Tetrodontium ovatum
Sydlig knappnålsmossa
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Klass: Tetraphidopsida, Ordning: Tetraphidales, Familj: Tetraphidaceae, Släkte: Tetrodontium
(knappnålsmossor), Art: Tetrodontium ovatum - sydlig knappnålsmossa (Funck) Schwägr. Synonymer:
Tetrodontium brownianum var. rigidum (R.Hedw.) Jur., Tetrodontium brownianum var. ovatum (Funck) Wijk &
Margad., Tetrodontium ovatum (Funck) Schwaegr.

Kännetecken
Skott några millimeter höga som ofta växer i glesa bestånd. Stamblad trubbiga; bladnerv saknas eller är otydlig;
bladkant otandad. Förgroddsblad tydligt tandade, 0,2–0,4 mm långa, långsmala med en spetsig ändcell samt ett
cellager tjocka. Kapsel slät, upprätt och kort cylindrisk med fyra peristomtänder; kapselskaft rakt och upp till 0,5 cm
långt. Sporer släta och 10–12 µm i diameter. Specialiserad vegetativ förökning är inte känd.
Den betydligt vanligare arten fyrtandsmossa Tetraphis pellucida har också fyra tänder i kapselmynningen men en
mer avlångt cylindrisk kapsel och större skott. Svart knappnålsmossa Tetrodontium repandum, som framför allt är
hittad i norra Sverige längs fjällkedjan, har ofta groddgrenar och något större sporer.

Utbredning och status
Förekommer sällsynt i Sverige från Småland och norrut men är säkerligen förbisedd p.g.a. sitt undanskymda växtsätt
och sin litenhet. Förekommer även i södra Norge samt i Finland. I övrigt är arten känd från Centraleuropa och
Ukraina samt delar av Asien och Nordamerika.

Ekologi
Arten växer på skuggiga lodytor och under överhäng av framför allt kalkfattiga bergarter. Berget är ofta vittrat vilket
antyder att det rör sig om lite mjukare bergarter. Sällsynt är arten funnen på sandsten, en bergart som kan hålla viss
fuktighet. Även om växtplatserna inte är översilade av vatten kan alltså luftfuktigheten där vara hög. Ibland växer
arten bakom överhängande torv och vegetation som bidrar till att hålla fuktigheten. Arten är framför allt hittad i
nordbranter, djupa bäckdalar och andra skogsmiljöer med hög luftfuktighet.

Hot
Arten hotas av alla åtgärder som ändrar lokalklimatet, t.ex. avverkningar.

Åtgärder
Väl tilltagna skyddszoner intill bergbranter med förekomst av arten måste lämnas för att den skall klara sig på sikt.
Artens ekologi bör studeras närmare.

Övrigt
Arten räknas ibland som en varietet av Tetrodontium brownianum (se t.ex. Harpel 2007, Möller 1923).
Namnet sydlig knappnålsmossa är missvisande då arten på senare tid hittats så långt norrut som i Lule lappmark.
Utländska namn - NO: Buttkommose, FI: Etelänloukkosammal.
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