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ABSTRACT. Basidiomycetes from the peat-bogs ofthe Pyrenees of Cata lonia. 11. T he genus 
Galerina. In aH, 7 species, new or rarely recorded in the Iberian Peninsule are recorded and 
discussed: G. alkinsoniana A.H. Smith, G. cephalolricha Kühner, G. pseudornycenopsis Pilát 
apud Pilát & Nannf., Ga/erina e/avala (Ve!. ) Kühner, G. jaapii A.H. Smith et Singer, 
G. pseudolundrae Kühner i G. libiicyslis (Atk.) Kühner. 

RESUM. En aquesta segona aportació es descriuen, comenten i iconografien set especies del 
genere Ga/erina, noves o poc citades a la Península Iberica i recol'lectades a les torberes 
d'esfagnes deis Pirineus catalans. Són: G. alkinsoniana A.H. Smith, G. cepha/olricha Kühner, 
G. pseudornycenopsis Pilát apud Pilát & Nannf., Galerina e/avala (Ve!. ) Kühner, G. jaapii A.H. 
Smith et Singer, G. pseudolundrae Kühner i G. libiicyslis (Atk.) Kühner. 

INTRODUCCIÓ 

L'any 1996 varem publicar una primera aportació a I'estudi deis basidiomicets de les torberes 
d'esfagnes deis Pirineus Catalans (LLISTOSELLA et al., 1996). En aquell treball descrivíem 9 
especies deis generes Cortinarius, Hygrocybe, Hypholoma i Omphalina, pero no inc10guérem cap 
especie del genere Galerina ja que, en ésser un genere molt ben representat en aquest habitat, vam 
creure oportú publicar els nostres resultats en un treball monografic. En el present treball descrivim 
un total de set especies d'aquest genere, entre les que destaquen, per la seva abundancia, 
G. atkinsoniana i G. tibiicystis, dos taxons ampliament citats sobre esfagnes als Alps i en altres llocs 
d'Europa, mentre que considerem com a més rares G. cephalotricha, G. pseudomycenopsis i 
G. pseudotundrae. Aquesta última es una especie típica de zones miques o alpines, que pot viure a 
gran altitud (a més de 2500 m), entre hepatiques i sa1zes nans. De totes les especies aportem una 
deseripeió i iconografia original. EIs dibuixos han estat obtinguts amb un microscopi Olympus CH2 
provelt d'un tub dedibuix, a partir de material sec rehidratatamb KOH (5%). El material estudiat es 
troba dipositat a I'Herbari de la Facultat de Biologia de la Universitat de Barcelona (BCC). 

Per a les nostres prospeceions, hem gaudit de I'inestimable col'laboració del Pare Nacional 
d' Aigüestortes i Estany de Sant Maurici i, en especial, de la seva directora, Merce Aniz, que ens ha 
facilitat en tot moment l'accés i els recursos necessaris per estudiar les torberes del Pare. Sense 
aquesta ajuda, tant la nostra primera aportació, com aquesta segona no haurien estat tan eomplertes. 

Galerina atkinsoniana A. H. Smith 
Material estudiat. LLEIDA: Pla de Boet, Areu (pallars Sobira). UTM 31TCH6719; 1880 m; Sphagnum sp.; 23/09/1994; 
lego 1. Llistosella (BCC GA940923-2 i GA940923-5). - Vall de Mulleres, vores de l'antic Hospital, Vielha (Val d' Aran). 
UTM 3ITCH1621 ; 1580 m; Sphagnum sp.; 17/08/1993; leg. 1. Llistosella el al. (BCC GA930817-1). - Funicular de la 
Vall de Rencules, Arties (Val d'Aran). UTM 3ITCH2723; 1880 m; Sphagnum sp.; 15/09/1994; leg. 1. Llistosella i 
1. Vila. (BCC GA940915-1 i GA940915-2). 

