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Abstract 
The freezing tolerance of ten species of bryophytes was investigated using chlorophyll a (Chl 
a) fluorescence. Samples were collected in January, when the shoots are acclimatized to low 
winter temperature. Ten replicates in each group were treated in five different ways: 

1) Control group in +8o C during 15 days, with light 12 hours and dark 12 hours. 
2) Constant freezing to -15o C during 15 days. 
3) Constant freezing to -20o C during 15 days. 
4) 8 cycles of freezing to -15o C and thawing in +8o C during 15 days. 
5) 8 cycles of freezing to -20o C and thawing in +8o C during 15 days. 

All samples in group 2-5 showed a reduction of Fv/Fm, indicating a decrease of 
efficiency of PS II, due to stress. All species showed lower tolerance in cycles of 
freezing/thawing, compared to constant freezing during the same time. Differences between 
species were found during the cycles, in responses immediately after treatment and in the 
reduction rates. Syntrichia ruralis and Racomitrium elongatum both showed high freezing 
tolerance, measured as low reduction of Fv/Fm. Low freezing tolerance, high reduction rates, 
were showed among Polytrichum commune, Sphagnum girgensohnii and Plagiothecium
undulatum. 
 The study also showed a strong correlation between freezing tolerance and 
desiccation tolerance, as well as a correlation between freezing tolerance and low humidity in 
the natural habitats of the species.  
 The growth of bryophytes in winters is so far little explored, however these 
results indicate that more freezing tolerant species in dry habitats perhaps have more ability 
to growth in winters, than those less freezing tolerant in wet habitats. 

Sammanfattning 
Medan många kärlväxter i tempererat klimat har en viloperiod vintertid, behåller mossor sitt 
klorofyll året om och kan återuppta fotosyntesen så snart förhållandena är gynnsamma. Då 
mossorna saknar rötter, och istället tar upp vatten och näring över hela sin yta, är de inte heller 
beroende av att tjälen gått ur jorden. Det gör att mossor snabbt kommer igång med fotosyntes 
på våren, även jämfört med vintergröna örter, buskar och träd. Flera studier har påvisat 
fotosyntes hos mossor vid temperaturer under 0o C och även under snö.  
 En annan viktig skillnad mellan mossor och majoriteten av kärlväxter, rör 
förmågan att reglera vattenbalansen i cellerna. Mossorna är mer direkt påverkade av 
omgivande fuktighet då bladen saknar kärlväxternas kutikula och stomata. För att klara 
varierande luftfuktighet har de flesta mossarter en förmåga att snabbt växla mellan metabolisk 
aktivitet och passivitet. Växlingen kan ske på minuter eller timmar. Under det metaboliskt 
passiva tillståndet är mossor betydligt mer toleranta mot stress i form av torka eller extrema 
temperaturer. Detta är en av orsakerna till att mossor kan klara stress, t ex i form av snabb 
nedfrysning, betydligt bättre än kärlväxter. Förmågan att utstå stress skiljer sig dock mellan 
olika arter av mossor. 
 I den här studien undersöktes frystolerans hos mossor mätt med 
klorofyllfluorescens. Metoden bygger på att elektroner i klorofyllmolekyler hos fotosystem 
två (PS II), som absorberat ljus, fluorescerar om inte ljusenergin används till fotosyntesen. 
Fluorometern är ett instrument som sänder ut en kraftig ljusimpuls mot ett växtprov och 
därefter registrerar fluorescensen och ger ett mått på kvoten Fv/Fm. Fv/Fm kan vid upprepade 
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mätningar på samma prov visa på skillnader i effektiviteten hos PS II.  Fv/Fm sjunker om 
systemet skadats vid stress i form av t ex torka eller köld. 
 Tio arter av mossor utsattes för fem olika behandlingar: kontrollgruppen 
förvarades hela tiden i konstantrum vid +8o C, två grupper frystes under 15 dygn till -15o C 
respektive -20o C, medan två andra grupper under 15 dygn genomgick 8 cykler av 
nedfrysningar (till -15o C respektive -20o C) och upptiningar. 
 Resultatet visade på såväl likheter som skillnader mellan arter. Alla arter hade 
svårare att tolerera cykler av upptining/nedfrysning än konstant frysning under lika lång tid, 
åtminstone då reduktion av Fv/Fm mättes några timmar efter upptining. Däremot var den 
omedelbara responsen efter upptining olika hos olika arter: några återhämtade sig snabbt och 
visade på ett stigande värde av Fv/Fm under de närmaste timmarna efter upptining, medan 
andra fortsatte att visa sjunkande värde på Fv/Fm. Under de åtta nedfrysningarna var också 
responsen olika: några arter visade genast låg tolerans, värdet på Fv/Fm sjönk redan efter första 
infrysningen, och skotten återhämtade sig sedan aldrig under den fortsatta behandlingen. 
Granvitmossa (Sphagnum girgensohnii) och stor björnmossa (Polytrichum commune) 
reagerade på detta sätt. Vågig kvastmossa (Dicranum polysetum) däremot visade en tydlig 
anpassning och kunde efter den första nedfrysningens låga värde på Fv/Fm uppvisa en stigande 
kurva under de följande nedfrysningarna. Spärraggmossa (Racomitrium elongatum) och 
takmossa (Syntrichia ruralis) visade båda en hög frystolerans i form av en blygsam sänkning 
av Fv/Fm som låg ganska konstant under de åtta nedfrysningarna. 
 Studien undersökte vidare sambandet mellan frystolerans och 
uttorkningstolerans, samt mellan frystolerans och fuktighetskrav i naturliga habitat. I båda 
fallen kunde ett starkt samband påvisas, vilket stärker teorin om att förmågan till snabba 
växlingar mellan aktivitet och passivitet är avgörande för mossors förmåga att utså extrema 
förhållanden. 

Introduktion 
För icke vintergröna kärlväxter innebär vintern en viloperiod med återhållen metabolism. 
Mossor däremot behåller sitt klorofyll året om och flera studier har påvisat fotosyntes och 
respiration vid temperaturer under 0o C (Longton 1988) samt under snö (Longton 1988, Green 
et al. 1999, Moore et al. 2006). Lägsta kompensationspunkt för nettofotosyntes ligger mellan 
-5o till -10o C hos mossor (Proctor 1982).  

Snö skyddar mossorna från vind och extrema temperaturväxlingar. I det 
subnivala luftrummet blir koldioxidhalten dessutom hög på grund av marklevande 
organismers respiration. Nackdelen med snön, för mossornas del, är naturligtvis den 
begränsade ljustillgången. Kompakt snö utestänger delar av ljusspektret. Det är framförallt det 
blå och blågröna ljuset som förmår tränga igenom. Under våren, då snön vid ytan börjar 
smälta, kan dock hela ljusspektret tränga ner till markytan genom de små vattendroppar som 
bildas mellan snökristallerna (Glime 2006). Snön kan också skydda mot alltför intensivt ljus, 
vid en tid då mättnadsnivån för ljus sjunkit på grund av den låga temperaturen under vintern. 

 Fotosyntes vintertid bör innebära en fördel för mossorna eftersom konkurrensen 
om näringsämnen då är mindre. Samtidigt är det troligt att mossors metabolism vintertid 
utjämnar näringstillgången i ekosystemet i högre grad än om alla växter vilade under de kalla 
månaderna. 
 Om vintertidens fotosyntes inte är försumbar under mossorna årscykel, så 
kommer ett förändrat klimat att innebära ändrade förutsättningar för mossorna, men också för 
de många ekosystem där mossor utgör ett betydande inslag. Mossornas inlagring av 
näringsämnen sänker kärlväxternas produktivitet. I norra barrskogsbältet ger de marklevande 
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mossorna en kallare, fuktigare och något surare jord, en miljö som gynnar mossor mer än 
kärlväxter (O´Neill 2000). Mosstäcket medför också minskat näringsläckage från jorden, inte 
minst vintertid. En klimatförändring som innebär ändrade nederbördsmängder, högre 
medeltemperatur och ändrade snöförhållanden kan komma att påverka konkurrenssituationen 
mellan mossor och kärlväxter. 

