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Sammandrag 
I detta arbete belyses lavarnas förmåga att leva under förhållanden andra stationära 

organismer inte klara av. Symbiosen i laven medför fördelar för båda komponenterna. 

Algkomponenten erbjuds mekaniskt och kemiskt skydd av svampkomponenten som får 

kolhydrater i utbyte. Samarbetet stimulerar även svampkomponentens produktion av 

sekundära metaboliter, bland andra usninsyra och parietin, som har en avvisande effekt på 

UV-strålning. Usninsyran har även en avskräckande effekt mot herbivorer. Andra metaboliter 

som emodin och alectosarmentin bidrar till lavens överlevnadsförmåga. 

 

Vidare är laven poikilohydrisk. Den reglerar inte sin vattenkoncentration i större utsträckning, 

den antar istället den fuktighet som omgivningen erbjuder. Detta gör att laven upplever stora 

fluktuationer i vattenkoncentration utan att ta skada av det. När laven torkar ut krullar den 

ihop sig så att inre, mer sårbara delar skyddas mot solens strålar. I uttorkat tillstånd stängs 

även fotosystem 1 och 2 av, för att sedan återuppta sin verksamhet när förhållandena återgår 

till normal fuktighet. Förmågan att kunna återupprätta fotosyntesens mekanismer efter 

uttorkat tillstånd, utan att tillskansa sig skador, gör att uttorkningen påverkar laven positivt. 

Under perioder kan laven upprätta ett tillstånd som i dvala och uthärda sparsam tillgång på 

vatten. Genom poikilohydrismens mekanismer och de sekundära metaboliterna kan lavar 

således överleva på extremt ogästvänliga platser.  

 

 

Inledning 
Lavar har förmågan att leva under de mest ogästvänlig förhållanden vilket har gjort att de är 

bland de mest spridda organismerna på jorden. Lavar växer gärna i områden med extremt 

solljus, torka, eller temperatur som är opassande eller instabila för högre växtarter 

(Vrablikova et al. 2006). De återfinns i karga ökenområden och i arktiska tundror, växande på 

jord, trädstammar, solexponerade stenar, staket och vindpinade bergstoppar över hela jorden. 

Samtidigt är ofta individuella lavarter anpassade till ett specifikt substrat att växa på (Raven et 

al. 2005). Lavar är en symbios mellan en svamp, en alg och/eller cyanobakterie. Fossila fynd 

av lavar är ovanliga men man har hittat lavlika fossil i fosforit i Kina. Fossilerna visade sig 

vara hyfer, både filamentösa och tätt packade, som i vissa delar omsluter celler av en alg eller 

cyanobakterie. Dessa tros vara cirka 600 miljoner år gamla (Yuan et al. 2005). Detta indikerar 

att förekomsten av symbios mellan svamp och en fotoautotrof uppstod före kärlväxternas 

evolution. 

 

Nästan hälften av alla kända ascomyceter är lavbildande svampar (Raven et al. 2005). En del 

av dessa har förmåga att växa utan symbios (aposymbiotiskt), men hittas nästan aldrig 

ensamma i naturen. Det är också svampen som utgör den största delen av laven. En del 

svampar tillhörande Basidiomycetes bildar också lavar. Runt 40 arter av alger och 

cyanobakterier hittas i kombination med dessa svampar. Trebouxia, Pseudotrebouxia och 

Trentepohlia är de vanligaste grönalgerna och Nostoc är den vanligaste cyanobakterien. 

 

Lavarna är ofta pionjärer på nybildade ekologiska öar och genom förmågan att binda löst 

substrat, gör de marken tillgänglig för andra växter. Alla lavar producerar lavsyror 

(sekundärmetaboliter) som kan har en eroderande effekt på substratet de växer på och 

därigenom en ekologisk roll. Lavar som innehåller cyanobakterier har ytterligare en ekologisk 

roll genom att de är kvävefixerande. De återför kväve i många ekosystem som äldre skogar, 

regnskogar, vissa öknar och tundror. I detta arbete kommer de sekundärmetaboliter som kan 

ha en UV-skyddande effekt främst att behandlas. En av dessa, usninsyran, har även en 
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antibiotisk effekt (Oksanen 2006). Redan på 1950-talet utvanns ett ämne kallat usno ur lavar 

vilket sedan använts i salvor. Usno slutade användas då det visade sig att preparatet 

framkallade allergier hos en del människor. Senare undersökningar har dock påvisat deras 

antibiotiska effekt (Ingolfdottir 2002). Lavar användes i medicinskt syfte redan under 1500 

och 1600-talet och har använts av människor på andra sätt genom tiden, till exempel som 

födoämne under svårare tider. Även textilfärgning och tätning av hus var några 

användningsområden.  

