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Ulf Larsson, Lotsgatan 5a, 414 58 Göteborg. Epost: ulf.larsson39@icloud.com
Arne Thell, Biologiska museet, Box 117, 221 00 Lund. Epost: arne.thell@biol.
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Kustkaklav Xanthoparmelia tinctina förekommer på västkusten 
i Sverige. I denna artikel kartläggs arten med hjälp av litteratur 
och samlingar. Morfologi, kemi och DNA har undersökts på 
ett nyinsamlat exemplar med apothecier från Åsa i Ölmevalla 
socken i Halland. Ytterligare ett antal fertila herbariebelägg från 
Halland och Bohuslän anges, vilket är anmärkningsvärt då arten 
bara rapporterats fertil en gång tidigare.

Xanthoparmelia tinctina (Maheu et 
Gillet) Hale, kustkaklav, är en tämligen 
vanlig lav på havsstrandklippor längs 
Sveriges västkust. Arten står nära kak-
lav X. conspersa (L.) Hale, men känne-
tecknas av klotrunda isidier (ej stiftlika 
som hos släktingen) och en specifik 
lavsyra (salazinsyra som ger K+ röd 
reaktion i märgen). X. conspersa inne-
håller stictinsyra och blir K+ gul. Kust-
kaklaven beskrevs så sent som 1925 
från Marocko och rapporterades som 
ny för Sverige av Magnusson 1942. 
Han kände då arten från fyra lokaler i 
Göteborgstrakten (Västergötland och 
Bohuslän), iakttagelser gjorda under 

perioden 1916–1941. I presentationen 
av sina fynd anger han att populationen 
från Västergötland, V. Frölunda 1917 
är fertil, men att övriga förekomster 
är sterila.
 I den nordiska floran (Elix & Thell 
2011: 137) står att läsa: ”Apothecia not 
observed in Nordic material”. På det 
hela taget är det ganska få uppgifter 
i litteraturen om fruktkroppars före-
komst och utseende hos denna lav. Det 
finns till exempel inget om saken i den 
engelska floran (Smith m.fl. 2009) eller 
motsvarande norska och tyska floror 
(Krog m.fl. 1994: 310, Poelt & Vězda 
1981: 221, Wirth m.fl. 2013: 1188). I 

monografin över Xanthoparmelia (Hale 
1990: 214) sägs att arten sällan är fertil 
(”Apothecia rarely developed, substipi-
tate, 2–10 mm in diameter, spores 5 x 
9–10 µm”). Att arten skulle vara steril 
i Sverige är således inte korrekt vilket 
framgår ovan. Till yttermera visso har 
vi under åren funnit arten fertil såväl 
i herbariet som på åtskilliga platser 
längs västkusten, och det kan vara av 
intresse att redovisa dessa iakttagelser 
litet närmare.

Fertila kollekter i herbarierna i 
Göteborg (GB) och Lund (LD)
Bohuslän: Sotenäs k:n, Askum s:n, 8 
kollekter, 2001-2007, leg. Sven Bergqvist 
(GB); Kungshamns s:n, 10 kollekter, 1999–
2006, leg. Sven Bergqvist (GB); Smögen 
s:n, 5 kollekter, 2000–2004, leg. Sven 
Bergqvist (GB); Tossene s:n, ö-sidan av 
Näsebergets nordspets, S om Hjälmsängs-
bukten, 31. V. 2007, leg. Sven Bergqvist 
(GB). Tjörns k:n, Stenkyrka s:n, Djupvik, 
14.VII. 1941, leg. Adolf Hugo Magnusson 
(Magnusson: Lichenes selecti scandinavici 
exsiccati n:o 359) (GB, LD). Kungälvs k:n, 
Lycke s:n, Älgön, nära Kalvhagen, 20. III. 
1971, leg. Lars Arvidsson (GB). Öckerö 
k:n, Öckerö s:n, Hönö, 18. IV. 1958, leg. 
Yngve Eliasson (GB); Öckerö s:n, Öck-
erö, norra sidan, 3. VII. 1955, leg. Gunnar 
Degelius (GB); Ödsmål s:n, Videsgärde, 
på klippor nära kusten, 16. VI. 1930, Adolf 
Hugo Magnusson (LD). Västergötland: 
Göteborgs k:n, Askim s:n, Stora Amundön, 
sydsidan vid Kungsviken, 1. XI. 1974, leg. 
Lars Arvidsson (GB); Styrsö s:n, Vrångö, 
på västsidan, 3. VI. 1945, leg. Vilhelm 
Gillner (GB). Halland: Kungsbacka k:n, 
Släp s:n, Särö Västerskog, 18. IV. 1982, 
leg. Marie Lindström (GB); Ölmevalla s:n, 
Åsa, Vassbäcksområdet, 22. IV. 2015, leg. 
Ulf Larsson (GB) (Figurer 1–2).

