Skillnader mellan mosse, kärr, myr,
träsk, göl, damm?
Våtmark, även sankmark och sumpmark, är sådan mark där vatten under
en stor del av året finns nära under, i eller strax över markytan samt
vegetationstäckta vattenområden. Minst 50% av vegetationen ska vara
vattenälskande för att man ska kalla ett område för våtmark.
Huvudindelningen av våtmarker grundar sig på vattnets ursprung och
om marken är torvbildande eller ej. Begreppet innefattar en mängd olika
naturtyper såsom mossar, kärr, myrar, träsk, tjärnar, gölar, dammar och
stränder.

Mossen får sitt vatten direkt från nederbörden. Vattnet är mycket
näringsfattigt eftersom det inte har passerat någon näringsberikande
mineraljord, och är mycket surt (lågt pH). Vegetation är artfattig och ofta
risdominerad.

Kärren får sitt vatten huvudsakligen kommer från den anslutande
fastmarken. De näringsämnen som därmed finns tillgängliga sätter sin
prägel på vegetationen. Kärr kan vara allt mellan näringsfattiga och
extremt rika på näring.

Myrar är våtmarker där syretillgången i marken är så låg att döda växter
och annat organiskt material inte förmultnar utan ansamlas och
omvandlas till torv. Myrar kan uppkomma på olika sätt. I Sverige har de
flesta bildats genom att sluttande mark försumpats och blivit blöt. Myrar
kan också bildas genom igenväxning av grunda sjöar. Primär
myrbildning, äger rum vid landhöjningsstränder där blöta marker som
stiger upp ur havet direkt övertäcks med torv. Olika delar av en och
samma myr kan ha bildats på olika sätt.

Träsk är en typ av våtmark, framför allt större sådana med lös botten och
öppna vattenytor. Ett träsk kan vara mycket näringsrikt med riklig
vegetation. I de norra delarna av Sverige, på Gotland och i Finland kan
ordet också avse detsamma som sjö, t.ex. Torne träsk och Tingstäde
träsk.

En tjärn eller göl definieras som en liten sjö, ofta i skogen eller i
anslutning till en våtmark. Vattensamlingen som blev tjärnen har funnits
på plats innan våtmarken bildades, medan gölen bildats uppe på
våtmarken. En tjärn är normalt resten efter den sjö som vuxit igen när
våtmarken bildades. Tjärnen har en fast tydlig strandlinje, även om de
sista meterna ibland kan utgöras av gungfly.

Damm är en konstgjord sjö eller tjärn. Kan även vara ett övergripande
namn för mycket små solida partiklar. 😊

