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Tolv forskare på jakt efter det 
okända livet runtom i Sverige
Här får 12 av de forskare som har stöd från Svenska artprojektet svara på tre frågor om sig själva 

och sina forskningsprojekt. Några har precis börjat, eller är i färd med att börja, medan andra 

hållit på i ett eller flera år.

1) Vad heter du, var jobbar du och vilket är ditt forskningsprojekt?

2) Hur väl kända är “dina” organismer, och varför är just de så intressanta?

3) Nämn några spännande resultat från ditt forskningsprojekt!

r i k a r d  s u n d i n

arter av svalor. Samtidigt vet vi att hos vissa grupper, 
t.ex. löss på stubbstjärtshöns och trogoner, har olika 
underarter av värdfågeln olika käklusarter, och ibland 
till och med olika käklussläkten. Vi har bara precis 
börjat försöka lista ut hur utbrednings mönstren hos 
olika grupper av käklöss ser ut, och hur de har for-
mats genom tiderna, och det finns många och stora 
mysterier kvar att lösa. Man vet aldrig riktigt vad man 

Daniel
1. Jag heter Daniel Gustafsson och har tidigare varit 
doktorand med stöd från Svenska artprojektet. Nu 
jobbar jag som postdoktor på University of Utah i 
Salt Lake City, USA. Mitt forskningsprojekt handlar 
om käklöss (Phthiraptera: Ischnocera) på fåglar, främst 
tättingar. Tonvikten ligger på Brueelia-komplexet, den 
mest artrika gruppen käklöss. Jag sammanställer också 
ett bredare material av käklöss från andra grupper av 
svenska fåglar, inklusive Erik Mjöbergs material från 
slutet av 1800-talet och början av 1900-talet samt 
eget material från 2007–2014.

2. Käklössen är en av de sämst kända insektsgrup-
perna. I Sverige är bara ca 250 arter kända, men det 
egentliga antalet är säkert mer än det dubbla. Käklöss 
som parasiterar tättingar, hackspettar, ugglor och 
vadarfåglar är särskilt dåligt kända. Det beror på att 
andelen parasiterade fåglar ofta är mycket liten, för 
tättingar ibland under en procent. Dessutom kan lus-
populationen på en fågel vara mycket liten. Oftast 
hittar jag på sin höjd en eller två löss per fågel. Art-
beskrivningarna är ofta dåliga, och artavgränsningar-
na baseras många gånger enbart på värdart, vilket i 
många fall har visat sig vara felaktigt. Det går t.ex. 
inte, vare sig morfologiskt eller genetiskt, att särskilja 
de löss som parasiterar Gamla världens drygt tjugo 

Daniel på fågelfångst vid Dumme Mosse, Jönköping. 
Foto: Heidi Campbell
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kommer hitta, inte ens i ett så pass välstuderat område 
som Europa.

3. I mitt doktorandprojekt hittade jag 83 nya arter 
för landet och ett par nya arter för vetenskapen. Ett 
annat mycket intressant resultat av min forskning är att 
det verkar finnas en koppling mellan förekomsten av 
käklöss på tättingar och värdarternas flyttningsmön-
ster. Långflyttande arter har i allmänhet käklöss mer 
sällan än stannfåglar och kortflyttande arter, men detta 
tycks variera lokalt också. Märkligt nog har lövsångare 
som häckar i fjällen oftare löss än de som häckar i 

Sydsverige, så valet av övervintringsplatser eller flytt-
vägar kan kanske påverka käkluspopulationerna och 
artsammansättningar.

Marko
1) Jag heter Marko Prous och jobbar på Sencken-
berg Deutsches Entomologisches Institut i Münche-
berg, Tyskland. Mitt forskningsprojekt handlar om 
växtstekel gruppen Nematinae. Inom projektet arbe-
tar även Stephan Blank, Erik Heibo, Andrew Liston, 
Andreas Taeger och Hege Vårdal.

