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ABSTRACT. New or rarely recorded fungi from Catalonia. III. This work includes a description
and iconography of 5 species collected in Catalonia (Spain): 1 Discomycetes, 1 Coniophoraceae, 1
"Cyphellaceae" and 2 Agaricales, that we consider very rare or not yet recorded in our country.
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RESUMEN. Hongos nuevos o poco citados en Cataluña. HL En este trabajo describimos cinco
especies recogidas en Cataluña, un discomicete, una conioforacea, una " cifelácea" y dos agaricales, que
consideramos raros o todavía no citados en nuestro territorio.

INTRODUCCIÓ

Dins el context dels nostres treballs dirigits a catalogar i donar a conèixer la riquesa fiingica de les
diferents comarques i serralades de Catalunya, com el Maresme (vegeu ROCABRUNA &
TABARES, 1984 i 1991), Serra de Collserola (TABARES & ROCABRUNA, 1987, 1991 i 1998),
Massís del Montseny (ROCABRUNA & TABARES, 1988 i 1991), Pirineus i Pre-Pirineus
(ROCABRUNA et al., 1994 i 1996), i El Tarragonès (TABARES & ROCABRUNA, 1997); ens ha
semblat convenient separar-ne algunes especies rares al nostre país i presentar-les en aquesta serie de
treballs dedicats als fongs nous o poc citats de Catalunya, que vam iniciar amb J. VILA et al. (1996),
sense esperar a la confecció de noves llistes territorials de fongs, que completaran les ja publicades
sobre aquestes àrees geogràfiques.

ESPECIES ESTUDIADES

Classe ASCOMICETS; Ordre Pezizals, Família Pironematkies.

Acervus epispartius (Berk.: Br.) Pfister

Ascocarps de 1, 5-3 cm de diàmetre, primer cupoliformes, després estesos, amb el marge ondulat,
fasciculats. Himeni de color taronja viu, quan esta ben hidratat, superfície externa finament
tomentosa, més pàl .lida. Base amb un peu rudimentari. Aseé, de 70-90 x 4-6 pm, octosporats.
Espores de 6-7 x 3,5-4 pm, llises, el•íptic-cilíndriques, amb una o dos gútules lipídiques. Paráfisis
cilíndrics, a vegades bifurcades i septades en la base, amb l'àpex arrodonit i no dilatat.

MATERIAL ESTUDIAT. BARCELONA: L'Ametlla del Vallès (Vallès Oriental), UTM 4394615. Alt.300m. Sota Quercus
ilex. leg. M. Tabarés. SCM A742.

OBSERVACIONS. Especie citada per primera vegada a Europa a les Illes Balears, que es pot
confondre facilment amb Aleuria aurantia (Fr.) Fuckel, de la qual es diferencia perquè aquesta última
té les espores més grans i reticulades.

Classe BASIDIOMICETS; Grup Afilloforats, Família Conioforkies

Leucogyrophana mollusca (Fr.) Pouz.
= Merulius pseudomolluseus Parm.

Basidiocarp resupinat, efuso-reflex, amb la superfície feria d'l mm de gruix i una extensió de fins 15
cm, laxament fixada al substrat, gairebé merulloide quan está ben hidratat o en forma de crosta en
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estat sec; de tonalitats groguenques primer, ataronjades després i finalment bru- taronja, sempre amb
els marges blanquinosos. Sistema d'hifes monomític, amb hifes de 3-5 (7) um d'amplada
generalment amb parets primes, ramificades des de les fíbules. Les basals presenten incrustacions
cristal . lines. Basidis fibulífers, tetraspärics, de 25-35 x 5-6 pm. Espores el•lipsoidals, llises, de 5,5-7,5
pm amb parets gruixudes; cianòfiles i més o menys dextrinoides.

MATERIAL ESTUDIAT. BARCELONA: Sant hila d'Uixols (Vallès Oriental), UTM 4264619, alt.880 m, sobre una branca
mig enterrada de Pinus sylvestris, 15-11-1998. Leg. R. Pascual. SCM B.

OBSERVACIONS. A Catalunya, només en coneixem una citació de la Selva (LLISTOSELLA &
AGUASCA, 1986) i una de Prades (MALENÇON & LLIMONA, 1980).

Grup Cifellkies, Familia Tricolomatkies ss Singer (= LacnellIcies Boud.)

Flagelloscypha min utisima (Burt) Donk.

Fructificacions sèssils, de fins 1 mm de diàmetre, de color blanc, primer globoses, després en forma
de copa, i disposades cap per avall totes elles cobertes de pèls densos. La part interna o himenial, és
de color gris ocraci i llisa. Basidis fibulifers, estretament claviformes, de 20-25 x 5-5,5 pm, bispórics
o tetraspórics. Espores d'el . líptiques a subcitriformes, llises, hialines, gutuladas, 7-9 x 3,5-4,3 pm, no
amiloides. Pèls de l'exíple amb les parets gruixudes, coberts de grans cristalls a la meitat bassal o en
els dos terços inferiors, després aprimats, Ilisos, septats i curvats en forma de fuet. Sistema hifal
monomític, amb hifes de 2-5 pm.

MATERIAL ESTUDIAT. BARCELONA: Riells del Montseny (La Selva), UTM 4594625, alt. 460 m, sobre arrels
arrancades, indeterminades. 08-05-1999. Leg. A. Rocabruna. SCM B.