 Modeller för kommande klimatförändringar visar på stora regionala skillnader 
med en ökad nederbördsmängd i stora delar av Sverige men ett torrare klimat i sydöstra delen 
(Andréasson et al. 2004). En generell slutsats är att temperaturförändringar kommer att bli 
mer uttalade i klimat med låga temperaturer. Den norra delen av Europa kommer därför 
troligen att få en kraftigare temperaturökning än det globala medelvärdet (Andréasson et al.
2004). Större nederbördsmängder och tidigare vårar kommer sannolikt att gynna mossorna. 
Det är svårare att säga hur förändringar i snötäcket kan komma att påverka mossornas 
årstillväxt. 

Fysiologiska faktorer av betydelse för mossors frystolerans 
Att undvika frysning och att tolerera frysning är två olika strategier i växtriket för att klara sig 
från frysskador. Växter som enbart har undvikande strategier skadas så snart is verkligen 
bildas i vävnaderna, medan frystoleranta växter kan klara detta (LaReher 1994). 

Mossor är poikilohydriska medan de allra flesta kärlväxter är homoihydriska. 
Homoihydriska växter reglerar sin vattenbalans med bland annat välutvecklad kutikula, 
stomata och ledningsvävnad. Poikilohydriska växter har mycket begränsad förmåga att reglera 
sin vattenhalt och är därmed mer direkt beroende av omgivningens fuktighet. Till skillnad 
från kärlväxter tar mossorna upp vatten över hela sin yta. Förutom att liksom kärlväxterna 
transportera vatten symplast och apoplast, har mossorna en betydande del av sin 
vattentransport externt i kapillärutrymmen vid bladbaser, paraphyllier, runt rhizoider och 
papiller (Proctor 2000). Detta gör att en stor del av mossans totala vattenhalt kan gå förlorad 
utan att cellernas vattenhalt påverkas (Proctor och Tuba 2002). Morfologin är ofta utformad 
för att understödja denna vattenreserv som t ex hos Pleurozium schreberi där de kupade 
bladen på insidan kan hålla vatten medan utsidans konvexa yta står för den största delen av 
gasutbytet (Proctor 2000).  

För att klara skiftningarna i vattenhalt är de allra flesta mossarter 
uttorkningstoleranta. De växlar mellan fotosyntes och tillväxt under fuktiga förhållanden 
respektive tillbakahållen metabolism under torrperioder. Denna växling sker som regel 
snabbt, under minuter eller timmar (Kappen och Valladares 1999). De få kärlväxter med 
uttorkningstolerans behöver vanligen dagar eller veckor för att skifta mellan de båda 
tillstånden. Den snabba växlingen gör det möjligt för mossor att återuppta fotosyntes även 
under korta perioder med gynnsamma förhållanden, t ex då små mängder vatten tillförs i form 
av dagg eller dimma (Tuba et al. 1996).  

Poikilohydri är kopplat till frystolerans på mer än ett sätt. Dels naturligtvis för 
att både uttorkning och kyla innebär brist på flytande vatten, men också i förhållande till var i 
växtens vävnader som isbildning sker. Hos homoihydriska kärlväxter bildas och tillväxer 
iskristaller ofta just i ledningsvävnaden (Burke et al. 1976). Detta får förödande konsekvenser 
för växten genom att vidare vattentransport hindras och risken är stor att celler sprängs 
sönder. Hos poikilohydriska mossor kan isbildning lättare ske extracellulärt, utanpå skottet, 
eftersom en betydande del av vatteninnehållet lagras där, eller intercellulärt, mellan cellerna. 
De först bildade iskristallerna drar till sig vatten från intilliggande celler och dämpar därmed 
risken för intracellulär isbildning, bland annat genom att koncentrationen av lösta ämnen i 
cellplasman då stiger. Precis som vid uttorkning blir konsekvensen av isbildningen därför 
minskad vattenhalt i cellerna (Burke et al. 1976). Intracellulär isbildning innebär att 
cellstrukturer förstörs och cellen dör (Burke et al. 1976). 



5

Man kan tänka sig att risken för intracellulär isbildning ökar om en betydande 
del av mossans vatteninnehåll lagras internt. Hos ektohydriska arter av mossor sker 
huvuddelen av vattenlagring och vattentransport utanpå skottet. Hit hör många vanliga 
skogsmossor, särskilt de pleurokarpa. Andra arter, de endohydriska, har en betydande del av 
vattenförsörjningen internt. Ett tydligt exempel på denna grupp är björnmossor, släktet 
Polytrichum. De har en central vattentransport som påminner om kärlväxternas, med 
specialiserade, långsträckta celler centralt i stammen (Wyatt och Derda 1997). Släktet 
Sphagnum, vitmossor, räknas till de ektohydriska arterna, men har ändå en betydande del av 
sin vattenreserv internt, i de speciellt anpassade hyalincellerna. Inre vattenreserver hos 
Polytrichum och Sphagnum skulle kunna påverka frystoleransen hos dessa släkten. 

Risken för intracellulär isbildning ökar om nedfrysningen sker snabbt. Vid 
långsam nedfrysning bildas större och färre iskristaller och vatten hinner migrera från 
cellplasman ut genom cellmembranen (Burke et al. 1976).  Även fryskänsliga arter av mossor 
kan klara låga temperaturer om bara nedfrysningen går tillräckligt långsamt (Proctor 1982). 

Upprepade nedfrysningar/upptiningar kan orsaka större skada än enstaka 
nedfrysningstillfällen (Burke et al. 1976, Longton 1988). Melick och Seppelt (1992) visar att 
en orsak till detta kan vara ökat läckage av lösta sockerarter vid upprepade frysbehandlingar. 
Samma studie visar dock att skillnaderna i läckage är stora mellan olika arter. Eftersom 
koncentrationen av socker i cellplasman sänker fryspunkten, är det troligt att läckage av 
socker successivt minskar frystoleransen under en serie nedfrysningar. 

Trots att fotosystem två (PS II) absorberar ljus för att utvinna energi, är systemet 
samtidigt känsligt för ljusintensitet över mättnadsnivå (Longton 1988), det vill säga mer 
energi än vad som kan brukas för fotosyntesen (Lovelock et al. 1995). Känsligheten ökar då 
växten är utsatt för stress (Trebst 1994) till exempel under torka eller köld. Eftersom fixering 
av CO2 är en temperaturberoende reaktion, som minskar då temperaturen sjunker, uppstår 
ljusmättnad vid lägre ljusintensitet vid låga temperaturer (Deltoro et al. 1999). Det skulle 
kunna innebära att mossor vintertid kan utnyttja den låga ljusintensiteten effektivare, men 
också att de vid denna årstid kan vara känsligare för intensiv instrålning.  

Fotoinhibering kan orsakas av ljusintensitet över mättnadsnivå, särskilt i 
kombination med minskad vattenhalt (Lovelock och Robinson 2002). Lovelock et al. (1995) 
visar att Fv/Fm (ett mått på effektiviteten i fotosystem två, se nedan) sjunker mer om mossor 
fryses i ljus än i mörker, vilket tyder på fotoinhibering av PS II. 

Under såväl uttorkning som frysning gäller det för växten att antingen bevara 
cellmembran och makromolekyler intakta, eller kunna reparera dem när förhållandena åter 
blir gynnsamma. Mossornas snabba växlingar mellan metabolisk aktivitet och vila tyder på att 
de i hög grad bevarar viktiga strukturer, snarare än bygger upp dem på nytt. Mekanismerna 
bakom skydd av viktiga cellstrukturer är dock ännu inte fullt kända. Medan kärlväxters 
frosthärdighet ofta är kopplad till förhöjd halt lösliga sockerarter, uppvisar mossor 
anmärkningsvärd god frystolerans trots lågt sockerinnehåll (Longton 1988). Dock har 
köldbehandling av Physcomitrella patens gett ökad koncentration lösliga sockerarter (Minami 
et al. 2005). Rütten och Santarius (1992) visar på årstidsvisa variationer i sockerhalt hos flera 
arter, med två-tre gånger högre halter vintertid, vilket tyder på att sockerhalten har betydelse 
för frystoleransen. Det gäller dock inte för alla arter i studien. Hypnum cupressiforme är 
exempel på en art som uppvisar relativt hög sockerkoncentration och frystolerans året om, 
med små årstidsvisa variationer. 

