Physconia detersa
Nordlig dagglav
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Klass: Lecanoromycetes, Ordning: Caliciales, Familj: Physciaceae, Släkte: Physconia (dagglavar), Art:
Physconia detersa - nordlig dagglav (Nyl.) Poelt Synonymer: Physcia detersa Nyl.) Nyl., Physcia leucoleiptes
(Tuck.) Lettau

Kännetecken
Nordlig dagglav är en bladlav som blir upp till 6-8 cm i diameter och har 2-5 mm breda lober. Ovansidan är brun till
brunaktigt grå, beroende på fuktigheten, och ofta något glänsande. Lobändarna är vanligtvis tydligt vitaktigt pruinösa.
Utmed lobkanterna finns blåvita kantsoral. Undersidan av bålen är svart med mörka borstformade rhiziner.
Apothecier är sällsynta. Märgen är vit och reagerar K-. Lavsubstanser saknas. Gulkantand dagglav Physconia
enteroxantha är lik men den har matt bål, gulaktiga soral, märgen är gul och reagerar K+ gul.

Utbredning och status
Nordlig dagglav är sällsynt och har en tydlig nordlig och kontinental utbredning i Sverige. Den förekommer från norra
Värmland och Dalarna och upp till Lule lappmark. Huvudsakligen finns de kända lokalerna från Härjedalen till
Norrbotten (Artportalen 2016). Nordlig dagglav är inte känd från Danmark men förekommer i Norge där den är
rödlistad (Nära hotad NT, Timdal m.fl. 2015) och Finland där den är rödlistad (Nära hotad NT, Jääskeläinen m.fl.
2010). Världsutbredningen omfattar boreala och tempererade delar av Europa och Nordamerika samt Asien (Sibirien,
Urbanavichus & Andreev 2010).

Ekologi
Nordlig dagglav växer huvudsakligen på sten men vid enstaka tillfällen är den barkväxande (Moberg 2002). De allra
flesta kända förekomsterna är på mossiga block samt berg- och klippsidor. Arten växer främst på serpentin eller
annan basisk bergart. När arten växer på träd är det framför allt på gamla och mossiga, gärna lutande stammar av
lövträd i fuktiga lövrika barrskogar eller lövskogar. Flera av fynden är på sälg, asp och rönn i större bergsbranter nära
fjällen. Växtplatsen brukar vara halvöppen i gles lövskog eller lövrik barrskog. Nästan alla kända förekomster är i
fjällnära områden. Det finns även ett fåtal exempel på förekomster strax ovanför skogsgränsen. I Norge är många
förekomster i ålderdomligt eller igenväxande odlingslandskap. Tillsammans med nordlig dagglav förekommer ofta
andra arter inom Physciaceae och ibland flera andra rödlistade bladlavar som elfenbenslav Heterodermia speciosa
(rödlistad som Sårbar VU) och skrovellav Lobaria scrobiculata (rödlistad som Nära hotad NT).

Hot
Det huvudsakliga hotet mot nordlig dagglav är idag skogsavverkningar i fjällnära skog. Förekomster i större branter
bör vara mindre hotade av mänskliga aktiviteter. Kraftverksutbyggnaden i stora och mindre vattendrag kan tidigare
ha förstört ett stort antal växtplatser när de överdämdes.

Åtgärder
Kända lokaler bör skyddas. Nordlig dagglav bör ytterligare inventeras i Norrlands inland då kunskapen om artens
aktuella status är bristfällig.
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Övrigt
Utländska namn - NO: Brundogglav, FI: Idänlaakajäkälä.
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