 

Vissa lavarter har en stor förmåga att utstå UV-strålning i samband med uttorkning. Med detta 

arbete vill jag ge en större inblick i lavarnas rike och i synnerhet redogöra för de fysiologiska 

mekanismer, skydd mot starkt UV-strålning och uttorkningens innebörd, som gör laven 

framgångsrik som organism. Arbetet inleds med en redogörelse för lavens uppbyggnad följt 

av en fördjupning om symbiosen och dess natur. Därefter följer stycken då betydande 

sekundära metaboliter belyses samt poikilohydrismens betydelse. Innan den avslutande 

diskussionen redovisas lite om lavarnas ekologiska roll. 

  

 

Lavens uppbyggnad 
I laven finns ett mutualistiskt symbiotiskt förhållande mellan en svamp och en encellig, eller 

filamentös grönalg och/eller en cyanobakterie. Om en lav består av två organismer, en svamp 

och en alg eller en svamp och cyanobakterier, kallas den för en tvåkomponentslav. Lavar som 

består av alla tre organismer kallas för trekomponentslav. Svampkomponenten kallas för 

mykobiont och den fotosyntetiserande komponenten kallas fykobiont. Förekomsten av röd- 

och brunalger i lav är ovanlig. Det vi ser på marken eller trädstammar ute i naturen är det som 

kallas för lavens bål. Det finns i huvudsak två varianter på hur mykobionten och fykobionten 

bygger upp bålen. Den ena uppbyggnaden kallas homeomer och karakteriseras av att 

mykobionten och fykobionten är jämt distribuerade i bålen. Den andra kallas heteromer eller 

stratifierad och har en tydlig skiktning i bålen. Vanligtvis delas den senare varianten upp i tre 

huvudgrupper beroende på utseende och form. Dessa är skorplavar, busklavar och bladlavar. I 

det här arbetet diskuteras de heteromera lavarna.  

 

En typisk heteromer lav byggs upp av överbark, algskikt, märg och underbark (Figur 1). 

Överbarken är en tätare struktur av svamphyfer än märgen och ändrar fysiologi beroende på 

fuktighet. Barken erbjuder bålen stabilitet och är elastisk och ljusgenomsläppande vid hög 

fuktighet men ogenomskinlig och skör vid torka (Honegger 1998). Hyferna som bygger upp 

överbarken har dessutom hydrofila cellmembran och här sker passiv assimilering av vatten 

och mineraler. Algskiktet ligger högst upp inne i märgen där algerna kan få tillgång till solens 

strålar. Märgen, som är uppbyggd av hydrofobiska svamphyfer, innehåller också till stor del 

hålrum där koldioxid, vatten, metaboliter och mineraler kan diffundera. På underbarken sitter 

rhiziner som fäster i substratet laven växer på. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Genomskärning av heteromer lav. (Omritad efter Moberg 

och Holmåsen 2000) 
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Förökning 

Lavarnas förökning kan ske både asexuellt och sexuellt. Den sexuella förökningen sker enbart 

hos mykobionten genom bildandet av ascosporer eller basidiesporer som sedan sprids med 

vind eller vatten. Det som är viktigt för laven vid den sexuella förökningen är att svampsporen 

måste, när den landar, komma i kontakt med den alg och/eller cyanobakterie som den relaterar 

till för att kunna bildas. Trots detta finns det arter som enbart förökar sig sexuellt, speciellt 

vanligt är det bland skorplavarna (Richardson 2002). I vissa fall kan fykobionten leva 

aposymbiotiskt en tid, som saprofyt. När den tillslut stöter på en lämplig fykobiont har den 

möjlighet att bilda en lav (Richardson 1999). I laborationer med Omphalina hudsoniana 

(bålnavling) har det dessutom visat sig att mykobionten bör vara utsvulten, det vill säga i 

behov av kolhydrater, för att den skall bilda lav med en fykobiont (Stocker-Wörgötter 2001).  

 

 Det har dock påvisats att mykobionten i vissa lavar har tagit sig förbi problemet med att 

slumpmässigt behöva stöta på en fykobiont efter spridning av sporer. Endocarpon pusillum 

och lavar i familjen Staurothele bildar sporer som vid spridning omgärdas av upp till tjugo 

algceller (Stocker-Wörgötter 2001). När dessa sporer finner en lämplig plats att växa på kan 

de genast bilda lav tillsammans med algkomponenten.  