Taxonomi
Xanthoparmelia Vain. var ursprung-
ligen ett undersläkte inom Parmelia 
Ach. Hale (1974) lyfte Xanthopar-
melia till släktnivå. I sin monografi 
behandlar Hale (1990) 420 arter i 
släktet, mestadels gulgröna bladlavar. 
Så småningom synonymiserades nio 
släkten med Xanthoparmelia, varav 
endast ett, Neofuscelia Essl., fanns rep-
resenterat i den nordiska floran (Blanco 
m.fl. 2004). Det visade sig dessutom i 
DNA-analyser att Xanthoparmelia inte 
är särskilt nära släkt med Parmelia som 
släktena är avgränsade idag. Det före 
detta undersläktet Xanthoparmelia är 
numera världens största bladlavsläkte 
med 820 arter (Thell m.fl. 2012). Släk-
tets variationscentrum ligger på södra 
hemisfären, främst i södra Afrika och 
Oceanien. I Sverige förekommer endast 
nio arter som oftast är lätta att känna 
igen i fält. Förutom X. tinctina finns 
den välkända X. conspersa över hela 
landet. I södra Sverige förekommer X. 
mougeotii (Schaer. ex D.Dietr.) Hale, 
medan X. stenophylla (Ach.) Ahti & 
D.Hawksw. är mer vittspridd. Xantho-
parmelia angustiphylla (Gyeln.) Hale 
är endast känd från Öland (Elix & Thell 
2011). Fyra arter som tidigare ingick 
i Neofuscelia har sin huvudsakliga 
utbredning i södra Sverige, X. delisei 
(Duby) O. Blanco m.fl., X. loxodes 
(Nyl.) O.Blanco m.fl., X. pulla (Ach.) 
O.Blanco m.fl. & X. verruculifera 
(Nyl.) O.Blanco m.fl. Släktet är mycket 
mångformigt och hålls ihop endast av 
mikroskopiska karaktärer och kemi, 
främst spormorfologi och förekomst av 
en speciell sorts lichenan i cellväggen 
(Blanco m.fl. 2004, del Prado m.fl. 
2007). 
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Ekologi
Samtliga kollekter är samlade på klip-
por eller block vid havsstranden. Arten 
förekommer i övre geolitoralen och i 
nedre delen av epilitoralen. Underla-
get är silikatsten i solöppna och gärna 
fågelpåverkade lägen. Bland de sterila 
exemplaren i GB är det värt att nämna 
en insamling från Sotenäs kommun, 
Kungshamns socken, Ringeberget, 
Bäckevik 13. XI. 2007, leg. Sven Berg-
qvist. Detta exemplar påträffades på 
barken av en ask. Det torde vara mycket 
ovanligt att denna annars stenlevande 
art förekommer på bark. Belägget rea-
gerade K+ rött. 

Utbredning
Xanthoparmelia tinctina förekom-
mer enligt Hales monografi i Europa, 
sydvästra Asien och nordvästra Afrika 
(Hale 1990: 213–214). Hale missade 
emellertid att arten även finns i syd-

västra Nordamerika (Nash m.fl. 2004: 
601). I Norden finns X. tinctina i Dan-
mark, Norge och Sverige. Den danska 
utbredningen är begränsad till Læsø, 
Nordjylland, där den förmodligen 
fortfarande finns enligt den danska 
rödlistan (www.roedliste.dk), samt 
vid nationalparken Mols Bjerge i östra 
Jylland (Alstrup 2015). Arten är klas-
sificerad som akut hotad i Danmark. 
Herbariebelägg i Köpenhamn (C) från 
1930-talet vittnar om att den tidigare 
fanns även på Sjælland och Born-
holm. I Norge finns den i de sydligaste 
provinserna, medan den i Sverige 
följer västkusten från Kullen i nor-
dvästra Skåne via Hallands Väderö, 
längs Hallands och Bohusläns kuster 
och öar till norska gränsen, ej längre 
in i landet än cirka 10 km (Magnus-
son 1942: 10–11, Almborn 1955: 76) 
(Fig. 3). Ett geografiskt udda belägg 
från Grötlingbo socken på Gotland, 

Fig. 2. Samma exemplar som i figur 1 
i förstoring. Det största apotheciet är 4 
mm i diameter. Foto: U. Larsson

Fig. 1. Fertilt exemplar av Xanthoparmelia tinctina från Halland, Ölmevalla s:n, Åsa, 
Vassbäcksområdet. Foto: Nataliya Thell.

