brekker av og medvirker til vegetativ formering. Sporofytter
er sjeldne.

Eksemplarene fra Bergsåsen er sterile.

Arten fantes
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i store mengder n,l egnede stede,:, ofte med "f lagel1ary shoots.

Il

Dicranum majus Turn.
Meget vanlig i området, 18 innsamlinger spredt over hele åsen,
fra en rekke forskjellige voksestedstyper: Tuer i myr, barskog
og lØvskog, tømmervei.en, nordvendt berg og kartshuller.
hører særlig hjemme i
der.

barskog, og de fleste innsamlinger er gjort

Sporofytter er vanlige.

viser at arten er lite
Art~n

Arten

Fire innsamlinger fra karsthuller

lysk~evende.

står nært D. scoparium, men skilles vanligvis

greitt fra denne ved de lengere, mer grasiØse sigdformete, sterkt
grønne blad.

Stengelen har ofte hvit filt, og det er vanlig å

finne flere sporofytter sammen, i motsetning til D. scoparium
som alltid bare har en.

Mikroskopisk adskiller artene seg ved at

D. scoparium har lameller på nerven, D. majus mangler.
D. majus er utbredt over hele landet.

Dicranum muehlenbeckii Br. Eur.
Innsamlet av Kaalaas 18.7.1909, Snaasen, Bergsaasen, paa kalk,
ca. 100 m (O).

Dette funnet er angitt av Hagen (1915, s. 153)

som eneste funn f a Nord-TrØndelag.
vanlig på Bergsåsen, spesielt på
sammen med Tortella

tortuos~,

Arten er imidlertid meget

vests~den

av åsen, der den

Ditrichum flexicaule og Rhacomitrium

lanuginosum utgjør det vesentlige av mosevegetasjonen på sØrvendte
berg.

Også i

Dryas-vegetasjonen er den meget vanlig.

I alt er

arten innsamlet 15 ganger, aldri med sporofytter.
Det innsamlete materiale tilhØrer hovedarten, ikke var.
brevifo1ium Lindb. som av Jensen (1939, s. 282) angis å være
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vanligst i Skandinavia.

Hagen (loe. eit.) angir også var aeuti

folium (Lindb. et Arn.) Nyh.
D. sendtneri) fra
av Kaalaas.

(=

D. bergeri var. aeutifolium

=

området: Snaasen, Bergsaasen, 100 m, innsamlet

Denne har Jensen (loe. eit.) gitt artsrang,

D. aeutifolium (Lindb. et Arn.) C. Jens.
D. muehlenbeekii er kalkelskende og har Østlig utbredel
se.

Den er sannsynligvis vanligere i TrØndelag enn

hittil antatt.

Dieranum robustum Blytt
Innsamlet fØrste gang i området av Kaalaas, 21.7.1909, Snaasen,
toppen av Bergsaasen 230 m (O).
har samlet arten i
ovenfor Sem.

(Jfr. Hagen 1915, s. 177).

Jeg

furuskog på Østsiden av åsen og i furuskog

Begge steder med sporofytter.

Arten danner tette

matter med stor utstrekning, fri for andre arter enn Pleurozium
sehreberi.
Mårtensson (1956, s. 78) forkaster navnet D. robustum
Blytt, da det er et senere homonym for D. robustum Wils.
Mårtensson (loe. eit.) angir artens valide navn til D. elaturn
Lindb.

Imidlertid angis dette som illegitimt i Index Museorum

(1962, s. 69 og 95), og artens valide navn er D. drummondii C.
Muell.
Arten har Østlig utbredelse og finnes nord til Troms.
Den er iflg. Hagen (loe. eit.) uavhengig av substratets kjemiske
sammensetning, og er flere steder funnet i rene kalktrakter.

Dieranum seoparium Hedw.
En av områdets vanligste mosearter, innsamle-t 40 ganger, ofte
med sporofytter.

Finnes overalt i området, hyppigst i barskog,
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men er også funnet som epifytt pa Betula pubescens, Juniperus
communis og Populus tremula, på morkent tre, på stein, i lØvskog
og på sand og grus.

Utbredt over hele landet, meget vanlig.

Orthodicranum montanum (Hedw.) Loeske
To innsamlinger, begge epifyttiske, på Picea abies nedenfor Støvra,
og på Betula pubescens ved Navelhus.

Arten har sjelden sporo

fytter så langt nord, og de innsamlede eksemplarer var sterile.
Hagen (1915, s. 130) angir at arten er relativt sjelden,

.

.

bare rundt Osiof]orden, i ytre TrØndelag og i indre Troms er den
vanlig.

Paraleucobryum longifolium (Hedw.) Loeske
To innsamlinger, fra kvartskonglomeratet ved Navelhus og fra
grushaug ved Sem.
Arten er kalkskyende, og den er utbredt i hele landet
med avtagende frekvens nordover.

Etter mine erfaringer er den

ikke vanlig i TrØndelag.

Ord. Pottiales
Fam. Encalyptaceae
Encalypta rhabdocarpa Schwaegr.
Fire innsamlinger, alle med sporofytter.

Tre av disse er gjort

på sØrvendte berg, den fjerde på nordvendt, alle på sØr- og vest
siden av åsen.
Arten er svakt alpin i Norge, med hovedvekten av sin
forekomst i

fjellet og den Øvre skogsregion.

den bare spredt i

I lavlandet finnes

SØr-Norge, men vanligere lenger nord.

Den
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mangler eller er sjelden på store deler av Vestlandet og SØrlandet.
Arten er kalk.elskende.

Encalypta streptocarpa Hedw.
Innsamlet syv ganger, alltid uten sporofytter.
sjelden og er bare f nnet en gang i

Norge

Sporofytten er

(Jensen 1939, s. 186).

Arten vokser på steinblokker, mur og jord i området.

Den er kalk

elskende og flnnes bare unntaksvis på sure bergarter.
Arten er utbredt over hele landet, men den er sjelden
i kysttraktene på

SØ~].andet

eg sØrlige del av Vestlandet.

heller ikke kjent fra Møre og Romsdal fylke.

Den er

Vanlig er arten bare

i lavere strØk på 0stlande- og i kalktraktene i Nordland.

Fam. Pottiaceae
Tortula ruralis (Hedwo) Crome
Atte innsamlinger, alle uten sporofytter.

Vokser vensentlig på

tørre berg, soleksponert " ikke skyggefull t, som angi tt av Nyholm
(1956, s. 108).
på jord i

En innsamling er gjort på betongmur ved Sem og to

Dryas-vegetasjonen.
Vanlig i hele landet.

Vokser ifØlge Hagen (1929, s. 44)

på Østlandet både på sure og baslske

ergarter.

Lenger nord blir

arten mex kravfull, og i Nord-Norge vokser den utelukkende på
kalkberg.

Barbula convoluta Hedw.
Tre innsamlinger, fra stien o enfor Sem, på rot av Picea abies ved
tjønna og i Dryas-vegetasjonen 9 overalt meget tørt, og med rike
lige sporofytter.
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IfØlge Nyholm (1958, s. 113) er arten bundet til kalk
holdig substrat.

Den tåler kulturpåvirkning godt, og finnes derfor

ofte mellom brostein i byer, sammen med Ceratodon purpureus.
Arten har en sØrllg utbredelse,

anllg i SØr-Norge, mer

sjelden nord til Troms, der den har sin nordgrense.

Barbula fallax Hedw.
To innsamlinger fra sØrvendte berg, både kalkberg og kvartskonglo
meratet, ved Berg og Navelhus.

Eksemplarene har sporofytter.

Arten er ifØlge Nyholm (1958, s. 122) bundet til kalkholdig sub
strat.

Den har spredte forekomsteJ. i

hele landet.

Barbula rigidula (Hedw.) Mitt-_
Ett funn på lØsblokk ved Sem, med sporofytter.

Arten vokste

sammen med bl.a. Anomodon longlfolius, Tortula ruralis, Tortella
tortuosa og Schistidium apocarpum.

Arten vokser bare på kalk

holdig substrat og finnes spredt i hele landet.

Tortelia tortuosa (Hedw.

Limpr.

Innsamlet av Hagen 5.8.1908, Snaasen, Bergsaasen, 50-60 m.

(TRH)

Arten er meget vanlig i om ådet, 40 lnnsamlinger, en stor del med
sporofytter.

De fles e innsamlinger er gjort på stein og på tørr

jord i skog.

Den flnnes spesielt ofte på sØrvendte berg og i

Dryas-vegetasjonen.

Den kan også vokse på våte lokaliteter: vest

for tjønna ble den funnet ved en kllde sammen med Cratoneuron
commutatum, Philonotis calcarea og Cinclidi m stygium.
Arten er innsamlet både på kalkstein og kvartskonglome
ratet, sistnevnte sted innflettet blant Bryum alpinum.

Arten er

-
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u.tbredt over hele landet, kalke skend_.
lis

(Hook. et Wils.) Limpr.

bl_

Den

etce~sØkt

ærtståend.e

~fragi

i området, men ikke

funnet.

Ord. Grimmiales
Fam. Grimmiaceae
Sd~stj~~~~m

aJ20carpum (Hedw.) Br. Eur.

Meget vanlig i området, 28 innsamlin er, alt overveiende med
sporofytter.
Arten er meget variabel, og det inlsamlede materiale er
heterogent med hensyn til bladk rakterer som nerve, bladspiss- og
celleform.

Det er også en t.ydelig morfolo-:risk

forgrening, stØrrelse og vekstmåte.

forsk~ell

i farge,

Nerven variere= fra langt

utlØpende til opphØrende i bladsplssen.

Hårspissen har alle

variasjoner fra manglende til m get lang, eg kan være både glatt
og tannet.

Cellene ved bladbasis er glatte .. ller typiske, buktede.

Fargen varierer fra grønn, olivenbrungrØnn til s'·art.
stØrrelse og vekstmåte,

fr'atl~tte

Forgreining,

små' uer med rikt fOJ.:'y:cenede,

korte eksemplarer til lange, nesten ugrenede, i
Det er beskrevet. et utal

lØse tuer.

underarter, varieteter og

former avarten og hele komplekset er meget omfattende.

Mange

former er senere blitt oppfattet som voksestedsm difikasjoner.
For å klargjØre de forskjellige taxas systematiSke stilling og
verd.i må dyrkingsforsøl<: gjøres.
En st.or del av det. i
g:::caci1t:: (Schleich,,) Br. Eur.
i

to arter, en underart m.m.

nsa

nlet~e mat0.~::-l.ale

·tilhØrer var.

Denne _r av P. elt (l.953, s.
Et par kollekte

hans art S. trichodon (Brid.) PasIt.

253) delt

faller inn under

Da dn systematiske stilling
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for de lavere taxa er usikker, har det liten hensikt å oppdele det
innsamlete materiale ytterligere.
Innsamlingene er gjort på stein, grus og jord.
spesielt vanlig på sØrvendte, soleksponerte, tørre berg.
innsamlet både på kalkstein og kvartskonglomeratet.

Arten er
Den er

Hovedarten

angis av Jensen (1939, s. 266) å være uavhengig av substratets
kjemiske sammensetning, mens var. gracile skal være mer kravfull
og knyttet til kalkholdige bergarter.
mer skyggeelskende,

Denne angis også å være

men etter min erfaring viser den i så måte

ingen forskjell fra hovedarten.

Grimmia torquata Hornsch.
Et sterilt eksemplar avarten er innsamlet av Fridtz, 21.7.1892,
Bergsaas, Snaasen (O), det. P. Størmer 1959.
De fleste håndbØker angir at arten skyr sterkt kalkholdig
substrat og forekommer vesentlig på sure og nØytrale bergarter.
Arten har nordlig utbredelse, den forekommer i størstedelen av
landet, men i størst mengde i Nord-Norge.

Rhacomitrium canescens

Sporofytter er sjeldne.

(Hedw.) Brid.

Vanlig i området, 11 innsamlinger, det meste tilhører var.
ericoides (Brid.) Br. Eur.

Arten er en typisk xerofytt, og den

er funnet i sørvendte berg, kvartskonglomeratet og kalkstein, i
Dryas-vegetasjonen og på tørre heier i furuskog.
Arten foretrekker sure bergarter, men kan også vokse på
kalk.

Den regnes for å være den mest kalktolerante innen slekten,

på Bergsåsen er det imidlertid i så måte ingen forskjell på denne
og R. lanuginosum.
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Rhacomitrium lanuginosum (Hedw.) Brid.
Innsamlet 12 ganger.

Sporofytter er sjeldne og ble ikke funnet.

Arten er vanlig på tørre bergrygger på veksts1den av åsen.

Sammen

med Dicranum muehlenbeck1i, Tortella tortuosa, Ditrichum flexicaule
og Schistidium apocarpum danner den her den overveiende del av
bunnvegetasjonen.
på myra ved Bomo

Også på furumoene ved f'l\;rmO er arten vanlig og
s~il~er

den en viktig rolle i

vegetasjonen.

Den

er også funnet i Dryas-vegetasjonen, og en gang på morkent tre.
Arten vokser vanligvis på tørt, surt substrat, men kan
også forekomme på kalkrikt.
vanligere dess

leng~r

Iflg. Hagen (1909, s. 89) blir dette

nord en kommer.

Allerede ved Trondheims

fjorden er det vanlig å finne arten på kalk.
R. lanug1nosum er kosmopolitt, vanlig i hele landet, men
den har sin kraftigste utvikling på vure bergarter i kyststrØkene.
R. microcarpon (Hedw.) Brid., er innsamlet av Hagen,
Snaasen, Sem, alt. 30 m 5.8.1908 (TRH).

Dette funn er gjort i

litt

for lav hØyde til at det kan regnes med til Bergsåsen, og det har
ikke lykkes meg å finne arten her.

Ord. Funariales
Fam. Funariaceae
Funaria hygrometrica Hedw.
En innsamling, på tØmmerveien ovenfor Berg.

Arten fantes i rike

lige mengder med sporofytter, sammen med Ceratodon purpureus, Bryum
bimum og B. caespiticium.

Flere bålplasser tangs tjønna ble under

sØkt med tanke på arten, men med negativt resultat.
vanlig i hele landet, kosmopolitt.

Arten er
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Fam. Splachnaceae
Tetraplodon

ID

ioides (Hedw.) Br. Eur.

Ett funn fra barsKog ved tjønna.

Arten dannet en tue på marken i

fuktig lende, sannsynligvis pa ekskrementer fra elg.

Dette kan

imidlertid ikke sies sikkert, da det hele var sterkt formuldet.
De innsamlete eksempla.rer hadde sporofytter med umodne sporer
(27.7.19651.
Arten vokser alltid på råtnende dyr, spesielt lemen og
andre smågnagere, ekskrementer og annet av dyrisk opprinnelse.
Utbredelsen er

sva~t

nordøstlig.

fjellet og i indre strØk i

Arten er vanlig

SØr-Norge.

l

Nord-Norge, i

på Vestlandet er den ifØlge

Hagen (1910,s. 16) sjelden over alt.

Orde Eubryales
Fam. Bryaceae
Pohlia cruda (Hedw.) Lindb.
Åtte innsamlinger, en med sprofytter.

Arten er de fleste ganger

funnet sparsomt, spredt blant andre arter, på nord- og sØrvendte
berg.

En gang funnet som epifytt på rot av Pleea ables.

Utbredt

over hele landet.

Pohlia nutans (Hedw.) Lindb.
Fire funn, alle med sporofytt ri på kulturpåvirket mark, sand og
grus.

Arten er vanlLg i hele landet og vokser vanligvis på morkent

tre og annet surt substrat"

-
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Pohlia sphagnicola (Br. Eur. ) Lindb. et Arn.
Ett funn med sporofytter på myr ved Murrno.
blant Sphagnum magellanicum, S. balticum,

Arten ble innsamlet
Polytrich~~

strieturn,

Pleurozium schreberi, Dicranum majus, Aulacomnium palustre og
Calypogeia neesiana.
Arten er av Nyholm (1958, s. 207) bare angitt for østAgder fylke.

Det finnes imidlertid herbariebelegg også for Oslo,

Akershus, Vestfold, Oppland og Nordland.
lag.

Arten er ny for TrØnde

Næreste lokalitet er Nordland, Bjørnskinn, der den er funnet

av P. Hornburg 1961 (O).
Arsaken til de spredte funn i Norge

er sannsynligvis at

arten har vært oversett, lite påaktet eller innsamlet under annet
navn, f.eks. som en av de nærtstående arter.

Sterile eksemplarer

kan være vanskelige å skille fra den nærtstående P. nutans.
norske materiale har ikke vært revipert.
at arten sannsynligvis er

m~get

Det

Nyholm (loe. cit.) mener

vanlig i Norden.

Bryum affine (Bruch) F. Schultz
Tre innsamlinger, alle med sporofytter.

Arten er funnet i til

lØpet til skihoppet på tørr jord og på tømmerveien i sand-grus,
begge steder sammen med Ceratodon purpureus.

I løvskog ved Sem

ble den funnet sammen med Rhynchostegium murale.

Vanlig i hele

!

landet, fortrinnsvis på kalkholdig substrat.

Bryum alpinum Brid.
Innsamlet på kvartskonglomeratet ved Navelhus, på tørt sØrvendt
berg.

Arten vokser vanligvis på våte eller overrislede lokali

teter på sure bergarter.

De innsamlete

eksernpl~rer

mangler

-

Fig. 11.

G7 

Bryum a1pinum er bar2 funnet nA

kvarts~ong1omeratet

ved Nave1hus.
Bryum a1pinum groVis on1y on the quartz cong1omerate
near Naye1hus.
sporofytter.

Arten er van1i0 1anos kysten,

~ar

s0rvest1i0 ut

bredelse, med nordgrense ved Hammerfest i Finnmark
1969,

s.

(Størmer

58).

Bryum arqenteum Bed\-!.
Innsamlet en gang,

i ganske sm& mengder

ved Navelhus, uten sporofvttcr.

vis

p~

Arten er vanliq i

kvartskonglomeratet

Den vokste der i en bergsprekk

sammen med Schistidium apocarnum,
flexicaule.

p~

B rbula fallax og

hele landet.

Ditrichu~

Den finnes fortrinns

kulturpåvirket mark, ofte i byer.

Bryum bimum (Brid.) Turn.
Innsamlet p& sand-grus på t0mmerveien og på kvartskonglomeratet.
Begge steder med sporofytter.
avtar sterkt i

Arten er vanlig i SØr-Norge, men

frekvens nordover.
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Bryum caespiticium Hedw.
Innsamlet to steder på tØmmerveien, på sand-grus, begge steder med
sporofytter.

Arten er vanlig i stØrstedelen av landet, avtar i

frekvens nordover, kosmopolitt.

Bryum capillare Hedw.
Forekommer spredt blant andre moser, spesielt på sørvendte berg.
Ialt åtte innsamlinger, både fra kvartskonglomeratet og kalkstein.
Vanlig i hele landet, men blir noe sjeldnere nordover.

Bryum pallens (Sw. ex Brid.) Schwaegr.
Innsamlet en gang i blandingsbarskog på nordsiden av åsen, med
sporofytter.

Den vokste fuktig sammen med Mnium punctatum.

Arten er ifØlge Jensen (1939, s. 143) vanligvis steril.

Utbredt

over hele landet, vanligst nordover.

Bryum pseudotriguetrurn (Hedw.) Schwaegr.
Den vanligste av Bryum-artene i området.
med sporofytter.

Innsamlet åtte ganger,

De fleste innsamlingene er gjort i myr og vann

sig, der den kan forekomme i store mengder, og den er også funnet
i fuktig skogbunn i granskog.

Arten foretrekker kalkholdig vann,

ifØlge Jensen (1939, s. 107) og er vanlig i hele landet.

Rhodobryum roseurn (Hedw.) Limpr.
Innsamlet ti ganger, alltid uten sporofytter.

De fleste innsam

lingene er gjort i bunnvegetasjonen i hØystav.desamfunn.
over hele landet.