 

Den asexuella förökningen kan ske genom enkel 

fragmentering. Det innebär att bitar av laven som 

innehåller båda komponenterna faller av från 

bålen och hittar en lämplig plats att etablera sig 

på. Laven kan också bilda soredier eller isidier. 

Soredier är små nystan av svamphyfer med 

inneslutna fykobionter som sprids med hjälp av 

vind, vatten eller djur. De platser på laven där 

överbarken spricker upp och släpper ut soredierna 

kallas för soral (Figur 2). Ibland bildar laven 

isidier som är små bålutväxter innehållande båda 

bionterna (Figur 3). Isidierna kan vara kulformade, 

stiftlika fjällika eller korallikt förgrenade. Isidierna 

bryts av och sprids på samma sätt som soredierna. 

 

Mykobionten 

Mykobionten utgör i de flesta fall större delen av 

bålen och bestämmer till större delen dess utseende. 

På bålens yttersta skikt kan trådlika utskott 

förekomma. Dessa kan ha en betydelse för 

näringsupptaget (Oksanen 2006). Mykobionten är 

en symbiotisk svamp som är näringsmässigt 

specialiserad genom att den erhåller kolhydrater, 

vanligtvis ribitol (Palmqvist 2000), direkt från en 

population av grönalger och/eller cyanobakterier 

(Honegger 1998). I utbyte mot detta ger mykobionten fykobionten skydd mot mekanisk och 

kemisk stress. Mykobionten är den komponent i laven som producerar de sekundära 

metaboliterna. Dessa bidrar till lavens förmåga att klara av UV-strålning och kommer att 

behandlas senare i arbetet.  

 

Figur 3. Isidier. (Omritad efter Moberg 

och Holmåsen 2000) 

Figur 2. Soral och soredier. (Omritad efter 

Moberg och Holmåsen 2000) 
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Fykobionten 

Fykobionten har som mykobionten förmåga att leva utan symbios (aposymbiotiskt). Vissa 

lavbildande algarter som släktet Trentepohliales lever i stor omfattning på egen hand medan 

andra alger sällan hittas skild från en mykobiont, till exempel Trebouxia (Honegger 1998). 

Fykobionten är den fotosyntetiserande komponenten i laven, som producerar kolhydrater och 

andra metaboliter, och är vanligtvis placerad under överbarken i algskiktet. Där har den god 

tillgång till solljuset som träffar laven.  

 

Cirka 90 procent av världens lavar har en alg som fykobiont, de resterande innehåller 

cyanobakterier. De vanligast förekommande cyanobakterierna är Nostoc och Anabaena. 

Intressant är att nästan hälften av de lavar som lever i tropikerna innehåller cyanobakterier. 

Detta beror förmodligen på den höga luftfuktigheten och att lavar som innehåller 

cyanobakterier vanligtvis kräver större tillgång på vatten än de som bara har en alg som 

fykobiont (Richardson 2002). Vidare har tvåkomponentslavar som innehåller cyanobakterier 

högre kapacitet i sin fotosyntes än de tvåkomponentslavar som innehåller alger (Cornelissen 

et al. 2007). Produktiviteten hos trekomponentslavar (innehållande en svamp, en alg och en 

cyanobakterie) hamnar i genomsnitt mitt emellan dessa två. Flera olikheter och likheter i 

symbiosen mellan två- och trekomponentslavar kommer översiktlig redogöras senare i 

arbetet. 

 

Symbiosen 

Uppmärksammandet av symbiosen i laven gjordes av Schwendener 1869 (Stocker-Wörgötter 

2001). Upptäckten ledde till delade uppfattningar om lavens ”dubbla” natur under slutet på 

1800-talet, då vissa forskare stod fast vid tanken om att laven bestod av en enda organism och 

inte två. Experiment där man försökte separera komponenterna och sammanföra dem till en 

lav igen tillhör de tidigaste forskningsområdena på lavar. I början på 1900-talet accepterades 

laven till att vara en sammansatt organism, främst på grund av att man lyckades isolera 

fykobionter som ansågs vara representativa arter av alger eller cyanobakterier. Forskning 

angående bionternas aposymbiotiska tillstånd och levnadssätt är fortfarande aktuellt, i 

synnerhet när det gäller mykobionten. En ensamt levande lavbildande mykobionts tillväxt är 

vanligtvis betydligt mindre än under symbios med en fykobiont (McEvoy et al. 2006). I det 

symbiotiska tillståndet är fykobionten dessutom mer 

tolerant mot strålning vilket vittnar om att den erhåller 

någon form av skydd från mykobionten.  