Grötlingboudd, 650 m SSV om Hal-
linge, insamlat så sent som 2014 av 
Odelvik m.fl., lånades in från Riksmu-, lånades in från Riksmu-
seet (S-F260339). Det ombestämdes 
till X. conspersa efter att dess kemi 
undersökts med tunnskiktskromato-med tunnskiktskromato-
grafi, TLC, enligt Orange m.fl. (2001). 
Bålen innehöll constictinsyra, stic-onstictinsyra, stic-
tinsyra, norstictinsyra och usninsyra, 
vilket överensstämmer med kemin 
hos X. conspersa, medan X. tinctina 
innehåller salazinsyra, consalazinsyra, 
norstictinsyra och usninsyra (Elix & 
Thell 2011). Den bleka undersidan hos 
den gotländska kollekten är visserli-
gen något otypiskt för X. conspersa 
men ryms inom artens morfologiska 
variation. Vi ställer oss tveksamma till 
ytterligare två geografiskt udda loka-
ler som rapporterats till Artportalen 
(www.artportalen.se), Gryt i Östergöt-
land och Västergötlands inland, då det 
saknas belägg. Med hjälp av Adolf 
Hugo Magnussons studie från 1942 
och virtuella herbariet (www.emg.
umu.se), en databas över alla större 
herbarier i Sverige, har vi samman-
ställt utbredningen i Sverige som är 
helt koncentrerad till Västkusten. Fer-
tila fynd gjordes i universitetsherbari-
erna i Göteborg (GB) och Lund (LD). 
Samtliga fertila belägg hade sina 
geografiska hemvister i Halland och 
Bohuslän. På vår utbredningskarta är 
de markerade med brandgula prickar, 
övriga med blå (Fig. 3). I GB finns 48 
kollekter av X. tinctina av vilka 31 är 
fertila. I LD är två av tolv kollekter 
försedda med apothecier. Anledningen 
till den höga andelen fertila belägg i 

herbarier är troligen att fertila exem-
plar är attraktiva att samla. 

Det senast insamlade fertila belägget 
i Sverige – från Ölmevalla socken i 
Halland (Figurer 1–2) – konfirmerades 
med en DNA-sekvens. Extraktion av 
total-DNA och amplifiering av ITS1–
5.8S–ITS2-regionen följde standard-
metoder (Thell m.fl. 2008, White m.fl. 
1990). En BLAST-sökning gjordes 
enligt Altschul m.fl. (1990), varvid vår 
ITS-sekvens med accessionsnummer 
KX912229 grupperade sig med andra 
X. tinctina-belägg i GenBank (www.
ncbi.nlm.nih.gov). Den skiljer sig i två 
positioner från en X. tinctina-sekvens 
från Turkiet samt i fyra positioner från 
två spanska ITS-sekvenser.
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Apotheciernas och sporernas utse-
ende
Efter studium av de fertila exemplaren i 
herb. GB kan vi ge följande beskrivning 
för svenskt vidkommande: 

Apothecier enstaka eller några få till-
sammans, stundtals flera tätt gyttrade, 
tämligen små, 0,8–2,0 mm eller något 
större, i två fall upp till 11 mm i diam. 
Större apothecier ofta tilltryckta från 
sidorna eller uppspruckna och utvikta 
(Figurer 1–2). Apothecier sittande, 
± reguljära, som unga konkava, med 
en tjock kant som ofta är krenulerad 
och vårtig av sfäriska isidier. Kanten 

vanligen inböjd över disken. Disk ljust 
till mörkt brun, ± konkav. Sporbildning 
svag med enstaka sporförande asci. 
Sporer 8/ascus, färglösa, 1-celliga, el-
lipsoida, 7–9 x 4–5 µm.

Kommentarer och jämförelse med 
Hale och andra
De undersökta exemplarens fruktkrop-
par stämmer väl överens med vad som 
anges av Hale (1990: 213–214) samt 
på nätet, till exempel på Association 
Française de Lichénologies hemsida 
(http://www.afl-lichenologie.fr). Trots 
en skral sporproduktion stämmer även 
sporutseendet från västkusten med vad 
som angivits i källorna ovan.

Tack
Tack till Christian Lange och Eric Steen 
Hansen som rapporterade från lavher-
bariet vid Naturhistorisk Museum i 
Köpenhamn (C) om X. tinctinas danska 
utbredning. Andrei Tsurykai, Gomel 
State University i Vitryssland utförde 
TLC-studien åt oss. DNA-sekvensen 
framställdes av Per-Erik Persson, Bio-
logiska institutionen, Lunds universitet. 
Studien finansierades med hjälp av 
medel från Ove Almborns fond. 
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