
 

 

 

Betydelsen av bark pH på lövträd för 
fyra epifytiska mossor. 

 

The importance of bark pH on trees for four epiphytic bryophytes. 

 

Lena U Andersson 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap 

Biologi/Biologiprogrammet 

Kandidatuppsats 15 hp 

Handledare: Lutz Eckstein 

Examinator: Larry Greenberg  

2016-06-15 

Lönummer: 16:93 



1 

 

 

                                 Ek med epifytiska mossor. Foto: Lena Andersson 

Abstract 
Several species of  epiphytic bryophytes in Sweden are endangered because of habitat loss, 

which in turn is caused by intensified forestry and changes in the cultural landscape. Several 

species of common deciduous trees have also been threatened by diseases, which has reduced 

their numbers. A couple of our environmental goals in Sweden address forestry and the 

conservation of biodiversity. Since it is known that the red listed species are more common 

on trees with a higher bark pH  I have chosen to compare four common mosses; two that are 

common in special environments such as tree-lined avenues and parks and two that are 

common on most trees in western Sweden. This study investigated the difference of bark pH 

for Leucodon sciuroides, Homalothecium sericeum, Hypnum cupressiforme and Ulota crispa 

on different host tree species in three different study areas. The hypothesis was that 

preferences for bark pH differ significantly between the different mosses. It was found that 

Leucodon sciuroides and  Homalothecium sericeum  were more common on trees with a 

higher bark pH while Hypnum cupressiforme and Ulota crispa grew on tree bark with a lower 

pH. Furthermore it was found that both Hypnum cupressiforme and Ulota crispa could also 

be found on tree bark with a higher pH. There was also a difference in terms of tree species. 

The avenue trees had the most species, especially the ash tree. 

 

Sammanfattning 
Flera arter av våra epifytiska bryofyter i Sverige är hotade på grund av biotopförlust som i sin 

tur beror av att skogsbruket har intensifierats och kulturbyggder förändrats. Flera av våra 

vanliga lövträd har också hotats av sjukdomar som gör att de minskar i antal. Ett par  av våra 

nationella miljömål berör skogsbruket och bevarandet av den biologiska mångfalden. 

Eftersom det är känt att de rödlistade arterna är mer vanliga på träd med högre bark pH har 

jag valt att jämföra fyra vanligare mossor; två som är vanliga i speciella miljöer såsom alléer 

och parker och två som är vanliga på de flesta träd i västsverige. I denna studie undersöktes 

skillnaden för bark pH på olika trädslag i tre olika områden för fyra vanligare mossor; 

Leucodon sciuroides, ekorrmossa,  Homalothecium sericeum, guldlockmossa, Hypnum 

cupressiforme, cypressfläta samt Ulota crispa, krushättemossa.  Hypotesen var att det fanns 

en skillnad i bark pH för de olika mossorna. Det visade sig att ekorrmossa och guldlockmossa 

var mera vanlig på träd med högre bark pH medan cypressfläta och krushättemossa i större 
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utsträckning växte på träd med lägre bark pH. Ytterligare kunde det konstateras att både 

cypressflätan och krushättemossan också kunde hittas på träd med högre bark pH. 

Det fanns också en skillnad när det gällde trädslag där alléträden hade flest arter framför allt 

asken. 

 

Inledning  
En procent av skogsarealen i Sverige består av ädellövskog. Hälften av alla rödlistade arter av 

mossor och lavar är knutna till just ädellöv enligt Skogssällskapet (2008) och detta gör det  

viktigt att försöka bevara de lövskogar som fortfarande finns och också förstå de faktorer som 

påverkar de epifytiska mossorna och lavarnas livsbetingelser. Ofta hamnar bevarandet av 

artrikedom och biodiversitet  i en motsatssituation mot andra ekonomiska intressen. Ibland 

kan det därför vara svårt att försvara den biologiska mångfaldens bevarande när dessa 

intressen står på spel.  Men en grundbult i resonemanget är att biodiversiteten alltid är viktig, 

för den upprätthåller ekosystem som är viktiga för mänskligt liv. Om en art försvinner kanske 

inte så mycket händer men om flera arter dör ut kan hela ekosystem kollapsa (Zimmer & 