 

Näringsutbytet mellan mykobionten och fykobionten 

sker vanligtvis genom att mykobionten omsluter 

fykobionten och/eller sänder in utskott, så kallade 

haustorier. Ytan på cellerna som mykobionten 

omsluter fykobionten med är hydrofobiskt och gör 

således att fykobionten inte har någon direkt tillgång 

till näringsämnen och vatten. Transporten av 

mineraler, vatten och kolhydrater sker apoplastiskt 

mellan mykobionten och fykobionten (Figur 4). 

Fykobiontens tillgång på vatten är starkt relaterat till 

och kontrolleras av mykobionten (Richardson 1999). 

De hydrofoba mykobiont-cellerna bygger dessutom 

upp större delen av märgen och bidrar inte bara till 

mykobiontens transportkontroll. Cellernas hydrofoba 

natur gör även att märgen inte fylls upp med vatten 

Figur 4. Vattnet transporteras 

apoplastiskt genom laven. Fykobionten 

får koldioxid från hålrummet i lavens 

märg. (Omritad efter Honegger 1991) 
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vilket skulle motverka ett effektivt gasutbyte. Koldioxiden transporteras till märgens hålrum 

genom ojämnheter eller porer i barken. Vidare når de fykobionten genom diffusion. 

 

 

 

 

Funktionellt sett går mykobionten att jämföra med ektomyccorhiza (Honegger 1991). I båda 

symbioserna erhåller en fotoautotrof mineraler från en svamp som i utbyte vanligtvis får 

kolhydrater av sin livspartner. Skillnaden är att ektomyccorhiza-svampen samarbetar med 

strukturer som donerar men inte producerar fotosyntaser. Ektomyccorhiza-svampen 

sammarbetar med trädens rötter där ingen fotosyntes sker. I detta fall donerar rotcellerna 

kolhydrater. Fotosyntesen sker här i trädens blad och därför måste den fotosyntetiserande 

symbios-komponenten konkurrera om tillgången på ljus i denna situation. Symbiosen i laven, 

där mykobionten samarbetar med celler som producerar kolhydrater, innebär det omvända.  

Den icke fotosyntetiserande symbios-komponenten, mykobionten är den som konkurrerar om 

ljuset. Det är mykobiontens uppgift i laven att bygga upp en struktur som gör att fykobionten 

får tillräckligt med ljus. Mykobiontens roll i symbiosen belyses genom detta exempel som 

illustreras i figur 5. 

 

Detta arbete har än så länge mest 

behandlat tvåkomponentslavar med en alg 

som fykobiont. En tvåkomponentslav där 

en cyanobakterie har rollen som fykobiont 

har i stort sett en liknande uppbyggnad 

som dessa. Cyanobakterierna är spridda 

strax under överbarken i märgen där de 

har god tillgång till solens strålar (Figur 

1). Näringsutbytet, som schematiskt 

redovisas i figur 6, är också liknande 

frånskiljt att cyanobakterien även fixerar 

kväve som den sedan via mykobionten 

använder under fotosyntesen.  

 

Figur 6. Näringsutbytet i en 

tvåkomponentslav. Cyanobakterien 

fixerar kväve (N) och bidrar med 

kolhydrat (C) till mykobionten (Omritad 

efter Hyvärinen 2002) 

Figur 5. I laven sköter mykobionten strukturella mekanismer och är den som konkurrerar 

om solljuset (A). I fallet med ektomyccorhiza konkurrerar den fotosyntetiserande 

komponenten, alltså trädet, om solljuset (B).  
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I en trekomponentslav är cyanobakterien 

alltid lokaliserad inne i strukturer kallade 

cephalodier. Dessa har ibland påståtts 

optimera klimatet för kvävefixering men 

detta har kritiserats (Hyvärinen et al. 

2002). Hyvärinen menar att 

heterosysterna, de kvävefixerande celler 

som alla cyanobakterier har, optimerar 

kvävefixeringen oavsett omgivande 

strukturer. Näringsutbytet sker genom att 

cyanobakterien fixerar kväve som både 

den själv och algen tar del av via 

mykobionten.  Både cyanobakterien och 

fykobionten producerar kolhydrater. Näringsutbytet i 

en trekomponentslav redovisas schematiskt i figur 7.      

 

Symbiosens natur 

Ännu har vi inte full förståelse för symbiosen (Oksanen 2006, Hyvärinen et al. 2002) men 

olika strategier för lavarnas tillväxt har under evolutionens gång utvecklats. Det är inte bara 

fykobiontens tillgång på mineraler och vatten som kontrolleras av mykobionten. Mykobionten 

tycks kontrollera fykobiontens reproduktion och i vissa fall också dess storlek (Honegger 

1993, Hyvärinen et al. 2002). Exakt hur detta går till är ännu inte redogjort men att 

transporten mellan bionterna sker apoplastiskt har stor betydelse. Den apoplastiska 

transporten tillåter mykobionten att kontrollera näringstranstransportens väg fram till 

fykobionten. 

