
Revista Catalana de Micologia, vol. 28: 167-207; 2006. 167

NOVES DADES SOBRE EL COMPONENT FÚNGIC DE LES
COMUNITATS DE CISTUSDE CATALUNYA. II

J. VILA 1 i X. LLIMüNA2

1.- Rector Ubach , 53, átic 2a. E-08021 Barcelona. E-lnail: vilamicol@terra.es

2.- Dept. Biologia Vegetal (Bot ánica), Fac. Biologia , Univ. de Barcelona. Diagonal 645. E-08028 Barcelona.

RESUM. Noves dades sobre el component fúngic de les comunitats de Cistus de Catalunya. Il. En
aquesta nova aportació es descriuen, comenten o citen 64 especies, 40 de les quals , no havien estat
trobades anterionnent sota Cistus. S'aporten nombrosos dibuixos del caracters microsc ópics i fotografies
dels exemplars en el seu hábitat, Proposem claus d 'identificació provisionals per alguns dels grups
estudiats. Entre les especies citades , destaquen, pel seu interés: Clitocybe agrestis, C. augeana,
Clitocybula taniae, Entoloma cf cruentatum, EiIucidum, Gymnopus pubipes, Hemimycena conidiogena,
Laccaria proxima f mediterranea, Lyophyllum lanzonii, L. striaepileum, Marasmiellus carneopallidus,
Melanoleuca friesii i Pseudoomphalina pachyphylla. Proposem els següents nous táxons: Entoloma
sericeum var. minutisporum, Lyophyllum cistophilum, L. phaeophyllum i Omphalina tabaresiana. Les
noves combinacions Gymnopus bisporus, G. catalonicus, G. impudicus varo graveolens, G. inusitatus i
G.lanipes hi són introduides. Gr ácies a l'estudi de nou material, procedent d'Itália, validem Cortinarius
aureocistophilus, descrit ad int. en la nostra anterior publicació (2002). Per últim , descrivim
provisionalment, sota el nom de Lepiota pleurocystidiophora, una recol·lecció amb pleurocistidis del
genere Lepiota subg énere Lepiota.

Paraules c1au:comunitat fúngica , Cistion , Cistus, brolla, estepar , claus d'identificació, Catalunya, Europa.

SUMMARY. New data on the fungal component of the Cistus communities of Catalonia. Il, In this
new contribution, 64 species of fungi associated with Cistus are described, discussed or simply quoted; 40
of them are new additions to the mycota of the Mediterranean rockrose bush tCistion) communities. A
number of drawings of microscopic characters and colour photographs showing the habit are given.
Provisional identification keys are proposed for the species of: Entoloma, Gymnopus and other collybioid
taxa , Lepiota and Lyophyllum, found by the authors under Cistus. Sorne of the species mentioned are of
special interest: Clitocybe agrestis, C. augeana, Clitocybula taniae, Entoloma cf. cruentatum, E. lucidum,
Gymnopus pubipes, Hemimycena conidiogena, Laccaria proxima f. mediterranea, Lyophyllum lanzonii,
L. striaepileum, Marasmiellus carneopallidus, Melanoleuca friesii and Pseudoomphalina pachyphylla.
Four new taxa are described: Entoloma sericeum varo minutisporum, Lyophyllum cistophilum,
L. phaeophyllum and Omphalina tabaresiana, and five new nomenclatural combinations are proposed:
Gymnopus bisporus, G. catalonicus,G. impudicus varo graveolens, G. inusitatusand G. lanipes. After the
study of an Italian collection, the name Cortinarius aureocistophilus, previously described ad interim
(2002) , is validated. A provisional description of a Lepiota subgenus Lepiota with pleurocystidia is given ,
under the provisional binomial L. pleurocystidiophora.

Key words: fungal community, Cistion , Cistus, rockrose bushes , identification keys, Catalonia, Europe.

RESUMEN. Nuevos datos sobre el componente fúngico de las comunidades de Cistus de Cataluña.
Il, En esta nueva aportación se describen, comentan o citan 64 especies, 40 de las cuales no habían sido
encontradas anteriormente bajo Cistus. Se aportan numerosos dibujos de los caracteres microscópicos, y
fotografias de los ejemplares en su hábitat. Proponemos claves de identificación provisionales para
algunos de los grupos estudiados. Entre las especies citadas, destacan, por su interés: Clitocybeagrestis, C.
augeana, Clitocybula taniae, Entoloma cf cruentatum, E. lucidum, Gymnopus pubipes, Hemimycena
conidiogena, Laccaria proxima f. mediterranea, Lyophyllum lanzonii, L. striaepileum, Marasmiellus
carneopallidus, Melanoleucafriesii y Pseudoomphalinapachyphylla. Proponemos los siguientes nuevos
taxones: Entoloma sericeum varo minutisporum, Lyophyllum cistophilum, L. phaeophyllum y Omphalina
tabaresiana. Las nuevas combinaciones Gymnopus bisporus, G. catalonicus, G. impudicus varo
graveolens, G. inusitatusy G. lanipes son introducidas. Gracias al estudio de nuevo material, procedente
de Italia , validamos Cortinariusaureocistophilus, descrito ad int. en nuestra anterior publicación (2002).
Por último, describimos provisionalmente, bajo el nombre de Lepiota pleurocystidiophora, una
recolección con pleurocistidios del género Lepiota subgénero Lepiota.

