Liten havstulpanlav

Information om hotade arter

Thelotrema suecicum

Liten havstulpanlav är en av landets allra sällsyntaste lavar och klassas som
starkt hotad på den svenska rödlistan. Det är en skorplav som huvudsakligen
lever på slät bark av hassel intill bergsbranter, raviner och i andra fuktiga skogsmiljöer. Den är mycket lik den vanliga havstulpanlaven (som växer på liknande
lokaler men inte är lika sällsynt). Liten havstulpanlav är känd från åtta ställen i
Sverige, men finns bara kvar på sex av dessa. En av dessa lokaler finns på
Gotska Sandön. Det finns dock gott om fuktiga marker med hassel även på det
gotländska fastlandet där arten skulle kunna finnas. Tillsammans med liten
havstulpanlav växer det ofta ett stort antal andra rödlistade lavar.
Så här vill vi gynna arten!

Hot
Det största hotet mot liten havstulpanlav är att
områden med arten kalavverkas. Även om hasseln
står kvar kan miljön förändras så kraftigt att laven
inte klarar sig. På Gotska Sandön är inte detta något
hot då ön är skyddad som nationalpark, men däremot kan det vara ett hot mot eventuellt oupptäckta
lokaler på Gotland. På sikt skulle områden med
hassel och ädellövskog behöva öka i de svenska
skogarna.

Mindre röjningar på Gotska Sandön ska göras de
närmaste åren.
På övriga Gotland är det viktigt att spara områden
med hassel och ädellövträd. Det är områden som
dels kan hysa oupptäckta förekomster av liten havstulpanlav, men också kan vara områden dit arten kan
sprida sig i framtiden. Det finns även många andra
sällsynta lavar i sådana marker.

På Gotska Sandön har vi inventerat laven och den
visade sig förekomma ganska rikligt på minst 30
olika buskar. Det innebär att Gotska Sandön hyser
tre fjärdedelar av den kända svenska populationen.
Ett hot är att idegranen breder ut sig kraftigt i området och på sikt kan tränga ut hasseln.

Stora Idmoren på Gotska Sandön. På hassel i området finns liten havstulpanlav, men hasseln lever en
tynande tillvaro mellan idegranarna.

Vad är ett åtgärdsprogram?
Åtgärdsprogram tas för närvarande fram för en mängd hotade arter som behöver särskilda åtgärder
för att kunna bevaras för framtiden. Åtgärdsprogrammet för liten havstulpanlav har tagits fram av
länsstyrelsen på Gotland, som också ansvarar för att åtgärderna utförs. Programmet finns att ladda
ner på naturvårdsverkets hemsida, www.naturvardsverket.se.
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