Emlen, 2015). Ett par av de svenska nationella miljömålen betonar vikten av att bevara 

diversiteten både i allmänhet och i skogen. Riksdagens femton nationella miljökvalitetsmål 

har under åren reviderats och förändrats i struktur och olika etappmål har bestämts. Idag har 

vi 16 nationella miljömål (Naturvårdsverket, 2005). Två av dessa lyder enligt följande; 

Levande skogar. 

”Skogens och skogsmarkens värde för biologisk produktion ska skyddas samtidigt som den 

biologiska mångfalden bevaras samt kulturmiljövärden och sociala värden värnas." 

Riksdagens definition av miljökvalitetsmålet (Naturvårdsverket, miljömål nr 12, 1999). 

 

Ett rikt väx- och djurliv. 

”Den biologiska mångfalden ska bevaras och nyttjas på ett hållbart sätt, för nuvarande och 

framtida generationer. Arternas livsmiljöer och ekosystemen samt deras funktioner och 

processer ska värnas. Arter ska kunna fortleva i långsiktigt livskraftiga bestånd med 

tillräcklig genetisk variation. Människor ska ha tillgång till en god natur- och kulturmiljö med 

rik biologisk mångfald, som grund för hälsa, livskvalitet och välfärd." 

Riksdagens definition av miljökvalitetsmålet (Naturvårdsverket, miljömål nr 16, 2005). 

 

Flera inventeringar av mossor och lavar har gjorts i Sverige. För att kunna följa upp 

miljömålen ”Ett rikt växt- och djurliv” samt ”Levande skogar” är inventering av epifytiska 

lavar och mossor ett bra verktyg som visat sig tillförlitliga eftersom de kan visa på 

markhistorik, lokalklimat och luftföroreningar (Strindell, 2011).  I södra Sverige har flera 

inventeringar gjorts främst i Skånes och Hallands bokskogar eftersom boken är det lövträd 

som har flest rödlistade mossor och lavar (Arup et al. 1997; Strindell, 2011). Enligt Strindell 

och Fritz (2011) återstår mindre än 10 % av de bokskogar som fanns under 1600-talet i 

Halland och västra Småland. Den första studien gjordes 1987-94 och det visade sig att så 

mycket som 38 % av de inventerade lokalerna hade utvecklats på ett negativt sätt för 

artiversiteten (Strindell & Fritz, 2011).  

 

När det gäller andra viktiga trädslag såsom ask och alm som också är i minoritet i 

skogsbrukssverige, men mycket viktiga värdar för epifytiska mossor (Mežaka, 

A., Brūmelis, G. & Piterāns, A. 2012) hotas idag dessa trädslag av sjukdom och tros minska 

drastiskt i antal i framtiden (Skogssällskapet, 2008). För askens del finns det de forskare som 

tror att den kommer att försvinna helt inom ett par decennier (Skogssällskapet, 2008). Ask 
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hotas av askskottsjukan, en svamp som dödar asken, och almsjukan är en global sjukdom som 

inte verkar gå att utrota dock går den att sakta ner.  

 

Det finns idag 239 rödlistade mossor i Sverige, vilket innebär att nära nog 23 % av  

mossarterna är hotade (Artdatabanken, 2015). Många av dessa är epifytiska och lever på träd 

och då företrädesvis äldre lövträd, svampangripna och skadade träd (Fritz, Brunet & Caldiz, 