 

Uppfattningen om symbiosens natur är ibland tvetydig. Detta beror vanligtvis på vilket 

perspektiv man har. Om man ser på laven ur ett större perspektiv anses symbiosen vanligtvis 

som mutualistisk, eftersom de båda komponenternas gemensamma ekologiska fitness ökar 

genom samarbetet. Laven ses här i sin helhet som en framgångsrik organism. Tittar man på 

laven från ett snävare perspektiv kan symbiosen anses parasitisk då det i många fall är 

mykobionten som drar mest nytta av samarbetet (Honegger 1991, Richardson 1999, 

Hyvärinen et al. 2002). Mykobionten är den som framför allt ökar sin tillväxt om man jämför 

den med sitt aposymbiotiska tillstånd, samtidigt som den i många fall reglerar fykobiontens 

tillväxt. Den mutualistiska synen på symbiosen är den som är mest accepterad idag och som 

oftast nämns i litteraturen. 

 

 

Sekundära metaboliter 
Lavar har studerats av kemister och biologer i hundra år och hittills har över 800 ämnen 

hittats som räknas som lavarnas sekundära metaboliter (Müller 2001). Dessa metaboliter, som 

syntetiseras av mykobionten, kallas ibland för lavsyror. Även svampar och mykobionter som 

lever aposymbiotiskt producerar sekundärmetaboliter men de skiljer sig ofta, mängdmässigt 

och ämnesmässigt, från dem som produceras av en mykobiont under symbios. Det som 

initierar syntesen av sekundära metaboliter är inte kartlagt men faktorer som fysisk stress i 

någon form har påvisats vara nödvändig i vissa fall (Stocker-Wörgötter 2001). 

 

Depsider och depsioner är hos lavar vanligast förekommande. Dessa ackumuleras på laven 

yta och i märgen. Dessutom kan mängden variera mycket från bål till bål. Trots att de är de 

vanligaste metaboliterna är deras exakta funktion än så länge okänd (Armaleo et al. 2008). 

Figur 7. Näringsutbytet i en 

trekomponentslav. Cyanobakterien får 

atmosfäriskt kväve (N) som den fixerar 

(N*) som algen tar del av och båda bidrar 

med kolhydrat (C) till mykobionten 

(Omritad efter Hyvärinen 2002) 
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Andra ämnen är dibensofuraner, antraquinoner, xantoner, naftaquinoner, estrar och steroider 

(Oksanen 2006). En del sekundära metaboliter, bland annat parietin och usninsyra, har en 

avskärmande effekt på UV-strålning (Solhaug et al. 2003, McEvoy et al. 2004, Nybakken et 

al. 2004, Nybakken & Julkunen-Tiitto 2006). Vad de flesta sekundära metaboliter har för 

betydelse för laven är inte klarlagt i många fall men i detta arbete tas några kända funktioner 

upp. 

  

Parietin 

Parietin är ett orangefärgat antraquinonpigment som 

existerar som små kristaller i överbarken hos vissa 

lavar, till exempel Xanthoria parietina (vägglav) som 

ses i figur 8. Parietinet skyddar mot UV-strålning 

mellan våglängderna 400-500 nm (Gauslaa et al. 2003). 

Genom att mykobionten producerar och placerar 

parietinet skyddas den mer solljuskänsliga fykobionten 

mot fotoinhibition (Solhaug et al. 1996, Gauslaa & 

McEvoy 2004). Laven anpassar även mängden parietin 

i bålen till hur mycket UV-strålning den utsätts för 

vilket ses i fluktuationer genom årstiderna (Gauslaa & 

McEvoy 2004,Vrablikova 2006,). Ett ytterligare bevis 

för parietinets roll som UV-skydd är att UV-strålning 

inducerar syntesen av den (Nybakken et al. 2004). 

Nybakken menar även att laven Xantoria elegans 

(praktlav) kan klara av de svåra arktiska förhållanden 

där ozonlagret förutses förtunnas. 