Utbredt
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•
Fam. Mniaeeae
Mnium affine Bland.

To innsamlinger, begge uten sporofytter.

Innsamlingene er gjort i

løvskog og furuskog på Østsiden av åsen.
Arten er mindre fuktighetskrevende enn de fleste andre
Mnium-arter.

Den vokser vanligvis på relativt tørre steder i skog.

Artens mest typiske voksested iflg. Tuomikoski (1936, s. 26) er på
nålestrø i granskog.

Arten har ofte vært behandlet sammen med

nærstående arter i en kollektivart.

Tuomikoski (loe. eit.) har

redegjort for artens avgrensning mot disse og vist at M. affine er
sørlig i Finland.

Koponen (1968, s. 214) har kartlagt artens ut

bredelse i Nord-Europa, og vist at dens utbredelse i hovedtrekkene
faller sammen med M. undulatum's.

I Norge er utbredelsen sørvest

lig.

Mnium euspidatum Hedw.
To innsamlinger, begge sterile, fra lØvskog og lØsblokk med jord
ansamlinger, begge ved Sem.

Arten er en lavlandsart som vokser

på skyggefulle, fuktige steder i all slags vegetasjon.

Den er

vanlig i hele landet, men forekommer mer sparsomt nordover.

Mnium longirostre Brid.
Tolv innsamlinger fra skog, stein og vannsig, spredt over hele
åsen.

Eksemplarene viser stor variasjon i bladtanningen, fra helt

glatt kant til tydelige tenner.
Arten foretrekker kalkholdig substrat, den forekommer
fortrinnsvis i lavlandet og er vanlig i SØr-Norge, nordover blir
den sjeldnere.

Arten har sØrlig utbredelse i Norge, men betraktes
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ofte som en kosmopolitt, se bl.a. Nyholm (1958, s. 272).
Jensen (1939, s. 73) angir ikke arten for noen av
TrØndelagsfylkene.

Arten er imidlertid allerede i 1892 innsamlet

i Stjørdal av Bryhn (jfr. Bryhn 1893, s. 210), og det finnes her
bariebelegg for Rissa og Oppdal i SØr-TrØndelag, Harran, Skatval,
Steinkjer og Nordli i Nord-Trøndelag.

Også den øvrige norske

utbredelse er ufullstendig angitt, da arten også er innsamlet i
Oppland, Hedmark, Vest-Agder og Rogaland uten at disse fylker er
nevnt.

Mnium pseudopunctatum Bruch et Schimp.
Syv innsamlinger, alle uten sporofytter.

Tross færre innsamlinger,

er arten etter mine inntrykk vanligere i området enn M. punctatum.
Arten er vanlig å finne sammen med Plagiochila major og Campylium
stellaturn.

Innsamlingene er gjort på varierende substrat, i

hØystaudesamfunn, vannsig, myr, karsthuller og på trerøtter.
Artens Økologi angis forskjellig i de forskjellige hånd
bØker.

Jensen (1939, s. 78)

"kalkfri karrmark, vid kallor och

backar, från havets nivå upp i

reg. alp."

Nyholm (1958, s. 267)

"on calcareous soil in subalpine and lowalpine regions.

Rare in

the lowlands, corrunon towards the north and in the mountains."
Denne forvirring kan delvis skyldes at arten er vanskelig å skille
fra den nærtstående M. punctatum.

Mye tyder på at Nyholms opp

fatning avarten er den korrekte.

Mnium punctatum Hedw.
Ti innsamlinger fra vannsig, skog, karsthuller og skyggefulle berg,
vanligvis på noe fuktige steder, spredt over hele åsen.

Arten har
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av flere forfattere blitt sammenslått med M. pseudopunctatum i en
kollektivart.

Utbredt over hele landet, mindre vanlig i fjellet

og det ekstreme nord (jfr. Mårtensson 1956, s. 196).

Mnium rugicum Laur.
To innsamlinger, begge uten sporofytter.

Innsamlingene er gjort i

vannsig, den ene sammen med Paludella squarrosa og Sphagnum warn
storfianum, den andre sammen med Campylium stellatum, Cratoneuron
commutatum var. falcatum og Ma chantia aquatica.
Arten er ikke kalkelskende, og vokser også på kalkfritt
substrat.

Artens utbredelse i Norge er ikke helt kjent.

Tuomikoski (1936, s. 37) angir at den sannsynligvis er utbredt
over hele landet, også i fjellet.

Mnium seligeri (Jur. ex Lindb.) Limpr.
Vanlig i området, fem innsamlinger, de fleste med sporofytter.
Vokser alltid fuktig.

Tre av innsamlingene er gjort i vannsig, de

Øvrige i sumpgranskog og i bunnvegetasjonen i hØystaudesamfunn.
Arten vokser ofte sammen med Campylium stellatum, Conocephalum
conicum og Cratoneuron commutatum.
Arten viser en tydelig affinitet til kalkholdig substrat
(Tuomikoski 1936, s. 33) og er utbredt i kalktrakter i hele landet.
Den blir sjeldnere nordover og i fjellet.

Mni um spinosum (Voi t) Schwaeg-r.
Åtte innsamlinger i området, en med sporofytter.

Arten vokser

fortrinnsvis skyggefullt og er funnet spredt i området på stein og
i fuktig skogbunn.
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Arten angis

(Jensen 1939, Nyholrn 1958) som spredt eller

sjelden i Fennoskandia, bare i Jamtland-Harjedal er den vanligere.
Dens hyppige forekomst på Bergsåsen kan derfor muligens stå i
forbindelse med artens svenske utbredelsesområde.
Artens krav til substratet er ikke helt klar, men
Kotilainen (1929, s. 65) fant under kartlegging avartens utbredel
se, at den nesten alltid vokste på kalkholdig substrat.
Artens utbredelse er nordØstlig.

Arten finnes bare

spredt i Sør-Norge, litt vanligere lenger nord.
Den nærtstående Mniurn hornum Hedw. ble ikke funnet i
området.

Den er tidligere innsamlet ved Sandbakken i Snåsa av

Kaalaas, med notat om at den er sjelden i

traktene.

Mnium stellare Hedw.
Fire innsamlinger, alle uten sporofytter.

Innsamlingene er gjort

i furuskog, granskog, på nordvendt berg og lØsblokk.

Iflg. Nyholm

(1958, s. 260) vokser arten fortrinnsvis på kalkholdig grunn.
Utbredelsen i

Norge er spredt, og Jensen (1939, s. 72)

angir ikke arten for noen av TrØndelagsfylkene.

Det er imidlertid

publisert funn av Bryhn (1893, s. 210) fra Stjørdal og det finnes
herbariebelegg fra Harran, InderØy og Nordli.
arten bare ut til å være funnet i Oppdal.
utbredelse er ufullstendig angitt.

I SØr-TrØndelag ser

Også den øvrige norske

Det finnes herbariebelegg for

funn fra Akershus, Hedmark, Buskerud, Telemark, Vest-Agder, Roga
land, Sogn og Fjordane, MØre og Romsdal (jfr. Kaalaas 1911, s. 74)
og Troms.
nordover.

Arten er utbredt nord til Finnmark, men er sjelden
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Mnium undulatum Hedw.
Innsamlet av Kaalaas 21.7.1909, Berg iSnaasen, paa jord i lØvskog
(O).

Jeg har funnet arten fem ganger i området, uten sporofytter,

i hØystaudesamfunn og i lØvskog, alltid sammen med Cirriphyllum
piliferum.
M. undulatum er en lavlandsart som har
sin hovedutbredelse
,
i kysttraktene i SØr-Norge.

Koponen (1968, s. 215) har kartlagt

artens utbredelse i Nord-Europa.

Cyrtornnium hymenophylloides (Hub.) Nyholm
To innsamlinger, Degge uten sporofytter, fra nordvendt berg ved
tjønna.
,Jensen (1939, s.

79) angir arten som sjelden i SØr-Norge,

mer vanlig i området Nordland-Finnmark.

Den er imidlertid, iflg.

Mårtensson (1956, s. 198) ikke sjelden i kalktrakter.
trekker kalkholdig substrat.

Arten fore

Den har Østlig utbredelse i Norge,

jfr. Kotilainen (1929, s. 34 og kart 6).

Cinclidium stygium Sw.
Fem funn på Bergsåsen, på myr, ved kilder og vannsig, vanligvis med
sporofytter.

Den ble overalt funnet sammen med Paludella squarrosa,

Campylium stellaturn,

Leiocol.ea rut.heana og andre kravfulle arter.

Arten har nordlig utbredelse og finnes her og der i hele
landet.

Iflg. Mårtensson (1956, s. 199) er den kalkelskende.

Fam. Aulacomniaceae
Aulacomnium palustre (Hedw.) Schwaegr.
Funnet seks gang2r, vanligvis på myr, en gang på fuktig berghylle.
Flere funn har pseudopodier, alle mangler sporofytter.
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på myra ved Murmo ble en form med butte, avrundete
Den adskilte

blad funnet, muligens var. imbricatum Br. et Sch.

seg imidlertid fra denne ved smalere blad og brun filt på stenge
len.

Var. imbricatum er en fjellform som ifølge Jensen (1939, s.

65) ikke er angitt fra Norge.

Dens systematiske verdi er usikker.

Aulacomnium palustre er vanlig i hele landet.

Fam. Meesiaceae
Paludella squarrosa (Hedw.) Brid.
Innsamlet av Kaalaas 21.7.1909, Bergsaas i Snaasen, i myr paa kalk
grund.

I en kollekt av Odontoschisma elongatum.

arter finnes i samme

kollek~:

~ephalozia

(O).

FØlgende

bicuspidata, Saccobasis

polita, Tomentypnum nitens og Drepanocladus badius.

Fig. 12.

Paludella squarrosa i rikkarr på nordsien av
åsen.
Paludella squarrosa in a fen in the northern part of
the area.

- 75 

Jeg har samlet
fytter.

arten seks ganger i området, alltid uten sporo

Innsamlingene er gjort på myrene nord og vest for tjønna.

Den vokste overalt sammen med en eller flere av fØlgende art2r:
Sphagnum warnstorfianum, Tomentypnum nitens, Campylium stellatum,
Drepanoeladus revolvens var. intermedius og Cinelidium stygium.
Arten er kravfull.

Utbredelsen er arktisk-alpin i

hovedtrekkene, men arten er heller ikke sjelden i lavlandet.

Den

er ikke vanlig på SØrlandet og Vestlandet.

Meesia uliginosa Hedw.
Bare funnet en gang, kraftige eksemplarer med sporofytter, i et
fuktig sig i granskog like ved tjønna.
Hagen (1909, s. 11) angir at arten vokser på våte klipper
uten hensyn til bergarten, men både Nyholm (1958, s. 284) og Amann
(1912, s. 255) karakteriserer arten som kalkelskende.

Vanlig

nordafjells og i fjelltraktene sØnnafjells, svakt arktisk-alpin.
Mangler langs kysten og går i Sør-Norge ikke lavere enn 200 m o,ho
Hagen (loe. eit.) angir bare to funn fra Nord-TrØndelag, StjØrdal
(jfr. Bryhn 1893, s. 211) og Grong.

Fam. Timmiaeeae
Timmia austriaea Hedw.
Innsamlet av Kaalaas 17.7.1911, nordsiden av Bergsaasen ISnaasen
(O).

Arten er vanlig på skyggefulle nordvendte berg på nordsiden

av åsen.

ForØvrig er arten bare funnet i et karsthull ved Murmo.

Alle innsamlinger mangler sporofytter.
Arten er bare angitt for en kommune i Nord-TrØndelag,
Nedre StjØrdal (jfr. Bryhn 1893, s. 212 og Hagen 1909, s. 100).
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Den er ellers utbredt på Østlandet og i Nord-Norge, der den er
vanlig, sjelden på SØrlandet og på Vestlandet, der den bare finnes
innerst i fjordene.
Mårtensson (1956, s. 216) angir arten som kalkelskende,
Hagen (loe. sit.) som surtelskende.

Da arten er angitt fra alle

slags bergarter, tyder dette på at den er indifferent.

Fam. Bartrarniaceae
Philonotis caespitosa Wils.
Noen få sterile

eksemplar~r

ble funnet på kvartskonglomeratet ved

Navelhus på en fuktig berghylle.

Bestemmelsen er usikker.

Arten

er tidligere ikke angitt for noen av TrØndelagsfylkene, det finnes
imidlertid herbariebelegg ror et funn i Nes i SØr-TrØndelag (O).
Arten har sin nordgrense i Nordland.

Phi~onotis

calcarea (Br. Eur.) Br. Eur.

Tre innsamlinger, en med sporofytter.

Alltid på myr eller ved

kilder, sammen med Cratoneuron commutatum.

Arten er tidligere bare

angitt en gang fra Nord-TrØndelag, Stjørdal

(jfr. Bryh 1893, s.

211).

Den er kravfull og ifØlge Nyholm (1960, s. 297) vanlig i

lavlandet i hele Fennoskandia.

Plagiopus oederi

Utbredelsen er sØrlig.

(Brid.) Limpr.

Innsamlet Il ganger, derav ni med sporofytter.

Arten er vanligst i

nordvendte berg, der den ofte forekommer i store mengder, vanligvis
sammen med Plagiochila asplenioides og Bartramia pomiformis.
Arten er kalkelskende, den er utbredt i hele landet, med
Økende frekvens mot nord.
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Bartramia pomiformis Hedw.
Fem innsarnlinge , alle med sporofytter, fra nordvendte berg og
kartshuller .

Arten e

med foregående art.

meg'et

anl.lg på nordvendte berg, ofte sammen

Alle lnnsamlinger e

Arten angis av alle forfattere
s. 304, MØller 192 , s. 97

gjo t på kalkstein.

(Jensen 1939, s.

58, Nyholm 1960,

som sterkt kalkskyende.

Mye tyder på

at det skjer en endring i artens s bstratkrav mot nord, da den
etter min erfaring ikke er uv nlig se v på sterkt kalkholdig grunn
l

TrØndelag.

Arten er utbredt over hele landet.

Fam. Orthotr chaeceae
Ulota bruch1i Hornsch.
Innsamlet av Kaala s 26.7.1909, Snaasen, Sem, paa or

O).

Jeg har

samlet, arten 12 gang r, to av innsamli.ngene er gjort på morkent
tre, de Øvrige epifyttisk på Alnus incana,

etuIa pubescens,

.

Corylus avellana, Juniperus cornrnun's, Populus tremula og Salix
caprea.
Arten vokser ikke bar

på lØvtrær, som angitt av Nyholm

(1960, s. 315 , men er også vanlig på Juniperus cornrnunis, Hagen
(1908, s. 23) angir også _lere f[nn på Picea abies.

Den er vanlig

i stØrstedelen av landet, unntatt Hedma.rk-Oppland, og finnes nord
til Troms.

Utbredelsen e

vestlig.

Orthotrichum affine Brid.
Fire innsamlinger, a le med sporofytter, eplfyttlsk på Alnus incana,
Juniperus cornmunis, Populus trem la og på morkent tre.

Arten er av

Jensen (1939, s. 356) og Nyholm (1960, s. 333) angitt bare for lØv
trær.
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Arten er meget variabel, Nyholm (loe. eit.) mener at
den muligens er en hybridart.

o.

affine er en lavlandsart.

Den er tidligere ikke an

gitt lenger nord enn MØre og Romsdal, jfr. Kaalaas (1911, s. 68).
Utbredelsen er sØrvestlig.

Orthotriehum fastigiatum Brueh
Fem innsamlinger, alle med sporofytter, fra lØvskogen ved Berg,
der arten vokste på Populus tremula, Salix eaprea og Viburnum
opulus.
Arten er tidligere ikke angitt lenger nord enn StjØrdal,
Bryhn (1893, s. 201).

Det finnes imidlertid herbariebelegg for

funn på Frosta, Verdal og Overhalla.

Innsamlingene fra Bergsåsen

ligger like sØr for de nordligste funn avarten; Overhalla, Skage
kirke, leg. Kaalaas

(O).

Artens utbredelse er sØrvestlig.

Orthotriehum pallens Brueh
To innsamlinger med rikelige sporofytter, fra steinblokk ved Sem
og som epifytt på Viburnurn opulus ved Berg.

Hagen (1908, s. 74

flg.) angir at funn på stein er meget sjeldne.

Han kjenner bare

til et slikt funn, fra Holmestrand, leg. Conradi.

på Bergsåsen

vokste arten på kalksteins-1Øsblokk sammen med Sehistidium apoear
pum, Ctenidium molluscurn og Pterygynandruln filiforme.
Arten har ifØlge Jensen (1939, s. 359) kontinental
utbredelse i Norge, og er særlig vanlig på Østlandet.
Hagen (1899, s. 74) angir arten fra Nordland; Saltdal,
SØrfold og Ankenes, imidlertid i et senere arbeide, Hagen (1908,
s. 76) bare til Nord-TrØndelag med nordgrense i StjØrdal, jfr.
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Bryhn (1893, s. 201).
Verdal og Steinkjer.

Det finnes endel senere funn fLa Hegra,
Funnene i

Snåsa er ny nordgrensen for arten.

Orthotriehum speciosum Nees
Innsamlet av Kaalaas 13.7.1911, Snaasen, Bergsaasen (O).
er meget vanlig i omrOdet.

Arten

Jeg har gJort 16 innsamllnger, alle

med sporofytter, på Corylus avellana, Alnus ineana, Populus tremula,
Salix eaprea, Salix sp., Sorbus aueuparia, Juniperus eommunis,
Viburnum opu1us og på kalkstein.
Arten ha

sØrlig utbredelse og finnes nord til Troms.

Stroemia gymnostoma (Brueh) Hag.
Forekommer rikelig på Populus tremula, all ld med sporofytter.
Vanligvis finnes arten sammen med Drepanoeladus uncinatus,
Pseudoleskeelia nervosa, Orthotrichurn speciosum, Ulota bruehii og
Radula complanata.
Arten er i Nord-TrØndelag ellers kjent bare fra Stjørdal,
jfr. Bryhn (1893, s. 202) og Hagen (1908, s. 94.J.

Næreste lokali

tet nordover er Mo i Rana, leg. A. Blytt (O), der arten har sin
nordgrense.
Hagen (loe. elt.) angir at arten er vanlig rundt Oslo
fjorden, sj elden langs sø - og vestkysten.

I .umlandet forekommer

den bare langs Drammensvassdraget til RingeYlke, den mangler i
Hedmark og har en isolert forekomst i

Oppland.

Artens utbredelse

i Norge gjør den vanskelig å plassere plantegeografisk.

Arten

finnes i det sørvestlige Finnland, i Sør-Sverlge, har en lokalitet
i Danmark (MØens klint), ?g er nylig funnet i

Skottland som eneste

funn på De Britlske øyer, lf g. Perry og Dransfield (1967, s. 218).
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Arten er vanlig i Øst-Europa.

Jensen (1939, s. 366) og Dixon

(1954, s. 282) angir arten som kontinetal.

Størmer (1938, s. 15)

fØrer den blant kystartene på grunnlag avartens norske utbredelse.

Ord. Hypnobyales
Fam. Neekeraeeae
Neekera eomplanata (Hedw.) Hub.
Arten finnes i store mengder i området, innsamlet fra fem steder,
alltid uten sporofytter.

Den finnes i størst mengde på nordvendte

berg, der den danner store utoverhengende matter.

Den er også

funnet på sØrvendte berg ved Berg og Navelhus, siste sted på
kvartskonglomeratet.
Arten angis i de fleste håndbØker å vokse på
og stubber, sjeldnere på stein.

trestarnrn~r

Iflg. Hagen (1909, s. 40) er det

bare rundt Oslofjorden arten er vanlig på trestubber, røtter og
lignende, ellers er den langt vanligere på stein.
Arten er vanlig i SØr-Norge, men avtar nordover.
lite kravfull og kan vokse på all slags berggrunn.