2008). Enligt Löf & Brunet (2009) och Fritz et al. (2008) är de tre viktigaste faktorerna som 

styr över den epifytiska diversiteten hög trädålder, stamskador samt högt bark pH. Äldre, 

grova träd, träd med rötskador och också död ved är en bristvara i Sverige idag. Det svenska 

intensiva skogs- och jordbruket har gjort att äldre bestånd av lövträd är mer sällsynta och träd 

med röthål tas bort. Lövträd som sparas hinner sällan upp i den ålder som behövs för att 

skapa de biotoper som hyser de mest naturvårdsintressanta lavarna och mossorna före 

avverkning (Fritz, Niklasson & Churski, 2009). Men också när hänsyn tas och gamla träd och 

träd med röthål sparas vid avverkning hotas mossor och lavar eftersom de är mer känsliga för 

den förändring i klimatet som då sker (Löf & Brunet 2009). Fragmentering och förlust av 

biotoper har gjort att många arter har blivit mer och mer sällsynta medan vissa arter istället 

gynnas. Biotoper som är värdefulla inte bara för mossor och lavar utan också för många 

insekter och fåglar är betydelsefulla för artdiversiteten och det är av stor vikt att inventera och 

skydda dem. 

 

En viktig faktor för epifytiska mossor är förutom trädslag barkens beskaffenhet. Barken 

skiljer sig mycket åt för olika träd.  Den kan vara tunn, tjock, hård, mjuk, porös, flagig, 

veckad eller slät och pH kan variera. Alla dessa egenskaper innebär att olika epifytiska lavar 

och mossor kommer att föredra olika trädslag. I denna studie är det barkens pH som beaktats 

i första hand men också en jämförelse mellan olika trädslag gjordes. Träd kan delas in efter 

barkens egenskaper. Man kallar det för ”rikbarksträd” eller ”fattikgbarksträd”.Ibland också 

”mellanbarksträd”. Begreppet "rikbark" användes första gången av G.E. DuRietz redan 1945. 

Han studerade bl.a. lavsamhällen och de visade sig vara artrikare på ”rikbark” än på 

”fattigbark”. Rikbark är bark med högre pH, vilket ger en rikare lavflora än bark med lägre 

pH. De flesta av våra svenska lövträd hyser en rikare både moss- och lavpåväxt än barrträden. 

Barkens porositet (alltså förmågan att hålla vatten i barkens porer) har också ganska stor 

betydelse. En porös bark kan behåller fukten länge och är på så vis ett bättre substrat för lavar 

(Skogssverige). Till ”rikbarksträden” hör alm, ask och lönn. Dessa träd har ett bark pH som 

ligger över 5. Träd som ligger mellan ”rikbarksträd” och ”fattigbarksträd” har vanligtvis en 

bark med ett pH-värde som ligger mellan 4-5. Till dessa träd hör lind, ek, rönn och 

hästkantanj. Till de träd som har ”fattig” bark, lågt pH, hör tall, gran, björk, al och rönn  

(Länsstyrelsen i Västmanland, 2013).  
 

Det har har visat sig vara själva trädslaget och bark pH som är de viktigaste faktorerna för 

rödlistade mossor och lavar på ask och alm  (2012) och trädets vitalitet samt bark pH när det 

gäller bok (Fritz et al., 2008). Detta gör att det vore intressant att studera hur några mer 

vanliga mossor skiljer sig med avseende på olika bark pH och trädslag. Eftersom många 

studier bygger på inventeringar av främst rödlistade arter i ädellövskogar har jag valt att 

studera några mer vanliga lokaler med mycket lövträd. I min studie har jag valt att studera 

mossorna Leucodon sciuroides, ekorrmossa och Homalothechium sericeum, guldlockmossa 

som ofta påträffas på t ex alléträd samt  Hypnum cupressiforme, cypressfläta och Ulota 

crispa, krushättemossa som är vanliga i sydvästra Sverige, för att se om det skiljer sig i fråga 

om bark pH. Min hypotes var att det fanns en skillnad i bark pH för de träd som har 

ekorrmossa och guldlockmossa i jämförelse med de träd som har cypressfläta och 

krushättemossa. 
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Metod      
De undersökta mossorna. 
Leucodon sciuroides, ekorrmossa eller allémossa, hittas i de östra delarna av norden. Mossan 

trivs på alléträd och träd som utsätts för dammpartiklar i luften, norrut växer den också på 

sten. Vid regn gör groddar i bladspetsarna att mossan ser lurvig ut. Bladen saknar nerv men 

har tydliga fåror (Hallingbäck & Holmåsen, 1995). Ekorrmossa är spridd i nästan hela landet 

och kan hittas ända upp på kalfjället, men är ovanlig i delar av mellersta och norra Sverige. 