OBSERVACIONS. En un examen molt superficial, podria ésser confosa amb exemplars joves de
Lachnum virginium Karsten, un ascomicet primaveral molt cornil sobre restes vegetals diverses.
Creiem que es tracta d'una citació nova al catàleg dels fongs de Catalunya. Gènere enquadrat en els
afil . loforats, en l'heterogènica familia de les cifellkies, ara, segons els autors cal incloure'l en les
tricolomatkies o en les lacnel . lkies. El caràcter que diferencia millor el gènere és la morfologia dels
pèls de l'exíple.

Ordre Agaricals, Familia Tricolomatkies

Omphalina cyanophylla (Fr.) Quél.
= O lilacifbija Murrill

Pfleu de 2-3 cm de diàmetre, umbilicat-convex, amb l'edat més aplanat, però sempre centralment
comprimit, higröfan, amb el marge estriat fins el pileic dos terços del radi. Cutícula una mica viscosa,
de color variable: de jove, groc ocraci, amb la part central olivkia, després va agafant reflexes blau
verdosos, verd clar o groc olivaci. Làmines decurrents, primer blanquinoses, després amb tonalitats
lilacines o lila-blavoses pero) conservant el marge més clar. Estípit de 3 x 0,2 cm, viscós només quan
estä ben hidratat, amb tonalitats verdoses i la part inferior lilacina, amb la base coberta pel miceli del
mateix color. Carn insignificant, inodora i sabor amarg. Espores de 6,5-8 x 4-4,5 pm. Basidis de 25-
30 x 5-6-(7) pm. Trama laminar dextrinoide. Hifes de la cutícula amb pigments extracellulars i intra,
i més o menys conglobats. Sense fíbules en tot el carpelfor.

MATERIAL ESTUDIAT 11 FIDA- Vhiela (Val d'Aran); boca sud del túnel. UTM 3174721, alt. 1400m, sobre restes molt
degradats de Abies alba. 14-10-1998. Leg. A. Martínez. SCM B.

OBSERVACIONS. Segons sigui la coloració que presenten els exemplars, podria ser confós amb una
de les formes d'Hygrocybe psittacina (Scheff.: Fr.) Wünsche, però el color de les làmines, en un
primer examen superficial, permet diferenciar-lo. Espècie força rara, que creiem encara no havia estat
citada en els catàlegs micolägics espanyols.
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Familia Coprinäcies

Panaeolus cyanescens Berk. et Br.
= Copelandia cyanescens (Berk. et Br.) Singer.

Pfleus campanulat, de 2,5-3 cm d'amplada i 1,5-2 d'alçària, finalment convex. Cutícula fina,
uniforme, de color primer beix pallid o blanc grisenc, que es va enfosquint en la part central i
s'esberla amb la sequedat; marge excedent, irregular, fissurat; tota ella es taca de blau o de blau
verdós al tocar-la. Làmines adnates, amb lamèl•lules, de color negre grisenc, clapades degut a la
maduració irregular de les espores, i amb l'aresta blanca. Carn escassa, de color blanc grisenc, que no
canvia de color en els exemplars examinats. Estípit central, cilíndric, regular, de 8 x 0,2 cm, amb
estries longitudinals més evidents en la part superior, fibrós, pruinós, de color blanc, que es taca
intensament de blau verdós si se'l manipula; base blanquinosa, no bulbosa. Esporada negra mat.
Espores de (10)-12-14 x (8)-9-10 pm, citriformes o de subovalades a el . líptiques, de color bru
negrós, amb parets gruixudes i porus germinatiu central ben evident. Pèls de l'aresta generalment
lageniformes, de 11-15 x 3,5-4,5 pm. Cistidis facials nombrosos, del tipus metuloide, de (30)-40-60-
(65) x (10)-13-18-(20) pm, ventruts, amb doble paret gruixuda i amb l'àpex cobert de cristalls
d'oxalat de calci; amb l'amoníac o la potassa, es tenyeixen de groc daurat i el blau-làctic els
enfosqueix per la part superior. Trama de les làmines regular, amb el subhimeni cellular. Cutícula
cel•ulosa, formada per anides vesiculosos, globosos o ovalats, amb pileocistidis subcapitats. Pèls de
l'estípit abundants, claviformes, fasciculats, de fins a 51 x 7 pm.

MATERIAL ESTUDIAT. BARCELONA: Premià de Dalt (El Maresme), UTM 4454595, alt. 80m, entre l'herba, en uns
jardins del complex esportiu municipal, en terreny de sauló (granític son-enc). 13-05-1999. Leg. A. Rocabruna. SCM B.

OBSERVACIONS. Creiem que el treball de OLA'H (1969) és fonamental per a estudiar aquest
gènere. Aquest autor considera que P. cyanescens pot presentar basidis tetraspórics o bispórics i que
el gènere Copelandia, creat per BRESADOLA (1913), no te raó de ser. Tampoc sembla que aquest
criteri separador sigui vàlid en el cas dels basidiomes bispórics recol•ectats al Marroc per
MALENÇON & BERTAULT (1970), que crearen per a ells la nova especie Copelandia bispora. La
nostra especie, quan és recol .lectada en ambient sec i altes temperatures, pot ser confosa amb
P. papilionaceus, si no es fa abans un estudi microscòpic. A Catalunya, només en coneixem una
citació, en un programa de presentació de les IV Jornades Micológiques d'Esplugues de Llobregat,
amb el nom de Copelandia bispora (Malençon et Bertault) Singer.
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Acerrus epispartius (Berk.: Br.) Pfister

Flagelloscypha minutisima (Burt) Donk.



Ofnphallila cyanophylla (Fr.) Qua
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