Poeltinula interjecta
Falsk klotterlav
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Klass: Lecanoromycetes, Ordning: Rhizocarpales, Familj: Rhizocarpaceae, Släkte: Poeltinula, Art: Poeltinula
interjecta - falsk klotterlav (Leight.) Hafellner Synonymer: Encephalographa interjecta (Leight.) Th.Fr., Melaspilea
interjecta (Leight.) A.L.Sm.

Kännetecken
Falsk klotterlav har en mycket tunn, grå- eller brunaktig bål. Apothecier är långsmala, svarta, enkla eller grenade
med smal, svart disk påminnande om som en skåra, 0,4–1,0 × 0,2–0,3 mm. Kanten är tjock och svart. Ibland bildar
ett apothecium flera långsmala diskar med kanter emellan, varvid apotheciet kan likna ett ”nystan” av kanter och
diskar. Sporerna är 2-celliga, ”toffelformade”, färglösa eller med åldern bruna.

Utbredning och status
Arten är känd från tre lokaler i landet, en i Skåne (1871) och två i Värmland (1953, 1961). Det är osäkert om arten
finns kvar i landet. Den skånska lokalen är dåligt angiven och det finns gott om till synes lämpliga lokaler i området,
där arten skulle kunna finnas kvar. Den är eftersökt i Värmland men utan att återfinnas. Den är dock svårinventerad
då den är lätt förbisedd och ekologin är dåligt känd. Utanför Sverige är arten också känd från ett fåtal lokaler i Wales
och Skottland.

Ekologi
Arten växer på fuktig silikatsten, men närmare ekologiska uppgifter saknas för de svenska fynden. Den ena av
lokalerna är vid vatten. I Wales och Skottland förekommer arten på vertikala ytor av skiffer och glimmerskiffer.

Hot
Det är svårt att uttala sig om hoten när ekologin är dåligt känd, men ett tänkbart hot skulle kunna vara förändringar
av fuktigheten på lokalerna, t.ex. genom gallring av omkringliggande skog.

Åtgärder
Arten bör ytterligare eftersökas på den skånska lokalen och på andra tänkbara lokaler.
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