Píleu de 5-14 mm de diametre; primer eonic, després hemisferic o estes, amb el marge 
c1arament pectinat; de color mel ocraci i més o menys uniforme. Lamines adnates i més o menys 
espaiades, de color ocre ferruginós; amb I'aresta esteril i diferenciada, de color blanquinós. Estípit de 
20-55 x 1-2 mm, cilíndric i flexuós, conco10r amb el píleu a l'apex, que s'enfosqueix vers la base, on 
és de color brunenc i amb reflexes verme liosos; sense restes de vel, pru'inós a la part superior a causa 
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de la presencia de caulocistidis. Olor farinosa. Espores de (9)-10-12-( 17) x (5)-6-8 11m, molt 
variables, des d'amplament amigdaliformes a citriformes o subfusiformes; poc o molt verrucoses, i 
amb placa suprahilar Ilisa no sempre ben diferenciada. Basidis bisporics, de (22)-25-31-(40) x 7,5-10 
11m. Queilocistidis de 40-50 x (7)-11-16 11m, de fusiformes a lageniformes, ventricosos i amb un coll 
apical cilíndric i, a voltes, tlexuós. Pleurocistidis semblants i poc abundants. Cutícula pileica 
filamentosa, amb hifes fibulíferes amb la paret asperulada, i sovint amb píleocistidi~ tenninals, 
lageniformes i amb la paret similar. 

L'habitat esfagnícola, juntament amb l' estípit sense vel i la morfologia deIs cistidis himenials, 
són propis de G. atkinsoniana A. H. Smith i de G. vittiformis (Fr.) Sing., dues especies molt afins, 
que es diferencien per la presencia de píleocistidis a la primera, mentre són absents a la segona, la 
qual ateny un port una mica més robust. A les mostres estudiades, les preparacions de cutícula 
delataven píleocistidis, si bé no molt abundants i a vegades difícils d'observar. 

Galedna cepltalolriclta Kühner 
Material estudia\. GIRONA: Estany de Malniu, Meranges (Cerdanya). UTM 31 TDH0002; 2250 m; Sphagnlllll sp.; 
9/1 0/1995; leg. J. Vila, P Hoyo i X. LI imona (BCC GA95 1 009-1). 

Píleu de 7-16 mm de diametre; de conic a campanulat, soleat fins gairebé el centre, de color 
ocre-palla. Lamines de color ocre ferruginós, amb l'aresta esteril i de color blanquinós; més o menys 
separades i amb algunes lameHules intercalades. Estípit de 20 x 1,5-2 mm, de color mel vermellós, 
pru'lnos a I'apex, amb fibres longitudinals i restes de cortina de color ferruginós vers la base. Olor 
inapreciable. Espores de 11,5-12,5 x 6-7,5 11m, el'lipso'lde-amigdaliformes o curtament 
subfusiformes, gairebé Ilises o marbrejades i amb la placa suprahilar Ilisa i diferenciada. Basidis 
tetrasporics, de 35-40 x 9-10,5 11m. Queilocistidis de 35-50 x 6-9 11m, variables pero sempre ventruts 
a la base i amb un coll més o menys cilíndric, de 4-5 11m d'amplada, dilatat a l'apex en un cap 
claviforme, de 5-8 11m d'amplada. Pleurocistidis absents. Cutícula pileica amb hifes fibulíferes i amb 
la paret notablement rugosa a causa de les incrustacions de pigment, a vegades acabades en algun 
píleocistidi, poc diferenciat. 

EIs nostres exemplars presenten espores Ileugerament més amples que les descrites per 
KÜHNER (1972), pero tots els altres caracters coincideixen amb els anotats per aquest autor. 
G. cephalotricha Kühner creix sobre diverses molses de I'estatge alpí, entre elles els esfagnes, i té 
com a principals caracters diferencials les espores gairebé Ilises, els basidis tetrasporics, els 
queilocistidis tibiiformes poc típics i les hifes de la cutícula pileica, amb la paret fortament 
incrustada. 

Galerina e/avala (Vel. ) Kühner 
Material estudia\. LLEIDA: Aiguadassi, Boí (Alta Ribagorya). UTM 3 1TCH3015 ; 1880 m; sobre mols~s. a tocar de 
Sphagnlllll sp. ; 16/09/1994; leg. J. L1istosella (BCC GA940916-2). - Estany d'Aiguamoix, Salardú (Val d'Aran) . UTM 
31 TCH2922; 1860 m; Sphagnlllll sp.; 18/08/1993; leg. J. Listosella (BCC GA930818-1). 