Acklimatisering under några dagar med lägre temperatur kan öka frystoleransen 
hos mossor. Minami et al. (2005) frös mossor till -3o C och kunde visa på betydligt bättre 
överlevnad hos skott som acklimatiserats under 7 dagar vid 0 o C än skott som under samma 
tid förvarats i +10 oC respektive +15 oC. Mossor som acklimatiseras i högre temperatur 
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(rumstemperatur) under några dagar får sänkt sockerhalt och minskad frystolerans (Rütten och 
Santarius 1992). 

Klorofyllfluorescens 
När klorofyllmolekylen absorberar ljus via reaktionscenter i antennkomplexen, exciteras 
elektroner till högre energinivåer. Då detta tillstånd är instabilt faller elektronerna snabbt 
tillbaka till sitt grundläge under avgivande av energi. Detta kan ske antingen som avgivande 
av värme eller ljus, fluorescens, eller som överföring av energi i en lång kedja för drivandet 
av fotosyntesen (Raven et al. 2003). 
 Solbelysta växter har en ständig växling mellan reaktionscentra som står öppna, 
med elektroner redo att absorbera ljus, och slutna reaktionscentra som avgivit exciterade 
elektroner till energitransfereringen. Hos mörkeradapterade växter står alla reaktionscentra 
öppna, mottagliga för ljusabsorption.  
 Klorofyllfluorometern är ett instrument som sänder ut en kraftig, kortvarig 
ljusimpuls. Impulsen är tillräckligt kraftig för att mätta alla öppna reaktionscentra i fotosystem 
två, PS II, men inte varaktig nog för att starta fotosyntes. Effekten blir en fluorescens som 
omedelbart efter avgivandet av ljusimpulsen registreras av instrumentet som Fm, maximal 
fluorescens. Detta värde jämförs med F0, fluorescens i frånvaro av fotosyntetiskt ljus. Fm

mäter således fluorescens då alla reaktionscentra är slutna medan F0 mäter fluorescens då 
reaktionscentren är öppna. Den variabla fluorescensen, Fv, är skillnaden mellan Fm och F0 : 

Maximum quantum yield =  Fv/Fm    där        Fv = Fm – F0  (ekvation 1) 

Kvoten Fv/Fm (eng. maximum quantum yield) ger ett mått på effektiviteten i PS II och därmed 
växtens förutsättning för fotosyntes. Däremot är Fv/Fm inte ett mått på vilken fotosyntes som 
verkligen äger rum. Upprepade mätningar av Fv/Fm kan ge information om förändringar i 
effektiviteten hos PS II. Ett sänkt värde på Fv/Fm indikerar stress (Maxwell och Johnson 
2000). Eftersom huvuddelen av klorofyllet är av samma typ hos kärlväxter som hos mossor, 
klorofyll a, är det maximala värdet på Fv/Fm också liknande, cirka 0,80 – 0,83 hos dessa 
växter (Schreiber et al. 1994). Uppgifter om maximalt värde på Fv/Fm varierar dock en aning 
mellan olika forskare. Smith (2002) skriver att maximalt värde för Fv/Fm ligger något lägre för 
mossor än för kärlväxter och ger följande värden för några arter: Hylocomium splendens: 0,78 
+/- 0,03 SD, Rhytidiadelphus squarrosus och Polytrichum commune: 0,79 +/-0,01 SD. Proctor 
(2003) menar att Fv/Fm hos friska mossor som inte utsatts för stress, ligger omkring 0,76-0,83. 
 Trots att metoden med klorofyllfluorescensmätning inte ger något värde på 
faktisk fotosyntes, är det en flitigt använd metod för att undersöka status hos PS II eller 
påverkan av stress. Flera studier har också gjorts för att jämföra metoden med mer direkta 
mätningar av fotosyntes. Green et al. (1998) visar ett starkt samband mellan koldioxidfixering 
och effektivitetskvot hos PS II (ф PS II), mätt med klorofyllfluorescens. I studien dras därav 
slutsatsen att klorofyllfluorescensmätning är ett utmärkt sätt att mäta fotosyntetisk aktivitet 
hos mossor. Proctor (2003) använder förändringar av Fv/Fm som ett mått på återhämtning hos 
torkade mossprover som återfuktats. Han argumenterar för att mätning av gasutbyte inte är en 
tillräckligt känslig metod för små mossprover.  
 Andra fördelar med fluorescensmätning är att metoden inte är destruktiv utan att 
samma prov kan mätas upprepade gånger under en behandling, samt att mängden klorofyll 
inte behöver vara lika stor mellan olika prov, eftersom värdet uttrycks som kvot. Däremot är 
det viktigt att följa förändringar i Fv/Fm på individuellt märkta prov, då variationerna mellan 
individer är stora. 
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 Csintalan et al. (1999) visar på starka samband mellan Fv/Fm och vattenhalt: 
Fv/Fm sjunker då vattenhalten är låg, men stiger snabbt, inom en minut, då vattenhalten höjs. 
Detta talar för att spraya proverna med vatten strax före mätning av klorofyllfluorescens.  
 Green et al. (1998) visar att medan fixering av CO2 ökar med temperaturen hos 
mossor, så är Fv/Fm relativt konstant i intervallet 0 o C till +25o C. 

Målsättning med studien  
Syftet med denna studie har varit att undersöka frystoleransen hos mossor, mätt som 
reduktion av Fv/Fm, efter konstant nedfrysning under viss tid samt under cykler av 
nedfrysning/upptining under lika lång tid. Studien söker besvara följande frågor: 

1) Finns det en skillnad i frystolerans mellan arter då de utsätts dels för cykler 
av nedfrysning/upptining, dels längre tids konstant frysning? 

2) Är en eventuell skillnad i frystolerans kopplad till arternas 
uttorkningstolerans? 

3) Är en eventuell skillnad i frystolerans kopplad till arternas fuktighetskrav i 
deras naturliga habitat? 

Material och metoder 

Växtmaterial 
De arter som använts i studien framgår av tabell 1. Namngivning av arterna följer Hallingbäck 
et al. (2006). De olika arterna är valda så att flera olika habitat skulle finnas representerade, 
från den ständigt fuktiga miljön i skogskärret, över blåbärsgranskogen till den torrare 
lavtallskogen och slutligen den mycket torra miljön i en nedlagd grustäkt. 

Tabell 1: Studerade arter, förkortningar som använts i denna rapport,  insamlingsdatum, plats för insamling 
samt biotop. 

Artnamn                                                    Svenskt namn        Förkortn.  Datum     Lokal    Biotop
•Dicranum polysetum 
(Sw. Ex anon.)

vågig 
kvastmossa 

Dp 070226 Fröstorp, 20 km  S 
Kalmar 

tallskog av lavtyp 

•Hylocomium 
splendens (Hedw.)

husmossa Hs 070227 Vassmolösa, 18 km S 
Kalmar 

blåbärsgranskog 

•Hypnum 
cupressiforme (Hedw.)

cypressfläta Hc 070226 Fröstorp, 20 km S 
Kalmar 

på granitblock i 
tallskog av lavtyp 

•Plagiothecium 
undulatum (Hedw.)

vågig 
sidenmossa 

Pu 070123 Stackatorpet, 30 km S 
Kalmar 

blåbärsgranskog 

•Pleurozium schreberi 
(Willd. Ex Brid.)

väggmossa Ps 070226 Fröstorp, 20 km S 
Kalmar 

tallskog av lavtyp 

•Polytrichum commune 
(Hedw.)

stor björnmossa Pc 070227 Stackatorpet, 30 km S 
Kalmar 

skogskärr med 
Sphagnum

•Racomitrium 
elongatum (Hedw.)

spärraggmossa Re 070123 Vassmolösa, 18 km S 
Kalmar 

på bar sand i 
grustäkt 

•Rhytidiadelphus 
squarrosus (Hedw.)

gräshakmossa Rs 070226 Vassmolösa, 18 km S 
Kalmar 

gräsmatta  

•Sphagnum 
girgensohnii (Russow)

granvitmossa Sg 070123 Stackatorpet, 30 km S 
Kalmar 

blåbärsgranskog 

•Syntrichia ruralis
(Hedw.)

takmossa  Sr 070123 Mörbylånga, Öland  på bar jord, i 
sandigt trädgårdsland
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Beskrivning av experimentet 
Mått på frystolerans 
Då en reduktion av kvoten Fv/Fm tyder på stress (Maxwell och Johnson 2000), har 
förändringar av detta värde använts som ett mått på mossornas frystolerans. Mossor som 
uppvisar en liten reduktion av Fv/Fm efter frysbehandling tolkas i experimentet som mer 
toleranta mot frysning än de som uppvisar en större reduktion. 