Den er

Nordafjells er

den imidlertid ifØlge Hagen (loe. eit.) bare funnet på leirskifer,
glimmerskifer og kalkberg.

Dette tyder på at den her blir mer

kravfull.

Fam. Thuidaeeae
Anomodon longifolius (Brid.) Hartm.
Funnet et sted på kalksteins-lØsblokk ved Sem, i skyggefullt kratt
med Corylus avellana.

Den vokste der rikelig sammen med Tortelia

tortuosa, Tortula ruralis og Sehistidium apoearpum.
Arten er tidligere angitt fra StjØrdal, jfr. Bryhn (1893,
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s. 214), Levanger og Sparbu, jfr. Hagen (1909, s. 101.

Arten er

også tidligere innsamlet i Snåsa, ikke langt fra Bergsåsen, Snaasen,
paa kalkberg nedenfor Snaasen kirke, 26.7.1909, leg. Kaalaas

(O ,

og det finnes også funn fra en rekke andre kommuner i Nord-TrØnde
lag: Steinkjer, Mosvik, Inderøy og Frosta.
nordgrense i kalktraktene i Nordland.

Arten er sØrlig med

Den vokser utelukkende på

kalkholdige bergarter.

Thuidium delicatulum (Hedw.) Mitt.
Innsamlet åtte ganger, alltid uten sporofytter.

Arten er funnet på

steinblokker, sØrvendte berg, både på kalkstein og kvartskonglome
ratet, i lØvskog og i hØystaudesamfunn.
Arten er vanlig i SØr-Norge.

Den er en typisk lavlands

art som av Jensen (1939, s. 397) og Nyholm
angitt nord til MØre og Romsdal fylkeo

1960, s. 387) bare er

Den er imidlertid angitt

for Nord-TrØndelag av Bryhn (1893, s. 214) som har gjort flere funn
i StjØrdal.

Hagen (1904, s. 287) angir arten til Skjerstad i

Nordland, i et senere arbeide, Hagen (1909, s. 85 , imidlertid ikke
lenger nord enn Sykkylven i MØre og Romsdal fylke.

Det finnes et

funn avarten fra Foldereid i NOLd-TrØndelag (O), dette er sann
synligvis artens nordgrense.

Thuidium recognitum (Hedw.) Lindb.
Fire innsamlinger, alle uten sporofytter.

Innsamlingene er gjort

i høystaudesamfunn, vannsig og på kvartskonglomeratet ved Navelhus.
Hagen (1909, s. 84) angir at arten ikke er vanlig og har
en ujevn utbredelse.

Han angir to funn fra Nord-TrØndelag, begge

fra StjØrdal, jfr. Bryhn (1893, s. 215).
til artens nordligste lokalitet,

Derfra er et langt sprang

Alstadhaug i Nordland.

Mårtensson
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(1956, s. 242) angir arten som kalkelskende.

Spredt over store

deler av landet, sjelden på Vestlandet, utbredelsen er svakt
Østlig.
Thuidium philibertii Limpr. og T. tamariscinum (Hedw.)
Br. Eur. mangler tilsynelatende i området.

Sistnevnte art er fore

lØpig bare kjent til StjØrdal, men en kunne vente å finne begge.

Abietinella abietina (Hedw.) Fleisch.
Temmelig vanlig på Bergsåsen, ni funn, men ingen steder i særlige
mengder. Ingen av funnene hadde sporofytter, de er sjeldne.
Funnene er gjort på

sø~-

og Østsiden av åsen, på tørre rabber i

furuskog, og på kalkberg og kvartskonglomerat i sØrvendte berg.
Arten er en xerofytt og viser tydelig affinitet til
kalk.

Mårtensson (1956, s. 241) angir fra Tornetrask-området at

arten er typisk for Dryas-vegetasjonen.

Også på Bergsåsen finnes

arten i Dryas-vegetasjonen, men bare i små mengder.
Arten er utbredt over hele landet.

Den er lite vanlig

langs kysten og har en svakt Østlig utbredelse.

Hagen (1909, s. 83)

angir arten fra StjØrdal, jfr. Bryhn (1893, s. 215) og Levanger.
Det finnes imidlertid herbariebelegg også fra Frosta, Verdal og
Snåsa (Roaldsteinen, leg. Kaalaas (O».

Etter min erfaring er

arten vanlig i indre deler av Nord-TrØndelag.

Fam. Theliaceae
Myurella julacea (Schwaegr.) Br. Eur.
Det eneste funn avarten i området ble gjort i vannsig ovenfor
Støvra, ved munningen aven kilde.

Arten angis av Mårtensson

(1956, s. 22) og Nyholm (1960, s. 392) som vanlig i Dryas-samfunn.
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Dryas-vegeta~jo

Tross leting har det ikke lykkes meg å finne den i
nen på Bergsåsen.
de er sjeldne.

De innsamlete eksemplarer mangler sporofytter,

Arten er kalkelskende, ikke sjelden, og kjent fra

stØrstedelen av landet.
avtar i frekvens sørover.

Vanligst i fjellet og lengst i nord,
Nordlig utbredelse.

Fam. Leskeaceae
Pseudoleskeella catenulata (Brid.) Kindb.
Arten ble fØrste gang innsamlet på Bergsåsen av Kaalaas
Snaasen, Bergsaasen, paa kalksten 21.7.1909 Kaalaas
"

Sem

13.7.1911 Kaalaas

Jeg har funnet arten fire steder i
kalkstein og

kvart~konglomeratet,

l

1909.

(O)
(O)

området, på sørvendte berg,

bå~e

i Dryas-vegetasjonen og som

epifytt på Corylus avellana ved Sem.

Amann (1912, s. 286) angir

at arten som sjeldenhet kan finnes på trerøtter, og jeg har ikke
funnet angivelser og slike funn fra Skandinavia.

De innsamlete

eksemplarer var sterile, sporofytter er sjeldne.
Hverken Jensen (1939) eller Nyholm (1960) angir arten
for Trøndelagsfylkene, nordgrense er angitt til Nordland.
Imidlertid har Bryhn (1893, s. 214) gjort flere funn i StjØrdal.
Det finnes også herbariebelegg for funn fra InderØy.

Hagen (1904,

s. 281) angir en rekke funn fra Finnmark, i et senere arbeide,

Hagen (1909, s. 109) bare til Nordland.

Arten er sjelden i største

delen av Norge, bare rundt Oslofjorden og i Nordland er den relativt
vanlig.

utbredelsen er sØrlig.

Pseudoleskeella nervosa Brid.
Meget vanlig, ialt 18 innsamlinger, derav 13 epifyttiske.

Hagen
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(1909, s. 96 flg.) angir at arten finnes oftere på stein, sjeldnere
epifyttisk, dess lenger nord en kommer.

I den nordligste del av

artens utbredelsesområde er den en sjeldenhet som epifytt.

på

Bergsåsen er den funnet epifyttisk på følgende treslag: Alnus incana,

.

Juniperus 'communis, Populus tremula, Salix
caErea, Sorbus aucuparia
.
og Viburpum 0Eulus.
trekker

k~~kholdige

Arten

er,~tb~edt

over hele landet, og fore

bergarter når den vokser på stein.

Lescuraea patens (Lindb.) Arn. et Jens.
Fire funn fra sØrvendte berg i området

.Berg-Navelhu~ på

kalkstein

og kvartskonglomeratet.
Arten er ikke angitt for Nord-TrØndelag av Hagen (1909,
s. 60), det finnes imidlertid herbariebelegg for en rekke funn fra
Frosta? InderØy, Mosvik, Leksvik og Namsos.

Fra SØr-TrØndelag

finnes bare få funn.
Arten finnes spredt i hele landet, med hovedvekten av
funn i Nordland og Rogaland.

Den vokser utelukkende på stein, og

er i SØr-Norge kalkskyende, men blir ifølge Hagen (loc. cit.)
indifferent nordover.

Fam.
Pterygynandrum

L~mbophyllaceae

f1~iforme

Hedw.

Innsamlet 13 ganger:, allbid uten sporofytter.

Innsamlet på varie

rende sUPrS.tor.-:atJ" i skogbunn, på stein og som epifytt på Betula
pubescens og Juniperus communis.

Arten er vanlig i

stØrstedelen

av landet, ifØlge Nyholm (1965, s. 408) sjeldnere på SØrlandet og
Vestlandet, svakt Østlig utbredelse.
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Fig. 13. Cratoneuron commutatum, submers ved kildemunning, ved
myra nord for

tj~~nna.

Submerged Cratoneuron comrnutatum, by a spring near the
fen north of Lake BergsAstjønna.

Cratoneuron commutatum (Hedw.) Roth
Vanlig, innsamlet seks ganger ved kilder og på myr, en gang med
sporofytter.

Fire

inns(~mlinqer

t.ilhy',rer f.' falcatum Brid.

Arten

er tydelig kalkbundet, og viste flere steder begynnende kalk
enkrustering.
Det er stor uenighet om f.
M~rtensson

stilling.

falcatur.L's taxonomiske

(1956, s. 244) gir den artsrang, på grunn

av den store morfologiske forskjell fra hovedarten, Jensen (1939,
s. 470) kaller den en v-rietet på grunn av de mange overgangs
typer, se også Persson (1966, s. 27).
I området finnes alle overganger mellom f. falcatum og
hovedarten.

F. falcatum's taxonomiske stilling kan neppe avgjøres

uten dyrkingsforsøk.
Hovedarten er utbredt over store deler av landet nord
til Troms.

I kalktrakter finnes den ofte i st.ore mengder, jfr.
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Kotilainen (1929, s. 38 og kart Il).

Arten er sjelden i 0stfold

Vestfold, og i kystfylkene fra Telemark til Hordaland.
er tidligere ikke angitt for noen av TrØndelagsfylkene.

F. falcatum
Qen er

imidlertid innsamlet av Kaalaas 18.7.1909, Snaasen, Bergsaasen, paa
kalkgrund (O), og det finnes også funn fra Leksvik, Verdal, Folde
reid, Rørvik og Leka.

Cratoneuron decipiens
Innsamlet av Kaalaas
aasen (O).

(DNoto) Loeske
26.~.1909,

Snaasen, i skogen nord for Bergs

Jeg har funnet arten to ganger i området, begge ganger

uten sporofytter, i vannsig nord for tjønna.
Arten er kalkelskende og vesentlig utbredt i fjellet i
den sub- og lavalpine region.
også endel lokaliteter i

I Trøndelag finnes -det imidlertid

lavlandet.

vært gjo t i de indre landsdeler.
Jensen (1939, s.
fylkene.

De fleste norske funn har
Utbredelsen er nordlig.

470) angir ikke arten for TrØndelags

Bryhn (1893, So 220) har imidlertid funnet arten i

StjØrdal, og det finnes herbariebelegg for funn fra Asen, Frosta,
Skogn, Levanger, Verdal, Sparbu, Steinkjer og Foldereid i Nord
TrØndelag, og Era Strinda, Klæbu, Sokndal, Røros og Oppdal i SØr
TrØndelag.

Cratoneuron filicinum (Hedw.) Spruce
To innsamlinger fra området, begge uten sporofytter, fra vannsig
og hØystaudesamfunn.

Som de Øvrige arter i slekten er også denne

kalkelskende og vanlig i kalkdistrikter.

Den er mindre fuktighets

krevende enn C. cornmutatum og C. decipiens og kan også vokse på
stein og tre"

Finnes i hele landet.
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Drepanocladus badius (Hartm.) Roth
Innsamlet flere ganger tidligere på Bergsåsen:
l. Snaasen, Bergsaasen, i myrer på kalkgrund,
21.7.1909 Kaalaas
2•

(O)

, Bergsaasen, i en sump paa kalkgrund, 230 m,

"

15.7.1911 Kaalaas

(09

3. Arten finnes også rikelig i en kollekt av Odontoschisma
elongaturn', sammen med Cephalozia bicuspidata, Saccobasis polita,
Tomentypnum nitens og Paludella squarrosa, fr
i en myr paa kalkgrund, 230 m.

Bergsaas iSnaasen,

21.7.1909, Kaa aas

(O).

Jeg har funnet arten tre steder i området, på myra vest
for tjønna (dette er sannsynligvis samme sted som Kaalaas har
samlet den), ved en kilde i nærheten og i bunnvegetasjonen i et
hØystaudesamfunn.

Arten fantes ingen av stedene i større mengder,

bare sparsomt spredt blant andre

arte~.

Arten er tidligere ikke angitt for Nord-TrØndelag, i
tillegg til de nevnte funn, er den imidlertid også funnet i
Foldereid.

Den finnes vanligvis i myrer

p~

kalkgrunn, og har

nordlig utbredelse.

Drepanocladus fluitans

(Hedw.) Warnst.

Innsamlet på myra ved Bomo, der den fantes sammen med Aulacomnium
palustre, Sphagnurn pulchrum, S. girgensohnii og Polytrichum strie
turn i myrkanten.

Arten finnes også på myra ved Murrno, i store

mengder i et torvskjæringshull.

Den

ar her rikelige sporofytter.

Arten er kalkskyende, utbredt over hele landet, men vanlig5t i
SØr-Norge.

- 88 

Drepanocladus revolvens (Sm.) Warnst.
Forekommer rikelig på de eutrofe myrene i området, overalt som
var.

intermediu~

(Lindb.) R. Wils.

Denne varieteten ble ogsa

funnet i en myrlignende bukt av tjønna.

Flere steder med

sporo~

fytter.
Var. intermedius oppfattes svært forskjellig, og taxonet
er gitt forskjellig rang, tildels som species og subspecies.

Da

det er en jevn overgang mellom hovedarten og var. intermedius, bør
den ikke rangeres hØyere, og Perssons undersØkelser (1966, s. 27)
har vist at den av de fleste bryologer oppfattes som en varietet.
Var. intermedius er kalkelskende, og finnes i
i hele landet.

kalktrakter

Hovedarten er mindre kravfull.

Drepanocladus uncinatus (Hedw.) Warnst.
Meget vanlig overalt i området, 31 innsamlinger, mange med sporo
fytter.

Arten forekommer ofte epifyttisk, og er funnet på Alnus

incana, Betula pubescens, Juniperus communis, Picea abies, Populus
tremula, Salix sp. og Viburnum opulus.

Den finnes også på jord,

stein og i vannsig, og ser da ut til å foretrekke litt fuktige
voksesteder.

Utbredt i hele landet, tiltar i

frekvens mot nord.

Meget vanlig.

Scorpidium scorpioides (Hedw.) Limpr.
Innsamlet av Kaalaas 21.7.1909, Snaasen, Bergsaasen, i myr paa
kalkgrund, c.fr., 230 m (O).
Jeg har bare funnet arten ett sted i området, på myra vest for
tjønna, sannsynligvis er dette samme sted som Kaalaas har samlet
den.

Jeg lette

forgjeves etter arten på myra nord for tjønna,
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der en kunne vente å finne den, men det er sannsynligvis for tørt
for arten her.

Arten er kalkelskende og finnes spredt i hele

landet.

Calliergon giganteum (Schimp.) Kindb.
Finnes i store mengder langs tjønna, der den
submers.

ildels forekommer

Den ble også funnet på myra nord for t]ønna og i et

vannsig i myrkanten.

Sporofytter er sjeldne, og ble ikke funnet.

Arten er vanlig i kalktrakter

i

hele landet.

Calliergon stramineum (Brid.) Kindb.
Syv funn, alle fra myr og kilder.
fu~cum,

i

rikk~rr

I

fattigk~rr

blant S. warnstorfian m,

blant Sphagnum
elIa squarrosa,

Tomentypnum nitens og Campylium stellatum, se fig. 8.
Angis av Nyholm (1965, s. 454) som en art på sure myrer,
dette er imidlertid ikke tilfelle i TrØn elag der arten opptrer
på all slags myr, også de rikeste, og er in

fferent.

Arten er

vanlig i hele landet.

Calliergon trifarium (Web. et Mohr.) Kindb.
Btt funn på myra vest for tjønna, sammen med bl.a. S orpidium
scorpioides og Leiocolea rutheana.
ikke sporofytter.

De innsamlete eksemplarer har

Arten er kal elskende, sannsynligvis en a.v

våre mest kravfulle myrarter.
tiltar i frekvens nordover.
Kotilainen (1929, s. 38).

Den finnes spredt i

SØr-Norge, og

Utbredelsen er nordØstlig, jfr.

- 90 

Calliergonella cuspidata (Hedw.) Loeske
Meget vanlig i området, innsamlet 17 ganger, på en rekke forskjel
lige substrattyper.

Arten er vanligst i lØvskog, høystaudesamfunn

og vannsig, der det er jevn fuktighet.
stor og velutviklet.

på slike steder er arten

Mer forkrØplete individer ble funnet i

bergsprekker, på kalkstein og kvartskonglomerat, der det bare var
tynne jordlag og nokså tørt.

Arten er vanlig i SØr-Norge, sjeld

nere nordover.

Hygrohypnum luridum (Hedw.) Jenn.
Ett funn på sand-grus i snauhugstfeltet ovenfor Berg, uten sporo
fytter.

Arten vokser vanligvis langt fuktigere.

Den forekommer

fortrinnsvis i kalkområder og er utbredt over hele landet.

Campylium calcareum Crundw. et Nyh.
Innsamlet tre ganger i området, på lØsblokker ved Sem og på
tØmmerveien.
A~tens

Arten er kalkbundet og har sØrØstlig utbredelse.

norske utbredelse er ikke kjent i detalj, da det norske

materialet ikke er revidert etter Crundwell og Nyholm (1962, s. 94
flg.).

Nyholm (1965, s. 480) angir arten bare for Østfold, Vest

fold, Buskerud og Oppland.

ForelØpig er Snåsa artens nordgrense,

og den er ny for Nord-TrØndelag.

Campylium chrysophyllum (Brid.) J. Lange
Syv innsamlinger fra

Bergsåsen, fra en rekke forskjellige lokali

tetstyper: Dryas-vegetasjonen, steinblokker, nord- og sørvendte
berg, spredt over hele området.

Arten er angitt for StjØrdal av

Bryhn (1893, s. 219) og er ellers innsamlet i Snåsa (leg. Kaa1aas
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1909), Foldereid og InderØy.

Arten vokser på kalkholdig substrat,

og finnes spredt i hele landet.

Campylium halleri (Hedw.) Lindb.
Arten ble allerede i september 1824 innsamlet fØrste gang i Snåsa,
sannsynligvis av M.N. Blytt.
ved prestegården (O).

Innsamlingen er

gjor~

på kalkstein

Kollekten mangler underskrift og opplysnin

ger og hvem som har samlet, men håndskriften stemmer godt med
Blytts, og man vet dessuten fra dagbØker og plantekollekter at han
befant seg i distriktet på den tid.

Bl.a. vet man med sikkerhet

at han var i Overhalla og ved Skjækervann.
Kaalaas samlet arten på Bergsåsen, 20.7.1909 (O), nord
siden af Mergsaasen, almindelig.
Arten er som Kaalaas observerte, meget vanlig i området,
innsamlet 14 ganger, de fleste med sporofytter.

Funnene er hoved

sakelig gjort på stein, særlig lØsblokker, men den er også funnet
på tynne jordlag i Dryas-vegetasjonen.
Arten er kalkelskende og vokser alltid på kalkholdig
substrat.

Den er funnet en rekke steder i Nord-TrØndelag: StjØr

dal, jfr. Bryhn (1893, s. 219), Asen, Frosta, InderØY, Steinkjer
og Foldereid.

Hverken Jensen (1939) eller Nyholm (1965) angir

arten for SØr-TrØndelag.
Oppdal, Kongsvoll-området.
d~n

Det finnes imidlertid en rekke funn fra
Artens utbredelse i Norge er spredt,

er vanligst i Nord-Norge og har nord-Østlig utbredelse,

jfr.

Kotilainen (1929, s. 37 og kart 10).

Campylium stellaturn (Hedw.) C. Jens.
Meget vanlig i området, ialt 50 innsamlinger.