Den hittas i Danmark, Norge, Finland och Island. Arten förekommer globalt i Europa, 

Nordafrika, Asien och Nordamerika (Artdatabanken, 2016). 
 

Homalothecium sericeum, guldlockmossa, är en mossa som trivs på basiskt underlag, både på 

sten, jordlager och trädstammar. Den är gulgrön och glänsande och sidoskotten sticker upp i 

lockiga bågar som böjer sig åt olika håll. Den liknar ekorrmossan men skiljer sig genom den 

glänsande färgen och att bågarna böjer sig åt alla håll medans ekorrmossans bågar böjer sig 

uppåt åt samma håll (Hallingbäck, 2016). Guldlockmossan växer på underlag som stenar, 

klippor och trädstammar, gärna kalkrika sådana. Trädslag den växer på är exempelvis ask och 

alm (Hallingbäck & Holmåsen, 1995). Guldlockmossa kan man hitta i större delen av landet, 

men är mindre vanlig eller saknas i stora delar av norra Sverige. Globalt hittas den i Europa, 

Nordafrika, västra Asien och i östra Nordamerika (Newfoundland) (Artdatabanken, 2016). 
 

Hypnum cupressiforme, cypressfläta eller bergklomossa, är troligen en av våra vanligaste 

mossor.Den tilhör släktet flätmossor och har en mycket stor variation när det gäller utseende. 

Den kan vara allt ifrån ljust grön till mörkt brungrön. Stammen är blekt gulgrön på de yngre 

exemplaren men på den äldre blir stammen brun. Bladen är formade som bågar liknande 

skärvor eller klor. Ett mer kalkrikare underlag ger tjockare och kraftigare flätor. Den har inget 

förgrenig´smönster och har få förgreningar. Bladet har inga tänder och ingen mittnerv. 

Sporhusskaftet, seta, är rödbrunt, cylindriskt och lätt böjt. Kapsellocket, operculum, är 

näbbformat och koniskt. Denna mossa är mycket vanlig och trivs överallt både på sura och 

basiska platser (Hallingbäck & Holmåsen, 1995). Mossan är vanligt förekommande och finns 

på alla kontinenter förutom Antarktis (Frahm, 2009). 

 

Ulota crispa, krushättemossa, trivs gott i friska och torra naturlundar och växer gärna på 

grenar, men förekommer också på stammar med då gärna slät bark enligt författaren nästan 

vanligare på trädstammar än på grenar. Föredrar hassel, rönn, sälg, ek och björk enl 

referenslitteraturen (Halinbäck & Holmåsen, 1995),  men visade sig i denna studie vara en väl 

så vanlig gäst på asp och bok. Geografiskt är utbredningen sydvästlig och tycker om hög 

luftfuktighet. Förekommer gärna i närheten av bäckar och i dalgångar. I torrt tillstånd får den 

krusiga blad, därav namnet, och detta skiljer den från Orthorichum mossorna som har raka 

blad även i torka. Sporhusens halsar är långa och de har alltid en mössa med hår (Hallingbäck 

& Holmåsen, 1995) Vanligast är den i sydvästra Sverige men förekommer i hela södra 

Sverige. Finns i Danmark, i större delen av Norge men sällsynt i Finland. Globalt hittar man 

den i  Nord- och Centraleuropa, Nordafrika, östra, norra och västra Asien samt Nordamerika 

(Artdatabanken, 2016). 

 

Områdesbeskrivning.  

