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Kamouflage upptäckt! 
 

Att upptäcka en ny art är nog många biologers dröm. Det låter så stort att få vara med om 
något sådant. Men oftast är det något man råkar göra av en slump, eller för att man tittar lite 
noggrannare på någon liten skillnad än vad forskare gjort innan. Det var precis det som hände 
när jag gjorde mitt examensarbete där jag studerade släktskapet mellan olika sköldlavar 
(släktet Melanelixia), och det upptäcktes att det som oftast antogs vara en art faktiskt var två.  
 
Lavar är en grupp organismer som av de allra flesta är nära nog okänd, och som dessutom ofta 
är väldigt bra kamouflerade i sin omgivning. Det som är spännande med lavar är att de inte är 
en livsform, utan två. En lav är ett tätt samarbete mellan en svamp och en alg som lever i så 
kallad symbios, ett förhållande där båda gynnas av den andra. För att ta reda på hur lavar är 
släkt med varandra, dvs. hur deras systematik ser ut, har man tidigare bara kunnat använda sig 
av deras utseende. Men nu kan man med molekylära studier ta det ännu ett steg och även se 
hur deras genetik skiljer sig. Det man då tittar på är lav-svamparnas DNA. Att man inte 
använder sig av algerna beror på att många lavar har samma typ av alger och att vissa 
dessutom eller i stället har en fotosyntetiserande bakterie.  
 
En grupp lavar, som på svenska kallas sköldlavar efter sin runda form, ser ut som om det 
stänkts grön färg i olika nyanser på barken eller stenen där de växer. På engelska kallas 
gruppen för kamouflage-lavar för att de liknar soldaternas kamouflagemönster. En av arterna 
verkar trivas lika bra på sten som på bark, men har lite olika färg och utseende beroende på 
vilket underlag den hittas på. Den lite ljusare formen hittas oftast på bark och den mörkare 
oftast på sten, men man kan alltså också hitta dem på ”fel” underlag. Det har gjort att forskare 
länge har undrat om det handlar om en art eller två mycket väl kamouflerade. 
 
I denna studie, som är ett 10 veckors examensarbete, har jag studerat släktskapet mellan de 
två formerna av Melanelixia fuliginosa. Det har länge diskuterats hur nära släkt dessa två 
former är, om det handlar om variation inom samma art eller om två skilda arter. Syftet med 
mitt arbete har varit att klarlägga hur det faktiskt förhåller sig. För att kunna svara på det har 
jag använt både traditionella och moderna molekylärbiologiska metoder, dvs. att jag har tittat 
noga på hur de ser ut och skiljer sig från varandra både som man kan se det med blotta ögat 
och på DNA-nivå.  
 
I och med den här undersökningen kan vi visa att de två formerna av glänsande sköldlav är så 
pass olika genetiskt, och att det stämmer överens med utseendet, att de kan betraktas som 
skilda arter. Eftersom det redan finns namn för vardera formen så bildas inget nytt namn, men 
formerna får status som art i stället för som underart. Den ljusa formen som först och främst 
växer på bark kommer därför heta glänsande sköldlav (M. fuliginosa), och den mörka 
mestadels stenlevande formen blir M. glabratula (inget svenskt namn finns ännu för den).  
 
Det kan tyckas som en oväsentlig upptäckt, men för de som håller på med lavar gör det en 
skillnad. Nu måste man börja ta hänsyn till vardera artens vanlighet när man är ute i fält, då 
det kan visa sig att de var för sig inte är så vanliga som man tidigare trott, och inom 
systematiken har man kommit ett steg längre på vägen att klargöra hela gruppen sköldlavars 
släktskap.  
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A taxonomic revision of Melanelixia fuliginosa 

 
For a long time it has been discussed as to whether Melanelixia fuliginosa is one or two 
species; one darker, mainly saxicolous, and a lighter, mainly corticolous. To settle the 
question a morphometric and a molecular analysis was done. The morphometric analysis 
indicates a differentiation in all measured characters between the subspecies fuliginosa and 
glabratula. This is in full accordance with the molecular analysis of the nrITS DNA gene that 
reveals the same division. M. fuliginosa falls out in clades, which have good bootstrap 
support, corresponding with the subspecies fuliginosa and glabratula. Accordingly, subsp. 
fuliginosa and glabratula should be acknowledged as separate species, Melanelixia fuliginosa 
(Fr. ex Duby) O. Blanco et al. and Melanelixia glabratula Sandler & Arup. 
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