Arten finnes på all
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slags substrat; skogbunn, myr, vannsig, stein, på morkent tre og
. som epifytt på Betula Dubescens.

Epifyttiske forekomster av

arten er sjeldne, tidligere bare angitt av Skogen (1963, s. 127)
på Hippophae rhamnoides.
på tørre steder, berg og stein, finnes var. protensum
(Brid.) Bryhn som er spedere og har mindre utsperrede blad enn
hovedarten.

Var. protensums taxonomiske stilling er usikker.

Den oppfattes av enkelte som egen art, bl.a. Mårtensson (1956, s.
,

480), av andre, bl.a. Jensen (1939, s. 474), som underart.
C. stellatum er vanlig i kalktrakter i hele landet.
IfØlge Jensen (loe. cit.) er var. protensum mindre vanlig og mer
kalkkrevende enn hovedarten.

Arnblystegium serpens (Hedw.) Br. Eur.
Ett funn på Bergsåsen, på sØrvendt berg sØr for tjønna.

Arten er

meget variabel, og inndeles i en rekke underarter, varieteter og
former av usikker systematisk verdi.
overses.

Den er liten og'vil lett

Arten er vanlig i stØrstedelen av Fennoskandia, mangler

eller finnes sparsomt lengst i nord.

Amblystegiella jungermannioides (Brid.) Giac.
Fem innsamlinger, alle uten sporofytter.

Innsamlingene er gjort

på nordvendte berg, der arten dannet tynne tepper på steinen, og
spredt blant andre mose-arter i barskog.

Arten er sannsynligvis

vanlig i området, men vil lett overses.
Arten vokser hovedsakelig på kalkholdig substrat.
er relativt sjelden i Norge.
ligere i Nord-Norge.

Den

Den finnes spredt i SØr-Norge, van

Utbredelsen er nord-østlig, jfr. Kotilainen
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(1929, s. 36 og kart 9).
Mårtensson (1956, s. 252) forkaster navnet A. junger
mannioides og bruker A

o

sprucei (Bruch) Loekse.

Index Muscorum

(1959, s. 21) bruker imidlertid A. jungermannioides

(Brid.) Giac.

som artens valide navn.

Fam. Brachytheciaceae
Rhynchostegium murale

(Hedw.) Br. Eur.

Denne arten som er sjelden i Norge, er innsamlet to ganger i om
rådet.

Arten ble funnet like ved tjønna i bunnvegetasjonen i et

hØystaudesamfunn, på fuktig jord; det andre funnet er fra lØvskog
ved Sem.

Ingen av kollektene hadde sporofytter.
Arten er tidliger bare angitt for fØlgende fylker:

Buskerud, Oppland, jfr. Størmer (1947, s. 123) og Nordland.
FØlgende norske funn foreligger:

Busk. : Sylling, Enger

"

Sylling, ved Enger

"

Modum, Heggen prestegård

1.8.1892 Conradi

(O )

21.5.1893 Conradi

(TRH,O)

9.5.1893 Bryhn

(TRH,O)

OppI. : østre Toten, ved Totenvik
kapell, på stein i skogen
Nordl. : Fauske, Tortenli, dolomit,

16.8.1892 Hagen

"

Fauske, LØgaflen

18.8.:893 Conradi

"

Fauske, Løgaflen

18.8.1893 Hagen

"

SØrfolden, Dybvik

19.8.1893 Conradi

"

Sørfolden, Dybviksfjeldet,
300 m

"

(O )

7.8.1946, Størmer

(TRH, O)
(O )
(TRH)
(TRH, O)

22.8.1893 Hagen

(TRH)

Ofoten, Ballangen, Haafjeldet,
var. arcticum,

30.7.1925 Kotilainen

(O)
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( O)

udat. Sornmerfelt

Nordl. : Saltdalen
Telem. : Holla, SØve jerngrubene, i
lØvskog
Hord.: Etne, StØdle

20.6.1949 Størmer

(O)

15.5.1867 Sornmerfelt

( O)

Arten er ny for Nord-TrØndelag.

Den er bundet til kalk

holdig substrat, og har sørvestlig utbredelse.

Cirriphyllum piliferum (Hedw.) Grout
Meget vanlig, innsamlet 30 ganger.

Arten forekommer spesielt ofte

i lØvskog, hØystaudesamfunn og vannsig, der det er fuktig, men kan
også finnes på tørrere steder i skogbunn.

Noen funn er gjort på

steinblokker og i nordvendte berg, og den er også funnet i karst
huller.

IfØlge Jensen (1939, s. 433) er det bare lengst i nord og

i fjellet arten vokser på stein.
Arten finnes i stØrstedelen av landet, avtar i frekvens
.nordover.

Når den vokser på stein, finnes den iflg.

Ny~olm

(1965,

s. 507) helst på kalkholdig grunn.

Eurhynchium praelongum (Hedw.) Br. Eur.
Innsamlet av Kaalaas, 21.7.1909, Berg ISnaasen, paa jord ved en
bæk, i lØvskog (O).

Jeg har funnet arten på et skyggefullt berg

på nordsiden av åsen, spredt blant andre mosearter.

Arten er

vanlig i SØr-Norge, avtar sterkt nordover, og har sin nordgrense
i Nordland.

Den har sØrvestlig utbredelse.

Brachythecium glareosum (Bruch) Br. Eur.
Den vanligste Brachythecium-art i området, innsamlet 15 ganger,
alltid uten sporofytter.

Arten er vanligst på steinblokker og i

- 95 

berg, men forekommer også i lØvskog, blant hØystauder og i Dryas
vegetasjonen.

Den er kalkelskende, og finnes spredt i hele

landet.

Brachythecium populeum (Hedw.) Br. Eur.
Funnet en gang, i sØrvendt berg ved Navelhus, der den dannet små
tuer, uten sporofytter.

Arten er en lavlandsart med sØrlig ut

bredelse, tildels meget vanlig i SØr-Norge, men avtar sterkt i
frekvens nordover.

Brachythecium reflexum (Starke) Br. Eur.
To innsamlinger, den ene med sporofytter, begge er funnet ved gårds
veien til Sem, på fuktig jord i hØystaudesamfunn.
Utbredt i hele landet.

Arten er muligens vanlig i om

rådet, men sterile eksemplarer vil lett bli oversett.

Brachythecium rivulare Br. Eur.
Innsamlet to steder i området, uten sporofytter.

Ved Støvra fantes

arten i sumpgranskog sammen med bl.a. Mnium longirostre, ved Sem
i hØystaudesamfunn, på fuktig jord.

Vanlig i hele Skandinavia.

Brachythecium rutabulum (Hedw.) Br. Eur.
En innsamling, uten sporofytter, fra sumpgranskog ved Støvra.
Arten vokste der på våt sand sammen med Ceratodon purpureus. Arten
vokser vanligvis på fuktige steder.
mindre vanlig i Nord-Norge.

Den er vanlig i SØr-Norge,
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Brachythecium velutinum (Hedw.) Br. Eur.
Vanlig i området, ofte med sporofytter.

Fire innsamlinger, i lØv

skog, på sØr- og nordvendte berg, alle steder tørt.

Arten forekom

som innsprengte eksemplarer i en ellers tett mosevegetasjon. Arten
er utbredt i hele landet, men avtar i frekvens nordover.

Homa1othecium sericeum (Hedw.) Br. Eur.
Tre innsamlinger, uten sporofytter, fra tørre, sØrvendte berg ved
Murrno, Navelhus og Berg.
Hagen (1904, s. 293) og Watson (1963, s. 283) angir at
arten har en viss affinitet til kalk, og at den forekommer i størst
mengde og i sin mest typiske form i kalkdistrikter.

Også fra

Sveits angis arten som ka1kelskende, jfr. Amann (1912, s. 297).
Arten er utbredt langs kysten til Finnmark.

Den kan vokse også på

trestammer.

Tomentypnum nitens (Hedw.) Loeske
Innsamlet av Kaalaas 21.7.1909, Bergsaas i Snaasen, i en myr paa
kalkgrund, 230 m (O) sammen med Cephalozia bicuspidata, Drepano
cladus badius og Saccobasis polita i en kollekt av Odontoschisma
~longatum.

Jeg har samlet arten ett sted, på myra nord for tjønna
der den vokste sammen med Sphagnum warnstorfianum og andre krav
fulle arter, se fig. 8.

Arten er utbredt i kalktrakter i hele

landet.

Fam. Entodontaceae
Orthothecium intricatum (Hartm.) Br. Eur.
Fire innsamlinger fra granskog ved Støvra, karsthuller ved Murmo
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og på nordsiden av åsen, og i nordvendt berg ved tjønna.

Sporo

fytter er sjeldne, og ble ikke funnet i området.
Arten har hovedtyngden av sin forekomst i fjellet, der
den i visse strØk er vanlig, i lavlandet finnes den spredt.
Arten er kalkelskende.

Orthotheeium rufeseens (Brid.) Br. Eur.
Ni innsamlinger, hovedsakelig fra nordvendt berg langs nordsiden
av åsen.
furuskog.

To innsamlinger er gjort i vannsig, en i skogbunn i
Sporofytter er sjeldne og er ikke funnet i området.

Arten har sin hovedutbredelse i fjellet, mer sjelden i lavlandet.
Den er kalkelskende.

Fig. 14.

Orthotheeium rufeseens danner utoverhengende matter
på nordvendte berg.
Orthotheeium rufescens forms hanging mats on northerly
faeing roek outerop.

Entodon eoneinnus (DNot.) Par.
Innsamlet

fem ganger, i lØvskog og på sØrvendte berg ved Sem,

Støvra, Berg og Navelhus.

på sistnevnte sted på kvartskonglome

ratet, vil den få et sig av kalkvann.

Det innsamlete materiale

----~--
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åsen.

Arten vokser på stein, i skogbunn, som epifytt og på morkent

tre.
Arten er meget variabel.
riale tilhØrer var. filiforme Brid.
fortrinnsvis på tre og stein.
pubescens og Picea abies.

Endel av det innsamlete mate
Denne ser ut til å forekomme

Den vokser epifyttisk på Betula

Hovedarten er ikke funnet epifyttisk.

I Dryas-vegetasjonen finnes var. laeunosum Brid., spredt blant
Dicranum muehlenbeckii og Ditrichum flexicaule m.fl. på tynt jord
dekke.
jord.

Ifølge Nyholm (1965, s. 588) finnes denne på kalkholdig
Hovedarten har ingen krav i så måte til substratet.

H. cupressiforme er inndelt i en rekke varieteter og former av
usikker systematisk verdi.

Arten er kosmopolitt og utbredt

ov~r

hele landet.

~um

lindbergii Mitt.

Seks funn, uten sporofytter.

Arten er fuktighetskrevende og fore

kommer fortrinnsvis på lokaliteter med jevnt vanntilsig.

IfØlge

Mårtensson (1956, s. 301) og Nyholm (1965, s. 594) er arten bundet
til surt eller ikke kalkholdig substrat.

på Bergsåsen vokser den

sammen med kravfulle arter på godt substrat på kalkberg, i Dryas
vegetasjonen og i hØystaudesamfunn.
over blir mer indifferent.

Dette tyder på at arten nord

Vanlig i hele landet.

Hypnum ravaudi Boul.
Kaalaas har samlet ssp. fastigiatum (Brid.) Wijk et Marg. 17.7.1911,
Snaasen, toppen av Bergsaasen, 230 m (O).

Jeg har funnet den samme

på kvartskonglomeratet ved Navelhus, med rikelige sporofytter.
Arten er bundet til kalk og tidligere ikke angitt for
noen av TrØndelagsfylkene.

Nyholm (1965, s. 581) og Jensen (1939,
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s. 505) angir den bare for følgende fylker: Buskerud, Oppland,
Nordland og Troms.

Dette gir et skjevt bilde avartens norske

utbredelse, da det også finnes herbariebelegg for funn fra Hed
mark, Oslo, Akershus og Finnmark.

I Nord-TrØndelag er arten i

tillegg til det nevnte funn også funnet et annet sted i

Snåsa og i

Foldereid.

Ptilium crista-castrensis (Hedw.) DNot.
Innsamlet 26 ganger, noen få med sporofytter.

De fleste innsam

linger er gjort i barskog, der den særlig vokste
steder.

r~

litt fuktige

Arten er ogs& innsamlet på sand-grus på tørnmerveien, i

Dryas-vegetasjonen og i

lØvskog.

på de sørvendte bergryggene på

vestsiden av åsen finnes forkrØplete eksemDIarerav arte!l på det
tynne jorddekket.

Vanlig i hele landet.

Ctenidium molluscum (Hedw.) Mitt.
Meget vanlig over hele åsen, innsamlet 32 ganger.

Arten er meget

Fig. 16. Ctenidium molluscum danner mange steder tette tepper i
barskog. Ofte med spredte forekomster av Campylium
stellatum som på bildet.
Ctenidium molluscum of ten forms dense carpets, especially
in spruce forest. Of ten with Campvlium stellatum inter
mingled as in the picture.

- 102 

vanlig i granskog, der den kan dominere fullstendig
områder, særlig der det er fuktighet tilstede.

OV2r

store

på tørre steder

er arten meget spe, og er ikke så fremtredende i vegetasjonen.
C. molluscum vokser ofte på stein, alle slike innsam
linger er fra kalkstein.

Den er på slikt substrat spe, sterkt

forgrenet og tett tiltrykt til underlaget.

Arten er inndelt i

rekke varieteter og former av usikker systematisk verdi.

en

Den er

utbredt over hele landet og vokser på kalkrikt substrat.

Rhytidium rugosum (Hedw.) Kindb.
Innsamlet av Gjærevoll 26.7.1950, fra ruteanalyse i
sjonen (TRH).

Dryas~vegeta

Arten fantes meget sparsomt, bare et par små tuster.

Jeg har senere tilbragt timevis der uten å finne arten, o; hell.r
ingen av de andre bryologer som har besØkt området i
1911 har funnet den på Bergsåsen.

tiden 1892

Kaalaas har imidlertid funnet

arten i Snåsa, ved Roaldsteinen, på skifer i 1909 (B, O).
lokaliteten ligger bare noen få kilometer unna.

Denne

Jeg har samlet

arten på kvartskonglomeratet ved Navelhus, den fantes der meget
sparsomt.

Dette tyder på at arten er sjelden i området.
Arten er tidligere innsamlet i en rekke kommuner i

Nord

TrØndelag, jfr. Albertson (1940, s. 96): Foldereid, Frol, Leka,
Mosvik, Snåsa og Verdal.

Bryhn (1893, s. 222) har angitt en rekke

funn fra StjØrdals-distriktet.
Herzog (1926, s. 249) angir arten som utpreget kontinen
tal.

Den forekommer i Mellom-Europa spesielt sammen med Entodon

concinnus, Abietinella abietina og Homalothecium lutescens.

Sist

nevnte art finnes ikke så langt nord, men det er ellers vanlig i
kalkområdene i

TrØndelag å finne de Øvrige artene sammen.

på
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Bergsåsen vokser Abietinella abietina og Entodon concinnus sammen
flere steder, med Rhytidium rugosum mangler.
Arten er en xerofytt, og er andre steder vanllg i Dryas
vegetasjon.

Den er kalkelskende og ikke sjelden her i

landet.

IfØlge Nyholm (1965, s. 602) er arten vanlig i nord og i fjellet!
mer spredt i sØrlige og sentrale deler.

Arten unnviker den y re

kyststripen, og på Vestlandet finnes den bare innerst i fjordene.
Utbredelsen er Østlig.

Hylocomium splendens (Hedw.) Br. Eur.
Ved siden av Fleurozium schreberi er dette den vanligste art i
området.

Den forekommer i størst mengde i

vanlig på stein og på tuer i myr.

Den er en gang funn.t sam ep1

fytt i basis-regionen på Fieea abies.
sporofytter.

barskog, men er også

Mange av kollektene har

Arten er vanlig i hele landet.

Hyloeomium umbratum (Hedw.) Br. Eur.
Innsamlet 13 ganger, vanligst på nordsiden av åsen.

De fleste

funnene er gjort i skyggefull barskog, med litt fuktigh t, men
den er også funnet på fuktige nordvendte berg, i løvskog og i
bunnvegetasjonen i hØystaudesamfunn.

Arten er vanlig i hele landet.

Rhytidiadelphus calveseens (Wils.) Broth.
Innsamlet syv ganger, vokser særlig på åpne steder i skog.

Arten

betraktes av mange som en underart av R. squarrosus, men er i
nyere håndbøker, bloa. Nyholm (1965, s. 614) akseptert som art på
grunn av sin rikere forgrening, avvikende bladform og divergerende
Økologi.
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I motsetning til R. squarrosus har R. calvescens tyngde
punktet av sin utbredelse i nord, og avtar i frekvens sørover

Rhytidiadelphus loreus (Hedw.) Warnst.
Meget vanlig, innsamlet 24 ganger.

Sporofytter er sjeldne og ble

ikke funnet i området.
Arten forekommer i størst mengde på skyggefulle nord
vendte berg der den danner store utoverhengende matter.

Den er

også meget vanlig i skogbunn, og den forekommer i. mindre grad i
fleste vegetasjonstyper.

de

Arten er vanlig langs kysten, dens ut

bredelse er vestlig, og den avtar sterkt i frekvens mot nord og Øs .

Rhytidiadelphus squarrosus (Hedw.) Warnst.
En rekke innsamlinger i området, 13 funn, vesentlig fra utkanten
av åsen, veikanter, eng og beitemark.

Sporofytter er sjeldne i

Skandinavia, og ble ikke funnet i området.

I motsetning til den

nærtstående R. calvescens er denne vanligst på litt kulturpåvirket
mark.

Den er vanlig i hele landet, vanligst i SØr-Norge, avtar i

frekvens nordover.

Rhytidiadelphus triquetrus (Hedw.) Warnst.
Forekommer rikelig på Bergsåsen, 43 innsamlinger, spredt over hele
åsen.

Den finnes spesielt i skogbunn.

I barskogen ved Sem domi

nerer den fullstendig store områder og danner tette tepper som er
praktisk talt fri for andre arter.
Arten er tydelig kalkelskende i de nordliste deler av
utbredelsesområdet, jfr. Mårtensson (1956, s. 309) og Nyholm (1965.
s. 611), mer uavhengig lenger sør.

Utbredt over hele landet.
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P euroZlum schreberi (B

d.) Mitt.

Sammen med Hylocomium splendens den vanligste art i områd t.
Forekommer overalt l gran- og furuskog, og finnes også på stein,
tuer i myr og på morkent tre.
g"anger.

Også

1,

Sporofytter er funnet en rekke

landsmålestokk en av våre vanligste moser, utbredt

over hele landet.

Climacium dendroldes (Hedw.) Web. et Mohr
Denne ellers så vanlige art finnes bare sparsomt på Eergaa3en.
Innsamlet fire ganger, i

vannsig, på eng ved Berg, i

lØvskog ved

Sem og på kvartskonglomeratet ved Navelhus, alltid uten sporofyt
ter.

Vanlig i hele landet.

Fam. Plagiotheciaceae
Isopter gium pulehelium (Hedw.) Jaeg. et Sauerb.
Innsamlet seks ga ger, alltid uten sporofytter.
på skyggefulle, nordvendte berg, i skog og i
Jensen (1939,

5

Arten er funnet

karsthuller.

490) vokser den fortrinnsvis på kalk.

Ifølge

Den er

utbredt over stø stedelen av landet, med tiltagende frekvens
nordover; no dllg utbredelse.
Vanligere enn hovedarten er var. nitidulum (Wg,) Broth.
som på Bergsåsen er innsamlet i karsthuller.
nordlige

g sentrale dele

Denne er vanllg i

av Fennskandia, og er sjelden eller

mangler i de sØrl ge landsdeler.

