Bacidia laurocerasi
Granlundlav
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Klass: Lecanoromycetes, Ordning: Lecanorales, Familj: Ramalinaceae, Släkte: Bacidia (lundlavar), Art:
Bacidia laurocerasi - granlundlav (Delise ex Duby) Zahlbr. Synonymer: Patellaria laurocerasi Delise ex Duby,
Bacidia subacerina Vain., Bacidia atrogrisea (Delise ex Hepp) Körb., Bacidia acerina sensu Th.Fr., Malme, etc.,
Bacidia violacea (Arnold) Arnold

Kännetecken
Granlundlav har en oftast tunn, slät eller sprucken till något vårtig, blekt grå, grå, gulgrå till grågrön bål. Apothecier är
mörkt rödbruna till rödsvarta eller svarta, 0,4–1 mm breda, plana till välvda, med en glänsande ofta något ljusare
kant. Apotheciekanten har i tvärsnitt olika bruna toner eller är färglös och kristaller saknas. Hymeniet är upptill blekt
gråbrunt till mörkbrunt (mörkbruna delar K+ rödvioletta) och hypotheciet är gulaktigt. Sporerna är nålformiga, böjda
till skruvformade (sigmoida), 8–17-celliga vid mognad och 35–80 × 2,5–4 µm.

Utbredning och status
Endast tre aktuella fynd, ett vardera i Blekinge, Hälsingland och Ångermanland. Det finns även några äldre
obekräftade uppgifter från södra och mellersta Sverige. Arten har sannolikt minskat kraftigt och var även ett tag
ansedd som försvunnen från landet. Utanför Sverige finns arten sällsynt i Norge, Finland samt i Danmark där den är
rödlistad. Den är vanlig på Brittiska öarna, men sällsynt i andra delar av Europa, och Nordamerika.

Ekologi
De nutida förekomsterna är från en gammal bok i en bokskog med lång kontinuitet (Blekinge), en lind (Hälsingland)
och en gammal sälg i en sydbrant (Ångermanland). De gamla förekomsterna var på olika lövträd, t.ex. asp, bok och
hassel, men även på gran. Arten förekom både i lövskog, blandskog och granskog.

Hot
Uppenbarligen saknar samtliga lokaler skydd och hotas därför av exploatering och skogsbruk.

Åtgärder
Samtliga lokaler måste skyddas.
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