Labexperiment 
Experimentet omfattar fyra olika serier av frysbehandlingar. Varje series frysbehandling tar 
15 dygn. Två serier har varit konstant frysta under denna tid, en serie till -15o C och en till 
 -20o C. Två serier omfattar 8 cykler av nedfrysning/upptining, till -15o C respektive -20o C. 
Under cyklerna har mossorna lagts i frysen kl. 20.00 på kvällen, tagits upp till konstantrum kl. 
08.00 morgonen därpå och förvarats i konstantrummet till nästföljande dag kl. 20.00, då de 
frusits in på nytt. Vilka arter som omfattas av vilka serier framgår av tabell 2. Alla serier och 
kontrollgrupper har 10 replikat. 
 Till samtliga arter och serier finns en kontrollgrupp som hela tiden förvarats i 
konstantrum med +8o C. Konstantrummet har ljus (PAR 106,5 mikromol m-2 s-1) mellan kl. 
08.00-20.00 och mörker kl. 20.00-08.00. Relativ luftfuktighet (RH) i konstantrum har varit 
43,2 % (medelvärde av 43 mätningar +/- 6,94 SD). 

Samtliga mossor har förvarats i individuellt märkta provburkar. För att undvika 
uttorkning har provburkarna förvarats i vannor med vatten, täckta av platsfolie (figur 1). 
  

Tabell 2: Översikt över arter och behandlingar: f8-15 = 8 cykler av nedfrysning till -15o C och upptining i 
konstantrum, f8-20 = samma som föregående men frysning till -20 o C. Kf-15 och kf-20 = konstant nedfrysning 
till  -15o C respektive -20 o C. Samtliga behandlingar pågår under 15 dygn. Till samtliga serier och arter finns 
kontrollgrupp som förvaras i konstantrum +8o C. Arternas förkortningar finns förklarade i tabell 1. 

Art Behandling 
8 cykler av frysning/tining (f8) Konstant frysning (kf) 

-15o C (f8-15) -20 o C (f8-20) -15o C (kf-15) -20 o C (kf-20) 
Dp  X  X 
Hc  X  X 
Hs X X X  
Pc  X  X 
Ps  X  X 
Pu X X X  
Re X X X X 
Rs  X   
Sg X  X  
Sr X X X X 

Fältexperiment 
För Racomitrium elongatum har mätningar av klorofyllfluorescens även gjorts i fält. 15 skott 
har markerats individuellt med hjälp av en etikett nerstucken i marken (figur 2). En 
temperaturlog har varit nergrävd 1 cm under markytan intill mossorna för att kunna registrera 
temperturförändringar under experimentet. Då marken varit snötäckt har snön borstats bort 
före mätning. Vid varje fluorescensmätning har även temperaturen vid markytan och på 
mosskott mätts. 
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Figur 1: Uppsättning mossprov på lab med 
klorofyllfluorometern. 

Figur 2: Racomitrium elongatum märkt för 
mätning i fält. 

Fluorescensmätning 
Mätningar av klorofyllfluorescens, som Fv/Fm, har gjorts med MINIPAM, 
Photosynthesis Yield analyzer, WALZ Mess- und Reglertechnik, Germany. Tillhörande leaf-
clip-holder 2030-B har använts för att garantera samma avstånd mellan prov och fiberoptik 
vid varje mättillfälle. Vid mätningar av klorofyllfluorescens har mossorna varit 
mörkeradapterade under minst 15 minuter. Enligt Smith (2002) är 7 minuter tillräckligt för 
mörkeradaptation och 10 minuter standard vid försök med klorofyllfluorescensmätning. 
Mätningar i fält har gjorts strax före gryningen. Under mätningar i konstantrummet har den 
enda belysningen utgjorts av en 20 W grönmålad glödlampa, riktad bort från arbetsbänken. 
Denna ljuskälla har gett PAR 0 mikromol m-2 s-1 på arbetsbänken. För att undvika påverkan 
från klorofyllfluorescensmätarens ljusimpuls på skott som inte mätts för tillfället, har dessa 
skyddats med svart plats. Före varje mätning har skotten sprayats med avjoniserat vatten.  

Kontrollgruppens mossor har mätts varannan dag. I de båda serierna med 8 
cykler av frysning/tining, har mossorna mätts före varje nedfrysning samt ½, 1½, 2½ och 3½ 
timmar efter upptagning ur frysen. I de båda serierna med konstant nedfrysning har mossorna 
mätts före samt en gång i timmen under 5 timmar efter upptagning ur frysen. Samtliga 
mätningar är gjorda på individuellt märkta skott och redovisade värden av Fv/Fm är 
medelvärde av 10 replikat med standardfel (15 replikat för fältserien). 
 För vissa skott har behandlingen inneburit att klorofyllet skadats till den grad att 
skotten inte längre varit möjliga att mäta. Dessa skott har i statistiken fått värdet Fv/Fm = 0. 
Detta för att även klorofyllförlusten är en konsekvens av frysningen, och om dessa skott 
undantas kommer redovisat värde på Fv/Fm att bli missvisande högt. 

Fuktighetskrav 
För att jämföra frystolerans med arternas fuktighet i deras naturliga habitat har uppgifter om 
fuktighetskrav hämtats från Ellenberg et al. (1990) som kategoriserat habitat i 12 grupper 
utifrån genomsnittlig fuktighet. Faktor 1 anger arter som förekommer i de torraste habitaten, 
medan faktor 12 anger arter som växer ständigt under vatten. För arter i experimentet framgår 
fuktighetskraven av tabell 3. För Racomitrium elongatum anger Ellenberg et al. (1990) faktor 
9. Detta måste vara ett misstag, eftersom faktor 9 avser fuktighetsälskande arter. Den till R. 
elongatum närstående arten R. canescens har enligt Ellenberg et al. (1990) faktor 1. Båda 
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arterna förekommer i liknande miljö: på sandig, näringsfattig mark, men även på klippor och 
block (Weibull 2006). I korrelationsanalysen har därför Racomitrium elongatum tilldelats 
faktor 1 i likhet med Racomitrium canescens enligt Ellenberg et al. (1990). Detta resonemang 
om fuktighetsfaktor för R. elongatum har också diskuterats med och accepterats av Henrik 
Weibull (H. Weibull, muntligen). 

Tabell 3: Fuktighetskrav enligt Ellenberg et al. (1990) för de arter som ingår i experimentet. Artförkortningar 
finns förklarade i tabell 1. För Racomitrium elongatum: se vidare information i texten. 

Art Fuktighetskrav Art Fuktighetskrav 
Dp 4 Pu 6 
Hc 4 Re 1 (9) 
Hs 4 Rs 6 
Pc 7 Sg 7 
Ps 4 Sr 2 

Uttorkningstolerans 
För att undersöka sambandet mellan frystolerans och uttorkningstolerans har Syntrichia 
ruralis, Hylocomium splendens och Plagiothecium undulatum fått representera tre grupper av 
torktolerans med stöd av Dilks och Proctor (1974, 1976) samt av Proctor (2000): 

I) De arter som uppvisar högst torktolerans klarar långvarig torka bäst om 
luftfuktigheten är den lägsta av tre olika i försöket: 32 %, 54 % respektive 76 % 
RH. De återhämtar sig också snabbt efter återfuktning. Hit hör Syntrichia ruralis 
(Dilks och Proctor 1974).