Barkprover togs från 110 träd av ask, ek, lönn, bok, asp och sälg i tre olika områden under 

april till maj 2016. Den ena fastigheten är belägen i södra delen av Uddevalla utefter 

Gullmarns kustband (fig 3). Området präglas av kulturbygd med jord- och skogsbruk och ett 

femtontal kulturminnesmärkta vackra byggnader. Trädgårdsområdet består av stora gräsytor, 
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vackra planteringar och äldre träd såsom lönn ask, ek och bok. Skogen runt ägorna präglas av 

en hel del lövträd, framför allt ädellövträd såsom ek och bok. Här finns framför allt 

guldlockmossa och ekorrmossa på ask och lönn i allén och också på några andra äldre ekar på 

gårdsområdet. Från detta område tas barkprover från 38 askar, 5 ekar, 4 lönnar samt 3 bokar. 

Fastighet nummer två (fig 3) ligger på höjderna i norra delen av Uddevalla där ett lite torrare 

lövträdsområde breder ut sig. Här hittar man i huvudsak asp, björk och bok bland barrträden. 

Här undersöks 3 aspar, 2 lönnar, 6 bokar och 16 ekar.  

 

 
Fig 3. Kartbild över Uddevalla. A; Skogslyckan B; Gustavsberg  Källa: Google maps. 

 

Den tredje fastigheten ligger i Häggådalen i Marks kommun (fig 4). Detta område omgärdas 

av nästan helt ren barrskog och det är en sluttning som präglas av mycket vatten i form av fler 

små bäckar som rinner ner mot Häggån i botten på dalen.  Här finns gott om grova aspar, 

sälg, ek, lönn, poppel, brakved och grova tallar. Både marken och träden här är rikligt täckta 

av mossor och lavar. Här undersöktes barken på 7 ekar, 11 aspar, 8 sälg och 7 lönnar där 

krushättemossa och cypressfläta förekommer i olika mängd. 
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Fig 4. Kartbild över Häggådalen. Gårdaslätt. Källa: Google maps. 

 

De fyra utvalda mossorna; Leucodon sciuroides (ekorrmossa), Homalothecium sericeum, 

(guldlockmossa), Hypnum cupressiforme (cypressfläta), samt Ulota crispa (krushättemossa), 

inventerades på träden i brösthöjd och nedåt. Trädens omkrets mättes också i brösthöjd. 

Provtagning med barkrasp gjordes från brösthöjd och nedåt på trädens sydöstra till sydvästra 

sida. Mossorna skars bort med kniv så att barken blottades och var så fri från mossor och 

lavar som möjligt före raspningen. Ca 2 matskedar barkrasp insamlades från varje träd , med 

en rasp speciellt lämplig för ändamålet (fig 5). Allt som allt togs 110 barkprov. En 

bedömning om vilka mossor och lavar träden hyste samt hur rikligt beväxt varje träd var 

gjordes också. De olika mossorna och lavarna bestämdes så långt det var möjligt i fält. Varje 

mossa representerades av 20 barkprov vardera från olika trädslag. Träden valdes ut om en av 

mossarterna var rikligt representerad på trädet inom området tills alla mossorna var 

representerade på minst 20 träd. Några prover sorterades bort på grund av att mossan inte var 

nämnvärt representerad på trädet, några träd var det tveksamt om de levde och för några 

prover var mängden inte tillräcklig. 

 

 
Fig 5. Rasp som användes vid provtagningen. Lånad av Karlstad universitet. 

 

PH-mätningen gjordes med en Gel-fylld prob-mätare, HQ40d multi från HACH enligt den 

bifogade bruksanvisningen samt enligt Bates (2016) tillvägagångssätt. Barkraspet från de 

olika träden torkades under ca en vecka och förvarades i små papperspåsar till 
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provtagningsdagen. På provtagningsdagen vägdes 0,5 g nogsamt upp i 50 ml plaströr med 

skruvkork. 10 ml destillerat vatten tillsattes och barken blandades så att hela mängden bark 

blev ordentligt våt. Detta gjordes i omgångar om nio prov åt gången med ca 20 minuters 

mellanrum. Efter tillsättning av vatten fick proven stå och dra åt sig vätan i en timma under 

vilken provrören försiktigt rördes emellanåt med Heidolph Unimax 1010 på en hastighet av 4 

så att barkraspet blev väl blandat och väl vätt. PH-mätaren kalibrerades före mätningarna 

mellan pH 4,0 och pH 7,0. Mätarens elektrod sköljdes i destillerat vatten mellan varje 

mätning och provserierna mättes i tur och ordning tills alla 80 proven hade uppmätts (Bates, 

