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Abstract. In this study is cited, for the first time in the Iberian Peninsula, a gallicolous species in a
fructification of de Ganoderma applanatum (Pers.) Pat. (Aphy llophorales: Ganodermataceaeï . The
gallicolous is Agatomyia wankowiczii (Schnabl 1884) (Dip tera: Platypezidae) and its galls are located
in the hymenium of the fungi. Biological and distribution data of both the gallicolous and host are
given.
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Resum . Recol-leccí ó a catalunya de Ganoderma applanatum amb cecidis d 'Agatonlyia
wankowiczii (Schnabl, 1884). En aquest estudi es cita per primera vegada a la península Ibèrica una
espècie cecidògena sobre una fructificació de Ganoderma applanatum (Pers .) Pat. (Ap hyllop horals:
Ganodermataceaey. El cecidògen, que és Agatomyia wanko wiczii (Schnabl, 1884) (Dip tera:
Pla typezidae) , es localitza a l'himeni de l'hoste esmentat. Es donen dades sobre la seva biologia i
distribució, tant del cecidògen com del fong.

Paraules clau. Aga tomyia wankow iczii, Ganoderma app lanatum, diptero-cecidi, península Ibèrica, cecidologia,
fong, dípters.
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Les gal·les o cecidi s són estructures anormals de parts de teixits o òrgans vegetals que es
desenvolupen per l'acti vitat d 'un organisme inductor (MEYE R, 1987; SHORTHOUSE &
ROHFTITSCH, 1992). De forma més planera, les podem definir com un "càncer
vegetal"(PUJADE -VILLAR, 1986) ja que, la presència de les gal-les, comporta un creixement
anormal per multiplicació anormal de les cèl·lules del teixit afectat i a vegades l'aparició de teixits
nous, com el teixit nutritiu. Malgrat que qualsevol vegetal és susceptible de tenir-ne, la major part
dels cecidi s es troben en angiosperme s i, més concretament, a les dicotiledònies.
Els grups implicats en la formació de cecidi s són molts i variats. Així, existeixen tant cecidis
d'origen animal (zoocecidis) com d'altres orígen s (anomenats en general fitocecidi s). Entre els
diferents grups d 'organismes s'han comptabilitzat unes 15.000 espècies al món amb capacitat
d'induir la formació de cecidi s als vegetals (BUHR, 1964). Els fitocecidi s són produïts per virus,
bacteri s o fongs , tot i que alguns autors també inclouen en aquest grup algune s espècies de
fanerògames paràsites. Aquestes cecidi s solen ser tumor s vegetal s sense una grandària constant i
sense un aspecte determinat. Els zoocecidis estan produïts per diversos grups d'animals (rotífers,
nematodes i artròpodes fonamentalment). De tots ells, els dels artròpodes (sobretot els àcars i els
insectes), són els més diversificats. Es coneixen unes 13.000 espècies d'insectes i unes 500 d'àcars,
capaces de produir cecidi s (PUJADE -VILLAR, 2004). Aque stes cecidis d'origen animal
acostumen a tenir un aspecte i una grandària força constants definida de manera que podem
identificar el causant només mirant la seva forma .
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A Europa (DAUPHIN & ANIOTSBEHERE, 1993) únicament es coneixen 3 espècies cecidògenes
que ataquin fongs , si bé diferents organismes poden produir deformacions dels bolets que no poden
ser considerades com cecidis, ja que en realitat no hi ha ni un creixement ni multiplicaci ó anormal
de cèl·lule s. L'espècie cecidògena més espectacular als fongs és sens dubte Agatomy ia
wanhowiczii.
El gènere Agathomyia Verrall , 1901 compr èn un total de 54 espècies , 23 de les quals ,es troben a
Europa (CHANDLER, 2001) i 3 d'elles han estat citades d'Espanya (CARLES-TOLRA & BAEZ,
2002). La biologia de moltes espècies d'aquest gènere és desconeguda; fins i tot en moltes espècies
encara no és coneixen un dels dos sexes.
L'espècie que ens ocupa , A. wankowiczii , és la única espècie del gènere Agatomyia capaç produir
cecidis, d'acord amb els coneixements actuals.

Agatomyia wankowiczii (Schnabl, 1884)

MATE RIAL ESTUDIAT. Recol·lecció d 'un exemplar jo ve, a as Bord es (Val d 'A ran), bosc de Gèles, rodalies del
barranc de Gèles. Alt. 1150 m. UTM.3 1T3144733, el 30.08.04, sobre una soca de faig iFagus sylvatica y. Leg . Josep
Carreras, Herbari: BC -SCM B-4908. Pritnera cita per la península Ibèrica .