Píleu de 4-11 mm de diametre; conic o campanulat, d'aspecte micenoide i clarament estriat; de 
color de mel i amb les estries brunenques. Lamines d'adnades a adnexes, ventrudes, primes i 
espaiades; de color de mel o ferruginós, amb l'aresta diferenciada i blanquinosa. Estípit de 35-60 x 
1 mm, cilíndric, de color de mel ; pru'lnós a I'apex i amb toment blanquinós a la base. Vel fugay, molt 
sovint dificil d 'observar. Olor inapreciable. Espores de (12)-13-15 x (6)-6,5-7,5 11m; el'lipso'ldals o 
oblongo-amigdaliformes, clarament verrucoses i amb la placa suprahilar llisa. Basidis tetrasporics, de 
31-38 x 10-12 11m, amb els esterigmes curts i gruixuts. Queilocistidis de 25-40 x 8-12 11m, molt 
variables, sovint tibiiformes o lecitiformes; pleurocistidis absents. Cutícula pileica formada per hifes 
de 3-12 11m, amb la paret incrustada i a vegades amb un píleocistidi terminal. 

Un deIs aspectes més notables d'aquesta especie és la manca total de fíbules als septes, que és 
un caracter propi la secció Tubariopsis. Aixó juntament amb les espores gran s i verrucoses, i els 
basidis tetrasporics ens porten rapidament a la se va identificació, i ens la separen de G. subclavata 
Kühner, molt afi pero amb basidis bisporics i d'habitat no esfagnícola (les dues especies havien estat 
descrites per Kühner com a formes bisporiques i tetrasporiques d'un mateix taxon). G. pseudocerina 
Smith & Sing. (secció Tibiicystidiae) és una especie d'habitat i espores semblants, que es diferencia 
per la manca de fíbules i de píleocistidis, per I'estípit més curt (20-30 mm), i pel sabor i I'olor 
farinosos . 
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Fig. 1: Galerina atkinsoniana A. H. Smith : a) pleuroeistidis; b) queiloeistidis; e) espores; Galerilla 
cephalotricha Kühner: d) espores: e) queiloeistidis. 
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Galerinajaapii Smith & Sing. 
=G. mycenoides (Fr.) Kühner 
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Material estudia!. LLEIDA: Aiguadassi, Boí (Alta Ribagorya). UTM 31 TCH301 5; 1880 m; Sphagnul/1 sp.; 16/09/1994; 
leg. J. Llistosella (BCC GA940916-3). 

Píleu de 2-7 mm de diametre; des d'amplament conic a plano-convex, amb un umbó petit i 
obtús al centre, i clarament estriat al marge; de color ocre groguenc i amb les estries brunenques. 
Lamines lIeugerament decurrents, de color ocre brunenc en madurar les espores, sobre un fons ocre 
groguenc. Estípit de 15-25 x 1-2,5 mm, cilíndric, de color ocre castany a la base i ocre groguenc vers 
I'apex; vel present, en forma d'un anell diferenciat, ascendent i submembranós, de color blanquinós. 
Olor lIeugerament farinosa, a vegades poc pronunciada. Espores de 13,5-15,2-( 17) x 6,4-8 11m, des 
de lIargament amigdaliformes a subfusiformes, verrucoses; amb placa suprahilar lIisa i ben 
diferenciada, hílum prominent i de vegades acabades en un beco Basidis bisporics, de 28-30 x 8,8-9,6 
11m. Queilocistidis lageniformes, de 46-48 x 10 11m, amb el coll pluriconstricte de 4 x 6 x 4 11m. 
Pleurocistidis absents. 

G. jaapii Smith & Sing. es reconeix per les espores grans i verrucoses, els basidis bisporics i un 
estípit amb un anel!. No és un fong típic de les torberes, ja que la majoria d'autors I'assenyalen en 
altres habitats muscícoles, si bé MOSER (1980) considera aquesta possibilitat. 

Galerína pseudomycenopsis Pilát apud Pilát & Nannf. 
= G. favreana Bon; G. pumila f. oreina Fav. 

Material estudia!. LLEIDA: Aiguadassi, Boí (Alta Ribagorya). UTM 31TCH30 15; 1880 m; Sphagnul/1 sp.; 16/09/1994; 
leg J. Llistosella (BCC GA940916-1). 

Píleu de II mm de diametre; plano-convexe, de color de palla amb algun matís brunenc degut 
a finíssimes traces filamentoses. Lamines adnades, primes, amb I'aresta diferenciada i de color 
blanquinós; de color brunenc en madurar les espores sobre un fons més ciar, groc-ocraci. Estípit de 
40 x 1 mm, prurnós a la base i I'apex i amb restes ferruginosos de cortina, més o menys anulars. Olor 
farinosa. Espores de 9,5-13 x 6-8 11m, amigdaliformes i gairebé lIises, amb la placa suprahilar 
diferenciada i I'hílum prominent. Basidis tetrasporics, de 25-35 x 8-9 11m. Queilocistidis de 30-50 x 
9-12 11m, des de lageniformes a més o menys ventruts, amb un coll cilíndric i pluriconstricte, de 4-5 
11m d'amplada, i suament dilatat a I'apex, fins a 5-7 11m d'amplada Pleurocistidis absents. Cutícula 
pileica formada per hifes fibulíferes i amb la paret asperulada; píleocistidis poc abundants i 
lageniformes. 