Plagiotheciwn cur ifolium Schlieph.
Innsamlet flre ganger i området, to ganger med sporofytter.
Funnene er gjort på rot av Betula pubescens, på morkent tre, i
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Dryas-vegetasjonen, og på tynt humusdekke på nordvendt berg.
Jensen (1939, s. 495) og Nyholm (1965, s. 639) anglr
arten bare for Østfold, Buskerud og SØr-T Øndelag.
ufullstendig, da det også finnes funn fra A erh
Telemark, Vest-Agder og Hedmark.

Oslo, Vest-old,

5,

Arten er ny for

og funnene på Bergsåsen er artens nye norske
Trondheim (leg. Hagen (O»).

Dette er

or -TrØndelag,

ordgrense, tldligere

Arten er i Ølge Greene

(1957, s.

86)

en lavlandsar t.

Plagiothecium denticulatum (Hedw.) Br. Eur.
Vanlig i

området, nesten alltid med sporofytteI.

Arten er f nnet

flere steder i skogbunnen i den sumpakt ge granskogen nedenfor
Støvra.

Den fantes også på jord i

fytt på Betula pubescens.
frekvens

Dryas~vegetasjonen

eg

~om

ep 

Arten er vanlig i hele lande, avtar i

nordover.

Plagiothecium laetum Br. Eur,
Funnet to ganger i området, med rikelige sporof tter.
gjort i

Funnene ble

blandingsbarskog på Østsiden av åsen og l gran kog neden

for Støvra.
Arten er tidligere ikke angj.tt for noen av TrØndelags
fylkene.

Det finnes imidlertid herbarlebelegg ior

Oppdal og Trondheim i

SØr-TrØndelag.

Fra Nord-TrØndelag fi nes

det bare ett funn fra Asen (leg. Kaalaasl.
s, 637) er arten vanligst i
mer spredt.

ere funn fra

IfØlge Nyholm (1965,

Nord-Skandina la, i

sør

i nes den
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Plagiothecium roseanum (Hampe) Br. Eur.
Funnet en gang i lØvskog ved Sem, uten sporofytter.

,1 t"'rlS·-

bredeise er ikke kjent i detalj, da den tidlige e har vært regnet
som en varietet av P. silvaticum (Brid.) Br. Eur.
materialet er ikke revidert.
noen av TrØndelagsfylkene.

Det norske

Den er imidlertid ikke angitt for
Det finnes herbariebelegg for funn

fra Meldal og Trondheim i SØr-TrØndelag og fra Skogn og 'lerdal
Nord-TrØndelag.

Arten er sannsynligvis vanlig l hele

1

lanue~.

Greene (1957, s. 187) angir at arten på De Britiske øyer

Vl~er

affinitet til kalk.

Plagiothecium undulatum (Hedw.) Br. Eur.
Seks funn på Bergsåsen, alle uten sporofytter.

Arten fOLetrekker

litt fuktige voksesteder, men er ellers tolerant.

Den er funnet i

vannsig, i granskog, på nordvendte berg og i karsthull.
Arten er utbredt langs kysten, den er sjelden eller
mangler helt i indre strØk.

Vestlig utbredelse, med

o dgrense l

TromsØysund i Troms (jfr. Størmer 1969, s. 126).

Rekke Polytrichales
Fam. Polytrichaceae
Atrichum tenellum (Rohl.) Br. et Sch.
To funn på sand-grus på tØmmerveien ovenfor Berg.

Arten

der sammen med Polytrichum juniperinum, P. pillferum,
urnigerum og Ceratodon purpureus.
over hele landet nord til Troms.

oks e

Po~onatum

Arten er kalkskyende og utbredt
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Atrichum undulatum (Hedw.) PB.
En vanlig art i området, åtte innsamlinger, ofte med sporofytter.
Arten er funnet i lØvskog, i bunnvegetasjonen i hØystaudesamfunn,
på tue i myr, på steinblokker, som epifytt på rot av Picea ab es
og på gårds- og tØmmerveier.
av landet nord til Troms.

Arten er utbredt over størsteparten

Den vokser fortrinnsvis skyggeful- t på

mineraljord.

Oligotrichum hercynicum (HedF

Lam. et De.

En innsamling, nordØst for Sem, ved unnarennet til skihoppet.
Arten fantes bare i små mengder spr0dt blant Bryum sp.
De innsamlete eksemplarer hadde ikke sporofytter.

(steril).

Arten er rela

tivt vanlig i Norge, vanligst i fjellet, i hovedtrekkene alpin
utbredelse.

Den er kalkskyende, og vokste' i området på sand-grus.

Pogonatum urnigerum (Hedw.) PB.
Fem innsamlinger, samtlige med sporofytter.

Fire innsamlinger er

gjort på sand-grus på gårdsveier og tØmmerveien, en på sØrvendt
berg på kvartskonglomeratet ved Navelhus.
Jensen (1939, s. 36) angir at arten er sjelden på stein.
Den er kalkskyende, og utbredt over hele landet, meget vanlig.
IfØlge Hagen (1914, s. 35) er den sjelden i kyststrøkene på Vest
la.ndet.

Polytrichum alpinum Hedw.
To innsamlinger, begge uten sporofytter, på tØmmerveien ovenfor
Berg og på gårdsveien ved Sem.

Substratet var begge steder

s~nd

grus, og arten vokste sammen med Atrichum undulatum, Pohlia nutans
og Ceratodon purpureus.
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Arten er vanlig i storparten av landet.

Den har svakt

alpin utbredelse, og unnviker de lavestliggende strØk av SØrlandet.

Polytrichum commune Hedw.
Fem innsamlinger.

Kraftige velutviklede eksemplarer, uten sporo

fytter; de ser ut til å være sjeldne i området.

Samtlige inn

samlinger er gjort i veikanter og -grØfter, på tØmmerveien og
gårdsveier.

Arten er utbredt i hele landet.

Polytrichum gracile Sm.
To innsamlinger, begge med sporofytter.

Innsamlingene er gjort

på myr ved Bomo.
Arten er lett å bestemme i fertil tilstand, sterile
eksemplarer er vanskelige å skille fra P. formosum Hedw.

De

vanlige skillekarakterer i bestemmelsesnØkler er antall lameller,
laminas bredde og kapselens form.

Dixon (1954, s. 39) bruker også

den karakter at P. formosum har lange celler i blandets basaldel,
P. gracile korte.
bar,

~

Denne karakter er etter min mening lite bruk

cellelengden varierer sterkt på en og samme plante.

En

langt bedre og mer stabil karakter nevner Watson (1962, s. 120):
P. gracile har blad med en 4-6 celler bred gjennomskinnelig kant,
bredere enn hos P. formosum og P. commune
IfØlge Mårtensson (1956, s. 38) er navnet P. gracile Sm.
illegitimt, han hevder at arten skal hete P. aurantiacum Hoppe ex
Funck.

Index Muscorum (1967, s. 157) angir imidlertid artens

valide navn til P. longisetum Brid.
avtar i frekvens mot nord.

Arten er vanlig i hele landet,
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Polytrichum juniperinum Hedw.
Fire innsamlinger, fra barskog, kvartskonglomeratet ved Navelhus
og tØmmerveien ovenfor Berg.

Arten ple'er ofte å ha s orofytter,

men de innsamlete eksemplarer er sterile.

Hagen (1914, s. 66)

angir at arten er kalkskyende og er sJelden eller mangler i kalk
trakter.

Utbredt over hele landet, kosmopolitt.

Polytrichum piliferum Hedw.
Funnet en gang, på

tØmmerleien

O~len

r Berg, uten sporofytter.

Arten er en xerofytt, den angis av flere som kalkskyende, og det
finnes bare få innsamlinger i kalkdistrikter.

Mårtensson (1956,

s. 35) angir fra Tornetrask at arten der forekommer på kalksubstrat
i

vindblåste Dryas-heier.

Arten er utbred

over hele landet,

kosmopolitt.

Polytrichum strictum Sm.
Atte innsamlinger, alle fra myr, innsamlet på samtlige myrer i
området.

Flere har sporofytter.
De fleste steder vokste arten sammen med Sphagnum

magellanicum.

IfØlge Mårtensson (1956, s. 38) skal arten mangle

der substratet er "definitely calcareous."

Dette er imidlertid

ikke tilfelle på Bergsåsen, der den også forekomm

~

i

rikkarr.

Den fantes imidlertdi bare i små mengder der, og hadde ikke sporo
fytter.

Arten er utbredt over hele landet.

Rekke Tetraphidales
Fam. Georgiaceae (Tetraphidaceae)
Tetraphis Eellucida Hedw.
Arten er vanlig i området, innsamlinger er gjort over hele åsen(
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med unntagelse av furuskogsområdet på Østsiden.

En innsamling er gjort i

Arten forekonmer

Dryas-vegetasjonen.

Substratet er ofte morkne stubber.

Den ka.n vokse på

torv, men jeg har ikke funnet den på slike voksesteder i området.
Alle innsamlinger hadde sporofytter, noen også pseudopodier.

SPHAGNALES
Ord. Sphagnales
Fam. Sphagnaceae
Sphagnurri bal ticum ·Ituss.,

Gr.

~·l).$piaata

Finnes på myra ved Murmo og myra vest for tjønna.

Alltid funnet

sammen med S. magellanicum.
Arten er iflg. Malmer (1966, s. 31) karakteristisk for
fastmattesamfunn i myrviddevegetasjon, i mosse og ekstremfattig
karre

Sannsynligvis vanlig i hele landet, men lite innsamlet.

RØnning (1965, S. 41) angir at arten har et nordlig tyngdepunkt i
sin utbredelse, ifØlge Waldheim (1944B, S. 55) med en østlig
tendens.

Sphagnum centraIe C. Jensen, Gr. Palustria
Innsamlet i vannsig Øst for tjØnna og i vannsyk granskog neden fe
Støvra.
Arten forekon~er sjelden på myr
kantvegetasjonen i karre

,

men kan fl'

nnes

l

.

myr

Arten finnes i hele landet, vanligst

innlandet, se Lid (1925, s. 253).

Ubikvist.
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Sp agnum compactum D.C.,
Tre innsamlinger
Arten e;:

f~

-~

Funr,

i et

Sphagnum
Finnes på
Furekormner
Arten er ty,
fleste myrtYl

l:;:>h gnum girge,

f ktig skogbui

pesielle forhall
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Utbredelsen er svakt nordlig, arten finnes spredt i
hele landet, men med størst frekvens i de nordlige landsdeler.

Sphagnum pulchrum Warnst., Gr. Cuspidata
Funnet rikelig på Bomo-myra.

Den vokste der meget vått i gamle

torvskjæringshull og myrhull.
Arten tilhØrer mykmattesamfunnene, forekommer vanligst
i fattigkarr.

Arten har sØrlig til sØrvestlig utbredelse.

RØnning (1965, s. 34) angir nordgrensen til ca. 6S o N.

Arten er i

Nord-TrØndelag bare kjent fra Leka, Kolvereid og Nærøy.

Den er i

den senere tid også funnet i Nordland, Vefsn (leg. Norang) og har
sin nordgrense der.

Sphagnum quinquefarium (Lindb.) Warnst., Gr. Acutifolia
Funnet to ganger på Bergsåsen.

på et nordvendt berg ved tjønna

dannet arten et tett utoverhengende teppe, og den ble også funnet
i sumpgranskog nedenfor Støvra.
vokser aldri på myr.
Leka og Verdal.
grense i

Arten har små fuktighetskrav og

Den er kjent fra to kommuner i Nord-TrØndelag,

Utbredelsen er sØrvestlig, og den har sin nord

Nordland.

Hovedmengden av funn er gjort langs kysten.

Sphagnum rubellum Wils., Gr. Acutifolia
Funnet på myra vest for tjønna og på myra ved Bomo.
i tørrere partier i mosse og fattigkarr.

Arten inngår

Den har sØrlig utbredelse

og nordgrense i Troms.

Sphagnum squarrosum Pers., Gr. Squarrosa
Finnes flere steder i området.

Ved sØrbredden av tjønna danner den
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storE:;! tepper u.tover vannet.

Den er vanlig i.dreneringsgrØftene i

sumpgranskogen nedenforStØvra, og er funnet i myrkanten på myra
ved Murmo.

Arten er vanlig i h~le landet, ubikvist.

Sphagnum tenellum Pers., Gr. Cuspidata
Vanlig på myra ved Bomo og' myra vest for tjønna.

Vok.ser i fast

mattesamfunn i moss~ og· fattigka.t:r •. Arten er van,1i~ å .finne
blant S. magellanicum.
Utbredelsen er sørlig på overgangen til ubikvistisk,
ifØlge RØnning (1965 1 s. 42).

Den finnes nord til Finnmark, hoved

sakelig langs kysten.

Sphagnum teres Angstr'

l

Gr. Squarrosa
.1

Funnet på myra ,nord for tjønna.
kraftige,

velutvikl~de

Arten finnes her i

store mengder

I

eksemplarer I. vanligvisinnsprengt blant

Tomentypnurn ni tens og S •. warnstorf,ianurn.
.

l

-.

Arten er kravfull og inngår i fastmattesamfunn i Eikkarr.
Den er utbredt i ~ele landet, ifØlge RØnning (1965, s. 21) med
Økende frekvens nordover.

Sphagnum warnstoifianum Du Rietz, Gr. Acutifolia
Forekommer blant Paludella squarrosa på myra vest for tjønna.

I

størst mengde finnes arten på myra nord for tjønna sammen med Palu
della squarrosa, Tomentypnum nttens og Campylium stellatum, se fig.
8.

Arten er også funnet ved en kilde på nordsiden av åsen, også

her sammen med Paludella squarrosa.
Arten inngår irikkarrens fastmattesamfunn.

Den er ut

bredt over hele landet, ubikvist l med tiltagende frekvens mot nord.
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HEPATICAE
Ord. Jungermaniales anacrogynae
Fam. Metzgeriaceae
Metzgeria furcata (L.) Dum.
Fire innsamlinger, alle fra vest- og nordsiden av åsen.

Arten er

funnet som epifytt på Corylus avellana, på stein og i skogbunn.
I Dryas-vegetasjonen finnes den enkelte steder rikelig.
Arnell (1956, s. 20) angir arten som sjelden på kalkstein,
forekommer vanligvis på kiselbergarter.

Arten er utbredt nord til

Troms, men er sjelden i Nord-Norge og på Vestlandet.

Fam. Haplolaenaceae
Blasia pusilla L.
Innsamlet en gang, i veikant ved Berg i fuktig sand-grus.
fantes rikelig på stedeti, med grokornreseptakler.

Arten

Vanlig i hele

landet.

Pellia neesiana (Gottsche) Limpr.
Innsamlet av Kaalaas 26.7.1909, Snaasen, i skogen nord for
Bergsaasen (O).
Arten er vanlig i hele landet, vokser vanligvis på sand,
leire og lignende, på våte og fuktige steder.
to ganger
funnet en steril Pellia-art.
I

I området har jeg

Disse lar seg' vanskelig

bestemme, da de fleste skillekarakterer er basert på fertile,
eksemplarer.

Innsamlingene er gjort i våt skogbunn.

De tilhØrer

P. epiphylla-P.neesiana som begge kan finnes i området.

IfØlge

Jørgensen (1934, s. 52) er imidlertid P. epiphylla sjelden fra
TrØndelag og nordover.

Det er derfor sannsynlig at de innsamlede
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eksempla~er

er P. neesiana.

Ord. Jungermaniales acrogynae
Fam. Ptilidiaceae
Ptilidium ciliare (L.) Rampe
Innsamlet av Fridtz 21.7.1892, Snaasen, Bergsaas (O).
meget vanlig i området, 22 innsamlinger.
tre, i skogbunn og på tuer i myr.

Arten er

Den finnes på stein,

Arten vokser ofte innsprengt

blant andre arter, men kan også danne rene bestander.

på myr

finnes arten fortrinnsvis på tuene, men den kan også

forekon~e

de våtere partier.
sjonen.

Den er vanlig i skog,

spes~elt

i

i Dryas-vegeta

Arten er funnet både på kalkstein og på kvartskonglomera

tet, flere ganger i karsthuller.

Den er funnet somepifytt på

Juniperus cornmunis, og ett funn er gjort på morkent tre.
Arnell (1956, s. 43) angir at arten er sjelden på mor
kent tre og som epifytt, likeså forekomster på sterkt kalkholdig
grunn.

Mårtensson (1955, s. 18) angir imidlertid flere funn fra

Tornetrask-området fra morkent tre og levende lØvtrær, spesielt
bjØrk.
Schuster's undersØkelser (1953, s. 531) viser at arten
foretrekker surt substrat

j

men er meget kalktolerant.

Ptilidium pulcherrimum (Web.) Rampe
Vanlig over hele Bergsåsen, innsamlet 11
fytter.

ganger~

ofte med sporo

Vokser på stein, morkent tre og som epifytt på

pubescens og Sorbus aucuparia. Vanlig i hele landet.

B~tula
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Fam. Blepharostomataceae
Blepharostoma. trichophyllurn (L.) Dum.
Meget vanlig, innsamlet ti ganger, flere ganger med perianther.
Vokser vanligvis spredt blant andre moser på stein og i skog:_'unn.
Arten er meget liten, og den vil lett overses ute.

Den ser ut til

å være vanligst på stein, alle slike funn er gjort på kalkstein,

og den er flere ganger samlet i Dryas-vegetasjonen.

Ett funn er

gjort på myra vest for tjønna.
Arten er vanlig i hele landet og forekommer på sure og
basiske bergarter.

IfØlge Schuster (1953, s. 533) er fuktighets

forholdene av større betydning for artens utbredelse enn substra
tets kjemiske san@ensetning.

Fam. Lepidoziaceae
Lepidozia reptans (L.) Dum.
Innsamlet av Kaalaas 26.7.1909, Snaasen, i skogen nord for Bergs
aasen, i

en kollekt av

LOEhoz~a

incisa, sammen med Lophozia por

phyroleuca, Calypogeia neesiana, Cephalozia bicuspidata og
Lophocolea heterophylla (O).
Arten vokser på fuktig jord, morkent tre og sure berg
arter.

Den er vanllg i

Sør-Norge, sjeldnere nordover.

Fam. Calypogeiaceae
Calypogeia meylanii Buch
Tre innsamlinger, to av disse er gjort i granskog ved tjønna, på
jord og på rot av Picea abies, den tredje i skogbunn nedenfor
Støvra.
Arten har tidligere vært oppfattet som en varietet av
C. neesiana, og det norske materialet har senere ikke vært revidert.
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Artens utbredelse

i Norge er derfor usikker.

hele Sverige og Finland,
også i Norge.

Den er vanlig i

dette tyder på et vidt utbredelsesomraje

Arten er ifØlge Schuster (1953, s. 546) meget kalk

tolerant, muligens kalkelskende.

~alypogeia

mulleriana (Schiffner) K. M.

Funnet to stede:r' i området, på sand-grus på tØmmerveien og på
kalksteinsblokk ved Sem.
på grunn av misoppfatn'ng av C. trichomanis (L.) Corda er
innsamlet materiale av ---.-..;.;;;..:-_-:.;.
C.
denne

I

~rt.

Arnell (1948, s. 178

feilaktig bestemt til

har vist at C. trichomanis er

sterkt sØrlig i Skandlnavia, mens C. mulleriana er utbredt over
større deler.

Det norske materialet er ikke

norske utbredelse er forelØpig uklar.

r~vidert,

og artens

Sannsynligvis finnes arten

over stØrstedelen av SØr-Norge.

Calypogeia neesiana (Mass. et Carest.) K.M.
Innsamlet av Kaalaas 26.7.1909, Snaasen, i skogen nord for Bergs
aasen, var. subdivisa Schiffner, i en kollekt av Lophozia incisa,
sammen med !,ophozia porphyroleuca, Lepidozia reptans, Cephalozia
bicuspidata og Lophocole

heterophylla (O).

Jeg har gjort ett funn avarten, på myr ved Murrno, blant
Sphagnum balticum.

Det norske materialet har ikke vært revidert

etter at C. meylanii ble utskilt som egen art, utbredelsesområdet
er derfor usikkert.

