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Deltagare: Toni Berglund, Lars Borg, 
Hans Bärring, Linnea Ekman, Stefan 
Ekman, Nicklas Gustavsson, Mikael Hag-
ström, Jan Henriksson, Ingemar Herber, 
Michael Johansson, Fredrik Jonsson, Jon 
Klepsland, Tommy Knutsson, Mattias 
Lif, Ana Millanes, Ulrika Nordin, Martin 
Westberg.

I samband med att en ny volym av 
den Nordiska lavflora ges ut brukar 
vi försöka hålla en workshop med 
inbjudna experter där vi får hjälp och 
handledning med att förstå karaktärer 
och använda de nya nycklarna i floran. 
Under 2013 kom den femte volymen 
som behandlar Cladoniaceae, bägar-
lavar ut och följaktligen kom 2014 års 
workshop att handla om den gruppen. 
Våra experter och handledare var Alica 
Košuthová från Slovakiska vetenskaps-
akademien i Bratislava, Slovakien, och 
Jana Steinová från Karlsuniversitetet i 
Prag, Tjeckien (Fig. 1). Båda är forska-
re och har jobbat mycket med Cladonia 
under sina doktorandarbeten. 

Lördagen började vi med PowerPoint-
presentationer. Först fick vi en genom-
gång av Alica av artnyckeln i boken 
och hur man ska tolka olika karaktärer. 
Därefter gick Jana igenom Cladonia 
coccifera gruppen (gula arter med us-
ninsyra) och visade bilder och berättade 
om de arter som finns i Sverige. Efter 
det ägnade vi några timmar åt att titta på 
material från herbariet och på kollekter 
som deltagarna själva tagit med sig och 
försöka oss på att nyckla dessa. Efter 
lunch höll Alica sedan en genomgång 
av bruna arter i olika grupper. Resten 
av lördagen förflöt så med mer nyckling 
och Alica och Jana hade mycket att stå 
i och hundratals frågor att svara på. På 
kvällen gick hela gänget ut och käkade 
på en trevlig italiensk restaurang, Il 
Forno Italiano. Många av oss bodde på 
vandrarhemmet i Sunnersta och vi av-
rundade kvällen ute på vandrarhemmet 
med några öl och fortsatta diskussioner 
med Alica och Jana. 

Under söndagen fortsatte vi så länge 
vi kunde med artbestämning av eget 

SLF:s Cladonia workshop i Uppsala
 29-30 mars 2014

SLFs workshopar, som vi håller då och då, brukar vara populära. Vår 
Cladonia-workshop som vi höll i mars 2014 var inget undantag och 
lockade 17 deltagare. Två experter på släktet, Alica Košuthová och 
Jana Steinová var inbjudna för att hålla i workshopen.Under två da-
gar höll vi till på Evolutionsbiologiskt centrum i Uppsala och nycklade 
bägarlavar för fullt.
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material. Dessutom fick vi en demon-
stration av tunnskiktskromatografi. För 
att kunna säkert bestämma vissa arter 
behöver man ibland identifiera lavens 
kemiska innehåll. Detta är inte lätt för 
amatören som inte har tillgång till ett 
laboratorium, men de flesta arter kan 

man ändå lära sig att känna igen och 
identifiera med hjälp av nycklar. 
Efter en intensiv men otroligt givande 
helg med två mycket kunniga experter 
var vi alla överens om att vi lärt oss 
mycket om bestämning av bägarlavar 
och många av oss kände suget att gå ut 
och samla mer och fortsätta förkovra 
oss i denna grupp av vackra (Fig. 2), 
men ofta svåridentifierade lavar. 

Slutligen vill jag å SLF:s vägnar 
rikta ett stort stort tack till våra duktiga 
handledare Alica och Jana som hade 
lagt ned ett stort jobb på att förbereda 
presentationer. Ett stort tack också till 
Stefan Ekman och Evolutionsbiolo-
giskt centrum som stod för lokaler och 
det praktiska arrangemanget under 
workshopen.

Martin Westberg 

Fig. 1. Martin Westberg, Jana Steinová och Alica Košuthova. Foto: T. Knutsson.

Fig. 2. C. rei . Foto. T. Knutsson.