Taxon pertanyent a la secci<;'> Mycenopsis, que presenta un vel ben diferenciat, encara que 
menys aparent que a G. paludosa. Es un fuon considerat com de caracter alpí i propi de les vores de 
torrents amb molses higrofiles, pero no estrictament esfagnícola. Presenta similituds microscopiques 
amb G. hypophaea Kühner i G. pseudomniophila Kühner, dues especies de peu nu. 
e. pseudomycenopsis Pilát apud Pilát & Nannf és molt afi a G. pumila (Pers.: Fr.) M. Lange. ex 
Sing., fins al punt que alguns autors I'han arribat a descriure com una forma alpina d'aquesta, pero 
G. pumila creix en habitats muscinals més banals. 

Galerína pseudotundrae Kühner 

Material estudia!. LLEIDA: Pla de Boet, Áreu (pallars Sobira). UTM 3 ITCH67 19; 1880 m; Sphagnum sp.; 11 /10/1995; 
leg J. Vila (BCC GA95101 1-1). - La Plela de Mulleres, Vall de Mulleres, Vielha (Val d'Aran); UTM 31TCH1522; 
1710 m; Sphagnum sp .; 25/09/1992; leg J. Llistosella (BCC GA920925-1 i GA920925-2) 

Píleu de 5-14 mm de diametre; primer convex, després estés i aplanat, de vegades una mica 
estriat; de color ocre i sen se restes visibles de ve!. Lamines adnades, de color ocraci amb I'aresta 
diferenciada i blanquinosa. Estípit de 10-40 x 1-3 mm relativament robust, cilindric, més o menys 
flexuós; de color de mel a I'apex que s'enfosqueix vers la base on és ocre brunenc; amb restes de vel 
en forma de fibres blanquinoses longitudinals. Olor no apreciable. Espores de 10-14 x 6-8 11m, 
el ·lipsorde-amigdaliformes, lIises o fmament marbrejades, amb una placa suprahilar ben delimitada. 
Basidis bisp6rics de 28-38 x 8-9,5 11m. Pleurocistidis absents; queilocistidis fon;a variables, de 35-45 
x 6,5-9 11m, des de subfusiformes a lageniformes, poc ventruts i amb un coll claviforme, més o 
menys dilatat fins a 7,5 11m d'amplada. Cutícula d'hifes amb la paret asperulada, fibulíferes, a 
vegades acabades en algun píleocistidi lageniforme. 
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Fig.2 Ga/eril/a e/avala (Vd) Kühner: a) quciloeistidis: b) espores: Ga/erillajaapii Smith et Sing.: e) espores: 
d) queiloeistidi s. 
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G. pseudotundrae pertany a la secció Mycenopsis, i es carateritza per la manca d'omamentació 
de les espores, les restes de vel no anulars i el color fosc de I'estípit. L'habitat indicat per aquesta 
especie, molses entre salzes nans i Alnus viridis, no coincideix amb el deis indrets on I'hem 
recolectat, si bé les condicions c1 imatiques, fon;:a dures, hi són compartides. Aquesta discordan<;:a era 
I' únic motiu que ens deturava a donar com a definitiva I'assignació del material a aquest taxon. 
G. tundrae Sm. & Sing. és una especie propera pero presenta basidis tetrasporics. Cal dir també que 
en el treball de WATL/NG & GREGORY (1993), hem detectat una inexactitud en I'apartat de la 
descripció de G. pseudotundrae Kühner, ja que la descriu com mancada de fibules . 