Muller (1947, s. 421) angir var. subdi isa

som en typisk C. mlilleriana og anerkjenner heller ikke C.meyl nii.
Buch (1934, 1942, 1948) har klargjort artens avgrensning mot andre
nærtstående arter.

C. neesiana er sannsynligvis vanlig.

Schuster
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Tabell 8.

Kalkskyende arter.
Calcifuge speeies.

Speeies marked with an asterisk are

regarded as calcifuge in southern Norway, but seem to
be more lime-tolerant further north.
Atrichum tenellum
x Bartramia pomiformis
Bryum alpinum
x Dicranum elongatum
D. leioneuron
Drepanocladus fluitans
x Hypnum lindbergii
Oligotrichum hercynicum
Paraleucobryum longifolium
Pogonatum urnigerum
Pohlia nutans
Polytrichum juniperinum
P. piliferum
Sphagnum balticum
S. compactum
S. cuspidatum
S. dusenii
S. fuscum
S. lindbergii
S. magellanicum
S. molle
S. papillosum
S. pulchrum
S. rubellum
S. tenellum

x
x
x
x

x
x
x
x
x
x

Calypogeia neesiana
C. sphagnicola
C. suecica
Cephalozia bicuspidata
C. leucantha
C. loitlesbergeri
Cladopodiella fluitans
Gymnocolea inflata
Lophozia inc isa
L. longidens
L. porphyroleuca
L. Ventricosa
Mylia anomala
M. taylorii
Odontoschisma elongatum
Or.thocaulis a ttenuatus
Porella cordaeana
Ptilidium cili.re
Scapania curta
S. lingulata
S. umbrosa
S. undulata
Sphenologbus minutus

FØlgende arter er ikke så utpreget kalkskyende.

De finnes hoved

sakelig på kalkfritt og kalkfattig substrat, men kan nå og da
forekomme på sterkere kalkholdig.
Less prominently calcifuge.
x Calliergon stramineum
Ceratodon purpur eus
x Dicranella crispa
Dicranum bergeri
x D. fusce9cens
x Ditrichum heteromallum
Grimmia torquata
x Lescuraea patens
x Mnium cuspidatum
x Plagiothecium undulatum

x
x
x
x
x

Polytrichum strictum
Pterygynandrum filiforme
Rhacomitrium canescens
R. lanuginosurn
Rhytidiadelphus loreus
Tetraphis pellucida

Lepidozia reptans
Orthocaulis kunzeanus
x Scapania paludicola

A. REGIONALE FORANDRINGER I ARTENES SUBSTRATKRAV
Endel arter viser i Skandinavia Øket substratkrav mot
nord.

Noen kalkskyende arter blir indifferente, endel indiffer~nte
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Tabe l

~

7

Kalkelskende ar- er·
Abletinella ablet~Da
AÆblysteglella ]ungermannioi es
Anomodon o g~ ol~us
Barbula convoluta
Il, fallax
Bc rigid.uld
Brachytheciurn glareosurn
B yurn affl e
Caillergon glganteum
C, trlfarlum
Campylium calcar m
C. chryso hyllum
C. halleri
C. stellatum
Cinclid~um stygium
elr iphyll
plilferum
Cratoneuron comm tatum
C. deeiplens
C. fillein m
CtenicHum .moll -scum
Cyrtomni m hymen phylloi.des
Dicra.Uffi )or.jeanl
. mu hle beckli
Distichium caplllaeeum
Ditrlehum flexicaule
Drepanoeladus badius
D. revolvens
Enealypta rhabdocarpa
E. s"'--reptocarpa
Entodon concinnus
Fissidens cristatus
Homalotheeium sericeum
Hygr hypnum IULidum
Hypnurn bambergerl
H, ravaud" ssp. fastlglatum

Calcicole sp eies.

MeeSla

l
i osa
longirostre
r-t. seligeri
M. stel are
M ur . la julaeea
Orthothec"urn in rieatum
O. rufe cens
Paludella squar osa
hilonot s calearea
Pl giopus oederi
Pseudole keella eatenulata
P. nervosa
Rhyneho~ eg1
murale
R ytidilm rugosum
Sehist dium apocarpum var. gr ei le
Sellgeria bre-ifalia
u. donianSphagnurn eres
S. w rnstorf anum
T uidlum reeogni -tum
Tomen~ypnum nitens
Tortelia tortuosa

M

lUID

Ce haloz elIa hampeana
Chl10se phus pallescens
Leiocolea bantriensis
L hetero olpos
L. mi..ill i
L. :r utheana
Lopho alea mlnor
Pre's5
quadrata
Scapanla aequiloba
S. a pera
S. calcleola

Også de fØlgende arter viser en svak afflnitet til kalkholdig
s bstrt, men kan oryså nå og da flnnes pa kalkfritt,
Less prom nently calcicole sn eles.
Bryum argenteurn
B. pseudot lquetrum
Calliergonel1a cuspidata
Eurhynchium praelongum
Fissidens adianthoides
r opterygium pulchellum
Mnium pseudopunctatum
1'1. spinosum
N ckera complanata
Rhy idiadelphu~ triquetrus

Sphagnwn cent ale
S.
quarros m
Timmia austriaca
Tortula ru alis
Bl sia p silla
Blephar stoma trichophyllum
Calypogeia meylanii
Conoeepha.lum conicum
Marchantia aquatica
Pel ia neesiana
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IV. ARTENES SUBSTRATKRP.V

Artene er i det fØlgende inndelt etter substratkrav,
hovedsakelig basert på litteraturangivelser (Hagen 1908-1929,
Amann 1912, Jørgensen 1934, Jensen 1939, Schuster 1953, Nyholm
1954-1965, Mårtensson 1955-1956, Arnell 1956).
Som en hovedregel er de arter medtatt i gruppene hvis
krav oppfattes likt av de fleste forfattere.
l) Kalkelskende arter: Arter som fortrinnsvis finnes på
kalkstein, kalkholdige bergarter og annet kalsium-rikt
substrat, og som sjelden eller aldri finnes på kalk
fattig eller kalkfritt substrat.
2) Kalkskyende ar·ter: Arter som fortrinns;' ,is finnes på
kalkfritt eller svakt kalkholdig substrat, og som
sjelden eller aldri finnes på sterkt kalkholdig
substrat.
Endel arter har ikke spesifikke krav til substratets kjemiske
sammensetning, eller del:-es kraver ikke godt nok kjent.

Disse

arter er regnet sammen i en uavhengig gruppe i de senere tabeller.
Forholdet mellom kalkskyende og kalkelskende arter er i
Trøndelag og Nord-Norge ikke så utpreget som i SØr-Norge.
rekke av de arter som vanligvis oppfattes som
Bergsåsen funnet på kalkstein eller i rikkarr.
i tabellene.

I

kal~skyertde,

En
er på

Disse er merket x

.

Noen arter som er indifferente i SØr-Norge, er kal"k

elskende lenger nord, disse er merket på samme måte.
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Ord. Marehantiales
Fam. MarchantLaceae
Marehantia aquatLea Nees
To innsamlinger, f a kLldemunning og rikkarr nord for tjønna. Ikke
funnet med sporofytter, men endel hadde hanlige reseptakler. Arten
har t'dlisere væ
utbredelse

~

regnet som en varietet av M. polymorpha L., og

er ikke helt klar, da materialet ikke er rev de t.

IfØlge Jørgensen (1934, s. 36
a

er den vanligst i

den sørlige del

landet.

Preissia quadrata

Seop.) Nees

Innsamlet av Kaalaas 21.7.1909, Snaasen, Bergsaasen (O).

Jeg har

samlet arten oven or Murmo, del den vokste skygg_fullt og vått.
Eksemplarene hada8 sporofytter.

Arte

men tLlta

Den er kravfull og foretrekker

i f evens mot nord.

er utbredt over hele landet,

kalkrikt substrat.

Fam. Co oeephalaceae
Cono·:::ephalum eonieum
Funne

(L.)

Dum.

to steder i området, i snauhugget felt nord for tjønna og

surnpgranskog nedenfo

Støvra.

~

Begge steder på god moldjord sammen

med Mnium
Arten er utbredt o er sørstedelen av landet, med tyngde
pukt

SØr-Norge.

IfØlge Jørgensen (1934, s. 34) finnes den pa

såvel kalk som kiselunderlag.

Schuster (1953,

arten Lkke er bundet til kalk, men finnes i
kalkstein og kalkholdi

bergarter.

So

615) angi

størst mengder på

at
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Fa':n. Radu1aceae
Radula complanata

(L.)

Dum.

Arten er vanlig i

hele området, innsamlet 16 ganger, derav 12 som

epifytt, de Øvrige på stein

morkent tre.

Cl

~-uniperus

fyttisk på. følgende treslag:

Arten er funnet epi.

communis, Corylus

ave~.1 ana,

Alnus incana, Popu.lus tremJ..:la, Sorbus aucuparia, Salix sp.,
caprea og Viburnum opulus.
Du Rietz

(1945, s. 149 1

,

Inngår i rikbarksvegetasjonen,

og grokorn.

men avtar sterkt i

Pa,m.

jf!

men går på Bergsåsen også på fattigbark,

muligens på grunn av kalkstØv.
har sporofytte

SD-;~X

Mange av de innsamlete eksemplarer

Arten er utbredt over hele landet,

frekvens nordover.

Porellaceae

Porella cordaeana (Hlibener) Evans
Funnet to steder,
steder på
bergar'ter.

på

stein ved Berg og like ved tjønna, begga

kalkstein. Arten angis av Arnell

(1956, s.

r

fra kalksteinsblokker og

Vanlig på Bexgsås en ,
og picea abies.
å coryluS ave }).ana
berg, som epifytt P ~~~~~~~---rikelige men der.
åde av Arnell
Art.en angis b

Dvergbe

,5 i

Lindb.

fem innsamlinger

i

for sure

Nokså vanl ig :i hele landet nord til Troms.

Porella platyphylla (L.

(1934, s.

249)

(1956,

s. 247) og Jørgensen

f ''a løvtrær.
b
3 16) epifyttisk aLe

9 i Nordland, men i:ølge
nO:J:'d fo

d

t:

Snå sa,

Overalt i

Jørgensen

Den h ar sl'n nord rense
( loc.cit.) forekomm~r

som er nordligste

lokalitet i

bare unnto.ks\.' is
e lIers mer spred t.
en
er vanlig på østlandet!
Nord-Trøndelag.
Ar. e
's forekommer på sure
,
t ar~en fortrinns Vl
"t ) anqlr a
~
Afnel l (loc
.
. CJ.-·
ber9ar-t.er.

eX: •

helt

-----------_rrLe~

i

in n 

.
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Bergsaas i Snaasen, i

en sump

Arten vokser alltid på våte steder, den
og u ngår ifØlge Arnell

\

paa kalkgrund 230 m (O).
er kalkskyende

(1956,

s. 189) kalkholdig substrat. A te
over mesteparten av landet,
'ld
SJe en på Vestlandet og
SØr andet, vanlig på Østlandet
og i Nord-Norge.
er utbredt

Scapania umbrosa (Schrad • ) Duro.
Innsamlet av Kaalaas 26.7.1909,
(O).

t

Snaasen, nordsiden av Bergsaasen

Kaalaas gir ikke flere opplysninger

vokser ofte på råtten ved, fuktl'g
i

om voksestedet, men arte1

, d
Jor og sure bergarter.

Utbredt

hele l~nd
a
e t nor d til Troms.

S82P~nia undulata

----

.ste

(L.) Dum.

Tre innsamlinger, alle fra området rundt tjønna.

på et vått berg

med utoverhengende matter av Sphagnum quinquefarium, fantes arten

ri-elig.

To andre innsamlinger er gjort i våt skogbunn.

sannsynligvis den vanligste i slekten her i
alle landsdeler.
Kaalaas.

Arten er

landet, og er vanlig i

Den er tidligere 'innsamlet i

Snåsa av Hagen og

IfØlge Mårtensson (1955, s. 86) skyr den sterkt kalk

saC C(

::::.:-

holdige bergarter.

Fam. Trigonanthaceae

rende.

Cephalozia bicuspidata (L.) Dum.

vanlig

Innsamlet av Kaalaas 26.7.1909, Snaasen, i skogen nord for Bergs
aasen, sammen med Lophozia porphyroleuca, Lepidozia reptans, Caly
~Qseia neesiana og Lophocolea heterophylla i en kollekt

Lophozia incisa (O).

av

Kaalaas 21.7.1909, Bergsaas ISnaasen, i

en
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Scapania calcicola (Arn. et Per55.) Ingham
Innsamlet av Kaalaas 18.7.1909, Snaasen, Sem (O).

Buch (1928,

s. 84) og Jørgensen (1934, s. 219) angir også et funn av Kaalaas
fra Bergsaasen 230 m, 18.7.1909.

Arten er vanlig i området, og jeg

har funnet den ni ganger, de fleste funn er fra området rundt
tjønna, noen funn er gjort i karsthuller.
vokser på våte og fuktige berg. Vanlig i

Arten er kalkelskende,
kalktrakter nord til Troms.

Scapania curta (Mart.) Dum.
Innsamlet av Kaalaas 15.7.1911, Sem iSnaasen, paa raattent stykke,
i en kollekt av Lophozia porphyroleuca sammen med Sphenolobus
minutus (O).

Ett annet funn fra Snåsa, angitt av Jørgensen (1934,

s. 214) finnes ikke i

norske samlinger, det har muligens senere

blitt ført til en annen art.
Arten er bundet til surt substrat og vokser særlig som
nykolonisator på fuktig sand-leire.

Utbredt over hele landet.

v Fridtz fra Stjørdal som det
Buch (1928, s. 59) angir et funn a

eneste fra Nord-TrØndelag.

scapania lingulata Buch

Snaasen, Sem, paa r aa

tt

en

ved

(O).

Innsamlet av Kaalaas, 15. 7.1911,

er sjelden på ved.
Den
vanligvis på sure berg, og
Arten vokser
på vestlandet, vanlig på
dt i hele landet, sjelden
finnes spre
østlandet og i Nord-Norge.

d1.'c0_1a

, palu
Scapaul.a

LoeS

k

e

et K. M.
i

Snaasen ,

, en myr paa
1

7.1909, Bergsaas
15 .7. 1909,
aas
.
t aV Kaa1
21.
(O)
og Kaa1 aas
Innsamle
Kaala asii K. M.
.
.
230 m, var. 
kalkgrund,
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Utbredelsen er ikke helt klar, men det er sannsynlig at
den finnes i hele landet.

Fam. Scapaniaceae
Scapania aequiloba (Schwaegr.) Dum.
Innsamlet tidligere av Fridtz 21.7.1892, Snaasen, Bergsaas (O).
Kaalaas 21.7.1909, Snaasen, Bergsaasen (O).
IfØlge Buch (1928, s. 113) finnes også en innsamling av Kaalaas
ra Sem.

IfØlge Jørgensen (1934, s. 231) også en innsamling fra

Bergsåsen, 150 m, 5.8.1908.

Denne innsamling må være gjort av

Hagen, da han har gjort en rekke innsamlinger på Bergsåsen på denne
da.

o.
Jeg har funnet arten to ganger i området, begge ganger

skyggefullt og fuktig.
vanlig i kalktrakter.

Arten er kalkelskende og kan være meget
Utbredt nord til Finnmark, men mangler i

enkelte områder.

Scapania aspera Bernet
Tidligere innsamlet av

Kaalaas 21.7.1909, Berg iSnaasen,
paa
kalkberg (O).
Kaalaas 18 7 190
'.
9,
Snaasen, nordsiden av Bergsaasen.
Paa stene av kalk , ca.
100 m (O).
Ifølge Buch's angivelser
(1928,
s. 116) finnes også en
kollekt av Hagen 5.8.1908.
Jeg har gjort to funn
Qryas-veg t
.
avarten, på nordsiden
o
e aSJonen og
o
av asen i
pa nordvendt berg ved t]'Ø
fUll, vok
nn
ser bare på kalkb
a. Arten er
erg, og er ikke vanl'
Arnel1's
~g.
angivelser (1956, s
194)
avviker fra Buch's
.
om artens
angivelser (loe.
utbredelse
ei t. ) . A
Nord-Trøndelag,
'
r nell an .
Buch til N
glr funn t 'l
ordland.
Arten h
l
ar vestlig
utbredels e.

kra _
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Campylium stellatum og Paludella sguarrosa.
Arten er svakt nordlig.
deler av landet.

Den finnes spredt over store

I Sør-Norge går den bare unntaksvis lavere enn

200-300 m o.h., i Nord-Norge ofte ned til havets nivå.

Arten er

ifØlge Mårtensson (1955, s. 92) mindre vanlig på ekstremt surt og
ekstremt basisk substrat.

Harpanthus scutatus (Web. et Mohr) Spro
Ett funn på myra nord for tjønna, sparsomt blant andre arter.
Arten har sin hovedutbredelse på Vestlandet, området Rogaland 
Møre og Romsdal, og er svakt vestlig.
funnet i Nord-TrØndelag og Nordland.
arten i Snåsa, og Bryhn (1893,

S.

Lenger nord er den bare
Kaalaas har tidligere samlet

180) har angitt arten fra Stjør

dal.

Fam. Plagiochilaceae
Plagiochila asplenioides

(L.) Dum.

Innsamlet av Fridtz 21.7.1892, Bergsaas, Snaasen (O).

En av de

absolutt vanligste levermoser i området, innsamlet 28 gangero
Heget vanlig i fuktig skogbunn i barskog, men den finnes også på
nordvendte berg og i bergsprekker.

Arten er meget formrik, og både

glatte og tannete bladkanter finnes, med alle overganger.

Vanlig

i hele landet, kan vokse både på surt og basisk substrat.

Plagiochila major (Nees) Arnell
Meget vanlig over alt i området, 22 innsamlinger, spesielt i fuk
tig skogbunn i barskog.
tre.

Noen funn er gjort på våte berg og morkent

Arten har tidligere vært ansett som en varietet av P. aspleni

oides, men er gitt artsrang av Arnell (1956,

S.

162).
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Den er også sjelden ~ indre strØk.

fjordene.

Arten er ikke kjent

fra Sør-TrØndelag, i Nord-Trøndelag er den angitt av Bryhn (1893,
s. 181) fra StjØrdal, og er el ers funnet en rekke steder.

Lenger

nord er den bare kjent fra Bindal i Nordland, der arten har sin
nordgrense.

Lophocolea minor Nees
Funnet ett sted, i
dekke på kalkberg.

bergsprekk på nordsiden av åsen,
Arten har rikelige grokorn.

Norge er spredt, den er sjelden eller mangler

~på

tynt jord

Utbredelsen i

h~lt

på store strek

ninger langs kysten, vanlig på Østlandet og i innlandet nord til
SØr-TrØndelag.

Lenger nord, spredte funn tll Finnmark.

Bryhn

(1893, s. 181) har angitt arten' ~~a StjØrdal, og ~en er ogs
på Frosta.
funn i

funn t

Næreste funn nordover er Dvergberg i Nordland, eneste

fylket.

Arten vokser bare på kalkholdig substrat.

Chiloscyphus pallescens (Ehrh.) Dum.
Tre innsamlinger fra Bergsåsen: Fra fuktig stein ved tjønna, sammen
med Campylium stellaturn og Ctenidium

molluscum.

I hØystaudesam

funn sammen med bl.a. Rhynchostegium murale, og i skogen nedenfor
Støvra blant Sphagnum girgensohnii.
Arten vokser vanligvis i

fuktig lende, den er ifØlge

Schuster (1953, s. 426) en kravfull art som bare vokser på kalk
rikt substrat.

Fam. Harpanthaceae
Harpanthus

flotowianu~ N~es

Innsamlet på myra nord for tjønna og på myra vest for tjønna, begge
steder sammen med kravfulle arter som Sphagnum warnstorfianum,
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Sphenolobus minutus (Crantz) Steph.
Innsamlet av Fridtz 21.7.1892, Snaasen, Bergsaas (O).

