Tulostoma fimbriatum
Fransig stjälkröksvamp
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Klass: Agaricomycetes, Ordning: Agaricales, Familj: Agaricaceae, Släkte: Tulostoma (stjälkröksvampar), Art:
Tulostoma fimbriatum - fransig stjälkröksvamp Fr. Synonymer: Tulostoma fimbriatum var. campestre (Morgan)
G.Moreno, Tulostoma campestre Morgan, Tulostoma granulosum var. campestre (Morgan) J.E.Wright, Tulostoma
fimbriatum var. campestre f. fibrillosum (V.S.White) J.E.Wright, Tulostoma fibrillosum V.S.White

Kännetecken
En marklevande röksvamp med en skaftad rökboll som är rundad till nedtryckt klotformig, 8–15 mm i diameter, gråockra till gråvit. I toppen på rökbollen finns en flack till brett konisk por med fransiga kanter. Vid rökbollens nedre del
finns rester av ett hyfartat exoperidium, oftast i form av en sandbemängd krage. Foten är gulbrun eller gråbrun till
brun, slät till trådig, med eller utan längsgående fåror, ganska robust, 3–6 cm hög. Sporerna är runda till subglobosa,
4–6 µm, fint taggiga, ibland med tunna åsar som förbinder taggarna. I den mogna spormassan finns kapillitietrådar
som saknar vidhängande kristaller. Kapillitietrådarnas septa är ej eller endast svagt vidgade.
Arten har nyligen delats upp i två, T. fimbriatum s. str. och T. winterhoffii. Detta medför en osäkerhet i
tillförlitligheten i tidigare fyndrapporter. Tulostoma winterhoffii skiljer sig främst genom att ha en mera livligt färgad
fot och annorlunda sporer.

Utbredning och status
I Sverige är arten mycket sällsynt. Den är funnen i Skåne, Blekinge, södra Halland och på Öland och Gotland
(Andersson 1951, Hederås 2008). Två äldre fynd från Stockholm respektive Uppsala behöver konfirmeras. Den är
rapporterad från ett tiotal lokaler i Danmark men saknas i Norge. Den har en vid utbredning i övriga Europa men
liksom i Skandinavien måste alla fynduppgifter accepteras med försiktighet på grund av sammanblandning med den
snarlika T. winterhoffii (Jeppson et. al. 2017). Befintligt herbariematerial behöver därför revideras för att man skall få
en uppfattning om artens aktuella förekomst i landet.

Ekologi
I Sverige är arten bunden till öppen, solvarm mark med lågvuxen, gles vegetation med sandblottor, på både kalkrika
och något sura sandjordar, t.ex. sandstäpp, sandgräshedar och sanddyner.

Hot
Arten kräver solöppna lägen på sandigt underlag med visst markslitage och hotas av att öppna, sandiga marker växer
igen. Bete och annan typ av måttligt markslitage i sandmarker kan ge förutsättningar för artens fortlevnad och skapa
möjligheter för nyetablering. Den historiska och pågående minskningen av sandstäppens areal i landet (Rosqvist 2017)
torde dock avsevärt missgynna arten.

Åtgärder
Habitatkvalitén hos öppna, sandiga marker behöver säkerställas för att garantera lämpliga biotoper för arten och
andra rödlistade svampar i denna naturtyp. Inventeringsinsatser och revision av material i offentliga herbarier krävs
för att få en uppfattning om artens aktuella populationsstatus.
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Övrigt
Utländska namn – NO: Grov styltesopp.
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