Käklusarten Brueelia brachythorax från sidensvans. 
Foto: Daniel Gustafsson

Käklusarten Philopterus passerinus från sädesärla. 
Foto: Daniel Gustafsson

Forskargruppen STING 
(Swedish Taxonomy Initiative 
Nematinae Group), dock 
utan Stephan Blank, nedanför 
Dundret i Gällivare. Från 
vänster till höger: Hege Vårdal, 
Erik Heibo, Marko Prous, 
Andrew Liston och Andreas 
Taeger. Foto: Andreas Taeger
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2) Nematinae är en mycket artrik grupp, och sär-
skilt många arter finns i norra Skandinavien. Några 
arter är stora (över 10 mm) och färgstarka,  me dan 
and ra är små (ca 3 mm) och svarta, och  många finns 
i spannet däremellan. Artavgränsningar och taxo-
nomi är dåligt utredda, och inga tillförlitliga bestäm-
ningsnycklar finns. Fokus inom projektet är att för-
bätt ra klassifikationen, att få en aktuell bild av vilka 
arter som finns, av deras biologi och utbredning 
samt, sist men inte minst, att konstruera en illustrerad 
bestämningsnyckel till gruppen. 

3) Projektet har nu pågått i några år, och bland de 
spännande resultaten finns en ny klassifikation och en 
illustrerad nyckel till alla släkten som är under publi-
cering. Andra resultat är en ny art för vetenskapen 
inom släktet Nematinus och många nya arter för landet. 
Av de senare är några inhemska arter som förbisetts, 
t.ex. den nordliga, gallbildande arten Euura myrsiniti-
cola. Andra är införda och knutna till trädgårdsväxter, 
t.ex. Pristiphora angulata på Spiraea-buskar i trädgårdar. 
Ett mycket överraskande och svårtolkat fynd är före-
komsten av arten Pristiphora incisa på ölandstok Poten-
tilla fruticosa på Öland.

Maria 
1) Mitt namn är Maria Prieto Álvaro, och jag jobbar 
på Naturhistoriska riksmuseet. Mitt forskningsprojekt 
handlar om lavgruppen Lichinomycetes i Sverige. 
Matthias Schultz, en av världens främsta experter på 
gruppen, deltar också.

2) Lichinomycetes är en av de sämst kända lav-
grupperna i Norden, liksom i resten av världen. 
Arterna bildar gelatinösa lavsymbioser, oftast med 
blågröna bakterier, vilket gör att de kan fixera kväve 
från luften. Därför fyller de en viktig ekologisk funk-
tion, särskilt i störda eller extrema miljöer. Det finns 
relativt lite material insamlat, och det som finns är ofta 
mycket gammalt. Arternas ekologi och utbredning är 

Överst: En av de nya arter för landet som upptäckts 
inom projektet är Euura myrsiniticola Kopelke, 1991 
(syn. Pontania eller Eupontania myrsiniticola), som 
bildar galler på glansvide Salix myrsinites. I Sverige 
hittades arten första gången 2012. Norrbotten, Abisko 
nationalpark, ca 900 m ö.h., juli 2013. 
Foto: Andrew Liston
Nederst: En hane av Dineura pullior, även denna en 
ny art för Sverige, med glasbjörk som värdväxt. Abisko, 
Stordalen, 400 m.öh., juli 2012. Foto: Andreas Taeger

Maria på jakt efter Lichinomycetes på Hästholmen, vid 
Vätterns strand, augusti 2013. Foto: Annina Launis
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dåligt kända, och gruppen har inte kunnat bedömas 
för rödlistorna i de nordiska länderna. Arterna är ofta 
svåra att identifiera och artavgränsningarna osäkra. 
Släktet behöver redas ut taxonomiskt, och bestäm-
ningsnycklar måste konstrueras så att artbestämningen 
kan gå lättare i framtiden. 

3) Mycket material återstår att studera, men vi har 
redan funnit åtta nya arter för Sverige, varav några 
även är nya för Norden. Vi har också hittat några arter 
som kan vara nya för vetenskapen. Våra preliminära 
resultat visar dessutom att flera av släktena inte är 
naturliga, så vi kommer att behöva ändra släktesin-
delningen inom gruppen.

