
 1 Bilaga 2 - Signalartspresentation 

Signalartpresentation  

Mossor 
 
Grov fjädermossa Neckera crispa    
 Beskrivning: Stor bladmossa med platta, glänsande fjädergrenade skott. Bladen 
 är våglikt krusiga och har tunglik form. Växer i våningar ut från lodrätta 
 klippväggar eller grova trädstammar. 
 Ekologi: Växer på torra och beskuggade lodytor eller på ädellövträd i äldre 
 skogar. Växer långsamt och gynnas av kontinuerlig beskuggning och stabil 
 miljö som sluten skog. 
  
 Signalvärde: 3. Indikerar artrika biotoper med höga naturvärden. Förekommer 
 ofta tillsammans med ett flertal rödlistade arter. Visar på lokaler som haft lång 
 trädkontinuitet och stabilt mikroklimat. 
 
Skogshakmossa Rhytidiadelphus subpinnatus 
 Beskrivning: Bladmossa som har ett nedliggande växtsätt och bildar  vida 
 mattor. Bladspetsarna är allsidigt tillbakaböjda. Skotten, som är styva, är 
 fjädergrenade och relativt pargreniga.  
 Ekologi: Växer i blöt, örtrik skogsmark, speciellt intill bäckar och källor. Oftast 
 påträffas den i gransumpskog eller alkärr, samt i nordvända sluttningar.  
  
 Signalvärde: 2. Indikerar lokaler med jämn och hög markfuktighet t.ex. 
 sumpskogar. 
 
 
Skuggsprötmossa Eurhynchium striatum    
 Beskrivning: Bladmossa som bildar mattor på marken i skog. Skotten är 
 krypande med en utdragen, busklikt förgrenad huvudstam och bågböjda grenar. 
 Bladen är fårade på längden och spetsigt triangulära. Kan förväxlas med 
 Hasselsprötmossan E. angustirete, men vars bladspets har en vinkel på 90 
 grader. 
 Ekologi: Växer på stenblock, på basen av gamla träd och på marken i 
 skogsbevuxna rasbranter med hög luftfuktighet. Kan växa i barr- och lövskog 
 men oftast i ädellövskog särskilt rasbranter med ek. 
 
 Signalvärde: 2. Indikerar äldre slutna skogsmiljöer med långvarig och 
 kontinuerlig beskuggning. 
 
Trubbfjädermossa Homalia trichomanoides 
 Beskrivning: Starkt glänsande bladmossa som växer i platta mattor ut från 
 trädbaser eller bergväggar. Bladen är tunglika och rundtrubbiga. Skottspetsarna 
 är kupade och liknas vid kräftstjärtar. 
 Ekologi: Växer i skuggiga miljöer på trädbaser i äldre ädellövskog eller på sten i 
 branter.  
 
 Signalvärde: 2. Signalerar områden med höga naturvärden, skuggiga miljöer i 
 ädellövsskog eller i bergbranter. Mest intressant vid förekomst med sporkapslar. 
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Vågig sidenmossa Plagiothecium undulatum 
 Beskrivning: Bladmossa som bildar ljusgröna mattor i skog. Skotten är stora, 
 platta och ogrenade. Bladen sitter tätt och är tvärvågiga, avlångt äggrunda. 
 Ekologi: Växer i fuktig skogsmark, t.ex. granskog i nordsluttningar samt i 
 skuggiga raviner och branter. Kräver sluten skogsmiljö med hög luftfuktighet. 
 Växer på marken eller på mossiga klippblock.  
  
 Signalvärde: 2. Indikerar skog som har lång kontinuitet och slutenhet med ett 
 fuktigt mikroklimat. 
 
Lavar 
 
Skriftlav  Graphis scripta 
 Beskrivning: Skorplik tunn bål, grå eller gömd inne i trädets bark. Smala och 
 grenade apothecier, liknar skrift.  
 Ekologi: Växer på slät bark av t.ex. hassel, lind och rönn. 
  
 Signalvärde: 1. Signalerar skogsmiljöer med höga naturvärden vid riklig 
 förekomst. Klassas som naturvärdesart. 
 
Jaguarfläck                         Arthothelium ruanum 
 Beskrivning: Tillhör släktet Arthonia Fläcklavar, men har fått behålla det gamla 
 namnet. Skorplik tunn fläckig bål med små oregelbundet stjärnlika svarta 
 apothecier. Tydligt avgränsad med begränsningslinje. 
 Ekologi:  Lever på slät bark i skuggig miljö.  
  
 Signalvärde: 1. Växer där det finns lång kontinuitet och gynnas av hög och jämn 
 markfuktighet t.ex. i sumpskogar. Klassas som naturvärdesart. 
 

Eftersökta men ej återfunna signalarter 

Platt fjädermossa Neckera complanata 
 Beskrivning: Bladmossa med platta, blekt gröna fjäderlika skott som växer ut 
 från lodytor. Lätt avbrytbara grenar. 
 Ekologi: Torra, lodräta,  neutrala till basiska bergväggar, överlutor och 
 flyttblock. Grova stammar av ädellövträd och på asp. Långsamväxande och 
 skuggberoende. 
 
 Signalvärde: 2. Indikerar kontinuitet av skugga och stabilt mikroklimat. 
 
Krushättemossa Ulota crispa 
 Beskrivning: Liten grön bladmossa, bildar små halvklotformiga, 1-2 cm höga 
 kuddar på grenar och smala trädstammar. Blad lansettlika och krusar sig vid 
 torrhet. Sporkapslar är vanliga, ovala och släta, som torra längsveckade.  
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 Ekologi: Lever på levande trädstammar av träd med slät bark. I löv- och 
 blandskog med hög luftfuktighet och slutenhet. 
 
 Signalvärde: 1. Indikerarlövskogsmiljöer med längre tids slutenhet och hög 
 luftfuktighet. Klassas som naturvärdesart. 
 
 
 


