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Små röksvampar i torra kalkmarker – 
en bestämningsguide

 MIKAEL JEPPSON

Abstract
A determination guide to small puffballs in dry calcareous habitats in 
Fennoscandia.
The author presents seven small puffballs, viz. Bovista aestivalis, B. furfuracea, B. limosa, B. pusilla, 
B. tomentosa, Lycoperdon dermoxanthum and L. lividum, occurring in dry grassland, alvar, sand 
steppe and sand field habitats on more or less calcareous soil. A determination key is given 
in Swedish and English and the species are illustrated with photos in situ and line drawings of 
morphological characters.  A survey of all Bovista and Lycoperdon species hitherto recorded 
in Fennoscandia is presented in a table.
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Inledning
I öppna gräsmarker på kalkhaltigt underlag 
träffar man ofta på små, ± runda röksvampar. 
Slentrianmässigt brukar de lämnas därhän av 
de flesta mykologer eftersom den tillgängliga 
bestämningslitteraturen (t. ex. Nordic Macromy-
cetes Vol. 3 (Ulvinen 1997), Pegler m.fl. 1995) 
är snårig och ofullständig och inte uppdaterad 
enligt senaste taxonomiska rön. Föreliggande 
översiktsartikel är ett försök att i någon mån råda 
bot på detta och underlätta bestämningsarbetet. 
Rubriken är vid och oprecis. Det handlar om ett 
antal små (max 2 cm i diameter, mestadels mind-
re) röksvampsarter med mer eller mindre runda – 
svagt päronformade fruktkroppar. De tillhör alla 
släktena Bovista eller Lycoperdon (äggsvampar 
och röksvampar). Alla här behandlade arter sitter 
efter mognaden fast i sitt underlag, medan t.ex. 
diskröksvampar (släktet Disciseda) och vissa 
större äggsvampar (Bovista graveolens, B. ni-
grescens och B. plumbea) lossnar vid mognaden 
och blåser omkring med vinden. Släktena Bovis-
ta och Lycoperdon har, utöver de nedan behand-
lade ”småröksvamparna” i torra kalkmarker, 
många fler arter som antingen är betydligt större 
eller huvudsakligen förekommer i andra habitat. 
För att få en överblick presenteras i tabell 1 alla 

i Fennoskandien förekommande arter i släktena 
Bovista och Lycoperdon. Observera att några 
arter har bytt släkte i förhållande till Ekologisk 
katalog och Artportalen i samband med en mole-
kylär analys som nyligen publicerades (Larsson 
& Jeppson 2008). De i tabell 1 använda namnen 
överensstämmer med den svenska Dyntaxa-da-
tabasen [http://dyntaxa.artdata.slu.se] och Index 
fungorum [www.indexfungorum.org]. 

Småröksvamparnas habitat och 
utbredning
Biotoperna vi rör oss i för att finna ”smårök-
svamparna” är huvudsakligen kalkinfluerade, 
öppna, torra gräsmarker, alvarhedar, sandgräshe-
dar, sanddyner (grå dynvegetation), fjällsippshe-
dar och kalkhällmarker (både på sedimentär och 
prekambrisk kalksten). I torra habitat på surt 
underlag (t.ex. urlakade sandsgräshedar, ljung-
hedar, mossklädda hällmarker på gnejs och gra-
nit etc.) förekommer andra, små röksvampsarter 
som inte behandlas i denna artikel. Några av 
de nedan omtalade arterna påträffar man dock 
undantagsvis i sura miljöer (jfr bestämnings-
nyckeln). 
Utbredningen hos de behandlade arterna visar i 
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Tabell 1. Översikt över Skandinaviens ägg- och röksvampar (jfr Larsson & Jeppson 2008). Fetstilta 
arter behandlas i föreliggande uppsats.
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allmänhet en förkärlek till varma och torra habi-
tat, därav sydliga utbredningar hos de flesta. Tre 
arter, Bovista aestivalis, B. tomentosa och Ly-
coperdon lividum, förekommer ända upp i den 
arktisk-alpina vegetationen men då i solexpo-
nerade, vindskyddade och värmegynnade lägen. 
En art, Bovista limosa, har en i huvudsak nord-
lig utbredning. Fyndkartorna på Artportalen är 
ännu alltför ofullständiga för att kunna användas 
som illustrationer i denna uppsats.