Ga/erina tibiicystis (Atk. ) Kühner 

Material estudiat: LLEIDA: Pla de Boet, Áreu (Pallars Sobirit). UTM 31 TCH67 19; 1880 m; Sphagnum sp.; 23/09/ 1994; 
leg J. Llistosella (BCC GA940923-3, GA940923- 4 i GA940923-6), ¡bid. 11110/ 1995; leg 1. Vila (BCC GA95101 1-B). 
- Estany d'Aiguarnoix, Salardú (Val d'Aran). UTM 3ITCH2922; 1860 m; Sphagnum sp.; 18/08/ 1993; leg 1. Llistosella 
(BCC GA930818-2 i GA9308 1 8-3). - ¡bid. 24/0911992; leg 1. Llistosella (BCC GA920924-1). - ¡bid. 0111011993 ; leg 
1.Carnbra (BCC GA931001-A). - Estany Llong de Vilarnós, Vilarnós (Val d'Aran); UTM 31TCH1638; 2080 m; 
Sphagnum sp.; 30/0911994; leg J. Carnbra i C. Balaguer (BCC GA940930-I , GA940930-2, GA940930-4, GA940930-
5, GA940930-7, GA940930-II , GA940930-14, GA940930-16, GA940930-18, GA940930-19 i GA940930-21) -
Funicular de la Vall de Rencules, Arties (Val d' Aran). UTM 3ITCH2723; 1880 m; Sphagnum sp.; 18/03/ 1993; leg 
1. Llistosella (BCC GA930318-1). - Font Roja, Alins (Pallars Sobirit). UTM 31TCH6219; 1420 m; Sphagnum sp. i 
Belula pendula; 22/0911993 ; leg J. Llistosella (BCC GA930922-1). - ¡bid. 23/09/ 1994; leg J. Llistosella (BCC 
GA940923-1). - Pla de Boavi, Tavascan (Pallars Sobirit). UTM 31TCH6326; 1460 m; Sphagnum sp.; 23/09/ 1993; leg 
1. Llistosella (BCC GA930923-1). 

Píleu de 10-30 mm de diametre, des de campanulat a convex o estés; de color de mel, higrOfan 
i amb el marge estriat. Lamines adnades o una mica decurrents, espaiades; tenyides de color 
ferruginós per les espores, sobre un fons ocre més cIar; amb I'aresta diferenciada. i blanquinosa. 
Estípit de 30-80 x 0,8-3 mm, cilíndric i fon;:a lIarg; de color de mel, pru'inós a tota la seva longitud i 
en especial a I'apex, on I'abundancia de caulocistidis Ji fan prendre un aspecte pulverulent. El vel hi 
és absent, i a la base presenta un toment blanc que assenyala el punt de contacte amb els esfagnes. 
Olor fúngic o indistint. Espores de 9-12 x 5-6-(7) 11m; amigdaliformes, cIarament verrucoses i amb 
placa suprahi lar més o menys delimitada. Basidis tetrasporics, de (28)-31-42 x 7-9-(9,5) 11m. No hi 
ha pleurocistidis, i els queilocistidis són típicament tibiiformes de 25-50 x 6,5-12 11m, acompanyats 
de vegades per d' altres més banals o també per algun de ramificat. La cutícula del píleu és formada 
per hifes filamentoses ajagudes, fibuIíferes, amb la paret asperulada i de vegades acabant en 
píleocistidis. 

L'absencia de pleurocistidis i els queilocistidis c1arament tibiiformes, ens porten cap a la secció 
Tibiicystidiae, vora G. hybrida Kühner, que té les espores una mica menys omamentades i restes 
velars a I'estípit en lIoc de pru'ina. Aquest criteri de diferenciació entre ambdós taxons s'adiu amb les 
descripcions de G. tibiicystis i G. hybrida de Kühner, autor deIs dos taxons, i és seguit per MOSER 
(1980), mentre que BON (1992), a les seves cIaus monografiques, segueix criteris oposats, que 
facilment porten a la confusió. Una altra especie seblant és G. pseudocerina Smith & Sing., que té les 
espores una mica més grans i ha estat citada de comunitats montan es i no específicament de torberes. 
Algunes de les especies de la secció Galerina, poden presentar un aspecte semblant, amb estípit 
pru'inós i sen se vel, i a la vegada els pleurocistidis poden ser molt rars i passar inadvertits, pero la 
morfologia deIs ~ueilocistidis ens faria adonar de I'error. La bibliografia parla de G. tibiicystis com 
d' una de les especies estrictament esfagnícoles i més freqüents a les torberes. El resultat d' aquest 
estudi confmna si més no la segona part de I'afmnació, donat que la majoria de les mostres 
recolectades pertanyien a aquest taxon. 
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Fig, 3: Galerifla pseudomyceflopsis Pilát apud Pilát et Nannf: a) queilocistidis; b) espores; GaJerifla 
pselldotlllulrae Kühner: e) espores: d) queilocistidis; Galerifla tibiicystis (Atk, ) Kühner: e) queilocistidis; 
n espores. 
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