Palabras clave: comunidad fúngica , Cistion , Cistus, matorral , jaral , claves de identificación, Cataluña, Europa.



168

INTRODUCCIÓ
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Continuem amb els nostres estudis sobre fongs cistícoles , que v árem cornencar a VILA,&
LLIMONA (1998) i que hemseguit a VILA & LLIMONA (1999 i 2002) , ESTEVE-RAVENTOS
el al. (2002) i VILA & JIMENEZ (2005). El material estudiat es troba dipositat en els herbari s
NG (herbari personal del primer autor) , SCM (herbari de la Societat Catalana de Micologia) i
BCN Myc , els dos últims dipositats en el Centre de Documentació de Biodiversitat Vegetal,
CERBIV, Pare Científic de Barcelona, Universitat de Barcelona.

LOCALITATS ESTUDIADES

La toponímia, l'altitud i la localització UTM (31T), han estat tretes del mapa 1: 25.000 de l'Institut
Cartográfic de Catalunya (1997).

1.- Castel1 de Quermancó, Vilajuiga (Alt Empordá). Alt. 95 In; UTM 5074687. Cistus albidus i
C. monspeliensis. Sol ácid.

2.- Sota el Puig Margal1, vora la carretera de Sto Pere , Vilajuiga (Alt Empord á). Alt. 170 In; UTM 5114686.
Cistus monspeliensis i C. albidus. Sol ácid.

4.- S'Arenel1a, el Port de la Selva (Alt Empordá). Alt. 10m; UTM 5154689. Petits grups de Cistus salviifolius
i C. monspeliensis. Sol ácid.

11.- Plans entre Can Marés i Canyelles Petites, Roses (Alt Empord á). Alt. 130 m; UTM 5174677. Cistus
monsp eliensis i C. albidus. Sol ácid,

17.- Col1et sobre la Falconera, plans i decli vis suaus sota la pista que baixa a les instal·lacions militars
abandonades, Roses (Alt Empord á). Alt. 95 m; UTM 5174676. Cistus monspeliensis , C. albidus i
C. salviifolius. Sol ácid,

19.- Can Ferrer, Serra de Collserola, Barcelona (Barcelonés), Alt. 240 m; UTM 4294588. Cistus
monspeliensis, C. salviifolius, C. albidus i C. ladanifer. Sol ácid,

22.- Sota Punta de les Catalanes, carretera a Prades, Prades (Baix Camp). Alt. 1000 In; UTM 3324578. Cistus
laurifolius. Sol ácid.

23.- Carretera de Prades a Albarca, entre els quilómctres 4 i 5, Prades (Baix Camp). Alt. 910 m; UTM
3284575. Cistus albidus, C. laurifoliu s i Quercus rotundifolia. Sol b ásic.

25.- Les Tres Cales , l'Ametl1a de Mar (Baix Ebre). Alt. 15 m; UTM 3174531. Cistus clusii, C. albidus,
C. salviifolius i, més rarament, C. monsp eliensis. Sol b ásic.

26.- Turó de Salve Regina, Premia de Dalt (Maresme). Alt. 425 m; UTM 4444595. Cistus monspeliensis,
C. salviifolius i C. albidus. Sol ácid.

28.- Mare de Déu de l'Alegria, Can Andreu, Tiana (Maresme). Alt. 170 In; UTM 4394593. Cistus albidus i,
més rarament, C. salviifolius i C. monspeliensis . Sol ácid.

29.- Ca n'Espinós, Gav á (Baix Llobregat). Alt. 80 m; UTM 4144573. Cistus monspeliensis , C. salviifolius i
Halimium halimifolium. Sol ácid.

30.- Serra de Roca, Sto Climent de Llobregat (Baix Llobregat). Alt. 230 In; UTM 4134575. Cistus
monspeliensis i Quercus ilex. Sol ácid.

31.- El Maiol, Mediona (Alt Penedes). Alt. 385 In;UTM 3894593. Cistus monspeliensis. Sol ácid.
34.- Serra d 'Aiguafina, Tossa de Mar (Selva) . Alt. 80 m; UTM 4914622. Cistus salviifolius i C. monspeliensis.

Sol ácid.

35.- Can Sane , Tossa de Mar (Selva). Alt. 70 m; UTM 4934620. Cistus monspeliensis. Sol ácid.
38.- Les Pedreres, Montclar, Riudecanyes (Baix Camp). Alt. 270 In; UTM 3294556. Cistus monspeliensis. Sol

ácid,

43.- Cap de Norfeu, vora la Ton-e de Norfeu, Roses (Alt Empord á), Alt. 145 In; UTM 5204676. Cistus albidus
i C. salviifolius. Sol b ásic.