 

Usninsyra 

Usninsyra är ett gult dibensofuran och återfinns, som 

parietinet, i överbarken hos vissa lavar, till exempel 

Hypogymnia tubulosa (pukstockslav). Usninsyran 

absorberar UV-strålning med kortare våglängd än 

parietinet. Usninsyrans absorptionstoppar ligger på 220 och 290 nm (McEvoy et al. 2004) och 

absorberar i övrigt bara en liten del av PAR(photosynthetically active radiation)-bandet  

(Nybakken & Julkunen-Tiitto 2006). Forskning har visat att det också förekommer variationer 

i mängden usninsyra hos lavar under en säsong (Bjerke et al. 2004). De maximala 

usninsyrenivåerna sammanföll, hos laven Flavocentraria nivalis, med de perioder då UV-

strålningen var som starkast vilket visar att usninsyran är kopplad till strålningen laven utsätts 

för. Trots detta är usninsyrans roll som skydd mot UV-strålning ännu inte riktigt klarlagd men 

de faktorer som nämndes ovan talar för en sådan funktion. 

 

Övriga funktioner 

Utöver att vara UV-avvisande har de sekundära metaboliterna flera tänkbara biologiska roller. 

Gauslaa (2005) undersökte en snigels (Cepaea hortensis) preferenser för olika lavar, både 

före och efter att han hade extraherat sekundärmetaboliterna ur laven. Det visade sig att 

snigeln föredrog de lavar där sekundärmetaboliterna var frånvarande. Gauslaas forskning 

visade att lavar av släktet Parmeliaceae, som vanligtvis växer i oligotrofa områden, hade en 

större avskräckande effekt på herbivorer än lavar från släktet Physciaceae och Teloschistales, 

som växer i näringsrika områden. Detta kan förklaras med att Parmeliaceae under 

evolutionens gång har varit tvungen att investera mer i sitt försvar mot herbivorer. De 

Figur 8. Xanthoria parietina (vägglav). 

Engelska parken i Uppsala. 
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sekundärmetaboliter som har en avvisande effekt på herbivorer är vanligtvis placerade i 

märgen på laven (Huneck 1999).  

 

Informationen i följande stycke kommer huvudsakligen från Huneck 1999 om inget annat är 

angivet.  

 

Genom tiden har en rad olika funktioner angivits åt de sekundära metaboliterna. Laven 

använder bland annat oxalsyra för att utvinna mineraler från dess substrat. Mikrobavvisande 

effekter har upptäckts hos emodin och alectosarmentin. Emodin har en hämmande effekt på 

virus och alectosarmentin bromsar tillväxten hos bakterier. Fykobiont-regulatoriska 

funktioner har också upptäckts. Vissa metaboliter kan tillfälligt öka permeabiliteten hos 

fykobionten och antranorin (depsid) och norstitinsyra (depsidon) kan ha regulatoriska 

egenskaper i samband med vattenpotential och temperatur (Armaleo et al. 2008). 

Metaboliterna kan även fungera som inhibitorer för tillväxten hos växter.  

 

 

Poikilohydrismens betydelse 
Länge trodde man att lavar kunde växa på exponerade platser på grund av att de skyddade sig 

mot uttorkning, men det har med åren visat sig att det är förmågan att snabbt torka ut som 

tillsammans med de sekundära metaboliterna är två av huvudfaktorerna för lavens överlevnad. 

Högre växter är känsliga för uttorkning. Vattentransporten är under kontroll genom bladens 

klyvöppningar som motverkar att växten blir uttorkad (Taiz & Zeiger 2006). Laven däremot 

är en poikilohydrisk organism vilket betyder att den inte har förmåga att i större utsträckning 

reglera sin egen vattenkoncentration (Honegger 1998). Laven antar den fuktighet som 

omgivningen har. Detta gör att den utsätts för dramatiska fluktuationer i vattenkoncentration, 

ibland flera gånger under ett dygn. I association med ljusintensitet är detta ingen nackdel 

eftersom en torr lav kan överleva ljus med högre intensitet än en våt lav (Raven et al. 2005, 

Honegger 1998) men produktiviteten påverkas. Som vi skall se begränsas fotosyntesens 

aktivitet av fuktigheten i laven (Lange et al. 1994). 

 

En lav absorberar vatten väldigt snabbt när den kommer i kontakt med dagg eller regn. Det 

börjar med att de hydrofila hyferna i lavens bark sväller. Vattnet förs sedan vidare 

apoplastiskt genom svamphyferna till fykobionten som börjar fotosyntetisera. I vissa fall, när 

laven utsätts för stora vattenmängder, kan barken svälla upp så att gasutbytet försvåras och 

helt avstannar (Richardson 2002). När vattnet sedan dunstar återupptar laven sin aktivitet. En 

del lavar överlever med enbart dimma som enda vattentillgång (Lange et al. 1994, 2007) 

medan andra kräver mer tillgång på vatten. Morgondaggen har visat sig vara av stor betydelse 

för Leucanora muralis (kvartslav). I markskiktet där denna lav lever är koldioxidhalten i 

luften vanligtvis högst på morgonen och förmiddagen. Den höga koldioxidhalten och 

morgondaggen ger således laven goda förutsättningar för en produktiv tillväxt (Lange et al. 