Släktena Bovista och Lycoperdon
De båda släktena står varandra mycket nära 
och de morfologiska karaktärerna överlap-
par varandra delvis inom vissa artkomplex. En 
grundläggande skillnad finns dock i subglebans 
morfologi. Hos Lycoperdon finns i allmänhet en 
subgleba som är gråbrun–violettbrun och tydligt 
kamrad. Hos släktet Bovista saknas subgleba 
eller också är den mer eller mindre välutvecklad 
men kompakt eller bomullsaktig. Enda undan-
taget härvidlag är Lycoperdon dermoxanthum 
som i snitt visar en svagt utvecklad, ± vit och 
kompakt–finkamrad subgleba. Denna art har 
därför traditionellt räknats till Bovista men nyli-
gen förts över till Lycoperdon som ett resultat av 
molekylära studier (Larsson & Jeppson 2008). 
Släktet Bovista kan delas upp i två undersläkten, 
subgenus Bovista och subgenus Globaria. Det 
förstnämnda har tydliga särskiljande mikrosko-

piska karaktärer: kapillitiet (de sterila trådarna i 
den mogna spormassan) är åtminstone i glebans 
centrala delar dikotomt förgrenat med ± kraftiga 
huvudstammar och spetsigt avsmalnande grenar 
(s.k. Bovista-typ; fig. 1A). Hos alla undersläk-
tets arter i Fennoscandien är sporerna försedda 
med en pedicell (= en ”svans” som utgör en rest 
av det tunna skaft (sterigm) på vilken sporen 
utvecklades från basidiet). Det andra undersläk-
tet, subgenus Globaria, innefattar arter med s.k. 
intermediärt kapillitium, d.v.s. kapillitium som 
utgör mellanformer mellan Bovista-typ och Ly-
coperdon-typ (fig. 1B). Hos en art i undersläktet 
Globaria, B. furfuracea, är dock kapillitiet av 
ren Lycoperdon-typ. Sporerna i undersläktet 
Globaria saknar pediceller. I mångt och mycket 
är alltså de morfologiska karaktärerna i subge-
nus Globaria att betrakta som övergångsformer 
mellan Bovista subgenus Bovista och släktet Ly-
coperdon. Molekylärt skiljer sig dock subgenus 
Globaria tydligt från släktet Lycoperdon. 
Hos släktet Lycoperdon är kapillitiet ogrenat– 
svagt förgrenat och jämntjockt (Lycoperdon-typ; 
fig. 1C). Man brukar skilja mellan två typer, 
skört och elastiskt kapillitium, beroende på trå-
darnas tendens att brytas sönder i kortare seg-
ment (i gleban, men också i ett mikroskopiskt 
preparat). 

Fig. 1. Olika kapillitietyper i släktena Bovista och Lycoperdon. A. Bovista-typ B. Intermediär typ C. Lycoperdon-typ. 
Teckning M. Jeppson. 
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Bestämningsmetodik
För att kunna artbestämma röksvampar behöver 
man i allmänhet mogna, rykande exemplar. An-
ledningen till detta är att viktiga artkaraktärer 
finns i kapillitiet och hos de mogna sporerna. 
Med lite vana kan man preliminärbestämma de 
flesta ”småröksvampar” i fält men en mikrosko-
pisk undersökning krävs ofta för att man skall 
vara hundraprocentigt säker. Vid mikroskope-
ring tar man med en pincett ut ett litet stycke 
av den mogna gleban, som man placerar i en 
droppe lactofenol-Cotton blue på ett objektglas. 
Efter det att täckglaset lagts på, värmer man upp 
preparatet tills det precis börjar koka. Detta kan 
göras över en spritlåga, ett stearinljus eller en 
tändare. I de två senare fallen behövs ett extra 
objektglas undertill för att ta hand om sotet. 
Vid mikroskopering behöver man ha största 
möjliga förstoring för att kunna observera spor-
ernas ornamentering och mäta deras diameter. 
Med fördel används ett immersionsobjektiv så 
man kommer upp i en förstoring av minst 1000x. 
När man mäter sporer försöker man att mäta från 