2016). Resultatet sammanställdes utifrån varje mossart och sedan har också en jämförelse 

mellan trädarterna gjorts med avseende på vilket trädslag mossorna har befunnits vara 

rikligast förekommande. För att utröna om det fanns skillnader i preferens av bark pH gjordes 

en envägs ANOVA och sedan jämfördes varje mossart inbördes med varandra genom t-test 

och Bonferroni correlation. En analys av de olika trädslagen och hur många av de olika 

mossarterna som hittades gjordes med ett Chi2-test. 

 

Resultat 
De olika mossorna visar sig föredra växtplatser med olika bark pH. Medelvärden och 

varianser ses i Tabell 1. En envägs ANOVA visade en signifikant skillnad mellan arter (F3,79= 

37,9, p >0,0001 se Tabell 2) Efter utförda t-test för att se vilka eventuella skillnader mellan 

de olika mossorna som fanns och med en Bonferroni correlation kunde följande resultat 

skönjas: Ekorrmossan visade på en signifikant skillnad vid jämförelse med både cypressfläta 

och krushättemossa. Detsamma gällde för guldlockmossa som också skiljde sig från 

cypressfläta och krushättemossan. Dock fanns ingen signifikant skillnad mellan ekorrmossa 

och guldmossa ej heller mellan cypressfläta eller krushättemossa se box-plot-diagram i fig 7. 

Resultaten stämmer väl överens med de observationer om gjordes i fält där det tydligt kunde 

observeras att både ekorrmossa och guldlockmossa endast förekom på de träd som visade sig 

ha ett högre bark pH. Cypressfläta och krushättemossa förekom rikligt på de träd med lägre 

bark pH. Det kan tilläggas att både cypressfläta och krushättemossa förekom på flera träd 

med högre bark pH medan ekorrmossa och guldlockmossa nästan uteslutande förekom på de 

träd med högre bark pH (fig 7).  

 
 

 

Tabell 1. Medelvärde och varians av bark pH för de fyra mossorna. 

SAMMANFATTNING     

Grupper Antal Summa Medelvärde Varians 

Ekorr 20 150 7,48 0,53 

Guld 20 147 7,36 0,45 

Cypress 20 114 5,70 1,13 

Krushätte 20 110 5,48 0,27 

 
       

Tabell 2. Anova, en faktor, av bark pH för de fyra mossorna. 

ANOVA       

Variationsursprung KvS fg MKv F p-värde F-krit 

Mellan grupper 67,7 3 22,6 37,9 >0,0001 2,7 

Inom grupper 45,2 76 0,6    

       

Totalt 112,9 79         
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Fig 7. Box-whisker-plot över de fyra mossornas preferens för bark pH. Varje ”box” visar med sina ”whiskers” ett 

maximum och ett minimum av bark pH för varje mossart. Den översta boxen i detta fall gul till färgen visar de 

värden som faller i den övre kvartilen och den nedersta boxen visar de värden som faller i den lägre kvartilen. 

Värdet mellan de två färgade boxarna är medianvärdet. 

 

När det gäller jämförelsen mellan mossornas förekomst på de olika trädslagen  visade ett chi2 

test att det finns en signifikant skillnad (p < 0,001) mellan rikbarksträd och fattigbarksträd, se 

tabell 3. Asken är värd för alla fyra mossorna. Också lönn och några ekar har förekomst av 

alla fyra arterna. Dessa ekar och denna enda lönn fanns i allén på Gustavsberg. 
 

Tabell 3.Mossornas förekomst på rikbarksträd och fattigbarksträd. 