2008).  

 

Mekanismer vid uttorkning 

När laven går från ett vått till ett uttorkat tillstånd drar märgen och barken ihop sig. Detta gör 

den mindre genomtränglig för solens strålar. Undersökningar har också visat att under 

uttorkning hos Lobaria pulmonaria (lunglav), drar den ihop sig och de yttre delarna ger 

skugga åt de inre (Bartak et al. 2006). De inre delarna som innehåller de flesta fykobionterna 

skyddas då från allvarlig fotoinhibition. 

 

Informationen i följande stycke kommer från Bukhov et al. 2004 om inget annat är angivet.  
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Hos lavar i uttorkat tillstånd stängs fotosyntesen 

av i fykobionten. Aktiviteterna i både fotosystem 1 

(FSI) och fotosystem 2 (FSII) hämmas. I laven 

Hypogymnia physodes (blåslav) som ses i figur 9, 

blir reaktionscentrum i FSII fotokemiskt inaktiv 

och stängs av samtidigt som P700, FSI:s 

elektrondonator utsätts för icke reversibel 

oxidering. Antennkomplexet i det inaktiva FSII 

har dessutom en förhöjd förmåga att avge energi i 

form av värme. Detta skyddar laven under 

förutsättningar då absorberat ljus inte kan 

användas till fotosyntesen. När sedan laven utsätts 

för fukt återupptas aktiviteterna i både FSII och 

FSI. I uttorkat tillstånd skadas laven således inte 

till skillnad från de högre växterna, där stor 

vattenförlust orsakar bestående skador i de 

autotrofa cellerna. Redox reaktionerna i 

elektrontransporten är således känsliga för 

vattenmängden i laven (Heber et al. 2000). 

Algerna, till exempel Trebouxia arboricola, har 

också ett annat sätt att göra sig av med 

överskottsenergi i form av värme (Vrablikova et 

al. 2006, Bartak et al. 2008). Detta görs med hjälp 

av xantofyllcykeln. Vid starkt solljus omvandlas 

karotenoiden violaxatin till anteraxantin och vidare till zeaxantin (Taiz & Zeiger 2006). 

Zeaxantin avger värme dubbelt så effektivt som anteraxantin och således kan fykobionten bli 

av med överskottsenergi. Denna reaktionskedja är reversibel och när energinivåerna minskar i 

laven genomgår zeaxantin omvandlingen tillbaka till violaxatin. 

 

Samtidigt som mykobionten skuggar och producerar metaboliter, reglerar fykobionten 

indirekt syntesen av parietin och usninsyra genom att den ger mykobionten produkter från 

fotosyntesen i form av ribitol (Solhaug et al. 2004). Det är troligtvis fluktuationerna i bålens 

vattenmängd som styr den passiva transporten av metaboliter (Honegger 1998) och 

regleringen av ämnesutbytet mellan mykobionten och fykobionten är av största vikt för 

koordinerad tillväxt (Lange et al. 2006). Den komplicerade symbiosen i laven innefattar båda 

bionterna som med gemensam kraft reglerar sina metabolismer till att reducera risken för 

fotoinhibition. Samarbetet i laven gör att båda parter ökar sitt strålningsskydd mer än om man 

bara adderar deras aposymbiotiska skydd (Vrablikova et al. 2005). 

 

Ekologisk roll 

Laven har med hjälp av sina anpassningar en framträdande roll i olika ekosystem. Genom 

evolutionen har dess komplicerade symbios, som vi fortfarande inte vet allt om, gett den 

unika förutsättningar att leva och konkurrera på jorden. Egenskaperna att kunna motstå UV-

strålning och poikilohydrismen är framträdande och har stor betydelse för lavens ekologiska 

roll. Följande information under denna rubrik kommer från Cornelissen med flera (2007) om 

inget annat är angivet. 

 

Lavarnas ekologiska roll kan belysas med sex stycken punkter. Först och främst bidrar laven 

påtagligt till biomassan på jorden. Kanske framför allt i tropikerna och i kalla områden. Laven 

Figur 9. Hypogymnia physodes (blåslav). 

Lilla Djurgården i Uppsala. 
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har som redan nämnts förmågan att leva på ogästvänliga platser där det för andra arter kan 

vara problematiskt. Detta utnyttjas effektivt av laven. För det andra bidrar laven, i de fall då 

den innehåller cyanobakterier, till kväveåterförsel till jordmånen. Kvävefixering är en viktig 

del av ekologin då kvävet ingår i enzymet Rubisco. För det tredje har de en betydande roll för 

jordmånens hydrologi, temperatur och sammansättning, genom ackumulering av mineraler. 