sporvägg till sporvägg, d.v.s. utan att ta hänsyn 
till den mer eller mindre vårtiga–taggiga spo-
rornamenteringen. Man behöver mäta minst ett 
tiotal sporer med normalt utbildad ornamenter-
ing för att få fram snittvärden på spordiametern. 
Ibland ser man sporer med en avvikande, 
mycket svag ornamentering. Dessa är i allmän-
het betydligt mindre än genomsnittet och brukar 
betraktas som omogna eller outvecklade. Dessas 
diameter bortser man från i mätningarna. Vad 
beträffar kapillitietrådarna brukar man redan i 
medelhög förstoring lätt kunna avgöra vilken typ 
de tillhör: Bovista-typ, Lycoperdon-typ eller in-
termediär Bovista–Lycoperdon-typ. Man brukar 
också ganska lätt kunna bedöma om trådarna är 
sköra (d.v.s. de visar en tendens att brytas ner i 
kortare element) eller om de är elastiska (de bil-
dar långa elastiska tågor). Med högsta förstoring 
kan man hos vissa arter se att kapillitietrådarnas 
väggar är ± perforerade av små porer, hos vissa 
arter ser man rikligt med septeringar i kapillitiet. 

Fig. 2. Lycoperdon dermoxanthum (fårad äggsvamp). 
A. Mogen fruktkropp B. Fruktkropp i genomskär-
ning C. Detalj av exoperidiet  D. Sporer E.  Detalj 
av kapillitiet. (MJ 3357). Teckning M. Jeppson.
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Fig. 3. Lycoperdon dermoxanthum (fårad äggsvamp). Slovakien, Záhorie, Lab, 2006-06-21, leg. M. Jeppson (MJ 7910). 
Foto M. Jeppson.

Fig. 4. Lycoperdon dermoxanthum (fårad äggsvamp). Lägg märke till den ljusa subgleban. Foto M. Jeppson.

SVAMPPRESENTATION
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Fig. 5. Lycoperdon lividum (kornig röksvamp). A. Mogen 
fruktkropp B. Detalj av exoperidiet. C. Sporer D. Detalj 
av kapillitiet (MJ). Teckning M. Jeppson.

Fig. 6. Lycoperdon lividum (kornig röksvamp). Öland, Resmo, Stora Alvaret, 1987-10-04, leg. J. & M. Jeppson (MJ 2292). 
Foto J. Jeppson. 

Fig. 7. Lycoperdon lividum (kornig röksvamp). Mogen frukt-
kropp i genomskärning. Observera den kamrade subgle-
ban. Foto M. Jeppson.
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Fig. 10. Bovista aestivalis (mångformig äggsvamp). Mo-
gen fruktkropp i genomskärning. Observera den sterila, 
kompakta subgleban. Foto M. Jeppson. 

Fig. 8. Bovista aestivalis (mångformig äggsvamp). A. Mo-
gen fruktkropp. B. Del av fruktkropp i genomskärning. 
C. Sporer D. detalj av kapillitiet (MJ 2271). Teckning M. 
Jeppson.

Fig. 9. Bovista aestivalis (mångformig äggsvamp). Slovakien, Záhorie, Kostolište, 2006-06-23, leg. M. Jeppson (MJ 
8603). Foto M. Jeppson. 
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Fig. 13. Bovista furfuracea (sandäggsvamp). Mogen frukt-
kropp i genomskärning. Lägg märke till avsaknaden av 
steril subgleba. Foto M. Jeppson. 

