Maronea constans
Falsk kantlav
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Klass: Lecanoromycetes, Ordning: Umbilicariales, Familj: Fuscideaceae, Släkte: Maronea, Art: Maronea
constans - falsk kantlav (Nyl.) Hepp Synonymer:

Kännetecken
Falsk kantlav har en tunn, slät eller vårtig, ljusgrå till brungrå, oregelbundet sprucken bål. Apothecierna är sittande,
upp till 1,2 mm breda och förekommer rikligt. Disken är flat, brunsvart och kanten är tämligen tjock, slät och av
bålens färg. Sporerna är 1–2-celliga, ellipsoida och i varje sporsäck finns minst 50 sporer. Arten är till det yttre lik en
kantlav Lecanora, som dock skiljer sig genom att ha 8–16 sporer per sporsäck.

Utbredning och status
Falsk kantlav är endast känd från en lokal i Skåne med två fynd, 1871 och 1890. Arten inventerades 1987 och
återfanns då inte på sin gamla lokal. Arten är känd från Danmark och den är spridd i övriga Europa men har
försvunnit från stora områden. I övrigt är den rapporterad från Nordamerika, Tasmanien, Nya Zeeland och Japan.

Ekologi
Det enda fyndet gjordes på slät bark av bok, där den växte tillsammans med blemlav Phlyctis argena, glänsande
sköldlav Melanelia fuliginosa och blåslav Hypogymnia physodes. Närmare ekologisk information saknas dock. I
övriga Europa förekommer arten mest på slät lövträdsbark, framför allt på bok och olika fruktträd, någon gång även
på gran. Den föredrar tämligen ljusa och gärna näringsrika miljöer och förekommer t.ex. i fruktträdgårdar, parker,
ljusa skogar eller utmed landsvägar.

Hot
Trots omfattande eftersökningar i omgivningarna för det gamla fyndet har den falska kantlaven inte kunnat
återfinnas. Orsaken till försvinnandet är okänt. Arten kan ha förbisetts, men har troligen försvunnit. Inte heller har
nya lokaler hittats trots att ett otal till synes lämpliga träd undersökts.

Åtgärder
Om arten skulle återfinnas måste växtplatserna skyddas.
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