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RESUM. AIguns fongs de primavera interessants trobats als Pirineus catalans. Es descriuen o
comenten 3 ascomicets i 4 basidiomicets trobats en boscos montan s o subalpins de Catalunya, durant
la prima vera de 2006. Són els següents: Encoe lia furfuracea, Entoloma favrei, E. sericeonitens, E.
sericeum var. cinereoopacum, E. ventricosu m, Ptychoverpa bohemica i Rhytisma salic inum. S'aporten
dibuixos dels carácters microscópics i fotografies dels exemplars d'alguns dels táxons.

Paraules clau: ascomicets, basidiomicets, estatges monta i subalpí, Catalunya, Península Ib érica.

SUMMARY. Sorne interesting fungi collected in spring in catalonian Pyrenees. Three
ascomycete s and four basidiomycetes found in mountain or subalpine forests of Catalonia (NE Spain)
during spring of 2006 are described or discussed, namely: Encoelia furfu racea, Entoloma favrei,
E. sericeonitens, E. serice um var. cinereoopacum, E. ventricosum , Ptychoverpa bohemica and
Rhytisma salicinum. Drawings of microscopic characters and photographs of sorne of the specimens
are included.

Ke y words : Ascomycetes, Basidiomycetes, mountain and subalpinebelt, Catalonia, IberianPeninsule.

INTRODUCCIÓ

Tot i la poca pluja caiguda durant els mesos d'abril, maig i juny de l'any 2006, hem pogut
recol·lectar diver ses mostre s que creiem intere ssant donar a coneixer. Les recol·leccions s'han
efectuat en boscos montans, de 1200 a 1600 m s.m., sobretot sota Pinus sylves tris, Corylus
avellana i Sorbus aria. El material estudiat es troba dipositat en els herbaris dels autors.

ESPECIES ESTUDIADES

Encoeliafurfuracea (Roth) P. Karst.

MATERIAL ESTUDIAT. GIRüNA: Puigsac, Pardines (Ripollés), UTM 31T 43646S4, alt. 1460 m, sobrebranques mortes
de Cory lus avellana , 30-4-2006, leg. 1. Vilai F. Caballero, JVG 1060430-1 .- Ibid., 13-5-2006, leg . F. Caballero,1.Rius i
1. Vila, NG 1060513-5.

OBSERVACrÜNS. Molt abundant a la localitat estudiada. Viu sobre branques mortes , pero no
caigudes, de Cory lus avellana. Completa descripció, amb iconografía macrosc ópica, es troba a
VILA (200 1). LLIMONA (1983) cita , per primera vegada, lespecie a Catalunya, trobada en
una localitat propera a la de les nostres recolleccions, i fructifícant sobre un peu de Fagus
sy lvatica viu, un h ábitat poc freqüent en aquesta especi e.

Entoloma favrei N oordel.
= E. tenellum ss. Noordeloo s in Persoonia 10: 470 (1980).

Píleu de fins a 17 mm de di ámetre, de c ónic a campanulat quan és jove, en madurar una mica més
aplanat pero mantenint la forma cónica, normalment amb un petit umbó baix i obtús; cutícula poc
higrófana, estriada, quan esta ben hidratada, excepte a l'umbó o disc central, glabra, de color bru
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relativament fose, m és p állida vers el marge i amb I'umb ód'un caracteristic color bru fose o negre;
marge recte, que ultrapassa clararnent les lamines en algun excmplar. Lamines d'adnates a gairebé
lliures, poc denses, una mica gruixudes, de color blanquinós quan són immadures, després m és
rosades per la maduració de les espores; aresta sencera i del mateix color. Lamellules presents.
Estípit cilíndric, de fins a 35 x 1-2 mm, frágil, d'un color bru una mica m és fose que el del píleu;
superficie finament fibril·losa en tota la seva longitud, una mica prumosa a I' ápex i amb la base
blanquinosa. Cal11 escassa, de color bru, bru fose a la base de l'estípit; olor intensa, d'arengada.
Espores heterodiametriques, amb 6-(7) angles, de 9,3-10,9 x 5,9-7,2 um, Xn1= 10,0 x 6,6 um, Q =
1,43-1,62, Qn1 = 1,51. Basidis tetrasp órics, d'estretament claviformes a gairebé cilíndrics, de fins a
35 x 9,6 um (amb esterigmes), fibulífers. Cistidis himenials no observats. Caulocistidis abundants,
subcapitats, rarament sinuosos, de fins a 64 x 4,8 (base)-8 (ápex) um. Cutícula amb hifes
cilíndriques, de 4-12 um de di ámetre; pigment mixt, epiparietal incrustant, per una banda, i
intracel·lular vacuolar per l'altre, tots dos de color bru fose, Fíbules presents a l'him eni, absents a la
cutícula.

MATERIAL ESTUDIAT. GIRONA: Baga de Campelles, vora el Baell , Campelles(Ripolles), UTM 31T 4294681, alt, 1280
m, entre molses, en un torrent amb Sorb us aria , Corylus avellana i Buxus sempervirens, vora un bose de Pinus
sylvestris, 13-5-2006, leg . F. Caballero,1. Vi lai1. Rius, JVG 10605 13-1 .