II) Mellangruppen klarar långvarig torka (32 % RH) vid korta avbrott med fuktighet, 
hit hör Hylocomium splendens. 

III) Plagiothecium undulatum representerar arter som klarar torka sämre ju lägre 
luftfuktigheten är och ju längre torkan varar.

Statistik 
Skillnader mellan grupper har testats med ANOVA och Tukey´s test i STATISTICA och 
MINITAB. Samband mellan frystolerans och fuktighetskrav respektive uttorkningstolerans 
har gjorts som korrelationsanalys i STATISTICA.  
  

Resultat 

Översikt över förändring av Fv/Fm hos samtliga arter vid samtliga behandlingar 
Kontrollgruppens mossor uppvisade endast små förändringar (figur 3), och ingen tydlig 
indelning i artgrupper med signifikanta skillnader mellan grupperna. Några arter i 
kontrollgruppen visade en ökning av Fv/Fm medan andra uppvisade en minskning. Under de 
fyra olika frysbehandlingarna visade samtliga arter en minskning av kvoten Fv/Fm (figur 4-7). 
Observera att skalan i y-axeln är annorlunda i figur 3 än i figur 4-7, och skillnaderna inom 
kontrollgruppen mycket mindre än hos de frysbehandlade mossorna. De arter som i 
kontrollgruppen något avvek från övriga är Hypnum cupressiforme med en liten minskning av 
Fv/Fm på 0,07 samt Sphagnum girgensohnii med en ökning på 0,046 (figur 3). Uppmätta 
värden av Fv/Fm före och efter perioden visas i tabell 4. 
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Figur 3: Förändring av Fv/Fm för kontrollgruppens mossor (medelvärde av 10 replikat med standardfel). 
Förändring i Fv/Fm avser skillnaden i utgångsvärde efter 15 dygn i konstantrum vid +8 o C jämfört med 
ingångsvärde. Medelvärden märkta med olika bokstäver är signifikant skilda från varandra mätt med Tukey´s 
test (p < 0,05). Arternas förkortningar finns förklarade i tabell 1. 

Samtliga arter som frusits till -15o C under 15 dygn uppvisade en reduktion av 
Fv/Fm efter behandlingen (figur 4). Hylocomium splendens och Syntrichia ruralis uppvisade 
högst tolerans, minsta reduktionen av Fv/Fm, mätt som utgångsvärde 1 timme efter upptagning 
ur frysen minus ingångsvärde. Plagiothecium undulatum och Sphagnum girgensohnii visade 
lägst tolerans, störst reduktion av Fv/Fm. Uppmätta värden av Fv/Fm före och efter behandling 
visas i tabell 4. 
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Figur 4: Reduktion av Fv/Fm för mossor frysta till -15oC under 15 dygn (medelvärde av 10 replikat med 
standardfel). Reduktionen av Fv/Fm avser skillnaden i utgångsvärde mätt 1 timme efter upptagning ur frysen 
jämfört med ingångsvärde. Medelvärden märkta med olika bokstäver är signifikant skilda från varandra mätt 
med Tukey´s test (p < 0,05).  Arternas förkortningar finns förklarade i tabell 1. 

Mossor som frusits till -20o C under 15 dygn skiljde sig tydligt i tre olika 
grupper (figur 5): den första gruppen visade en blygsam minskning av Fv/Fm: Racomitrium 
elongatum och Syntrichia ruralis reducerades båda med 0,047 från ett startvärde på 0,772 för 
den förstnämnda och 0,815 för den senare (tabell 4). Till mellangruppen hör Hypnum 
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cupressiforme, Polytrichum commune och Pleurozium schreberi. Den största förlusten av 
Fv/Fm uppvisade Dicranum polysetum som minskade från 0,641 till 0,151, det vill säga en 
minskning med 0,487. Uppmätta värden av Fv/Fm före och efter behandling visas i tabell 4. 
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Figur 5: Reduktion av Fv/Fm för mossor frysta till -20oC under 15 dygn (medelvärde av 10 replikat med 
standardfel). Reduktionen av Fv/Fm avser skillnaden i utgångsvärde, mätt 1 timme efter upptagning ur frysen 
jämfört med ingångsvärde. Medelvärden märkta med olika bokstäver är signifikant skilda från varandra mätt 
med Tukey´s test (p < 0,05).  Arternas förkortningar finns förklarade i tabell 1. 

 Av de fem arter som frusits till -15o C i 8 cykler av nedfrysningar och 
upptiningar (figur 6) var det Racomitrium elongatum som avvek signifikant från övriga fyra 
arter. Racomitrium elongatum minskade med 0,166 medan övrigas reduktion låg mellan 0,444 
och 0,496, där Sphagnum girgensohnii stod för den största reduktionen. Uppmätta värden av 
Fv/Fm före och efter behandling visas i tabell 4. 
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Figur 6: Reduktion av Fv/Fm för mossor frysta till -15oC under 15 dygn med 8 cykler av nedfrysningar och 
upptiningar (medelvärde av 10 replikat med standardfel). Reduktionen av Fv/Fm avser skillnaden i 
utgångsvärde, mätt 1½  timme efter upptagning ur frysen efter åttonde nedfrysningen, jämfört med 
ingångsvärde. Medelvärden märkta med olika bokstäver är signifikant skilda från varandra mätt med Tukey´s 
test (p < 0,05).  Arternas förkortningar finns förklarade i tabell 1. 
  
 Mossor som frusits i 8 cykler till -20o C visas i figur 7. Hylocomium splendens, 
Polytrichum commune, Plagiothecium undulatum och Rhytidiadelphus squarrosus uppvisade 
störst förlust av Fv/Fm då värdet 1½ timme efter den åttonde nedfrysningen jämfördes med 
ingångsvärdet. Arter med störst tolerans, minst reduktion av Fv/Fm, var återigen Racomitrium 
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elongatum och Syntrichia ruralis. Uppmätta värden av Fv/Fm före och efter behandling visas i 
tabell 4. 
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Figur 7: Reduktion av Fv/Fm för mossor frysta till -20oC under 15 dygn med 8 cykler av nedfrysningar och 
upptiningar (medelvärde av 10 replikat med standardfel). Reduktionen av Fv/Fm avser skillnaden i 
utgångsvärde, mätt 1½  timme efter upptagning ur frysen efter åttonde nedfrysningen jämfört med ingångsvärde. 
Medelvärden märkta med olika bokstäver är signifikant skilda från varandra mätt med Tukey´s test (p < 0,05).  
Arternas förkortningar finns förklarade i tabell 1.