 

För det fjärde har lavar förmågan att främja erosion (på stenar) och motverka den (binda löst 

substrat i framför allt öknar). Stenerosionen betyder att viktiga mineraler återförs marken och 

att binda löst substrat ger förutsättningar för andra organismer att etablera sig där. För det 

femte fungerar laven som basföda åt renar och vissa artropoder, trots dess 

herbivormotverkande förmågor. I vissa fall utgör de grunden för ett helt ekosystem. Till sist 

har laven en viktig ekologisk roll genom att den konkurrerar med den övriga växtligheten på 

jorden och bidrar till den biologiska mångfalden. 

 

 

Diskussion 
Om vi tittar oss omkring ute i naturen så kan vi inte förneka att lavarna är en organism – eller 

rättare sagt organismer – som har förmågan att leva i stort sett överallt. Från kylslagna tundror 

till stekheta öknar sprider sig deras habitat. Förmågan att överleva i ett tillstånd av allvarlig 

uttorkning gör det möjligt för lavar att leva på platser där nederbörden är så gott som 

försumbar. Lange (1994, 2007) skriver att lavar i ökenhabitat överlever med den nattliga 

fuktigheten, i form av dimma eller dagg, som enda vattentillgång. När laven blir fuktig under 

natten aktiveras respirationen och eventuellt underhåll av lavens fotosystem och andra 

strukturer startar. När solen går upp startar fotosyntesen och pågår till dess att metabolismen 

och fotosyntesen stängs av på grund av uttorkning. Denna lav har en stor ekologisk roll i detta 

habitat. 

 

Symbiosen i laven är något som gör de inblandade bionterna mer konkurrenskraftiga. 

Mykobionten och fykobionten kan som lav överleva på platser de inte hade gjort i ett 

aposymbiotiskt tillstånd. Symbiosen medför strukturella och metaboliska förändringar i 

arterna, inte minst angående de sekundära metaboliterna. Med hjälp av symbiosen produceras 

ämnen som gör att laven kan försvara sig mot herbivorer och andra organismer, och även 

skydda sig mot stark UV-strålning. Dessutom gör poikilohydrismen att laven kan, under 

perioder, ligga i dvala. Det är förmodligen dessa förmågor som har lett till forskning om 

huruvida lavar lämpar sig som pionjärer för att kolonisera andra planeter, i huvudsak Mars (de 

Vera et al. 2004, 2008, de la Torre et al.2007). Undersökningar har gjorts på lavars, bland 

andra X. parietina och X. elegans (praktlav), förmåga att klarar av simulerade 

rymdförhållanden med extrem UV-strålning och vakuum. Många frågor kvarstår i detta fall 

men femtio procent av mykobiontens ascosporer överlevde behandlingen då de fortfarande 

befann sig i asci. Ascosporerna klarade också av att gro på substrat framtaget för att likna 

markytan på Mars. Parietinet i X. parietina har stor betydelse med sin UV-avvisande effekt i 

undersökningen.   

 

Poikilohydrismen medför inte bara fördelar. Det ljus en lav exponeras av under vått tillstånd 

är det som avgör lavens tillväxt (Dahlman & Palmqvist 2003). Detta gör att laven i en del 

områden växer väldigt långsamt, mellan 0,1 till 10 millimeter per år vilket verkar vara en 

olämplig taktik för en växt. Ur detta växer en evolutionistiskt och ekologiskt intressant fråga 

fram. Är det lavarnas ringa förmåga att konkurrera med växterna om solljus som har medfört 

att de var tvungna att sprida sig till ogästvänliga platser med färre konkurrerande arter? 

Vidare, pågår en trade-off mellan lavarnas tillväxttakt och förmåga att leva på utsatta platser? 
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På båda frågorna verkar svaret vara ett ja men evolutionistiskt sett är det kanske mer 

komplicerat än så. 

 

Trots sin långsamma tillväxt lyckas lavarna med hjälp av bland annat UV- avvisande 

sekundära metaboliter och olika levnadsstrategier, leva på de kargaste platserna på jorden. 

 

 

Tack 
Ett stort tack riktas till kursledare Håkan Rydin och Lage Cerenius för deras tålamod och 

åsikter. Tack pappa Bruno för ditt sällskap. Tack mamma Mia för att du inte tjatar. Tack 

syster Malin. Tack Åsa för att du förstår mig. Tack klasskamrater för er feedback. 
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