Ellen
1. Jag heter Ellen Larsson och arbetar på Göteborgs 
universitet. Mitt forskningsprojekt handlar om artdi-
versitet och fylogeni hos trådskivlingar, familjen Ino-
cybaceae.

2. Trådskivlingar är hattsvampar vars hatthud 
spricker upp och blottar underhuden, vilket gör att 
de ser trådiga ut. Arterna lever i symbios med träd, 
buskar eller örter och bildar ektomykorrhiza. De 
finns i alla ekosystem, men gruppen verkar vara mest 
artrik i störda miljöer, i arktiska/alpina områden samt 

Psorotichia schaereri är ett namn under vilket flera 
arter felaktigt har klumpats ihop. Hittills har vi hittat fyra 
Psorotichia-arter i Sverige, varav tre är nya för landet. 
Släktet är ett av de mest problematiska i gruppen, och 
molekylära och morfologiska studier pågår fortfarande för 
att räta ut alla frågetecken. 
Foto: Matthias Schultz

Inocybe leiocephala en fjällart som här växer med 
nätvide. Latnja, Abiskofjällen. Foto: Ellen Larsson

Ellen vid Gistuskaidi i norra Finland. 
Foto: Cathy Cripps
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i sand- och alvarmarker. Det finns också arter som 
är beroende av skogar med lång kontinuitet, hög 
näringsstatus och kalkpåverkan. Makroskopiskt är de 
ganska lika, och tidigare fördes de till ett enda släkte, 
Inocybe. Tittar man på små karaktärer i mikroskopet 
ser de däremot mycket olika ut. Sporerna kan vara 
taggiga, knöliga, bönformiga eller mandelformiga. 
Även cystiderna (som finns i skivorna) varierar, från 
tunnväggiga och klubbformiga till tjockväggiga och 
inkrusterade. Den stora variationen i morfologiska 
karaktärer, livsstrategi och förekomst har gjort att 
jag fastnat för gruppen. Hur många arter har vi, och 
var finns de? Hur är arterna släkt med varandra? Har 
knölsporighet uppkommit flera gånger, och förekom-
mer dessa arter främst i vissa miljöer?

3. Under den tid jag arbetat med gruppen har an-
talet kända arter i Sverige mer än fördubblats; idag är 
ungefär 200 arter kända. Molekylära data bekräftar att 
det finns många fler arter att identifiera och beskriva, 
arter som både är nya för Sverige och för vetenskapen. 
Släktskapsanalyser visar att trådskivlingarna represen-
terar en egen familj med sju släkten. Tre av släktena, 
som är artrika, har ännu inte formellt beskrivits, så här 
finns mycket taxonomiskt arbete kvar att göra!

Ibai
1. Jag heter Ibai Olariaga Ibarguren och jobbar på 
Naturhistoriska riksmuseet. Mitt forskningspro-
jekt handlar om en grupp basidiesvampar som heter 
Typhu laceae. På svenska kallas de trådklubbor. Pro-
jektet drivs i samarbete med tre andra mykologer 
(Karen Hansen, Thomas Læssøe & Jens H. Petersen). 

2. Trådklubborna är dåligt kända i Sverige, trots att 
gruppen är artrik i alpina och boreala områden. De 
trivs i fuktiga miljöer och vid relativt låga temperatur-
er. Några arter är kända växtskadegörare (orsakar s.k. 

snömögel), men de flesta är nedbrytare. Fruktkrop-
parna växer ofta ut från en hård, mörk vävnadsknöl 
– ett så kallat sklerotium. De är mycket små, trådlika 
och ganska kortlivade, vilket har bidragit till att grup-
pen är så dåligt känd. Jag misstänker att det finns mer 
än 50 arter i Sverige, men när projektet startade var 

En obeskriven, liten men iögonfallande, rosa art av släktet 
Typhula. Den hade växt ut från ett sklerotium på ett 
starrblad vid Syterbäcken i Vindelfjällens naturreservat. 
Arten påträffades i Frankrike för 40 år sedan men 
bestämdes då felaktigt till Typhula capitata, en art som 
saknar sklerotium och inte är rosa. 
Foto: Ibai Olariaga Ibarguren

Ibai på jakt efter trådklubbor i Bjurälvens naturreservat, 
Jämtland. Foto: Ibai Olariaga Ibarguren
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endast 37 arter kända, och bara tio av dem hade fler 
än fem kända fynd i landet. 