Tabell 4: Uppmätta värden av Fv/Fm för kontrollgrupp samt för samtliga frysserier. Värden avser medelvärde 
av 10 replikat (+/-standardfel inom parentes), före och 1 timme efter behandlingens avslutning efter 15 dagar. 
F8-15 = 8 cykler av upptining och nedfrysning till -15o C. F8-20 = samma som föregående men med frysning till 
-20o C. Kf =konstant frysning under perioden till -15o C respektive -20o C. 

 kontroll f8-15 f8-20 kf-15 kf-20 

Art före efter före efter före efter före efter för e efter 

Dp 0,72(0,01) 0,73(0,00)   0,68(0,01) 0,38(0,07)   0,64(0,01) 0,15(0,03) 

Hc 0,75(0,00) 0,68(0,00)   0,75(0,00) 0,27(0,02)   0,75(0,00) 0,42(0,03) 

Hs 0,72(0,00) 0,71(0,00) 0,63(0,01) 0,18(0,01) 0,69(0,01) 0,18(0,01) 0,72(0,01) 0,52(0,03)   

Pc 0,77(0,01) 0,72(0,02)   0,72(0,01) 0,10(0,02)   0,71(0,01) 0,41(0,01) 

Ps 0,70(0,01) 0,71(0,00)   0,70(0,00) 0,21(0,01)   0,64(0,01) 0,37(0,01) 

Pu 0,61(0,02) 0,68(0,02) 0,46(0,02) 0,00(0,00) 0,61(0,02) 0,00(0,00) 0,63(0,06) 0,06(0,02)   

Re 0,70(0,01) 0,69(0,01) 0,57(0,01) 0,41(0,02) 0,72(0,01) 0,46(0,05) 0,72(0,00) 0,31(0,06) 0,77(0,00) 0,72(0,00) 

Rs 0,75(0,00) 0,69(0,00)   0,74(0,00) 0,23(0,09)     

Sg 0,67(0,02) 0,72(0,01) 0,51(0,03) 0,01(0,01)   0,67(0,02) 0,02(0,01)   

Sr 0,79(0,00) 0,73(0,00) 0,44(0,05) 0,00(0,00) 0,77(0,00) 0,59(0,02) 0,71(0,03) 0,47(0,08) 0,82(0,00) 0,77(0,01) 

Responser under pågående behandling samt en tid efter behandling för några utvalda arter 
Respons under pågående behandling med 8 fryscykler till -20o C visas för fem av de 
undersökta arterna i figur 8. För att underlätta jämförelsen mellan arter är ingångsvärdet på 
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Fv/Fm satt till 1,00. Detta gör att värden redovisas relativt startvärdet. Efter varje 
nedfrysningstillfälle visas värdet av Fv/Fm 1½ timme efter upptagning ur frysen jämfört med 
startvärdet. Syntrichia ruralis sjönk mycket lite och även om reduceringen var störst vid de 
två första infrysningarna, låg sedan värdet ganska konstant. Plagiothecium undulatum klarade 
sig sämst. Redan efter andra infrysningen hade värdet dalat till 0, det vill säga skotten var inte 
längre mätbara. De återhämtade sig inte heller under behandlingen. Dicranum polysetum
uppvisade en helt annorlunda kurva: reduktionen var störst av de fem redovisade arterna efter 
första infrysningstillfället, men därefter återhämtade sig arten och lyckades höja kvoten Fv/Fm

under de 36 timmarna i konstantrummet, före nästa infrysning. 

Figur 8: Fem olika arter under 8 cykler om nedfrysning till -20o C under 12 timmar, upptining och förvaring i 
konstantrum vid +8 o C under 36 timmar och därpå ny infrysning. Konstantrummet har ljus mellan kl.08.00 och 
20.00. Mätningar är gjorda efter 1½ timme i konstantrum efter varje frystillfälle och är ett medelvärde av 10 
replikat med standardfel. Vid varje tillfälle har det uppmätta värdet jämförts med ingångsvärdet före 
behandlingen.  För jämförelsens skull är alla ingångsvärden satta till 1,00 och förändringar är därför relativa 
detta värde. Arternas förkortningar finns förklarade i tabell 1. 

Figur 9 visar tre olika arters responser under upptining efter 15 dygns 
nedfrysning till -20o C. Startvärdena är satta till 1,00 för att underlätta jämförelsen mellan 
arter, och Fv/Fm -värden är därför relativa startvärdet. Verkliga värden på Fv/Fm redovisas i 
tabell 5. Figur 9 visar hur Fv/Fm förändrades under 1-5 timmar efter upptagning ur frysen till 
konstantrum. Pleurozium schreberi var den art som visade högst tolerans. Från ett startvärde 
på 0,642 (+/-0,014 SE) sjönk värdet 5 timmar efter upptagning ur frysen till 0,464 (+/-0,037 
SE), en minskning med 0,178. Dicranum polysetum minskade med 0,348 och Polytrichum 
commune med 0,530. Detta gör att Polytrichum commune slutade på det lägsta värdet, trots att 
ingående värde var högst för denna art (tabell 5). En timme efter upptagning ur frysen var 
Fv/Fm 58 % av ingående värde för Polytrichum commune, 57 % för Pleurozium schreberi och 
24 % för Dicranum polysetum. Tre timmar senare hade Polytrichum commune sjunkit till 23 
% av ingående värde medan Dicranum polysetum stigit till 48 % och Pleurozium schreberi till 
73 % av startvärdet. 
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Figur 9: Respons hos Pleurozium schreberi (Ps), Dicranum polysetum (Dp) och Polytrichum commune (Pc) på 
konstant nedfrysning under 15 dygn till -20o C. Fv/Fm är mätt före nedfrysning samt 1, 2, 3, 4 och 5 timmar efter 
upptagning till konstantrum. Värden på Fv/Fm är relativa i förhållande till startvärde, för att underlätta 
jämförelse mellan arter. Punkter visar medelvärde för 10 replikat med standardfel. 

Tabell 5: Värden på Fv/Fm för Dicranum polysetum, Polytrichum commune samt Pleurozium schreberi före och 
5 h efter nedfrysning till -20o C under 15 dygn. Medelvärde för 10 replikat +/-standardfel inom parentes . 

Art F v/Fm start F v/Fm 5h efter upptining 

Dicranum polysetum 0,641 (0,009) 0,293 (0,009)

Polytrichum commune 0,714 (0,013) 0,184 (0,033)

Pleurozium schreberi 0,642 (0,014) 0,464 (0,037)

 Figur 10 visar hur Pleurozium schreberi svarar mot tre olika behandlingar: 8 
fryscykler till -20o C, konstant frysning till -20o C samt kontroll. Arten visade lägst tolerans 
för behandlingen med 8 fryscykler medan kontrollgruppens mossor i konstantrummet 
uppvisade en svag ökning av Fv/Fm. De skott som varit frysta under 15 dygn i sträck 
uppvisade lägst värde på Fv/Fm en timme efter upptagning till konstantrummet. Under de 
följande fyra timmarna återhämtade sig skotten något. Vid det sista mättillfället låg 
fryscyklernas mossor på ett Fv/Fm som är 27 % av startvärdet, medan de konstant frysta hade 
återhämtat sig från 57 % av startvärdet vid en timme efter upptagning till 72 % efter fem 
timmar. 
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Figur 10: Pleurozium schreberi efter tre behandlingar, alla under 15 dygn: Ps, kontroll har förvarats i 
konstantrum, +8o C. Ps, 8 cykler avser 8 nedfrysningar till -20 o C under 15 dygn. Ps: k. fryst avser konstant 
frysning till -20 o C under 15 dygn. Mättillfälle 1-5 är värden efter behandlingens avslutning. Serien med 8 
cykler är mätt ½, 1½  samt 2½ timme efter upptagning från åttonde nedfrysningen till konstantrum. Den konstant 
frysta serien är mätt varje timme under fem timmar efter upptagning ur frysen till konstantrummet. 
Startvärde är satt till 1,00 och övriga Fv/Fm i relation till detta för att underlätta jämförelsen. Punkter avser 
medelvärde av 10 replikat med standardfel. 

 Responsen hos Syntrichia ruralis på 8 fryscykler till -20o C och 15 dygns 
konstant frysning till -20o C jämfört med kontrollgrupp i konstantrum under 15 dygn, visas i 
figur 11. Serien med fryscykler var under hela upptiningsfasen signifikant skild från 
kontrollgruppen, enligt t-test (efter 2½ timme är t = 6,85, p < 0,001, DF = 18). T-test mellan 
kontroll och den konstant frysta serien visade på signifikanta skillnader 30 minuter efter 
upptagning ur frysen (t = 2,22, p = 0,04, DF = 18) men däremot var skillnaderna efter 1½ 
timme respektive 2½ timme inte längre signifikanta (1½ h: t = 1,27, p = 0,22, DF = 18.  
2½ h: t = 0,25. p = 0,80, DF = 18). 