Senere

innsamlet av Kaalaas 15-.7.1911, Sem ISnaasen, paa raatent stykke,
i en kollekt av Lophozia porphyroleuca, sarrunen med Scapania curta.
Jeg har samlet arten fem ganger.

Den vokste alltid inn

sprengt blant Dicranum-arter, spesielt D. scoparium og D. fusce
scens.

Vokstestedene var no dvend te be:r'g, granskog og en gang i

karsthull.

Arnell

(1956, s. 146) angir arten som kalkskyende.

Utbredt over hele landet, vanlig.

Tritomaria quinguedentata (Huds.) Buch
Innsamlet av Kaalaas 18.7.1909, Snaasen, nordsiden av Bergsaas,
sarrunen med Lophozia porphyroleuca i en kollekt av Lophozia longi
dens

(O) .

Innsamlet av Hagen 5.8.1908, Snaasen, Bergsaasen 180 m (O).
En av de vanligste artene i området, 32 innsamlinger, funnet over
hele området.

Alle lokalitete

ligger på kalksteinsdelen av

Bergsåsen, men arten kan også vokse på sure bergarter.
hele landet, sjeldnere i

kal.ktrakter i

Vanlig i

lavlandet.

Fam. Lophocoleaceae
Lophocolea hete ophylla (Schrad.) Dum.
Innsamlet av Kaalaas 26.7.1909, Snaasen, i
åsen

(O).

skogen nord for Bergs

Sarrune dag også innsamlet sarrunen en rekke andre arter,

se Lophozia inc1sa.
Arten er vanlig i
morkent tre.

hele området, den er funnet på jord og

Artens norske utbredelse er spredt, sjelden langs

kysten på Sørlandet og Vestlandet,. med spredte forekomster inne i
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Orthocaulis atlanticus (Kaal.) Buch
Funnet i bergsprekk i den bratte nordveggen og i nordvendt berg
ved Sem.

De innsamlete eksemplarer har deformerte skudd med gro

korn.
Arten har ifØlge Jørgensen (1934, s. 138) atlantisk ut
bredelse.

Den er spesielt vanlig i området Agder - MØre, men

finnes hele veien langs kysten fra Telemark til Finnmark.

Arten

er også tidligere innsamlet i Snåsa (leg. Kaalaas 1909), og den er
kjent fra en rekke steder i indre strØk av TrØndelag.

Orthocaulis attenuatus (Mart.) Evans
Innsamlet av Kaalaas 18.7.1909, Snaasen, Bergsaasen (O).

Kaalaas

gir ingen nærmere opplysninger om innsamlingsstedet, substrat etc.
:.'

\., \

~.

•

'.-

.". ~(

l' ....,.!;<.~)

Arten vokser vanligvis på stein og morkent tre.

. ;. \", \1 t . i !t!

~

. ;'fc -,' .., .: . '.,

o,:'



Den erkalkskyende.

utbredt over hele landet.

Orthocaulis kunzeanus

(Hubener) Buch

Innsamlet på sand-grus på tØmmerveien ovenfor Berg, spredt blant
en rekke andre arter.

Arten er arktisk-alpin, ifØlge Jørgensen

(1934, s. 143).

Saccobasis polita (Nees) Buch
Innsamlet av Kaalaas 21.7.1909, Bergsaas i
kalkgrund, 230 m.

Snaasen, i en myr paa

I kollekten finnes også Cephalozia bicuspidata,

Drepanocladus badius, Tomentypnum nitens og Paludella squarrosa.
Arten foretrekker ifØlge Arnell
substrat, men kan også vokse på basisk.

(1956, s. 144) surt
Utbredelsen er nordlig.

Arten finnes spredt i hele landet, vanlig i Nord-Norge og i Dovre
traktene, sjelden på Vestlandet.
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Arten er vanlig i området, jeg har funnet den ni ganger,
spredt i hele området.

Arten ble innsamlet vesentlig på morkent

tre, i bergsprekker og på nålestrø i barskog.
fytter, alle har grokorn.

To funn har sporo

Utbredt over hele landet, vanlig.

Jørgensen (1934, s. 146) angir at den foretrekker kalkfattige
bergarter.

Mylia anomala (Hook.) Gray
Funnet en gang blant Sphagnum magellanicum,
tjønna.

på myra vest for

Den innsamlete eksemplarer har sparsomt med grokorn i de

øverste bladene.
Arten er utbredt over hele landet, vanlig på Østlandet,
sjeldnere på Vestlandet " men er kjent fra alle fylker.

Arten er

bundet til sure myrer, ifØlge Schuster (1953, s. 410) med pH 3.7
4.3, gjennomsnittlig 3.9.

Mylia taylorii (Hook.) Gray
Innsamlet av Fridtz 21.7.1892, Bergsaas, Snaasen (O).

Jeg har

gjort to innsamlinger på nordsiden av åsen, på råttent trestykke
sammen med Ptilidium pulcherrimum og Pleurozium schreberi m.fl.,
og på nordvendt berg i store tuer.
Arten er sjelden både på tre og kalkstein, den vokser
vanligvis på sure, fuktige berg, ifØlge Arnell

(1956, s. 128).

Arten er utbredt over hele landet, men er relativt sjelden i lavere
strØk på Østlandet.

på Vestlandet, i TrØndelag og i Nordland er

arten vanlig, lenger nord mer spredt.
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(O).

I kollekten finnes også Lophozia porphyroleuca og Tritomaria

quinquedentata.
Kaalaas gir ikke opplysninger om substratet, men arten
vokser vanligvis på stein og tre.

IfØlge Arnell (1956, s. 120) er

arten kalkskyende, og vokser aldri på kalkstein.

I det område

Kaalaas har gjort innsamlingen, finnes det imidlertid bare kalk
stein.

Det er derfor sannsynlig at innsamlingen er gjort på

morkent tre.

Arten er utbredt over hele landet.

Lophozia porphyroleuca (Nees) Schiffner
Innsamlet flere ganger tidligere: Kaalaas 18.7.1909, Snaasen, nord
siden av Bergsaasen.

Sammen med Tritomaria quinquedentata i en

kollekt av Lophozia longidens.

(O) Kaalaas 26.7.1909, Snaasen, i

skogen nord for Bergsaasen, sammen med Lophocolea heterophylla,
Lepidozia reptans, Calypogeia neesiana og Cephalozia bicuspidata
i en kollekt av Lophozia incisa (O).
Kaalaas 15.7.1911, Sem iSnaasen, paa raattent stykke, sammen med
Scapania curta og Sphenolobus minutus.

(O)

En kollekt av Lophozia

guttulata er angitt av Jørgensen (1934, s. 152) innsamlet av Hagen
5.8.1908, Snåsa, Bergsåsen.

Denne oppfattes nå som en modifika

sjon av L. porphyroleuca, jfr. Arnell (1956, s. 121).
Arten er vanlig i stØrstedelen av landet.
deler av Vestlandet mangler den eller er sjelden.

på store
Vokser vanligvis

på morkent tre.

Lophozia ventricosa (Dicks.) Dum.
Innsamlet av Kaalaas 18.7.1909, Snaasen, i skogen nord for
Bergsaasen (O).
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Leiocolea mulleri

(Nees) Jørg.

Innsamlet av Fridtz 21.7.1892, Bergsaas, Snaasen (O).

Jeg har

samlet arten to ganger, på kalksteinsblokk og på nordvendt berg
ved tjønna.
jord.

Arten er kalkelskende, vokser vanligvis på stein og

Vanlig i kalktrakter i hele landet.

Leiocolea rutheana (Limpr.) K. M.
Denne ellers sjeldne arten i Norge, finnes rikelig flere steder på
Bergsåsen, på myra nord for tjønna og rundt flere kilder.
Bortsett fra ett funn i Vestfold er arten bare kjent i
området Hedmark - Finnmark.

I SØr-Trøndelag er den bare kjent fra

Oppdal, i Nord-TrØndelag er den angitt av Bryhn (1893, s. 179) fra
Hegra.

Arten er ikke kjent fra Nordland, og næreste

nordover er Bardu i Troms.

Utbredelsen er Østlig.

lokalitet
Arten er krav

full og finnes bare i kalkdistrikter.

Lophozia incisa (Schrad.) Dum.
Innsamlet av Kaalaas 26.7.1909, Snaasen, i skogen nord for Bergs
aasen (O).

I kollekten finnes også Lophocolea heterophylla,

Lophozia eorphyroleuca, Lepidozia reptans, Calypogeia neesiana og
Cephalozia bicuspidata.
Kaalaas gir ingen opplysninger om hva slags substrat
innsamlingen er gjort på, men artssammensetningen tyder på at det
har vært morkent tre.

Arten er kalkskyende og utbredt over hele

landet.

Lophozia longidens (Lindb.) Macoun
Innsamlet av Kaalaas 18.7.1909, Snaasen, nordsiden av Bergsaasen
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Gymnocolea inflata (Huds.) Dum.
Fem innsamlinger, fra overris1ede kalkberg ved tjønna, skogbunn
ved Støvra, myra nord for tjønna, myrene ved Bomo og Murmo.
Arten er vanlig i hele landet, og er ifØlge Arnell
(1956, s. 94) kalkskyende.
karr i Trøndelag.

Den er imidlertid ikke sjelden i rik

Dette betyr sannsynligvis at den blir mer in

different nordover.
I skogen nedenfor Støvra ble en spisslobet form funnet
i fuktig skogbunn, var. acutiloba Kaal.
matiske verdi er usikker.
til spisse lober.

Denne varietetens syste

Det finnes alle overganger fra runde

Jørgensen

(1934, s. 170) og Mårtensson (1955,

s. 46) mener at det er en redusert form, muligens oppstått ved
tØrke og næringsmangel.

Dette stemmer imidlertid ikke med de

forhold arten ble funnet under på Bergsåsen.

Leiocolea bantriensis (Hook.) Jørg.
Vanlig på Bergsåsen, seks innsamlinger, fra skogbunn i granskog
og furuskog, karsthull, vannsig og Dryas-vegetasjonen.
Arten er bundet til kalkholdig substrat. IfØlge
Jørgensen (1934, s. 164) opptrer den i Norge dels atlantisk, dels
som suba1pin innlandsart.

Utbredt over stØrstedelen av landet,

mangler i områder med kalkfattige bergarter.

Leiocolea hetercolpos (Thed.) Buch
Fire innsamlinger fra Bergsåsen, to fra karsthuller og to fra
skyggefulle nordvendte berg.
rundt tjønna.

Alle innsamlinger er gjort i området

De innsamlete eksemplarer har rikelig av de karak

teristiske toppskudd med grokorn.
delsen er arktisk-alpin.

Arten er kalkkrevende.

Utbre
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i Nord-TrØndelag.

Fam. Epigonanthaceae
Barbilophozia barbata (Scmid.)Loeske
Meget vanlig, 30 innsamlinger, danner ofte store tepper i skygge
full, fuktig barskog.

Arten finnes i størst mengde på stein, den

er bl.a. funnet flere ganger i karsthuller.

Ett funn er gjort

epifyttisk på Betula pubescens.
Arnell (1956,

~.

91) angir at arten er vanlig på kisel

bergarter, men sjelden på kalkstein.

Mårtensson (1955, s. 24)

angir fra Tornetrask-området at arten der finnes på basisk og
nØytralt substrat.

Arten er vanlig nord til Nordland.

Barbilophozia lycopodioides (Wallr.) Loeske
Innsamlet av Kaalaas, flere ganger 18. og 19.7.1909, Snaasen,
Bergsaasens nordside (O).
Arten er meget vanlig i området, innsamlet på stein,
grus, i skogbunn og vannsig.
på stein.

Den er spesielt vanlig i skogbunn og

Flere steder danner den utoverhengende tepper på nord

vendte bergvegger.
Også denne arten er av
begrenset til kiselbergarter.

Arn~ll

(1956, s. 93) angitt som

Mårtensson (1955, s. 26) angir fra

Tornetrask-området at arten der er knyttet til kalkrike snØleier
og rik Dryas-vegetasjon.
Arten er utbredt over hele landet, men den er sjelden på
store strekninger av Vestlandet og i de lavestliggende strØk av
Østlandet.
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(1953, s. 548) angir at artens vanligste voksested er Sphagnum
myr med lav pH.

Calypogeia sphagnicola (Arn. et Perss.) Warnst. et Loeske
Innsamlet på myra vest for tjønna, spredt blant Sphagnum magella
nicum.

Artens utbredelse i Norge er ikke kjent i detalj. Jørgensen

(1934, s. 295) angir bare få funn fra Sør-Norge, flere på strek
ningen Nord-TrØndelag-Troms.
Frosta, Skogn og Mosvik.
Finland,

I Nord-TrØndelag er arten kjent fra

Da arten er vanlig både i Sverige og

er det sannsynlig at den også i Norge er vanligere enn

hittil antatt.

Calypogeia suecica (Arn. et Perss.) K. M.
Ett funn på vestsiden av åsen, på rot av Picea abies.
vokser vanligvis på råtten ved.

Arten

Utbredelsen i Norge er spredt.

Arten har sin nordgrense i Foldereid i Nord-TrØndelag, og er i
fylket ellers kjent fra HØylandet og Snåsa.

Fam. Cephaloziellacaeae
Cephaloziella elegans (Heeg) K. M.
Funnet av Kaalaas 15.7.1911, Snaasen, Sem.

(det. Jørgensen)

(O).

Arten er meget sjelden i Norge, og det foreligger bare ett funn,
Aker, Smedstad 24.9.1895 leg. Kaalaas,

(O).

Arten vokser på jord

og råtten ved, i nordlige og tempererte egner.

Cephaloziella hampeana (Nees) Schiffner
Vokste på mineraljord på grusveien i snauhugstfeltet på sØrsiden
av åsen.

Arten regnes som en av våre vanligste arter i slekten.

Den har sin nordgrense i Fauske, og den er funnet en rekke steder
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viser affinitet til kalkholdig substrat, se Sjørs. (1956, s. 30)"
I

litteraturen er dette kjent for fØlgende avartene som

finnes på Bergsåsen:
DieranelIa crispa er kalkskyende i SØr-Norge, i Nord
Norge er arten indifferent, og vanlig også på sterkt kalkholdig
substrat, se Hagen (1914, s. 40).

Det samme gjelder Ditrichum

heteromallum, se Hagen (1910, s. 47) og Lescuraea patens, se
Hagen. (1909, s. 60).
Neckera comp1anata
Norge, i Nord-Norge finnes de
arter, se Hagen (1909, s. 40).

er uavhengig av substratet i Sør
utelukkende på kalkholdige berg
Det samme gjelder Tortula rura1is,

se Hagen (1929, s. 44).
Rhytidiaåelphus triquetru.=

er i SØr-Skandinavia ind1ffe

rent eller har svak affinitet til kalkholdig substrat.

I Nord

Skandinavia og i fjellet finnes den utelukkende på kalkholdig sub
strat, se Mårtensson (1956, s. 309) og Nyholm (1965,. s. 611).
Også for en rekke andre arter gjør tilsvarende forhold
sannsynligvis seg gjeldende.

F.eks. Bartramia

omiformis som er

sterkt kalksyende i SØr-Norge, opptrer rikelig på kalkstein i
området.
Forskjellen i artenes krav til substratet vises enda
tydeligere når en sammenligner artenes krav i
skandinaviske angivelser.

Mello~-Europa

Amann (1912) har gitt

ger om artenes substratkrav i Sveits.

fyl~ge

med

opplysnin

En sammenligning mellom

disse angivelser og skandinaviske (Hagen 1908-1929, Jørgensen 1934,
. Jensen 1939, Nyholm 1954-1965, Mårtensson 1955-1956, Arnell 1956)
viser at en stor del arter som er kalkskyende eller indifferente i
Sveits er kalkelskende i Skand'navia, mange tilhØrer våre beste
kalkindikatorer.
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Blant artene på Bergsåsen viser fØlgende dette forhold:
Abietinella abietina
Amblystegiella jungermannioides
Calliergon giganteum
C. trifarium
Campylium stellatum
Cinclidium stygium
Cratoneuron decipiens

Bare for få arter e

Drepanocladus revolvens
Mnium longirostre
M. seligeri
M. stellare
p ludella squarrosa
Rhynchostegium murale
Rhytidium rugosum

forholdet det motsatte, større substratkrav

i Sveits enn i Skandinavia, når det gjelder kalk:
Hypnurn lingerbergii
nav~a

er kalkelskende i Sveits, og regnes i Skandi

som kalkskyende.

Dette stemmer imidlertid ikke med mine

erfaringer fra Bergsåsen, der arten ofte opptrer på kalkstein.
Pogonatum urnigerum er indifferent, mot kalkskyende hos oss.

B. FORDELINGEN AV KALKSKYENDE OG KALKELSKENDE
ARTER I DE FORSKJELLIGE VEGETASJONTYPER
Betrakter en vegetasjonstypene generelt, skog, myr, stein
etc., finner en den hØyeste prosent kalkelskende arter på stein og
berg, 47,3%, den laveste på kulturpåvirket mark, 27,8%.

Størst

prosentvis andel kalkskyende arter finner en på myr, 30.0% og på
kulturpåvirket mark, 29 0 6%.
En videre inndeling av vegetasjonstypene, som i tabell
2 - 6, viser:
Skog: Kalkelskende arter: Flest i blandingsbarskog med Dryas 51.2%
og i høystaudegranSkog 49.9%.

Lavest i løvskog 21.2% og i
I

vanlig blandingsbarskog 21.4%.
antallet lavt, 25.7%.

Også i sumpgranskogen er

En sammenligning mellom barksog og

lØvskog viser at barskogen har en atskillig mer

~ravfull

flora, 46.1% kalkelskende arter i barskog, mot 21.2% i
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Fordelingen av kalkskvende og kalkelskende arter i de
forskjellige veqetasionstvner - ifr. forklaring.
Distribution of calcifuqe and calcicole sneeies in
forest, mire etc., on stone, and Dartlv cultivated land.

Forklar~ng

til fig. 17 - 20.

Explanation to fig. 17 - 20.
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Kalkskyende arter
Calcifuge speeies
Svakt kalkskvende arter
Less prominently calcifuge speeies
Uavhengige og indifferente arter
Independent and indifferent speeies
Svakt kalkelskende arter
Less prominentlv calcicole speeies
Kalkelskende arter
Calcicole speeies
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Fig. 18. Fordelingen av kalkskyende og kalk
elskende arter i skogsvegetasjon 
jfr. forklaring s. 143.
l) Sumpgranskog.
2) Blåb~r- og småbregne-lavurtgranskog.
3) Høystaudegranskog.
4) Vanlig blandingsbarskog.
5) Blandingsbarskog med Dryas.
6) Furuskog.
7) LØvskog.
8) Barskog totalt.

Distribution of ealcifuge and ealeieole
speeies in forest vegetation - efr.
explanation p. 143.
l) Swampy spruee forest.
2) Vaeeinium myrtillus spruee forest and low
herb spruee forest.
3) Tall herb spruee forest.
4) Mixed spruee and pine forest.
5) Mixed spruce and pine forest with
Dryas oetopetala.
6) Pine forest.
7) Deeidious forest.
8) Pine and spruee forest generally.
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Fig. 19. Fordeligen av kalkskvende og
kalkelskende arter på stein 
jfr. forklaring s. 143.
l)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

o

Sørvendte kalkberg.
Nordvendte kalknerg.
Karsthuller.
LØsblokker.
Sørvendt berg, kvarts konglomerat.
Arter som bare vokser på kalkstein.
Arter som bare vol~ser på kvarts
konglomeratet.
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Distribution of ea1eifuge and ealeieole speeies
on stones - efr. exp1anation p. 143.
l)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Southerly faeing limestone outerops.
Norther1y faeing limestone outerops.
Karst piLs.
Stones and bou1ders.
Southerly faeing quartz eonglomerate.
Speeies growing only on limestone.
S~ecies growing or-lyon quartz eonglomerate.
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l)
2)
3)
4)
5)

Myra ved Barna.
Myra ved Murrno.
Myra vest for tjønna.
Myra nord for tjønna.
Kilder, vannsig og lignende.
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Bog near Barna.
Bog near Murrno.
Fen/bog west of Lake Bergsåstjønna.
Fen north of Lake Bergsåstjønna.
Springs and waterseeps.