Fig. 11. Bovista furfuracea (sandäggsvamp). A. Mogen 
fruktkropp B. Fruktkropp i genomskärning C. Detalj av 
exoperidiet D. Sporer E. Detalj av kapillitiet (MJ 612). 
Teckning M. Jeppson. 

Fig. 12. Bovista furfuracea (sandäggsvamp). Norge, Oslo, Ostøya, 2006-10-14. Foto M. Jeppson. 
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Fig. 14. Bovista tomentosa (kopparäggsvamp). A. Mo-
gen fruktkropp. B. Sporer C. Detalj av kapillitiet (MJ 
2240). Teckning M. Jeppson.

Fig. 15. Bovista tomentosa (kopparäggsvamp). Öland,  Vickleby, Hagapark, 2008-09-20. Foto M. Jeppson.

SVAMPPRESENTATION
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Fig. 16. Bovista limosa (dvärgäggsvamp). A. mo-
gen fruktkropp B. Sporer C. Kapillitium (leg. S. 
Jeppson 2001-07-26, MJ). Teckning M. Jeppson.

Fig. 17. Bovista limosa (dvärgäggsvamp). Norge, Oppland, Lom, Bøvertun, 1997-08-30, leg. J. & M. Jeppson (MJ 4296). 
Foto J. Jeppson. 
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Fig. 18. Bovista pusilla. A. Fruktkropp B. Sporer C. Kapilli-
tium (MJ 5584). Teckning M. Jeppson.

Fig. 19. Bovista pusilla. Norge, Oslo, Gressholmen, 2006-10-13, leg. M. Jeppson m.fl. (MJ 8256). Foto M. Jeppson.

SVAMPPRESENTATION
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Bestämningsnyckel

1.  Fruktkropp rundad – päronformad, med en steril subgleba (obetydlig eller välutvecklad; 
 ses i en snittad, mogen fruktkropp) .......................................................................................................................2

1.  Fruktkropp helt rund, utan steril subgleba ..........................................................................................................4

2. Subgleba tydligt utvecklad, kamrad eller kompakt, gulbrun–brun–gråbrun–gråviolett. ..............3

2.  Subgleba svagt utvecklad (ofta bara någon - några millimeter), ± vit; fruktkropp ofta 
 plattad uppifrån med en radiärt fårad bas. Sporer runda, 3,5 – 4, 5 µm i diameter, tydligt 
 vårtiga. Kapillitium av Lycoperdon-typ, med rikligt perforerade väggar (små porer). 
 Förekommer sällsynt i ± kalkhaltiga (ibland i svagt sura) sandmarker i södra 
 Skandinavien. Litteratur : Jeppson (1998). ........................................Lycoperdon dermoxanthum Vittad.
  (fårad äggsvamp/röksvamp)
 Syn.: Bovista dermoxantha (Vittad.) De Toni
 [förslagsvis ändras det svenska namnet till fårad röksvamp för att följa den moderna 
 systematiken].

3.  Fruktkropp mer eller mindre päronformad. Subgleba kamrad. Exoperidium hos 
 mogna fruktkroppar bestående av spridda korn och gryn. Kapillitium skört av 
 Lycoperdon-typ med rikliga, ganska stora porer, sporer runda, 4,0–4,5 µm i 
 diameter, utan pedicell, svagt men tydligt vårtiga. Förekommer i kalkhaltiga 
 torrängar, alvarmarker, sandstäpp och på sandstränder över hela Skandinavien 
 (i Finland endast i södra kustområdet), med en sydlig tendens. 
 Mycket sällsynt norr om Limes norrlandicus. .................................................. Lycoperdon lividum Pers. 
  (kornig röksvamp)