Syntrichia ruralis uppvisade högre tolerans än Pleurozium schreberi vid samma 
behandling. Mönstret under upptiningen såg något annorlunda ut. Medan Pleurozium 
schreberi återhämtade sig under de första timmarna (figur 10), låg Syntrichia ruralis på en 
konstant hög nivå av Fv/Fm (figur 11). ½ timme efter upptagning ur frysen var värdet på Fv/Fm

hos Syntrichia ruralis 77 % av ingångsvärde för fryscyklernas mossor och 95 % för de 
konstant frysta. Efter 2½ timme var värdet 78 % för cyklerna och 93 % för konstant frysta. 
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Figur 11: Syntrichia ruralis efter två frysbehandlingar samt kontroll, alla under 15 dygn: Sr, kontr. har förvarats 
i konstantrum, +8o C. Sr, k. fryst avser konstant frysning till -20 o C under 15 dygn.  Sr, 8 cykler avser 8 
nedfrysningar till -20 o C under 15 dygn. Serierna är mätta ½, 1½  samt 2½ timme från upptagning till 
konstantrum efter behandlingens avslutning.  
Startvärde är satt till 1,00 och övriga Fv/Fm i relation till detta för att underlätta jämförelsen. Punkter avser 
medelvärde av 10 replikat med standardfel. 
  
 Figur 12 visar responser hos Dicranum polysetum på samma behandling som 
figur 10 för Pleurozium schreberi och figur 11 för Syntrichia ruralis. Mönstret skiljde sig 
dock från ovanstående arter. Medan de båda föregående visade lägst värde efter behandlingen 
med fryscykler, uppvisade Dicranum polysetum istället lägst Fv/Fm hos mossor som varit 
konstant frysta. En timme efter upptagning ur frysen var Fv/Fm 24 % av värdet före 
behandlingen. Dock återhämtade sig de konstant frysta skotten och låg efter 5 timmar på 46 % 
av ingångsvärdet. De skott som varit frysta under 8 cykler låg vid första mättillfället efter 
upptining på 47 % av ingående värde, men sjönk därefter till 42 %. 
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 Figur 12: Dicranum polysetum efter två behandlingar samt kontroll, alla under 15 dygn: Dp, kontr. har 
förvarats i konstantrum, +8o C. Dp, 8 cykler avser 8 nedfrysningar till -20 o C under 15 dygn.  Dp, k. fryst avser 
konstant frysning till -20 o C under 15 dygn. Mättillfälle 1-5 är värden  efter behandlingens avslutning. Serien 
med 8 cykler är mätt ½, 1½ timme samt 2½ timme efter upptagning från åttonde nedfrysningen till konstantrum. 
Den konstant frysta serien är mätt varje timme under fem timmar efter upptagning ur frysen till konstantrummet. 
Startvärde är satt till 1,00 och övriga Fv/Fm i relation till detta för att underlätta jämförelsen. Punkter avser 
medelvärde av 10 replikat med standardfel. 
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Fältstudiens resultat 
Figur 13 visar en jämförelse mellan Racomitrium elongatum i fält och i konstantrum. 
Fältmätningar gjordes mellan 27 februari och 22 mars. Medeltemperatur under perioden var 
+3,8o C +/- 2,7o SD, (max: +11,7o C, min: +0,1o C), registrerat med temperaturlog nergrävd 1 
cm under markytan. Kontrollgruppen mättes under perioden 14 februari till 1 mars med 
konstant temperatur +8o C. 

 Fältproverna visade lägre värden för Fv/Fm än kontrollgruppen under hela 
perioden. Skillnaderna mellan serierna är signifikant, p < 0,001, mätt med parat t-test. Marken 
i fält var snötäckt under de tre första mättillfällena. Mellan den 4:e och den 5:e mars 
uppvisade fältserien en tydlig minskning av Fv/Fm. Under denna period försvann snötäcket. 
Den 5 mars var temperaturen vid markytan -0,9o C och temperatur på mosskotten +/-0o C. 
Under perioden 15-22 mars var medeltemperaturen som högst: +5,3o C +/-2,1o SD.  
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Figur 13: Fv/Fm värden för Racomitrium elongatum i fält och i konstantrum. Figuren visar medelvärde med 
standardfel för 15 replikat i fält och 10 replikat i konstantrum. Konstantrummet håller +8o C medan medelvärde 
av temperatur i fält under perioden var +3,83 o C, (SD+/- 2,71 o C) ( max värde +11,67 o C, min värde +0,12 o C). 
I fält var marken snötäckt under de tre första mättillfällena, från 3 cm snö vid det första tillfället till 1 cm under 
det tredje.

Korrelationer mellan frystolerans och uttorkningtolerans respektive fuktighetskrav 
Figur 14 visar en korrelationsanalys mellan frystolerans hos tre arter och deras 
uttorkningstolerans. Frystolerans är beräknad som förlust av Fv/Fm efter 8 nedfrysningscykler 
till -20o C. Uttorkningsfaktorer är med stöd av Dilks och Proctor (1974, 1976) samt av Proctor 
(2000) satta till 1 för Syntrichia ruralis, högst tolerans, 2 för Hylocomium splendens och 3, 
lägst uttorkningstolerans, för Plagiothecium undulatum. Analysen visade på ett starkt positivt 
samband (korrelationskoefficienten r = 0,98, p = 0,186) för dessa tre arter mellan frystolerans 
och uttorkningstolerans. 
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Figur 14: Korrelationsanalys för tre arter: DT-faktor jämfört med förlust av Fv/Fm vid behandling med 8 
fryscykler till -20oC. DT-faktor, avser torktolerans där faktor 1 uppvisar den högsta toleransen enligt Dilks och 
Proctor (1974, 1976) samt Proctor (2000). Korrelationskoefficienten r = 0,98 och p=0,186. 

 Figur 15 visar korrelationsanalys mellan frystolerans och fuktighetskrav enligt 
Ellenberg et al. (1990). Frystoleransen är mätt som förlust av Fv/Fm efter 8 fryscykler till -20o

C. Analysen visade på ett starkt samband (korrelationskoefficienten r = 0,85, p = 0,0017) 
mellan frystolerans och fuktighetskrav. 
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Figur 15: Korrelationsanalys för frystolerans jämfört med fuktighetskrav enligt Ellenberg et al. (1990).  F-faktor 
= fuktighetskrav där faktor 1 avser arter som växer i den torraste miljön och  faktor 12 arter som växer konstant 
under vatten. Frystoleransen är mätt som förlust av Fv/Fm efter 8 fryscykler till -20oC. Korrelationskoefficienten 
r=0,85 och p= 0,0017. 

Diskussion 

Samband mellan frystolerans och uttorkningtolerans/ fuktighetskrav  
Studien visade på starka samband mellan både frystolerans/uttorkningstolerans (figur 14) och 
frystolerans/fuktighetskrav (figur 15). Syntrichia ruralis och Racomitrium elongatum är 
exempel på arter med hög frystolerans, låga fuktighetskrav och hög uttorkningstolerans.  
Plagiothecium undulatum, Polytrichum commune och Sphagnum girgensohnii är exempel på 
arter med låg frystolerans, höga fuktighetskrav och, åtminstone för Plagiothecium undulatum, 
låg uttorkningstolerans. Precis som vid torka innebär frysning begränsad tillgång på flytande 
vatten, vilket delvis kan förklara varför uttorkningstoleranta arter också är frystoleranta. 
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 Toleransen för extrema temperaturer hos mossor är avsevärt högre i det 
uttorkade än i det metaboliskt aktiva tillståndet (Proctor 2000). Poikilohydriska organismer 
som är helt uttorkade är alla komplett frystoleranta, det vill säga klarar temperaturer ner till  
-196o C, medan mossor från tempererade klimat som inte är helt uttorkade skadas av 
temperaturer mellan -5o C till -30o C (Larcher 1995). De uttorkningståliga arterna klarar 
snabba omställningar mellan metabolisk aktivitet och vila, vilket kan göra dem mindre 
känsliga för de tvära kasten i experimentet mellan konstantrummets +8o C och frysens -15o C 
respektive -20o C.  