OBSERVACIO S. Entoloma favre i es caracteritza pel port reduit, amb el píleu de menys de 20
mm de di ámetre, 1' umbó de color gairebé negrós, ben diferenciat de la resta de la cutícula, i la
presencia de caulocistidis subcapitats. El nostre materi al difereix del descrit per

OORDELOOS (1980, sota el norn d'E. tenellum , i 1992) per la presencia d 'una clara olor
d ' arengada i pel pigment mixt, epiparietal incru stant i intracelIular, descrit únicament
incru stant en els treballs citats. Noves recolleccions aclariran la possibilitat que es tracti d 'una
varietat diferent del tipu s. E. tenellum (Favre) Noordel. té tamb é els caulo cistidi s subcapitats,
pero se' n separa per la presencia de queilocistidi s i 1' absencia de fíbul es en tots els teixits.
E. J11ilnltUJ11 (P. Kar st.) Noordel. i E. pygmeopap i llatum Amolds et Winterh. , tenen un aspecte
sernblant, pero presenten els caulocistidi s diferents, de cilíndrics a cla viformes.

Entoloma sericeonitens (P.D. Ortan) Naardel.

Píleu de fins a 60 mm de diámetre, de bon principi de c ónic a campanulat , després, en madurar ,
rápidament aplanat i amb un petit umb ó agut, umb ó que nonnahnent es presenta enrnig d'una
lleugera depressió; cutícula higrofana, no estriada o tan soIs molt lleugerament, en el marge deIs
exemplars joves, coberta d'una fina i característica fibril·lositat blanquino sa, Inés abundant sobretot
vers el marge, pero tamb é present en la zona de 1'umb ó, quan esta ben hidratada de color de bru a
sepia, més pállida, de beix fose a bru p állid id'aspecte satinat, quan s' asseca; marge una mica
incurvat de jove, després recte o, fins i tot, una mica revolut, sovint ondulat. Lamines escotades i
lleugerament uncinades, forca denses, Inés aviat primes, de bon principi de color de beix fose a bru
pallid, després Inés rosades per la maduraci ó de les espores; aresta irregular, gairebé serrada en
exemplars molt madurs, del rnateix color de les cares o una mica Inés fosca. Lamellules molt
abundants, de longitud variable, unes rnolt curtes i altres forca Inés llargues. Estípit cilíndric, llarg i
prim, sovint amb la base una mica toreada , de fins a 90 x 5 mm, frágil, en part buit, d'un color
semblant al del píleu o una mica Inés p állid, cobert d'una fina pruma o fibril-lositat blanquino sa;
base blanca. CalTI de color brunenc en el cortex de l'estípit, crema en el píleu i en la part interior de
l'estípit; olor débil, fúngica o subrafanoide; sabor no destacable. Espores heterodiam étriques,
algunes subisodiamétriques, amb 5-6 angles, de 9,1-9,9 x 7,5-8 um, Xm = 9,5 x 7,8 um, Q = 1,14
1,32, Qm = 1,23. Basidis tetrasp órics, d'estretament claviformes a cilíndrics, forca grossos, de fins
a 53 x 12,3 um (amb esterigmes), fibulífers. Basidis immadurs clavifonnes, de fins a 37,3 x 18,7
um. Cistidis no observats. Cutícula amb hifes cilíndriques, de 4,8-24 um de di ámetre; pigment
epiparietal incrustant abundant , de color bru, intracel·lular difús, tamb é brunenc. Fíbules presents
en tots els teixits.

MATERIAL ESTUDIAT. GIRONA: Baga de Campelles, vora el Baell, Campelles (Ripollés), UTM 31T 429468 1, a11. 1280
m, en un torrent amb Sorb us aria , Cory lus avellana i Buxus semp ervirens , vora un bose dePinus sylvestr is, 30-4-2006 ,
leg . F. Caballeroi 1. Vila, NG 1060430-8.- Ibid. , 22-4-2006, leg . F. Caballero, 1. Vila i 1. Rius, JVG 1060422-3.- Ibid. ,
13-5-2006, leg . F. Caballero,1. Vi1a i1. Rius, JVG 106051 3-2.
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Fig . 1. Entoloma favrei (1060513-1): a) basidi ; b) espores; e) caulocistidis. E. sericeonitens (1060430-8):
d) basidi i basidi immadur; e) espores. E. ventricosum (1060427-1): f) basidi; g) espores. Barra = 8 um.
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OBSERVACIO S. En toloma se rice onitens és molt semblant a E. 11ICidzll71 (P.D. Orton )
M.M. Moser, fins al punt que NOORDELOOS (1980) comenta: " E. se riceonitens resembl es
E . lucidum very strongly" . Les petite s diferencies entre tots dos t áxons radiquen en un color
una rnica més vermellós, l' olor de farina i unes espore s lleugerament Inés isodiarnetriques en
E. lucidum. E. proterum Noordel. et Wolfel , tamb é molt semblant, té el píleu glabre.