3. Projektet har precis börjat, men det finns ett 
ganska omfattande insamlat material som grund 
för studierna, och redan i detta material har nio för 
Sverige nya arter upptäckts. Under en insamlings-
resa till Vindelfjällens och Bjurälvens naturreservat 
i norra Sverige hittades 23 arter, varav flera endast 
hade påträffats vid enstaka tillfällen i landet. Vi hittade 
också material av fyra obeskrivna arter, bland annat en 
som växer på starr och en som växer på skogsfräken.

Jeanette
1. Jag heter Jeanette Stålstedt och jobbar på Naturhis-
toriska riksmuseet och Stockholms universitet. Mitt 
doktorandprojekt handlar om en grupp kvalster som 
kallas Parasitengonina. I gruppen ingår sammetskvals-
ter, löpkvalster och vattenkvalster. Handledare är Jo-
hannes Bergsten och Joanna Makol.

2. Det finns kanske en miljon kvalsterarter i 
världen, men bara ca 50 000 arter är beskrivna. Min 
grupp kallas ibland för ”kvalstervärldens fjärilar” 
efter som de är färgstarka och större än andra kvalster. 
De flesta är intensivt röda, men det finns även gula, 
lila, gröna, bruna och blå arter. Majoriteten är rov-
djur som vuxna, medan de parasiterar på leddjur som 
larver. Vuxna och larver har ofta beskrivits under olika 
artnamn. Vattenkvalster lever i sötvatten och tros bland 

annat kunna hålla nere myggpopulationer. Sammets- 
och löpkvalster hittas under eller på markytan, gärna 
i närheten av vatten. Innan jag började studien var 
omkring 250 svenska arter kända.

3. Jag har inventerat frilevande, vuxna kvalster 
runtom i Sverige och studerat parasiterande larver 
insamlade inom Svenska malaisefälleprojektet. Mina 
studier har lett till att vi idag känner till 300 arter, 
men det verkliga antalet är säkert större, kanske kring 
350. Med hjälp av DNA och morfologi har jag visat 
att ett antal vattenkvalstertaxa, vilka tidigare beskrivits 
som former av en art, egentligen är egna arter. Hos 
sammets- och löpkvalster är separata artbeskrivningar 
på larver och vuxna en utmaning. Matchning med 
DNA har visat sig vara ett bra alternativ till uppföd-
ning, som är tidskrävande. Larver och vuxna inom 
släktet Erythraeus kunde matchas i fyra fall. Eftersom 
de vuxna beskrevs först blir deras namn de giltiga, 
medan larvernas namn blir synonymer. Nästa steg är 
en molekylär släktskapsanalys och en rapport över 
den svenska faunan.

Jeanette Stålstedt (till höger i bild) och fältassistent Rasmus 
Hovmöller (till vänster) under en lyckad fältresa i södra och 
mellersta Sverige 2013. Foto: Magdalena Felska

Den starkt röda färgen och täta hårbeklädnaden har 
gett upphov till gruppnamnet ”sammetskvalster”. 
Trombidium sp. i Småland. Foto: Rasmus Hovmöller
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Christer
1. Jag heter Christer Hansson och jobbar på Biologiska 
museet vid Lunds universitet. Mitt forskningsprojekt 
handlar om klassificering av finglanssteklar (familjen 
Eulophidae) med fokus på att utforska den svenska 
faunan av släktena Tetrastichus och Quadrastichus.