Syntrichia ruralis uppvisade större reduktion av Fv/Fm vid konstant frysning till  
-15o C (figur 4) än vid samma behandling till -20o C (figur 5). Vid frysning till -15o C sjönk 
arten från Fv/Fm värde på 0,71 till 0,47, en minskning med 0,24, medan den vid frysning till  
-20o C sjönk från 0,82 till 0,77, en minskning med endast 0,05 (tabell 4). En tolkning av detta 
resultat är att högre ingångsvärde ger bättre frystolerans. En sådan tolkning stöds av resultatet 
för Syntrichia ruralis under 8 fryscykler till -15o C, där arten hamnade i samma grupp som 
Hylocomium splendens, Plagiothecium undulatum och Sphagnum girgensohnii (figur 6). Vid 
detta försök hade Syntrichia ruralis ett ingångsvärde på endast 0,44 (tabell 4), vilket visar att 
skotten varit utsatta för stress redan innan försöket påbörjades. 
 En annan, betydligt mer spekulativ tolkning, skulle kunna vara att extrema 
temperaturer ger en effektivare metabolisk vila, och därmed högre tolerans, hos de mest 
uttorkningstoleranta arterna. Detta som en parallell till Dilks och Proctors (1974) experiment 
där Syntrichia ruralis klarade långvarig torka bättre vid en luftfuktighet på 32 % RH än vid 54 
% respektive 76 % RH. En sådan djärv slutsats kan dock inte dras från denna studie, utan 
kräver vidare experiment med frysningar till flera olika temperaturer. 
 Mossor med stor del av sin vattenreserv internt löper troligen större risk att 
drabbas av intracellulär isbildning. Sphagnum girgensohnii är exempel på en art med stora 
inre vattenreserver och lägre frystolerans (figur 6).  

Endo- och ektohydriska arter 
Skillnaden mellan den endohydriska Polytrichum commune och den ektohydriska Pleurozium 
schreberi kan studeras i figur 9. De båda arterna uppvisade liknande reduktion av Fv/Fm en 
timme efter behandlingen men därefter skiljde de sig åt: medan Pleurozium schreberi
återhämtade sig under de närmast följande timmarna, fortsatte Polytrichum commune att 
sjunka. Fem timmar efter upptagning ur frysen låg Fv/Fm hos Polytrichum commune på endast 
0,184 (tabell 5). Resultatet kan tolkas som att extern isbildning skett hos Pleurozium 
schreberi, t ex i vattenreserver i de kupade bladen, medan Polytrichum commune kan ha 
drabbats av skadade cellstrukturer i centrala delar på grund av sin endohydriska karaktär. En 
sådan skada visar sig kanske inte omedelbart, utan först då mossan skall börja fotosyntetisera 
och reparera sina skador. 

Skillnader i frystolerans 
Studien visade på stora skillnader i frystolerans mellan de undersökta arterna, dels mätt som 
olika stora reduktioner av Fv/Fm (figur 4-7), dels som olika responser under och efter samma 
behandling (figur 8 och 9). Alla studerade arter visade dock lägre tolerans vid upprepade 
nedfrysningar/upptiningar än vid konstant frysning till samma temperatur under lika lång tid 
(exempel i figur 8-10).  

Dicranum polysetum var exempel på en art som vid de första nedfrysningarna 
visade kraftig reduktion av Fv/Fm, men en tydlig återhämtning vid följande nedfrysningar 
(figur 8). Resultatet kan tolkas som någon typ av köldhärdning, t ex genom höjd halt av 
lösliga sockerarter. En annan tolkning är att de 36 timmarna i konstantrummet mellan 
nedfrysningstillfällena är tillräckligt lång tid för att Dicranum polysetum ska hinna återhämta 
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sig och eventuellt reparera skadade strukturer. Kurvan för Fv/Fm under fem timmar efter 
upptining (figur 9 och 11) tyder på det senare. Eventuellt är responsen en effekt av båda 
ovanstående tolkningar. 

Fältmätningar 
Racomitrium elongatum i konstantrum jämförs i figur 13 med exemplar som står kvar i sin 
naturliga miljö i fält. Enligt Green et al. (1998) är Fv/Fm relativt opåverkad av temperatur i 
intervallet 0o C till +25o C. Ändå visade fältförsöket genomgående lägre värden än 
konstantrummets exemplar. Fuktighet och ljusförhållanden kan här spela in. Det är intressant 
att Fv/Fm låg högre i fält då snön låg kvar än då den smälte. Mellan det tredje och det fjärde 
mättillfället smälte snön snabbt och då sjönk Fv/Fm. Vid det fjärde mättillfället var snön helt 
borta, då låg Fv/Fm som lägst, för att under de följande dagarna långsamt klättra uppåt. Då 
mossorna varit utsatta för låg temperatur är de som känsligast för starkt solljus, något som 
skulle kunna påverka nyss framtinade mossor som under ett par månader varit skyddade av 
snön. Detta tyder på att lägre ljusintensitet under snön kanske inte bara är till nackdel för 
mossorna. Särkilt under vårvintern, då mossorna anpassats till låg temperatur och då 
ljusintensiteten är hög, kan snötäcket kanske fungera snarare som skydd än som begränsning. 

Experimentupplägg och förslag till vidare studier 
Ljusintensiteten i konstantrummet var i detta försök densamma för alla arter, trots att 
mossorna kom från vitt skilda habitat. Sannolikt innebar detta att ljuset var alltför intensivt för 
arter från skuggiga växtplatser, framförallt Plagiothecium undulatum och Sphagnum 
girgensohnii. PS II inaktiveras lätt då ljusintensiteten överstiger den nivå som åtgår för 
fotosyntes (Trebst 1994). Samtidigt kanske ljusintensiteten låg under den optimala för arter 
från exponerade växtplatser: Racomitrium elongatum och Syntrichia ruralis. Det skulle därför 
vara intressant att upprepa försöket med olika nivåer av ljusintensitet, för att se om 
skillnaderna mellan arter blir desamma. Mossor som fryses i ljus visar större reduktion av 
Fv/Fm än om de fryses i mörker (Lovelock et al. 1995). Hög ljusintensitet omedelbart efter 
köldbehandling kan förvärra skador på kloroplaster och/eller förhindra återhämtning (Larcher 
1995). Man kan därför tänka sig ett experiment där vissa skott tinas i ljus och andra i mörker. 
Det skulle ge en bild av vad som kan hända i fält med och utan snötäcke, då solen stiger efter 
en klar, kall natt. 
 Olika responser den närmaste tiden efter frysbehandling har diskuterats ovan. 
Skotten har dock bara följts under några timmar efter upptiningen. Det vore spännande att 
följa skotten under längre tid, dagar eller veckor efter behandling, för att se vilka arter som 
snabbt återhämtar sig och vilka som eventuellt skadats varaktigt. 
 Studiens resultat tyder på att frystoleranta mossor i torra habitat kan ha större 
förutsättningar för tillväxt under vintern än arter med högre fuktighetskrav och lägre 
frystolerans. Om så är fallet återstår att visa genom mätningar av faktisk tillväxt vintertid. 
Detta är ett område som hittills varit dåligt undersökt. 
 De snabba temperaturväxlingar som mossorna i denna studie varit utsatta för 
motsvarar självklart inte naturliga förhållanden. Även om temperaturintervallet under ett dygn 
kan vara mycket stort, särskilt i ett exponerat söderläge under vårvintern, så sker växlingarna 
aldrig så snabbt som i detta experiment där mossorna kastats mellan +8o C och -15o C/-20o C. 
Snarare än att efterlikna naturliga förhållanden, är studien därför en illustration till den 
fantastiska förmåga att utstå extrema situationer som uppvisas av flera mossarter. Denna 
förmåga, i kombination med mossornas fotosyntes vid låga temperaturer, ger alldeles säkert 
mossorna en konkurrensfördel gentemot kärlväxter. Med en pågående klimatförändring kan 
snödjup och temperaturer innebära förändringar i konkurrensen mellan olika växtgrupper. Om 
så är fallet, och vilka konsekvenser det för med sig, får framtida studier utvisa. 
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