Cynodontium jenneri
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Klass: Bryopsida (egentliga bladmossor), Ordning: Dicranales, Familj: Rhabdoweisiaceae, Släkte: Cynodontium
(klipptussar), Art: Cynodontium jenneri - stor klipptuss (Schimp.) E.Britton Synonymer: Cynodontium jenneri
(Schimp.) Stirt.

Kännetecken
Arten är en av de mer storvuxna i släktet. Den blir upp till 6 cm hög och växer i luckra, gröna tuvor. Bladen är smalt
triangulära, relativt jämnbreda och långsamt avsmalnande i en något tandad bladspets. Nerven är tydlig och upphör i
bladspetsen. De övre bladcellerna är kvadratiska, ganska stora, 12-14(-20) µm breda och nästan helt släta. Bladskivan
är ett cellager tjock, och bladkanten är plan även i den nedre halvan. Kapseln är upprätt, cylindrisk, brun och fårad
som torr. Peristomtänderna är välutvecklade och kluvna till hälften. Annulus består av stora, lätt avfallande celler.
Stor klipptuss har nästan cylindriska kapslar som är smalare än hos övriga storvuxna klipptussar. I fält kan den ändå
vara svår att skilja från andra storvuxna arter i släktet. Bladen är dock släta och har plan bladkant, och cellerna i
bladet är större än hos de andra arterna. Mer småvuxna tuvor måste ofta mikroskoperas för säker bestämning.

Utbredning och status
Arten förekommer sällsynt i södra Sverige men är något mer frekvent i landskapen väster om Vänern. Den är
vanligare i Norge - särskilt i kusttrakter - men mycket sällsynt i Danmark liksom på Island. Den anses nu vara
försvunnen från Finland. Arten är funnen även på Färöarna. I övrigt förekommer den i västra och nordvästra Europa
och i Nordamerika.

Ekologi
Stor klipptuss växer i sprickor på relativt torra klippor i halvexponerade lägen. Substratet är oftast sura bergarter
som granit och gnejs. Arten finns i kustnära områden eller i närheten av sjöar - ofta tillsammans med arter som
strumamossa C. strumiferum, cypressfläta Hypnum cupressiforme och mussvansmossa Isothecium myosuroides.

Hot
Försurande nederbörd, skogsbruk i angränsning till eller i bergbranter samt stenbrytning utgör alla olika hot mot
artens överlevnad.

Åtgärder
Artens gamla lokaler bör återbesökas och dess habitatkrav undersökas. Eftersom arten inte verkar vara vanlig
någonstans i sitt förekomstområde bör Sveriges ansvar för arten i ett globalt perspektiv undersökas. Ansvariga
myndigheter bör göras uppmärksamma på artens förekomst i området, för att åstadkomma ett ändamålsenligt skydd.
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Övrigt
Utländska namn – NO: Planskortemose, DK: Slank Hundetandsmos, IS: Urðavisk.
Etymologi: jenneri (lat.) = efter Charles Jenner (1810-1893), engelsk klädeshandlare och algolog.
Uttal: [Synodóntium jennéri]
KEY FACTS Jenner’s Dog-tooth. A relatively large species forming lax, up to 6 cm high, green tufts. Leaves linearlanceolate, slowly tapering. Nerve distinct. Upper laminal cells quadrate, relatively large (12-14(-20) µm), almost
completely smooth. Capsule fairly stout, erect, striate when dry. Peristome teeth well developed, split approximately
half-way down. Annulus consisting of large, fugacious cells. - Grows in cracks and crevices of relatively dry rocks in
half-exposed situations. Typically found on acidic rock (e.g. granite or gneiss) in coastal areas or near lakes.
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