3.  Fruktkropp subglobos – svagt päronformad; subgleba kompakt, bomullsliknande; 
 exoperidium hos mogna fruktkroppar variabelt, ofta med tätt ställda, mycket små, 
 taggar med sammanböjda spetsar, ibland endast en tunn, mer eller mindre slät 
 hyfmatta. Endoperidiet är tunt och silkepappersprassligt, ofta något orange mot 
 basen. Ibland blir hela svampen kraftigt gul i samband med mognaden. 
 Kapillitium (i centrum av den mogna gleban) av intermediär typ (Bovista - Lycoperdon);
 sporer utan pedicell, 3–3,5–4, 0 µm i diameter, nästan släta – svagt vårtiga. 
 Förekommer relativt frekvent på kalktorrängar, sandstäpp och sandstränder i södra och 
 mellersta Fennoscandien; sällsynt norrut, men fynd föreligger bl.a. från fjällsippshedar. 
 Påträffas även sällsynt i näringsrika lövskogar, företrädesvis på kalk.
 Litteratur : Jeppson (2001). ...................................................................Bovista aestivalis (Bon.) Demoulin 
  (mångformig äggsvamp)
 Syn.: B. polymorpha (Vittad.) Kreisel, B. pusilliformis (Kreisel) Kreisel, 
 B. colorata (Peck) Kreisel sensu Eckblad 1971, B. dryina (Morg.) Demoulin sensu Ulvinen 1997
 (Nordic Macromycetes vol. 3), Lycoperdon ericetorum Pers. sensu Eckblad 1955.

4.  Sporer med pedicell. Mogen fruktkropp violettbrun–mörkbrun–kopparbrun, utan 
 pseudorhiza (men ofta en ”mycelskål” eller en ”mycelboll” vid basen) .............................................5

4.  Sporer utan pedicell, runda, 3,5–4,5 µm i diameter, svagt vårtiga. Kapillitium av 
 Lycoperdon-typ, skört och med rikliga, små porer. Fruktkropp helt rund, 1–2 cm, 
 först vit, slät – fint knottrig, senare ljusbrun – gråbrun med små taggar, korn eller 
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 en oregelbunden tunn, gråvit hyfmatta. Vid basen slät (d.v.s. ej tydligt radiärt fårad)
 men oftast med en tydlig pseudorhiza. Förekommer relativt frekvent på torrängar, 
 alvar, sandstäpp och strandnära sandfält i södra Fennoskandien. Arten kan ibland 
 påträffas på surare, urlakat, sandigt underlag. 
 Litteratur : Jeppson (1998). ................................................................Bovista furfuracea (J. F. Gmelin) Pers.
  (sandäggsvamp)
 Syn.: B. pusilla (Batsch) Pers. sensu auct., B. dermoxantha (Vittad.) De Toni sensu Pegler m.fl. (1995)

5. Kapillitium av Bovista-typ. Fruktkropp 1–2,5 cm i diameter, ofta något nedsänkt i 
 underlaget och med en mer eller mindre tydlig basal ”mycelskål”. Fruktkropp helt rund, 
 först smutsvit, senare mörkbrun – kopparbrun, med en toppställd, oregelbundet 
 flikig por. Sporer runda – svagt ellipsoida, 4–5,5 x 3–4,5 µm, släta–svagt vårtiga, 
 med en lång, tunn pedicell (5–15 µm). Kapillitium med 7–15 µm tjocka huvudstammar. 
 På torr, mer eller mindre kalkhaltig mark (vägkanter, kalktorrängar, alvarvegetation, 
 sandstäpp, fjällsippshedar, sanddyner, torr ruderatmark). 
 Förekommer sällsynt i hela Fennoskandien. ..................................Bovista tomentosa (Vittad.) Quél. 
  (kopparäggsvamp)

5. Kapillitium av övergångstyp Bovista - Lycoperdon. Fruktkropp helt rund, 0,5–1,5 cm 
 i diameter, ej nedsänkt i underlaget och i stället med en ± tydlig mycelboll vid basen, 
 först kritvit, senare mörkt brun – gråbrun med en svagt violett ton  .................................................6