Entoloma sericeum (Bull.) Quél. var. cinereoopacum Noordel.

MATERIAL ESTUDIAT.GIRO A : Baga de Campelles, vorael Baell, Campelles(Ripo lles), UTM31T429468 1, alt. 1280
m, en un torrent amb Sorbus aria , Salix caprea, Cory lus avellana i Buxus sempe rvirens, vora un bose de Pinus
sy lvestris , 22-4-2006, leg. 1. Vila, F. Caballero i1. Rius, JVG 1060422-2.

OBSERVACIONS. La present varietat es diferencia del tipus pel port m és robust, el píleu més
fose i la cutícula no estriada. Micro sc ópicarnent, és molt semblant a la var. se riceum .

Entoloma ventricosum Amolds et Noordel.

Píleu de fins a 16 mm de diametre, de campanulat a c ónic quan és jove, després lleugerament més
estés en madurar, pero mantenint sempre la forma campanulada , amb una evident papil-la desde
bon principi, que perdura fins a envellir el basidioma; cutícula clarament higr ófana, estriada, quan
esta ben hidratada, excepte en la zona discal o de l'umbó, de color bru, bru-grisenc, beix en
assecar-se, finament fibril-lo sa-argentada; marge de recte a lleugerament incurvat, sobretot de jove.
Lamines d'adnates a gairebé lliures, ascendents, ventrudes, relativament denses, de 1-4 mm, de
color gris de bon principi, després Inés rosades per la maduració de les espores; aresta sencera i del
mateix color. Lamellules presents. Estípit cilíndric, de fins a 45 x 4 mm, de color de blanquinós a
bru-gris p állid; superficie de llisa a finament fibril·losa-estriada longitudinalment; base
blanquinosa. Cam escassa; olor i sabor no destacables. Espores heterodiarnetriques, algunes
subisodiametriques, amb 5-6 angles, de 9,1-10 ,7 x 7,2-8 um, Xm = 9,8 x 7,6 um, Q = 1,21-1 ,43,
Qm = 1,3. Basidis tetrasp órics, d'estretament claviformes a gairebé cilíndrics, de fins a 48 x 12,8
um (amb esterigmes), fibulífers. Cistidis no observats. Cutícula amb hifes cilíndriques, de 6,4-24
um de di ámetre ; pigmcnt intracellular, de color brunenc; subcutis amb hifes de fins a 32 um de
diámetre, Fíbules presents a la base dels basidis i a la cutícula, rares en les hifes de l'himeni.

MATERIAL ESTUDIAT. GIRONA: Baga de Campel les, Campelles (Ripollés), UTM 31T 42 846 82, alt. 1380 ITI, entre
molses, en unbosede Pinus sylvestris iBlIxlIS sempe rvirens, 27-4-2006, leg . M. Tabarés, NG 1060427-1.

OBSERVACIONS. Entoloma calthionis Amolds et Noordel. és molt semblant i se separa, segons
NOORDELOOS (2004) , per labsencia de tons grisos a les lamine s immadures. Tot i aixo, en
cap de les fotografies d'E. ventricos um de NOORDELOOS (2004: 1236) s' aprecien colors
grisos en les lamine s. L 'a specte umbonat, amb I'umb ó de color molt p állid degut a
1'higrofaneitat, i la presencia de pigment únicament intracellular a la cutícula, són car ácters
que ajuden al ' identificació d'aquest t áxon.

Ptychoverpa bohemica (Krombh.) Boud.

MATERIALESTUDIAT. GIRO A:Collde Bae, Puigsae, Pardines (Ripolles), UTM3 1T4364683, alt. 1460 m, enunbose
de Fraxinus sp. i Cory lus avellana, 30-4-2006, leg. 1. Vi la i F. Caballero, JVG 1060430-2.

OBSERVACIO S. Per l' aspecte, pot recordar Morch el la , especia lme nt M . semilibera DC., tot i
que una rápida observació microsc ópica ens permet veure les e~pores gegants que presenta
aquesta especie, així com els seus característics ases bisp órics, Es forca rara a Catalunya, ja
que tan sols 1' hcm recollect ada a Espot (Pallars Sobirá) i Salo (Bages , material no conservat).

Rhytisma salicinum (Pers.) Fr.

MATERIALESTUDIAT. GIRO A: Vall de Carlat, Seteases (Ripolles) , UTM 3 1T 44 14693 , alt. 1480 m, sobre fu lles
eaigudes deSa lix caprea, 13-5-2006 , leg . 1. Vila, F. Caballero i1. Rius, NG 106051 3-8.
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OBSER VACIONS. Forma estrornes sobre les fulles de Salix caprea, que s'obren mostrant, en el
seu interior, els periteci s.

AGRAIMENTS

Volem agrair a 1. Riu s l' ajuda en la recolecció del material. A X. Llimona la revisió crítica del
treball. Aquest treball s' inscriu en el projecte "Biodiversitat Micol ógica de Catalunya", de
l'Institut d 'Estudi s Catalans .
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Entoloma ventricosum An101ds et No ordel.

Rhytisma salicinum (Pers.) Fr.