DISTRIB UCIÓ . Disjunta. Coneguda d ' Europ a i de la Rússia oriental. A Europa, ha estat àmpliament citada, i segons
s' indica a CHANDLER (200 I) i a AUDIBERT (2005) és conegu da d 'Alernà nia, Austria, Bèlgica, Bielorrússia, Bòsnia
Herzegovina, Dinamarca, Finlàndia, França, Gran Bretanya, Holanda, Itàlia, Letònia, Noruega , Polònia, Rússia,
Repúbliques Txeques i Eslovaques, Suècia i Suïssa. La regió paleàrtica oriental, ha estat recol·lectada de la regió d 'Amur
(SC HNABL, 1884; SHATAL KIN, 1985.

CECIDI (fig. lA). Els cecidis uniloculars, es formen a la cara inferior del bolet; rarament es
localitzen a la cara superior. Són d'aspecte estrobilaci , cilíndrics o cònics, a vegades coalescents,
d' 1 cm de longitud . La superficie és porosa, degut a la presència de part de 1'himeni en el laterals,
distalment llisa, d'un color verd brunenc primer , blanquinós a la madure sa, de consistència dura
(primer amb aspecte de suro i després de fusta). La paret és gruixuda, cambra larval longitudin al,
que ocupa 1/3 el diàmetre del cecidi i presenta una longitud variable, entre 6-10 mm). Els cecidis
sovint presenten la part més llisa erosionada , menjada segurament per insectes lignícoles
(EISFELDER & HERSCHEL (1966-1967).

BIOLOGIA. Cecidò gen; ocasiona gal·les a Ganoderma applanatum (Pers.) Pat. 1887 i tot i que
recentment, tamb é s'ha citat a G. lipsiense (Batsch) G.F. AJK (1908), segons s' indica a la web
www .plantengallen.vinden.nl/agatholn yia.htln l. 2003, cal recordar que es tracta d'un sinònim de
l'anterior. Les larves, a finals de la tardor , un cop desenvolupades (al setembre), fan un orifici
circular a l'àpex del cecidi (d ' 1-2 mm de diàmetre) i cauen a terra, on pupen (CHANDLER, 2001).
Els adults apareix en durant de la primavera o a principis d 'estiu.

OBSERVACIONS . L'e spècie de dípter va ser descrita a partir d 'un a femella de la Russia
Balcànica (SCHNABL, 1884), però , no és finsWEIDNER & SCHREMMER (1962) quan
s'es tableix la relació entre el dípter i Ganoderma applanatum. El mascle, si bé va ser reconegut per
primera vegada per CZERNY (1904), segons s'indica a CHANDLER (2001), no es descriu fins
EISFELDER & HERSCHEL (1966-1967).

HOSTE (fig. IB). Ganoderma applanatum (Pers.) Pat [= G. lipsiense (Batsch.) G. F. Atk] ,
BREITENBACH & KRÀNZLIN (1986) i GERHARDT et al. (2000). Cos fructífer perenne , sèssil,
amb el píleu semicircular, generalment aplanat , de fins a 100 x 300 Irun d'amplada. La superficie
està recoberta per una crosta envernissada, de vegades coberta per una capa cèria, de tonalitat s
brunenques amb el marge que és agut i blanc, de jove, desprès brunenc i finalment concolor. En la
cara inferior , I 'himeni presenta tons bruns, de fins a 15 Irun i es pluriestratificat, amb una
prima capa de trama, entremig, Porus fins, de 4-6 per mm, primer blancs , que al tocar-lo s,
gratar-los o pr èmer-los, prenen un color bru força intens. Carn suberosa de color bru ferrugin ós
amb fines vènules blanquinoses; olor i sabor poc notable s. Podriment blanc a la fusta infectada.
Esporada de color bru ferrugin ós. Espores el·lipsoïdals, de 5,5-8-(9,5) x 4,5-5-(6 ,5) um finament
verrucoses, envoltades per un epispori hialí. Trama trimitica.Tlifcs generatrius, hialines , de 2-3
um d'amplada. Hifes esquelètiques brunes , amb parets gruixudes, de 3-5 um d'amplada, i hifes
connectives molt ramificades, de 2-4 um, Pel que fa a l'hàbitat, és com ú a muntanya, creixent
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preferentment sobre troncs morts o debilitats de planifolis diversos (Fagus, Acer, Fraxinus,
Populus o altres); rar sobre coníferes.
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Gal-les d'Agatomyia wankowiczii en la cara himenal de Ganoderma applanatum. BCN
SCH B4908. A. Rocabruna.

Cos fructífer de Ganoderma applanatum (Pers.). BCN-SCH B-633.M. Tabarés.