Distribution of ealeifuge and ealeieole speeies
on mires etc. - efr. explanation p. 143.
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Fig. 20. Fordelingen av kalkskyende og kalk
elskende arter på myr og lignende 
jfr. forklaring s. 143.
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lØvskogen.
Kalkskyende arter: Flest i blandingsbarskog, vanlig type,
20,5% og surnpgranskog 20,5%.

Barskog og lØvskog viser om

trent samme forhold: 16,4% og 15,2%.

LØvskogen har im'd

lertid et meget hØyt antall indifferente arter.
Myr,vannsig og kilder: Kalkelskende arter: Flest ved kilder og
vannsig 63,5% og på myra nord for tjønna, 55,0%.

Færrest

på myra ved Bomo, 0% (ingen kalkelskende arter) og på myra
ved Murmo, 3, 7 %•
Kalkskyende arter: Flest på myra ved Bomo, 77,2%, og på
myra ved Murmo 62,9%.

Færrest ved kilder og vannsig 3,8%

og myra nord for tjønna 17,5%.
Stein og

ber~:

Kalkelskende arter: Flest på kalksteinslØsblokker

53,7% og sØrvendte kalkberg 51,0%. Avartene som vokser på
kvartskonglomeratet er 47,4% kalkelskende.

De fleste av

artene her vokser også på kalkstein i området.

Det finnes

imidlertid endel arter som i området ikke vokser på annet
stein-substrat enn kvartskonglomeratet, av disse er ca. 30%
kalkelskende og ca. 30% kalkskyende.

Tilsvarende tall for

kalkstein er 14,7% kalkskyende og 50,0% kalkelskende. Flest
kalkskyende arter finner en ellers på nordvendte kalkberg
18,2%.
De kalkelskende artene forekommer i størst grad der de har direk
te kontakt med substratet, som på berg og stein og i kalkholdig
vann på myr og ved kilder.

Der humuslaget er tykt i skog, spU.

ler kalkberget under liten rolle.
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, • PLANTEGEOGRAFISK FORDELING.

Den rlantegeografis~e inndeling avartene er gjort nå
grunnlag av deres utbredelse i
~els2~

Furona.

Den skandinaviske utbre

er lagt til grunn for videre undersØkelser og utbredelses

ten~e~s

i

andre land.
Den norske ucbredelsen er undersØkt ved litteratur- og

ter~ariestudier, for

utla~~et hvgger arbeidet

utelukkende på

li~t2raturangivelser.
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norske mosearter finnes utbredt over hele

landet og viser ingen fo skjell
land.

Disse

r ubikvister.

p~

sØr og nord, kyst elle

inn

Mange hØrer med til den gruppen

Ryan og Hagen (1896) kalte subarktlske, som utgjør ca. halvparten
av vår moseflora.
I de Øvrige gruppene er medtatt arter hvis utbredelse
tydelig faller innenfor den angi tutbredeise.

~rt~r
som bare i
,
;

hovedtrekkene har denne utbredelse er ikke medtatt.

I slike til

felle er det van igv s tatt med en notat om dette under behandlin
gen av hver art i den systematlske del.

SØRLIGE ARTER
De fleste sØrllge arter er utbredt i størst mengde l
lavlandet

SØr-Norge, a tar sterkt i frekvens nordover og mangler

i fjellet.

En sto

del av de sØrlige arter som er funnet

rådet har sin nordgrense i Nord-T Øndelag og Nordland.
på Svalbard, noen ganske fa er funnet på GrØnland.
Finland
Norge.

l

om

De mangler

I Sverige og

viser artene stort sett samme utbredelsesmØnster som

l

De fleste er vanlig i Danmark, på De Britiske øyer, likeså

lenger sØr i Europa.
Endel av de
opptrer på

Bergså~~n

sØ~li

e artene er utpreget varmekjæL

hovedsakelig i varmekjære plantesamfunn.

Dette er mest utpreget for arter merket x.
artene viser i

og

Mange av de sØrlige

TrØndelag af initet til kalkholdig substrat.

Varmekjære (boreale) grupper blant mosene er tidligere
utskilt av Bryhn (1893) og Ryan og Hagen (1896).
om artenes utbredelse og

kr~v

Øket kunnskap

viser imidlertid at en rekke av de
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arter de medtok i denne gruppen begrenses av andre faktorer enn
sommervarme.
Sphagnum cuspidatum
S. rubellum
xThuidium recognitum

xAnomodon longifolius
Atrichum undulatum
xBarbula convoluta
Brachythecium populeum
Campylium chrysophyllum
Cirriphyllum piliferum
Neckera complanata
Orthotrichum speciosum
Philonotis calcarea
Plagiothecium curvifolium
xPseudoleskeella catenulata

Calypogeia suecica
Cephalozia connivens
Cephaloziella elegans
C. hampeana
Lophocoiea heterophylla
Porelia cordaeana
P. platyphylla

Endel arter har en sØrvestlig utbredelse, er ikke så sterkt
bundet til kysten som de vestlige.

Disse danner en overgangs

gruppe mellom vestlige og sØrlige arter:
Bryum alpinum
Ctenidium molluscum
Eurhynchium praelongum
Homalothecium sericeum
Mnium affine
M. undulatum
Orthotrichum affine

Orthotrichum fastigiatum
Rhynchostegium murale
Sphagnum pulchrum
S. quinquefarium
Calypogeia mulleriana
Harpanthus scutatus

VESTLIGE ARTER
De vestlige artene har sin hovedutbredelse langs kysten.
De fleste finnes også et stykke innover i landet, med mangler i
de mest kontinentale strØk i Hedmark - Oppland.

I Sverige finnes

de hovedsakelig i den sØrvestlige del, ofte opp til Uppland,
Vastmaniand og Varmland.

Den finske utbredelsen er begrenset til

den sØrvestlige del av Finland,

mange mangler helt.

De fleste

er vanlige i Danmark, på De Britiske øyer og ellers i kysttraktene
i Europa.

IfØlge Hagen (19121 er endel av disse artene ubikvister

i Mellom-Europa, og viser her i Norge atlantisk utbredelse.

De
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vestlige artene har vært viet størst interesse av de geografiske
gruppene, Bryhn (18931, Kaalaas (18931, Ryan og Hagen (1896),
Koti1ainen (1933), Størmer (1938, 1940, 1969), RØnning (1965) og
Lye (1965, 1967) har behandlet vestlige grupper blant norske
moser.

De vestlige artenes utbredelse ser ut til å være avhengig

av hØy luftfuktighet, milde vintre og relativt kjØlige somre.
Bare få av de vestlige artene er kalkelskende, Fissidens cristatus
og Scapania aspera.
Dicranum leioneuron
Fissidens cristatus
Plagiothecium undulatum
Rhytidiadelphus loreus
Sphagnum molle

Thuidiuro delicatulum
Vlota bruchii
Orthocaulis atlanticus
Scapania aspera

NORDLIGE ARTER
De nordlige artene forekommer i Nord-Norge bå4e i

fjel

let og lavlandet, mens de i SØr-Norge særlig forekommer i fjell
strøk.

De fleste finnes i Sverige hovedsakelig nord for Limes

Norrlandicus

(jfr. Fries 1948, s. 51).

Dette tilsvarer den nord

lige grense for en rekke av de vestlige artene.
artene tilsvarende utbredelse.
bare i fjellstrØk på De

Bri~iske

Mange mangler i Danmark, og rlnnes
øyer.

Lenger sØr i Europa finnes

de fortrinnsvis i store hØyer, mange er sjeldne.
finnes på Svalbard og GrØnland.

I Finland viser

De aller fleste

Endel av disse artene er alpine,

merket x, men da alpine og nordlige arter i hovedtrekkene har
samme utbredelse, er det i det fØlgende ikke skilt mellom dem.
For nordlige og alpine arter kan sommertemperaturen være en be
grensende faktor for utbredelsen i lavlandet i SØr-Norge.
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Paludella squarrosa
Plagiopus oederi
Sphagnum balticum
xS. lindbergii
Tetraplodon mnioides
Leiocolea heterocolpos
Mylia taylorii
Odontoschisma elongatum
Preissia quadrata
xSaccobasis polita
Scapania paludicola

Cinclidium stygium
xCratoneuron decipiens
xDicranum elongatum
xDrepanocladus badius
Grimmia torquata
xHypnum callichroum
Isopterygium pulchellum
xLescuraea patens
xMnium pseudopunctatum
Myurella julcea
xOligotrichum hercynicum

ØSTLIGE ARTER
De Østlige artene er sjeldne eller mangler langs kysten
i Norge.
fjordene.

De mangler på Vestlandet, eller finnes bare innerst i
De forekommer

~

størst grad i innlandet på Østlandet

og i indre strØk i '1'rØhdelag oqNord-Norge.
artene er kalkelskende.

Mange·av de Østlige

Da kalkholdige bergarter forekommer i

størst mengde i indre strØk, kan det av og til være vanskelig
for slike arter å avgjøre om utbredelsen er Østlig eller nordlig.
De Østlige artene mangler også langs vestkysten i
Sverige og Finland,
på De Britiske øyer.

er sjeldne eller mangler helt i Danmark og
ForØvrig er de utbredt i kontinentale deler

av Europa.
De fleste av de Østlige artene som er representert på
Bergsåsen er nordØstlige, og danner en overgang til de alpine og
nordlige artene.

Bare noen få viser en sØrØstlig utbredelse,

merket x.
Amblystegiella jungermannioides
Calliergon trifarium
xCampylium calcareum
C. halleri
Cyrtomnium hymenophylloides
Dicranoweisia crispula
Dicranum muehlenbeckii
D. robustum
Hypnum bambergeri

Hypnum ravaudi ssp.
H. fastigiatum
Mnium spinosum
xOrthotrichum pallens
Rhytidium rugosum
Sphagnum dusenii
xStroemia gymnostoma
Timmia austriaca
Leiocolea rutheana

- 153

~

KOSMOPOLITTISKE ARTER
De kosmopolittiske artene er

~tbredt

over store deler

av verden, mange finnes både på den sØrlige og nordlige halvkule.
Endel avartene kan tiplasse seg ekstreme vilkår, med hensyn til
temperatur, luftforurensning og substrat.
Bryum argenteu~
B. caespiticium
Ceratodon purpureus
Distichium capillaceum
Funaria hygrometrica

Hypnum cupressiforme
Mnium longirostre
Polytrichum juniperinum
P. piliferum

FORDELINGEN AV DE PLANTEGEOGRAFISKE GRUPPER

pA DE FORSKJELLIGE VEGETASJONS TYPER
Betrakter en vegetasjonstypene generelt, stein, skog,
myr etc., finner en flest sØrlige arter på trær og morkent
17,7%.

tre,

De vestlige og sørvestlige artene er ganske jevnt fordelt.

Nordlige arter finnes i størst grad på myr og i vannsig, 10,0%.
Østlige arter finnes det mest av på stein og berg, 9,6%.

De

kosmopolittiske arter finnes vesentlig i skog og på kulturpåvirket
mark, 11,1%.

En videre inndeling av vegetasjonen, som i

tabell

2-6 viser:
Skog: Flest sØrlige arter i

blandingsbarskog med Dryas, 8,9%.

Barskogen viser gjennomgående hØyere tall for sørlige arteL
enn lØvskogen.

LØvskogen viser det hØyeste tall for vest

lige og sørvestlige arter, 6,1% og 9,1%.
arter

Flest nordlige

i hØystaudegranskog, 5,5%, flest Østlige i blandings

barskog med Dryas, 8,9%.
Østlige arter.

LØvskogen mangler nordlige og

I den vannsyke granskogen, sumpgranskogen,

er 7,7% avartene kosmopolittiske.
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Myr, vannsig og kilder: Flest sørlige arter på myra ved Bomo,
9,1%.

De sØrvestlige artene spiller liten rolle på myrene,

mangler på myra ved Murmo, myra vest for tjønna, 5,0% på
myra nord for tjønna.

De vestlige arter spiller størst

rolle på myra vest for tjønna.
flest nordlige arter, 15,4%.
er disse fremtredende, 14,8%.

Ved kilder ogvannsig finnes
Også på myra vest for tjønna
De kosmopolittiske artene

spiller liten rolle.
Stein og berg: Maksimalt prosenttall for sØrlige arter på kalk
steins-1Øsblokker, 9,3%, i karsthullene bare 2,8%.

Det er

flere sØrlige arter på sørvendte kalkberg enn på sørvendte
berg av kvartskonglomeratet.

De sørvestlige artene er
.

ganske jevnt fordelt, flest på

!'

.. ,

kvartskongl~meratet

5;2% .
•

De vestlige artene finnes i absolutt størst grad i karst
huller, 11,4%.

Også på de nordvendte bergene, kalkberg, er

det et hØyt tall vestlige arter, 7,5%.

Flest nordlige

arter finnes også i karsthuller, 9,5% og på nordvendte
kalkberg, 7,6%.

Kvartskonglomeratet og nordvendte kalkberg

har flest Østlige arter, henholdsvis 10,5% og 9,1%.

Bare

på kvartskonglomeratet spiller de kosmopolittiske artene
særlig rolle, 10,5%.
Trær og morkent tre: I denne gruppen finnes de sØrlige artene i
absolutt størst mengde.

Blant epifytter på trebasis er

27,8% avartene sØrlige, blant epifytter totalt, krone,
stamme og basis, 18,2%.
stamme, 8,0%.

Flest sØrvestlige arter i krone og

De vestlige artene er relativt jevnt fordelt

i gruppen, de nordlige og Østlige artene spiller liten rolle
og mangler tildels.

Flest kosmopolittiske arter finnes

blant epifytter i basisregionen, 11,2%.
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plantegeografisk henseene
. mrOdet viser i
Mosefloraen l O a
. ka 
Både i mosefloraen og l
godt samsvar med karplantefloraen.
flere plantegeografis}
finner en representanter for
plantefloraen
at disse forhold har samme
elementer. Det er nærtliggende å tro
Arsakene er sannsynligvi
årsak, og at det her er en sammenheng.
klimatiske eller innvandringshistoriske.

rell'ktkarakter.

Forekomsten av Dryas octopeta l a er av

Endel mose-arter som i fjellet ofte forekommer i Dryas-vegetasjo
nen, finnes også på Bergsåsen.

Disse har sannsynligvis sammen

heng med forekomsten av Dryas octopetala også påB$rgsåsen:
Hypnum bambergeri, Rhytidium rugosum, Abietinella abietina,
Entodon concinnus.
utbredelse.

Alle disse viser en mer eller mindre Østlig

Sannsynligvis hØrer også mange av de nordlige og

alpine, som f.eks. Myurella julacea, med til denne gruppen.

,

For andre geografiske grupper må årsaken sØkes i klimc
Det er ikke utpreget kontinentalt, ikke utpreget atlantisk.
Østli~

finnes derfor ikke representanter for de sterkest

~

vestlige grupper i området, men mindre utpregete r
for begge grupper.
1

Også når det gjelder sØrlige arter, man
pregete representanter.

Dette har sikkert

~

~

klim./:-~

,

Forekomsten av endel varmekjære arter kan ha s 0.

~t

~+

~~

(SlcY

l

.~

sterke innslag av varmekjære karplanter.

~

09"

FO?
:j

varmekjære artene har substratet sikkert av ~~-

~9"

De alpine og nordlige artene fi- <?(Sl.;
.

'J>.;
cY(Sl

til havets nivå og kan derfor vanskelig
t.>~

En sammenligning mellom klj
høqda ved Oslo viser ingen særlig f

-S'-S'

t::

•
I)

-S'

muligens relativt lave sommertemperatu'

0~

o

~(j

~t

(;t

Dp

.t
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,
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bergarter.

Totalt artsantall var her 482 arter.

Mos floraen er

her atskillig mer homogen plantegeografisk sett, bl.a. er den
Østlige gruppen langt svakere representert.

Det langt hØy re

artsantall må tilskrives ornrådets stØrrelse og variasjon.
Størmer (1938) omfatter et område av samme stØrrelses
2

orden som Bergsåsen, ca. 5,2
Håøya i

, altså omtrent dobbelt så stor.

indre Oslofjord bestOr av sure

prekamb~lske

bergarter,

men her finnes kalkrike postglaciale og glaciale avsetninger.
Nivå er 0-200 m o.h.

Totalt artsantall er her 276.

Også dette

materialet er mer homogent plantegeografisk enn Bergsåsen.

De

alpine artene mangler, antallet nordlige og Østlige arter er lavt,
en stor del avartene er sørllge og vestlige.
En videre sammenligning med de angitt norske og endel

-
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P. nervo sa
'! • ~• • • • • Jo. • ••
• •••••••••
Pterygyna,nerwn ·f iliforme ..•.............
Ptilidium ciliare .•.•.....••.•........•.•
P. pulcherr imUIn ..••..•...•.•. ~ .. ~ .' •.. '....•...
Ptilium er i? a1!c~str,en$i~'.•...........•
Radula corop'1q.nat,a:·; •.•. " ••.............
Rhacom;i.triuin canesCens
R. lap\J.<;:J:l:nosUITl ...............• '.' ...•••. "
RhodoO~~UI'[\ roseuro .•.........•.... ~ ...•. .'
.Rhyncha ~egium 'mura~ . • . . . . . . . . . ~.~.~ .. '
RhYtidiadelphu.scal:-v.e oens
'
.
R. loreus . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . ~
.
.
R. squarrosus
R. triquetrus
.
Rhytidiwn rugoswn . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . .
Saccobasis polita •.:
.
Scapania aequiloba
.
S. aspera·
·
.
S. calcicola .•..,
:
~
.
s. curta ...".
-'.'~
~
·.·fI • • • •
S. lingula ta
.
S. pal udicola
.
S. umbrosa
.
S. undulata
.
Schistidium apocarpum
.
Scorpidium scorpioides
.
Seligeria brevifolia
.
S. doniana
.
Sphagnum bal ticum
.
S . centrale
.
S. compactum
.
S. cuspida turn
.
S. dusenii
.
S. fuscum . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
S. girgensohnii
.
S. lindbergii
.
S. magellanicum
.
S. molle . . . . . . . . . . . . . . . . . • . .. . . . . .
•
.
.
.
.
•
.
S. nemoreum ....•......•.••..•............
u·
'.
.
S. papi"l'1 osum· .•........ , ,
' .
S. parvifolium . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . .
S •. pulchrunl' .•............. '.' .. '. ','
.
S. quinquefarium
.
S. rubellum . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
S. sqUgrro sum .• ~ ..•..••....•••...........
S. ten~~l~m •.••••. : •......•. ~.'.•...........
S. teres ..•.•..•.. , ...•... ~ .. : .....••..'
S. warns torf ianwn . ~ . . . . . . . • . . . . . . . • '. ...
Sphenolobus minutus .......•. , •.........
Stroemia srvrnnostomq ....•. '
.
TetraphLs pel lue ida . . . . . . . . . . . . . . . . . • . .
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•••••

••••••
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110
136
136
137
83
83
84
Ila

118
101
136
63
6~

6.8
93
103
104
104
104
102
127
131
131
132
132
132
132
133
133
62
88
51
51
111
111
112
112
112
112
112
113
113
113
114
114
114
115
115
115
115
116
116
116
128
. 79
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Tetraplodon mnioides
Thuidium delicatulum
T. recognitum
Timmia austriaca
Tomentypnum nitens
TortelIa tortuosa
Tortula ruralis
Tritomaria quinquedentata
Ulota bruchii

65
81
81
75
96
61
60
128
77

