Riccia warnstorfii
Dvärgrosettmossa
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Klass: Marchantiopsida, Ordning: Marchantiales, Familj: Ricciaceae, Släkte: Riccia (rosettmossor), Art: Riccia
warnstorfii - dvärgrosettmossa Limpr. Synonymer: dvärgrosett

Kännetecken
Dvärgrosett är en ljust blåaktigt grön bållevermossa. Den är liten och spenslig och en av Sveriges minsta rosettmossor.
Bålarna bildar ofta fullständiga rosetter och bålflikarna är i regel jämnbreda. Sporkapslar är vanliga, sitter inuti bålen
och öppnas först när denna spricker sönder. Samtliga rosettmossor har stora sporer (ca 70-100 µm) som i hög grad
sprids med fåglar och boskap.

Utbredning och status
Arten är funnen i Skåne, på Öland och Gotland samt i Västergötland, Dalsland och Värmland. Den har förgäves
eftersökts på Ölandslokalen (Hulterstad) 1985. Däremot är den återfunnen på två lokaler i Dalsland. Arten är inte
funnen i övriga Norden. Den tycks vara beroende av torra och varma somrar. Världsutbredningen omfattar enbart
Europa, främst de södra och centrala delarna, men den förekommer också västerut till England. Arten är rödlistad
även i flera andra länder i Europa.

Ekologi
Mossan växer på öppen, neutral till basisk jord i solexponerade klippbranter med tunt jordtäcke, gärna i sällskap med
hårig rosett R. ciliata och glanslungmossa Reboulia hemisphaereica.

Hot
Samtliga rosettmossor är ljuskrävande och beroende av bara jordfläckar. Deras spridning gynnas sannolikt av
djurtramp. Upphörande bete på t.ex. torrängar och hällmarker med därav följande igenväxning utgör ett allvarligt
hot. Luftföroreningar kan försura översta jordlagret, vilket också inverkar negativt.

Åtgärder
Aktuella lokaler bör snarast meddelas ansvariga myndigheter så att artens lokaler inte exploateras. Fortsatt bete på
aktuella lokaler krävs för att förhindra igenväxning och därav följande utarmning av rosettmossfloran. I försurade
områden kan växtplatser nyskapas genom plöjning så att nytt kalkrikt material förs upp till ytan.
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