6.  Fruktkropp 0,5–0,6 (–1.0) cm i diameter.  Apikal mynningspor med en koniskt 
 utskjutande, fransad – silkestrådig por omgärdad av en nedsänkt ringzon 
 (påminner om mynningen hos vissa jordstjärnor). Exoperidium hos mogna 
 fruktkroppar ofta med isolerade ljusa fjäll eller oregelbundna, låga taggar. Kapillitium 
 i den mogna glebans centrum intermediärt, osepterat (men ibland med s.k. 
 pseudosepta, som förefaller vara orsakade av luftbubblor instängda i 
 kapillitietrådarna); i de yttre delarna av mera lycoperdoid karaktär, utan eller 
 med enstaka septeringar. Sporer svagt vårtiga, 4,5–5,5 µm i diameter med en 
 3–8 µm lång pedicell som ofta är i dåligt skick. I torra – tidvis fuktiga 
 vägkanter, vägdiken, fjällsippshedar och ruderatmarker på kalkhaltigt underlag 
 i boreal–subalpin–alpin vegetation. Förekommer sällsynt i centrala och norra 
 Fennoscandien; sydligaste fynd i Västergötland. 
 Litteratur : Larsson m.fl. (2009).  ....................................................................................... Bovista limosa Rostr. 
  (dvärgäggsvamp)

6.  Fruktkropp 0,9–1,5 (–2.0) cm i diameter. Apikal mynningspor oregelbundet flikig 
 (ej fransad – silkestrådig) och ej omgiven av en nedsänkt ringzon. 
 Exoperidium hos mogna fruktkroppar oftast med låga gråvita vårtor eller i form 
 av en gråvit, tunn hyfmatta. Kapillitium i den mogna glebans centrum intermediärt, 
 osepterat (men ibland med s.k. pseudosepta, som förefaller vara orsakade av 
 luftbubblor instängda i kapillitietrådarna); i de yttre delarna av mera lycoperdoid 
 karaktär, med enstaka - rikliga septeringar. Sporer svagt vårtiga, 4,5–5,5 µm i 
 diameter med en oftast välbevarad pedicell, 3–9 µm lång. På kalkklippor, 
 kalkhällar och sandstränder på kalkhaltigt underlag i den tempererade 
 vegetationszonen. Förekommer sällsynt i södra Fennoskandien. 
 Är tämligen frekvent på Öland och Gotland, i Stockholms södra skärgård och 
 på kalköarna i inre Oslofjorden. 
 Litteratur : Larsson m.fl. (2009). .......................................................................Bovista pusilla (Batsch) Pers.
  (svenskt namn saknas)
 [Namnet B. pusilla har tolkats på olika sätt av olika författare. Ovanstående 
 namnsättning och artuppfattning följer senaste rön baserade på molekylära 
 data (Larsson m.fl. 2009)].
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Key to small puffballs in dry and open calcareous habitats in Fennoscandia

1.  Fruitbody subglobose–pyriform, provided with a sterile subgleba 
 (minute or well developed; can be observed in sectioned fruitbodies) ..............................................2

1.  Fruitbody ± globose, without subgleba ..................................................................................................................4

2.  With a well developed lacunar or compact, yellowish brown–brown–
 grey brown–violaceous subgleba ...............................................................................................................................3

2.  Subgleba weakly developed, whitish, compact – sub-lacunar ; fruitbody often 
 depressed from above and with a distinct radially furrowed base. Spores globose, 
 3.5–4.5 µm in diameter, warted. Capillitium of Lycoperdon-type with abundant 
 small pits. Rare on dry calcareous sandy soils (sometimes also on acidic soils) 
 in south Scandinavia. Lit.: Jeppson (1998).  .......................................Lycoperdon dermoxanthum Vittad. 

 Syn.: Bovista dermoxantha (Vittad.) De Toni

3.  Fruitbody ± pyriform. Subgleba lacunar. Exoperidium in mature fruitbodies 
 irregularly granular. Capillitium of Lycoperdon-type, fragile, with abundant often 
 rather large pits. Spores globose, 4.0–4.5 µm in diameter, apedicellate, faintly warted. 
 In dry calcareous meadows, alvar, sand steppe and sand fields all over 
 Scandinavia, but with a strong southern tendency. In Finland only known 
 from the southernmost parts, in Sweden and Norway with scattered 
 northern occurrences.  ................................................................................................... Lycoperdon lividum Pers.