2. Släktena jag studerar hör till Tetrastichinae, den 
underfamilj bland finglanssteklarna som är minst känd. 
Arterna är små, 1–2 mm långa, och de är parasitsteklar 
- vilket innebär att de utvecklas i juvenila stadier av 
andra insekter. Quadrastichus-arterna parasiterar gall-
myggor, medan arterna i släktet Tetrastichus parasiterar 
en mängd andra insektgrupper. Den svenska faunan 
av Tetrastichus omfattade vid projektets början 11  arter 
(av totalt 42 arter i Europa), och av Quadrastichus fanns 
det fem svenska arter (22 i Europa). Utbredning en 
av andra arter inom familjen inkluderar ofta stora 
delar av Europa, och eftersom endast ca 25 % av de 
euro peiska arterna av dessa två släkten är kända från 
Sverige finns antagligen mycket nytt att upptäcka här. 
Klassifikationen och artavgränsningarna inom släkte-
na är dåligt undersökt och helt baserad på morfolo-
giska karaktärer. Med en kombination av molekylära 

och morfologiska data finns goda chanser att förbättra 
klassificeringen och kunskapen om släktena i Sverige 
samt upptäcka arter nya för vetenskapen.

3. 2014 är projektets första år, och fokus har legat 
på att samla in färskt material för extrahering av 
DNA från exemplar som sedan kommer att användas 
för morfologiska analyser. Flera hundra prover från 
Svenska malaisefälleprojektet har gåtts igenom, och 
även slaghåvning under året har gett ett stort antal 
prover som håller på att sorteras. Sedan tidigare hade 
jag material av Tetrastichus från Skåne, som nu skickats 
in för DNA-analys. Resultatet visar 21 grupperingar, 
som kan motsvara arter. Eftersom endast 11 arter är 
kända från Sverige är redan detta ett stort steg framåt. 
Materialet från malaisefälleprojektet, som kommer 
från hela Sverige, återstår att analysera. Till detta kom-
mer också det färska slaghåvsmaterialet. Jag ser fram 
emot en spännande tid under de två återstående åren 
i projektet!

Julia
1) Jag heter Julia Stigenberg och jobbar som post-
doktoral forskare på Naturhistoriska riksmuseet i 
Stockholm. Mitt forskningsprojekt handlar om taxo-
nomin och systematiken inom parasitstekelgruppen 
Euphorinae, skalbaggsparasitsteklar.

Christer (t.v.) tillsammans med John Noyes på La Selva 
forskningsstation i Costa Rica. Foto: Mary Noyes

En hona tillhörande en hittills oidentifierad art av släktet 
Tetrastichus. Exemplaret är extraherat på DNA och klart 
för morfologisk analys. Foto: Stefan Schmidt
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Julia på väg till Stora Karlsö. Foto: Nicklas Eklund

2) Det finns mycket okänt bland mina steklar! 
Många arter återstår att upptäcka och reda ut. Det 
finns också några få som är ganska väl kända, efter-
som de används vid biologisk bekämpning av specifi-
ka skadedjur. Det som fascinerar mig är deras varia-
tionsrika utseende, som ger glimtar av hur skilda 
levnadsstrategier de har. Alla spännande strukturer har 
ju någon mening, men vilken?!

3) Att hitta nya arter är alltid kul! Mitt postdok-
torala projekt har precis börjat, men i mitt tidigare 
forskningsprojekt som doktorand beskrev jag åtta för 
vetenskapen nya arter och kartlade släktskapet inom 
gruppen. Några släkten tillkom, medan andra släkten 
inte visade sig hålla. I det nya projektet hoppas jag 
hitta fler nya arter och kunna bidra till att dessa fasci-
nerande djur blir betydligt bättre kända.

Tobias
1. Jag heter Tobias 
Kånneby och job-
bar på Naturhistoriska 
riksmuseet. Mitt forsk-
ningsprojekt handlar 
om marina bukhårs-
djur (Gastrotricha) i 
Sverige; samma grupp 
som jag studerade un-
der mitt doktorand-
projekt, som också 
stöddes av Svenska art-
projektet.

