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Fig. 3. I labbet fick deltagarna tillfälle att studera lavar i mikroskop och stereoluppar. 
Foto: M. Westberg.

Lunglavens mikroklimat i Jasmund
Nationalpark på Rügen

gare lyckades tyvärr aldrig ta sig fram 
till Uppsala. Efter Mikael berättade 
Jan Henriksson om återinventeringar 
av ringlav Evernia divaricata och 
trådbrosklav Ramalina thrausta på 
Gotland. Dessvärre har den senare gått 
tillbaka mycket kraftigt medan ringlav 
håller stången ganska väl. Därefter var 
det dags för Göran igen som berättade 
om intressanta inventeringar av till 
synes triviala skogar i Uppland där de 
trots allt har hittat flera spännande arter, 
kanske t.o.m. en ny art för Sverige. 
Ännu ett exempel på att de flesta nog-

grannare inventeringar, oavsett miljö 
och geografiskt läge gör intressanta 
fynd vilket naturligtvis visar att den 
svenska lavfloran fortfarande är mycket 
otillräckligt undersökt. Resten av dagen 
fortsatte vi med materialstudier (Fig. 3). 
Vid tre-tiden på eftermiddagen började 
vi packa ihop och samla oss för en ny 
arbetsvecka. 

Ett stort tack till alla som kom, höll 
föredrag och tog med sig spännande 
material till workshopen.

Arne Thell, Lunds universitet, Biologiska museet, Box 117, 22100 Lund. E-post: 
arne.thell@biol.lu.se

Ulf Schiefelbein, Blücherstraße 71, 18055 Rostock, Tyskland
Ingolf Stodian, Nationalparkamt Vorpommern, Außenstelle Nationalpark Jasmund, 

Stubbenkammer 2a, 18546 Sassnitz, Tyskland
Ingvar Kärnefelt, Lunds universitet, Biologiska museet, Box 117, 22100 Lund

Vi har tidigare tagit del av flera olika inventeringar av lunglaven i 
södra Sverige. Nu har projket gått in i en ny fas och man vill nu 
föröska förstå mikroklimatet vid förekomster av lunglaven. Läs 
om hur man vill gå till väga.

Lunglavens Lobaria pulmonaria nuva-
rande utbredning i sydvästra Östersjö-
regionen har nyligen undersökts med 
kommentarer om ekologi och val av 
substrat hos arten (Schiefelbein et al. 
2016, 2017, Schiefelbein & Thell 2018, 
Thell & Schiefelbein 2018). Resulta-
ten summerar tre somrars fältarbete 
där gamla och nya lunglavslokaler i 
sydvästra Östersjöområdet undersökts 
och där även en del nyetbleringar har 
konstaterats. För att få en bild av den 
historiska utbredningen har vi studerat 
litteratur och material i herbarier samt 
hämtat uppgifter från Artportalen, 
www.artportalen.se. Såväl historiska 
som nutida lokaler har återbesökts. Ett 
antal ekologiska parametrar har stude-

rats och epifytfloran i övrigt har doku-
menterats. Undersökningen är en del 
av en stor europeisk undersökning där 
Christof Scheidegger i Birmensdorf, 
Schweiz, utför populationsgenetiska 
undersökningar och en doktorand i 
Greifswald, Maria Grimm, utför me-
taproteomanalys för att få en bild av 
artens fylogeografi. 

Lunglaven har försvunnit från stora 
delar av sitt tidigare utbredningsområde 
i det sydvästra Östersjöområdet och är 
numera helt försvunnen från sydvästra 
Skåne, Själland, de danska öarna och 
Mecklenburg-Vorpommerns fastland. 
Lunglaven förekommer numera mest 
i spektakulära områden, gärna i ber-
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Fig. 1. Tre bålar av Lobaria pulmonaria i Nationalpark Jasmund 11 april 2019. Allde-
les nedanför sitter klimatmätaren som kontinuerligt läser av temperatur, ljus, lufttryck 
och luftfuktighet. Även bålarnas tillväxt kommer att dokumenteras med hjälp av regel-
bunden fotografering. Foto: A. Thell.