Observed Ask & lönn Ek, bok,asp, sälg Total 

Ekorr 24 4 28 

Krushätte 15 28 43 

Cypress 25 44 69 

Guldlock 35 3 38 

Total 99 79 178 
 

 

 

Diskussion   
Denna studie har visat hur mossorna skiljer sig med avseende på pH i trädets bark. De 

observationer jag gjorde i fält tydde på att alléträden var rikast när det gällde 

mossdiversiteten. Eftersom dessa träd var mycket stora kunde det inte undersökas vilka 

mossor som växte högst upp i trädkronorna. Krushättemossan t ex. växer gärna högt upp och 

på grenar i trädens kronor. Alléträd står ofta ljust och får tillgång till de näringsrika 

dammpartiklar som yr i luften från vägar och brukade åkrar. Detta gynnar vissa lavar och 

mossor (Länsstyrelsen, 1994). Detta förklarar varför det var endast de ekar och den lönn som 
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fanns i allén som hade förekomst av alla fyra mossarterna. Dessa alléträd var mycket grova 

och barken hade djupare sprickor än många av de andra träden och just sprickdjupet spelar 

också roll för mossor och lavars förekomst (Mežaka et al. 2012). 

 

Man kan dock troligen inte dra slutsatsen att bark pH är den enda avgörande faktorn för 

förekomsten av växtplats. Snarare skulle man kunna ana att det är mer sannolikt att det är 

många faktorer som tillsammans spelar stor roll såsom geografisk plats, höjd över havet, 

mikroklimat, mycket sol eller skugga, torrt eller fuktigt. Luftens innehåll av dammpartiklar 

eller trädets ålder och tillstånd som skador eller sår i barken spelar också stor roll 

(Länsstyrelsen, 1994; Fritz 2008). En annan slutsats man kan dra av denna studie är att vissa 

trädslag spelar större roll än andra pga bark pH men också barkens beskaffenhet. Det är 

därför av vikt att skydda vissa trädslag eftersom de också finns i så liten omfattning i vårt 

skogslandskap. Om inte ädellöv skyddas mer kommer också de epifytiska mossor som kräver 

ett högre bark pH och föredrar grov bark att minska och kanske försvinna helt och de mossor 

som återstår kommer att bli de mossor som har större tolerans för lägre bark pH och klarar att 

leva på flera olika trädslag. 

 

Olika åtgärder för att skydda och bevara diversiteten och mångfalden i våra skogar samtidigt 

som skogsbruket ska kunna bedrivas på ett ekonomiskt försvarbart sätt har gjorts och görs. 

De mindre områden som sparas vid avverkning för bevarandet av skyddsvärd skog visar sig 

dock inte vara tillräckligt stora för att skydda de rödlistade arterna (Perhans et al., 2009).  

Att spara död ved och att avsätta områden som är viktiga för att skydda arter från att 

försvinna helt har uppmuntrats ganska länge och att spara högstubbar och områden av mindre 

ekonomisk vikt  är en numera viktig regel som måste följas enligt skogsvårdsstyrelsen. För 

att upprätthålla den epifytiska diversiteten bör mångfalden bland trädarter uppehållas i 

befintliga blandbestånd, gärna öka mängden lövträd, upprätthålla de befintliga stora lövträd 

som står, samt tillåta buskar och ett regenerationslager att finnas kvar (Ódor et al. (2014). 

Denna studie har bidragit med att stödja tidigare studier som visar att bark pH spelar en viktig 

roll för de epifytiska mossorna men inte bara för de rödlistade mossorna utan också för några 

av de mer vanliga arterna. Men den har också kunnat visa att vissa arter också är betydligt 

mer tåliga och trivs på substrat från låga pH värden och till de träd med högst bark pH. För att 

bevara artdiversiteten både när det gäller mossor, lavar, insekter och fåglar bör lövträd i 

allmänhet sparas i skogsbruket, i synnerhet ädellöv, äldre träd, träd med skador samt äldre 

träd i specifika miljöer såsom alléer och kulturbygder. 
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