3.  Fruitbody subglobose–turbinate–pyriform, with a compact somewhat cottony 
 subgleba. Exoperidium in mature fruitbodies somewhat variable, often with a 
 dense ornamentation of smallish, convergent spines, from time to time ± hyphal 
 and smooth. Endoperidium thin and papery, often (but not always) slightly 
 orange towards the base. Sometimes the whole fruitbody turns distinctly 
 yellow just before maturity. Capillitium in centre of gleba of intermediate type 
 (Bovista–Lycoperdon). Spores apedicellate, 3–3.5–4.0 µm in diameter, almost 
 smooth or very faintly punctuate. 
 Fairly frequent species in calcareous dry meadows, sand steppe vegetation, and
 sand fields in south and central Fennoscandia, becoming rare in northern 
 parts (findings a.o. in Dryas grasslands in subalpine–alpine habitats. Is also 
 recorded from deciduous forests. Lit.: Jeppson (2001) ......................B. aestivalis (Bon.) Demoulin 

 Syn.: B. polymorpha (Vittad.) Kreisel, B. pusilliformis (Kreisel) Kreisel, 
 B. colorata (Peck) Kreisel sensu Eckblad (1971), B. dryina (Morg.) Demoulin sensu
 Ulvinen (1997; Nordic Macromycetes vol. 3), Lycoperdon ericetorum Pers. sensu Eckblad (1955)

4.  Spores with pedicel. Mature fruitbody violet brown–dark brown–copper brown,
 without a pseudorhiza but often with a basal exoperidial, sandy cup or a basal 
 mycelial tuft.  ...........................................................................................................................................................................5

4.  Spores apedicellate, globose, 3.5–4.5 µm in diameter punctuate–finely warted. 
 Fruitbody ± globose 1–2 cm in diameter, white and smooth to granulose, 
 with age becoming light yellowish brown – greyish brown with minute spines
 or granulae. Smooth at the base,  i.e. not distinctly radially furrowed; often with a
 distinct rooting pseudorhiza.  A fairly frequent species in dry meadows, alvar, sand 
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 steppe vegetation and sand fields in south Fennoscandia. Is sometimes found also 
 on leached, i e more acidic sandy soils. 
 Lit.: Jeppson (1998) .................................................................................Bovista furfuracea (J. F. Gmelin) Pers. 

 Syn.: B. pusilla (Batsch) Pers. sensu auct., B. dermoxantha (Vittad.) De Toni sensu Pegler m.fl. 1995

5.  Capillitium of Bovista-type. Fruitbody 1–2.5 cm in diameter, often somewhat 
 immersed in the soil and with a ± developed basal exoperidial cup. Fruitbodies 
 globose, when young off-white, later dark brown–copper brown with an 
 apical, irregularly lobed ostiole. Spores subglobose–ellipsoidal, 4–5.5 x 3–4.5 µm, 
 smooth to faintly punctuate with a pedicel 5–15 µm long. Capillitium with main 
 stems 7–15 µm in diameter. On dry, ± calcareous soil (road verges, dry 
 meadows, alvar and sand steppe vegetation, Dryas grasslands, sand dunes and dry 
 ruderal habitats. Scattered occurrences all over Fennsocandia. ...................................................................
  .................................................................................................................................Bovista tomentosa (Vittad. ) Quél.