Fig. 2. Asporangelav Gyalolechia flavorubescens har i Nationalpark Jasmund sin 
enda lokal i Tyskland. Foto: A. Thell.

gig terräng med stabil miljö som i 
stort sett undantagits från skogsbruk. 
Lunglaven är känslig för luftförore-
ningar och plötsliga förändringar i 
landskapet. Ändå finns den ibland 
i starkt eutrofierade områden, t.ex. 
nära gödslade åkrar, som vid Pobüller 
Bauernwald och Handewitter Forst 
vid Flensburg, där lavfloran i övrigt är 
utarmad. På dessa två platser kan man 
förklara förekomsten av lunglav med 
den rikliga nederbörden, som gynnar 
arten. Lunglaven finns däremot även 
på torra platser som till synes borde 
vara olämpliga för lunglav, t.ex. på en 

ås i öppet landskap vid Johannishus i 
Blekinge och i slyskog vid Mortorp 
nära Kalmar i sydvästligaste Småland. 
På den senare lokalen verkar det till 
och med kunna handla om nyetablering 
(Thell & Schiefelbein 2018).

För att bättre förstå lunglavens habitat-
krav skulle vi vilja mäta och jämföra 
fyra mikroklimatiska parametrar på 
tre väldigt olika lunglavslokaler med 
hjälp av klimatloggar. Undersökningen 
planeras pågå under tre år för att 
fastställa vad som skiljer och förenar 
mikroklimatet på lokalerna. Parame-

trarna vi valt ut att undersöka är: 1. 
temperatur, 2. ljus, 3. lufttryck, och 4. 
luftfuktighet. På lokalen kommer även 
lavens tillväxt att dokumenteras med 
hjälp av regelbunden fotografering. Två 
klimatloggar har hittills köpts in för 
att användas på en nyupptäckt lokal i 
nationalparken Jasmund på Rügen. Den 
ena sattes upp vid lavbålarna 11 april 
2019 (Fig. 1). Byte av klimatloggar, 
avläsning och fotografering kommer 
att skötas av personal från nationalpar-
ken i samarbete med Ulf Schiefelbein. 
För att undersökningen ska bli ännu 
intressantare skulle mätningar på yt-
terligare två lokaler behövas som en 

jämförelse och helst – åtminstone pe-
riodvis – samtidigt. Tilltänkta lokaler 
är en typisk lunglavslokal i Söderåsens 
nationalpark och en i öppen miljö, till 
exempel den på Johanneshus åsar i 
Blekinge, där mätningar är planerade 
från och med 2020. 

Klimatloggen på Rügen placerades 
ut 25 april. Lunglaven var i gott skick 
och det verkar som om bålarna är 
ganska unga varför det inte handlar 
om samma förekomst som Sandstede 
(1903: 124) rapporterade. Området be-
söks av 600 000 turister årligen varför 
klimatloggen gömdes bakom en stock 
för att inte synas från promenadstråket. 
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Vi passade även på att som hastigast 
bekanta oss med lavfloran i nationalpar-
ken där ytterligare en sällsynt art, asp-
orangelav, Gyalolechia flavorubescens 
observerades, den enda förekomsten i 
Tyskland (Fig. 2).

Det speciella namnet Königsstuhl kan 
syfta till en gammal legend som säger 
att när en ny kung valts skulle han 
bestiga klippan och vila på den spekta-
kulära topp-platån, en Königsstuhl. En 
alternativ anekdot handlar om när Karl 
XII härjade i området 1715. Han skall 
då ha dirigerat ett mindre sjöslag mel-
lan danskar och svenskar från platån. 
Den utdragna bataljen gjorde emellertid 
kungen så uttröttad att han behövde vila 

vid just Königstuhl, en stol för en kung. 
Promenadvägen ut på platån blir allt 
smalare på grund av ras. Då hela klip-
pan är hotad måste den ersättas med en 
ramp som planeras bli färdig inom de 
närmaste åren. Uppförandet av rampen 
diskuterades av de fyra rapportörerna 
som delvis hade olika uppfattningar 
om den bör byggas eller ej. Det kom-
mer att innebära omfattande ingrepp 
i nationalparken. Viktoriasicht är en 
utsiktsplats med spektakulär vy mot 
Königsstuhl (Fig. 3). Platsen fick sitt 
namn efter att kung Wilhem av Preus-
sen och kronprinsessan Viktoria, gift 
med Wilhelms son Friedrich, gjort ett 
besök där år 1865.
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