2.  Bukhårsdjur 
är en relativt okänd 
och dåligt utforskad 
grupp av  mycket 
små, akvatiska rygg-
radslösa djur. Man 
känner till ca 800 
arter, varav 94 är 
kända från Sverige. 
På  grund av djurens 
 ringa storlek och 
mjuka kropp är de 
svåra att  hitta och 
studera. För att iden-
tifiera dem måste 
man jobba med le-
vande  material, vilket 
kan vara knivigt! 
Bukhårs djur är in-
tressanta ur ett evo-
lutionärt perspek tiv, 
 eftersom de fram-
gångsrikt koloniserat 
både limniska och 
marina miljöer. De 
anses vara en ”primi-
tiv” grupp av ”mas-
kar” och kan därför 

ge insikter om den 
tidiga evolutionen hos 
flercelliga organismer. 

Proclithrophorus sp., sedd från sidan. De stora 
mandiblerna, som är unika för arten, är troligtvis till för att 
hålla fast i värddjuret under äggläggning.
Foto: Julia Stigenberg

Tobias Kånneby. 
Foto: Veronica Lundgren

Halichaetonotus sp., samlad 
i Åhus vid skånska östkusten. 
Foto: Tobias Kånneby



fauna&flora56

3. Mitt projekt som behandlar brackvattenslevande 
och marina bukhårsdjur startar nu under hösten 2014. 
I mitt doktorandprojekt, som började 2007, arbetade 
jag främst med bukhårsdjur i sötvattensmiljöer. Det 
nya projektet kommer att bygga vidare på frågeställ-
ningar och resultat från det arbetet. Forskningen kom-
mer främst att behandla taxonomin hos de svenska 
arterna, kryptisk artbildning, spridning mellan marina 
och limniska miljöer samt släktskapet inom gruppen. 
Jag hoppas att min forskning både kan hjälpa till att 
stabilisera taxonomin och bidra till en robust hypotes 
om var bukhårsdjuren hör hemma i livets träd. 

Karen
1. Jag heter Karen Hansen och jobbar på Naturhis-
toriska riksmuseet. Mitt forskningsprojekt kartlägger 
och utforskar skålsvamparna (klass Pezizomycetes), en 
grupp sporsäckssvampar. Tre postdoktorala forskare, 
Ibai Olariaga Ibarguren, Xianghua Wang och Juan 
Santos har också deltagit i projektet.

2. Skålsvamparna är dåligt kända i Sverige liksom 
i resten av världen. De flesta arterna är nedbrytare, 
många bildar ektomykorrhiza och några få är para-
siter. De finns i många olika miljöer, man hittar ofta 
deras fruktkroppar (som varierar mycket i storlek 
och färg) på jord, ruttnande trä eller blad, på spillning 
eller på levande mossor. Många skålsvampar föredrar 
kalkhaltig jord, och de finns ofta i naturligt störda 
miljöer. På senare år har man till och med funnit arter 

Karen Hansen samlar in skålsvampen Ramsbottomia 
asperior vid Kallsjön i Jämtland. Foto Juan Santos

”Geopyxis delectans”, som beskrevs av Starbäck 1898 
som Humaria delectans, har nu återupptäckts i Sverige: 
i Södermanland och Norrbotten. Här växer den på en 
brandfläck vid kalkbrottet i Stora Vika, Sorunda socken i 
Södermanland. Foto: Karen Hansen

En art av stjärnskål (Geopora sp.), Brandsfjället, 
Vindelfjällens naturreservat, Lappland. 
Foto: Karen Hansen

Ramsbottomia asperior, Kallsjön, Jämtland. 
Foto: Juan Santos
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som lever inne i levande vävnad av växter, mossor 
och lavar.

3. Hittills har vi hittat 72 nya arter för Sverige, 14 
nya för Norden och 21 nya för vetenskapen. Vi håller 
på att revidera två släkten, stjärnskålar Geopora och 
stybbskålar Geopyxis. Tidigare var bara en Geopyxis- 
art känd från Sverige: Geopyxis carbonaria, som växer 
på bränd jord. Revisionen har visat att det finns ytter-
ligare tre arter i landet. Två av dessa, ”G. delectans” och 
G. majalis, är beskrivna från Upp land men har fallit i 
glömska. Stjärnskålar Geopora bildar ektomykor rhiza, 
och fruktkropparna bildas under jordytan. De sprick-
er sedan upp så att sporlagret exponeras vid ytan, men 
de är oftast fortfarande nedsänkta. Några arter förblir, 
likt tryfflar, helt underjordiska. I detta släkte var tidi-
gare bara två arter kända i Sverige, men våra prelimi-
nära resultat, som bygger på molekylära studier av 
flera gener, tyder på att det finns hela sexton!

