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Ny lavart funnen! 
 
Det man spontant tänker på när man hör talas om fynd av nya arter är kanske när 
upptäcktsresande på sina resor i djungler och vida öknar hittar spännande växter och 
djur som ingen sett förut. Det behöver dock inte vara det enda sättet. Många nyfunna 
arter av idag kommer istället ur genetiska studier av redan kända arter. Ett exempel på 
detta är den nya lavart som upptäcktes då jag i mitt examensarbete studerade 
släktskapet mellan olika orangelavar (släktet Caloplaca).   
 
En lav är ett slags samlevnadsförhållande, en så kallad symbios, mellan en svamp och 
en alg. Lavarnas systematik, dvs. hur deras arter och släkten ordnas, grundar sig på 
svampen i symbiosförhållandet, detta för att många olika lavar ofta har samma typ av 
alger och för att vissa istället har fotosyntetiserande bakterier eller både alg och 
bakterie som symbiont. Traditionellt sett har man skilt lavarter åt genom att studera 
och jämföra deras utseenden men nuförtiden kan man ta det hela ännu ett steg, och 
jämföra gensekvenser från lav-svamparnas DNA.  
 
I denna studie (som är ett 10 veckors examensarbete) har jag använt både traditionella 
och moderna molekylärbiologiska metoder för att studera släktskapet mellan två 
former av korallorangelav (C. herbidella). Detta i syfte att ta reda på om de är 
tillräckligt olika för att kunna betraktas som skilda arter.  Jag har också studerat 
släktskapet mellan korallorangelaven och den närstående arten vedorangelav (C. 
furfuracea ) för att ta reda på om de skiljer sig tillräckligt för att fortsättningsvis 
betraktas som olika arter, något som vissa forskare har betvivlat.  
 
Korallorangelaven växer på bark av olika trädslag och förekommer spridd i hela 
Europa. Vedorangelaven växer istället på ved och förekommer främst i norra Sverige. 
Båda arterna upptäcktes i början av 1900-talet, är vanligtvis grå till färgen och har 
rikligt med vackert roströda fruktkroppar. Av korallorangelaven har man dessutom 
funnit exemplar med orange-gul färg och som saknat fruktkroppar, d v s varit sterila. I 
Sverige har det visat sig att de två olika formerna är geografiskt åtskiljda, med den grå 
formen på Gotland och Öland och den orange på Sydsveriges fastland.  
 
I och med denna undersökning kan vi bevisa att de två formerna av korallorangelav är 
så olika, både genetiskt och utseendemässigt, att de kan betraktas som skilda arter. 
Den grå fertila formen behåller namnet korallorangelav medan den orange, sterila 
formen blir en ny art med det vetenskapliga namnet C. coralliza (något nytt svenskt 
namn finns ännu inte). Därtill kan man nu också säkert säga att vedorangelaven som 
man tidigare hyst tvivel om också är genetiskt och utseendemässigt skild från både 
korallorangelaven och den nya arten C. coralliza. 
 
En konsekvens av undersökningen är att forskarvärlden fått omvärdera sin syn på 
arternas relativa vanlighet. Korallorangelav förekommer i hela Europa och kan leva 
på en mängd olika trädslag medan den nya arten C. coralliza inte alls är lika vanlig 
och verkar föredra mer specifika miljöer. Detta kan göra att den kräver 
bevarandeåtgärder av något slag för att kunna överleva i framtiden. Därtill har det 
visat sig att vedorangelaven, som man redan tidigare visste var ovanlig är betydligt 
sällsyntare än vad man tidigare trott, eftersom den på flera ställen blandats samman 
med korallorangelav. 


