Nu släpps den fjärde boken om Sveriges
bladmossor!
I december släpps den fjärde och sista volymen om bladmossor i
bokverket Nationalnyckeln till Sveriges flora och fauna. Tre böcker
är hittills utgivna och med denna blir det hela komplett. Här kommer
introduktionen till gruppen, de övergripande bestämningsnycklarna
och presentationerna av resterande artgrupper.
I svenska skogar och myrmarker kan man inte undgå att lägga märke
till vår rika mångfald av mossor. Här kan vi för en gångs skull tävla med
tropikerna i artrikedom och det är förstås därför som intresset för mossor är så stort just här. Av jordens cirka 20 000 kända arter av mossor
finns ungefär 1 000 i Sverige. Cirka 800 tillhör gruppen bladmossor.
Den här boken är en av fyra volymer om Sveriges bladmossor. Det är
den sista boken som släpps för gruppen bladmossor, och samtidigt den
bok som fungerar som bas för alla. Här finns en förteckning med sidhänvisningar och en övergripande bestämningsnyckel till de släkten
som behandlas i de övriga tre volymerna. I en längre introduktion finns
tydliga beskrivningar av mossans olika delar och hur man genom att
studera dem kan lära sig skilja mellan olika arter.
Den nya mossvolymen är, precis som övriga volymer i bokverket, ett
pedagogiskt praktverk av mycket hög kvalitet, både till innehåll och
utförande. Boken vänder sig både till den som redan känner till mycket
om mossor och till den nyfikna nybörjaren. Läsaren får praktiska råd
om hur man samlar in mossor och artbestämmer dem.
Nationalnyckeln är en rik källa till kunskap och kan väcka ett ökat intresse och engagemang för biologisk mångfald och vår svenska natur.
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Bladmossor:
Vitmossor–knappnålsmossor
Här presenteras 78 arter i 11 släkten.
Utgivningsår: 2019

Med denna fjärde volym blir presentationen av Sveriges
alla bladmossor komplett. De fyra volymerna innehåller
sammanlagt 1 702 sidor och utförliga beskrivningar i text
och bild av 852 arter i 205 släkten.

TIDIGARE UTGIVNA VOLYMER OM BLADMOSSOR
Bladmossor:
Kompaktmossor–kapmossor
Här presenteras 292 arter i 60 släkten.
Utgivningsår: 2008

Bladmossor:
Sköldmossor–blåmossor
Här presenteras 262 arter i 49 släkten.
Utgivningsår: 2005

Bladmossor:
Skirmossor–baronmossor
Här presenteras 220 arter i 85 släkten.
Utgivningsår: 2014

SAMTLIGA VOLYMER
Bladmossor: Vitmossor – knappnålsmossor
Bladmossor: Sköldmossor – blåmossor
Bladmossor: Kompaktmossor – kapmossor
Bladmossor: Skirmossor – baronmossor
Mångfotingar
Stövsländor
Skalbaggar: Långhorningar
Steklar: Myror – getingar
Fjärilar: Käkmalar – säckspinnare
Fjärilar: Bronsmalar – rullvingemalar

Fjärilar: Dagfjärilar
Fjärilar: Ädelspinnare – tofsspinnare
Tvåvingar: Blomflugor 1
Tvåvingar: Blomflugor 2
Stjärnmaskar – slemmaskar
Ringmaskar: Havsborstmaskar
Tagghudingar – svalgsträngsdjur
Ryggsträngsdjur: Lansettfiskar – broskfiskar
Ryggsträngsdjur: Strålfeniga fiskar
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