5.  Capillitium of intermediate type (Bovista-Lycoperdon). Fruitbody globose, 
 0.5–1.5 cm in diameter, not immersed in substrate but with a ± distinct 
 basal mycelial tuft, when young snow white later dark brown–greyish brown, 
 often with a dark violaceous tinge towards the base.....................................................................................6

6.  Fruitbody 0.5–0.6 (–1.0) cm in diameter.  Apical ostiole fimbriate, protruding, 
 encircled by a distinct peristomal depression. Exoperidium in mature fruitbodies 
 often consisting of small isolated, pale warts. Capillitium in central part of gleba 
 of intermediate type, aseptate (but sometimes with so called pseudosepta); 
 peripheral capillitium of somewhat lycoperdoid character without or with 
 scattered septa (eu-septa). Spores globose, finely warted, 4.5–5.5 µm in diameter, 
 provided with an often badly preserved pedicel, 3–8 µm long. In dry (but often 
 temporarily wet) habitats on road verges, Dryas grasslands, ruderal habitats (old 
 football grounds, car parks etc.) on calcareous soil in boreal–subalpine–alpine–arctic 
 regions. Scattered occurrences in central and north Fennoscandia; southernmost
 findings in the Swedish province of Västergötland. 
 Lit.: Larsson et al. (2009). .........................................................................................................Bovista limosa Rostr.

6.  Fruitbody 0.9–1.5 (–2.0) cm in diameter. Apical ostiole irregularly lobed 
 (i.e. not fimbriate) and not surrounded by a peristomal depression. 
 Exoperidium in mature fruitbodies usually with low, greyish warts or forming a 
 ± smooth grey hyphal cover. Capillitium in central part of gleba of intermediate
 type, aseptate (but sometimes with so called pseudosepta); in peripheral parts 
 somewhat lycoperdoid with scattered to abundant eu-septa. Spores globose, 
 finely warted, 4.5–5.5 m in diameter, provided with a usually well preserved 
 pedicel, 3–9 µm long. Occurs among mosses on calcareous rocks, cliffs, alvar flat 
 rocks and sand fields. Scattered occurrences in south Fennoscandia. 
 Is fairly abundant on the Baltic islands Öland and Gotland, in the southern 
 part of the Stockholm archipelago and on calcareous islands in the inner part 
 of the Norwegian Oslo fiord. Lit.: Larsson et al. (2009). .....................Bovista pusilla (Batsch) Pers.

 [Recently Larsson & al. (2009) divided Bovista limosa Rostr. in the sense of Kreisel (1967) in 
 two taxa: B. limosa s. str. and B. pusilla (Batsch) Pers. The latter name has been variously 
 interpreted (usually as a synonym of B. furfuracea (J. F. Gmelin) Pers.) and was considered 
 a nomen ambiguum by e.g. Pegler & al. (1995). It was however recently lectotypified from 
 Batsch’s original illustration and an epitype was selected from material collected in 
 Sweden (Larsson et al. 2009)].
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Avslutning
Bestämningsnyckeln och bilderna ovan kan 
förhoppningsvis underlätta artbestämning av 
små röksvampar i torra, öppna kalkhaltiga habi-
tat. Om du påträffar sådana arter och är säker på 
din bestämning bör du rapportera dina fynd på 
Artportalen (www.artportalen.se). Ladda gärna 
upp en bild i Artportalens fotogalleri och tag 
gärna beläggmaterial som du skickar in till något 
av våra offentliga herbarier. Du är även välkom-
men att skicka moget, torkat material till mig för 
kontrollbestämning.
Som nämndes inledningsvis är det för att und-
vika felbestämningar viktigt att komma ihåg att 
flera andra, större röksvampar (eller med annor-
lunda morfologi) ofta förekommer i kalkhaltiga 
torrmarker, t.ex. blygrå äggsvamp, stäpprök-
svamp, långfotad röksvamp, ängsröksvamp och 
skålröksvamp (Bovista plumbea, Lycoperdon 
decipiens, L. excipuliforme, L. pratense, L. utri-
forme), liksom landets båda sällsynta diskrök-
svampar (Disciseda bovista, D. candida – se 
Sven-Åke Hansons artikel i detta nummer av 
SMT). Där finns också några av våra stjälkröksvampar 
(Tulostoma spp.) och många jordstjärnor (Geast-
rum spp.). 

Avslutningsvis ett tack till Jörgen Jeppson, som 
bidragit med foton i denna uppsats.
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