Mathias
1. Jag heter Mathias Jaschhof och jobbar på Station 
Linné i Ölands Skogsby. Mitt forskningsprojekt hand-

lar om gallmyggor; en grupp mycket små myggor, un-
gefär så stora som spetsen på en blyertspenna.

2. Gallmyggorna är antagligen en av de artrikaste 
familjerna bland tvåvingarna, både i Sverige och på 
andra håll i världen. Att studera deras taxonomi är ett 
fascinerande pionjärarbete som hela tiden bjuder på 
nya insikter. Jag måste själv bygga verktyg för att iden-
tifiera arterna och hittar väldigt många arter som är 
nya både för Sverige och för vetenskapen.

3. Hittills har jag, inom detta och två tidigare 
forskningsprojekt för Svenska artprojektet, beskrivit 
ungefär 100 för vetenskapen nya arter från Sverige. 
En av dem är Aprionus victoriae, som fått sitt namn för 
att hedra Svenska artprojektets beskyddarinna, Kron-
prinsessan Victoria. I mitt nya projekt som började i 
år har jag upptäckt att ett släkte av predatorer, Lesto-
diplosis, är vanligt förekommande i Sverige. Hittills har 
jag hittat 49 arter, varav 48 är nya för Sverige! 

Mikroskopbild av det andra fyndet från Sverige av 
Aprionus victoriae (Sånfjällets nationalpark, juli 2010). 
Foto: Mathias Jaschhof

Mathias i fält på Öland, juni 2014. Foto: Catrin Jaschhof
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Ulf
1. Jag heter Ulf Arup och jobbar vid Biologiska muse-
et vid Lunds universitet. Mitt forskningsprojekt hand-
lar om taxonomiska problem inom lavsläktet Lecanora 
i Norden.

Ulf Arup. Foto: Patrik Frödén

flera arter. En av anledningarna till att man hittills inte 
förstått att flera av arterna var heterogena kan vara 
att vanliga arter tenderar att samlas in ganska sällan. 
En annan anledning till att många hittills oupptäckta 
arter finns i släktet är den svårbegripliga morfologiska 
variationen. En tredje anledning är att stor förvirring 
rått vad gäller namnsättningen för vissa av arterna, och 
att de referensexemplar (typexemplar) som undersökts 
när arterna beskrivits och fått sina namn ofta saknas.

3. Det är fascinerande att upptäcka att så många 
ganska vanliga arter mitt ibland oss, t.ex. växande på 
cement och kalksten som ingår i olika byggnader, vid 
närmare granskning visar sig innefatta flera olika arter! 
Ibland är de arter som ingår inte ens varandras när-
maste släktingar, trots likheterna i utseende. Det gäller 
t.ex. artkomplexet veckad kalkkantlav Lecanora crenu-
lata, som känns igen på sin hackiga fruktkroppskant 
(se bild). Under mina fältresor har jag också hittat ar-
ter som inte alls tycks vara kända tidigare, men inte 
för att de blandats ihop med andra arter. Det gäller 
t.ex. en art som växer vid åar och älvar i Sverige (se 
bild) och en annan art som jag påträffade på ett stort 
stenblock i Norge. n

Rikard Sundin
Forskningssekreterare, Svenska artprojektet.
E-post: rikard.sundin@slu.se

Veckad kantlav Lecanora crenulata är en vanlig art som 
visat sig egentligen innefatta flera arter. Foto: Ulf Arup

En obeskriven Lecanora-art känd från Gästrikland, 
Hälsingland och Jämtland i Sverige och från Finnmark i 
Norge. Foto: Ulf Arup

2. Projektet syftar till att reda ut taxonomin hos 
några besvärliga artgrupper inom släktet kantlavar Le-
canora. Släktet är välkänt och innehåller flera mycket 
vanliga arter, men många av dessa har visat sig bestå av 
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