44.- Vora Mas dels Bufadors, el POli de la Selva (Alt Empord á). Alt. 330 m; UTM 5204683. Cistus
111onspeliensis, C. salviifolius i C. albidus. Sol ácid.

45.- El Ma s Isaac , Palau-saverdera (Alt Empord á). Alt. 75 In; UTM 5114684. Cistus monspeliensis. Sol ácid,
46.- Vora Can Pep Satl1er, Vilajuiga (Alt Empord á). Alt. 80 m; UTM 5094686. Cistus monspeliensis i

C. albidus. Sol ácid.
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47.- Mas de la Pallera, el Port de la Selva (Alt Emparda). Alt. 490 m; UTM 5134686 . Cistus monspeliensis,
C. salviifolius i C. albidus . Sol ácid.

48.- Santa Helena, el Port de la Selva (Alt Emparda). Alt. 530 m; UTM 5124686. Cistus monsp eliensis,
C. salviifolius i C. albidus. Sol ácid.

49.- Lo Revellar , Cambrils (Baix Camp), Alt 60 m; UTM 3344550. Cistus monspeliensis. Sol ácid.

CLASSE ASCOMICETS

Helvella juniperi Filippa et Baiano

NOVES DADES. (47) Mas de laPallera, 490 m;sotaC. albidus i C. monspeliensis, 13-1-200 6, leg. 1.Vila, NO 106011 3
6.

Helvella villosa (Hedw.) Dissing et Nannf.

MATERIAL ESTUDIAT. (23) Carretera a Albarca, 9 10 m; sota C. albidus , entre molses, 16-4-200 2, leg. X.Llimona,
1.Vila, J. Llistosella i C. Guti érrez, JVO 1020416-17.

OBSERVACrONS. Els nostres exemplars encaixen bé amb la descripció de DISSING (1966), amb
l'excepció de l'estípit, més pal-lid en el nostre material. Helvella pezizoides Afzel. és forca
semblant, pero té l'estípit encara més fose i un cap més irregular.

CLASSE BASIDIOMICETS

Agaricus devoniensis P.D. Orton

MATERIAL ESTUDIAT. (38) LesPedreres, Montclar, 270 In; sotaC. monsp eliensis, sobre sol sorrenc (sauló), 18-10- 200 5,
leg. X. Llimona,1.Vila i L. Balcells,NO 105101 8-4 .

OBSERvAcrONS. Especie típica de Uocs sorrencs, sobretot dunes, que també fructifica,
esporádicament, sota Cistus que viuen sobre sauló.

Amanita muscaria (L.: Fr.) Lam. var. inzengae Neville et Poumarat

MATERIAL ESTUDIAT. (44) Mas dels Bufadors, 330 m; sota C. monspeliensis, 25-10-2005 , leg. X. Llimona, 1.Vila,
1.Vesterholt iH. Beker,BCNMyc.

OBSERVACrONS. Tot i que sota Cistus hem recol·lectat sovint Amanita muscaria amb el vel general
de color blanquinós, aquesta recollccci ó el té primer groguenc i després de color gris o bru grisenc,
un carácter que acosta el nostre material a la var. inzengae, descrita sota Cistus per NEVILLE &
POUMARAT (2001) , i trobada recentment a la península Ib érica, sota C.ladanifer (DANIEL
ARRANZ & CAMPOS, 2005).

Armillaria tabescens (Scop.) Emel

MATERIAL ESTUDIAT. (34) Serra d'Aiguafina, 80 In; sorgint de la base d'exemplars morts de C. monspeliensis i
C. salv iifolius , engrupsdensos, fasciculats, 11-10-200 5, leg. X. Llimona i1.Vila, NO 1051011 -6.

OBSERVACrONS. Rccollccci ó molt abundant, formada per diversos grups de creixement densament
fasciculat, que fructificaven sobre la base de Cistus morts pero no caiguts. Tot i ser un hábitat molt
poc freqüent per a aquesta especie, MALEN<::ON & BERTAULT (1975), ja la citen, sobre
C. monspeliensis, de la zona del Rif (Marroc). Els nostres exemplars s' ajusten bé a les descripcions
consultades d'aquest táxon.

Arrhenia spathulata (Fr.: Fr.) Redhead

NOVES DADES. Baixadorde Vallvidrera, Barcelona (Barce lon és), 300 m, UTM 4254585 ; sobre fulles en descomp osici ó
de C. monspeliensis, 4- 11-2005, leg. A. G ómez- Bo lea, N O1051104- 1.
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Clavaria fragilis Holmsk.
= C. vermicularis Scop.

M A TERIAL ESTUDIAT. (17) Collet sobre la Falconera, 95 m; sota C. monsp eliensis , 25- 10-2005, leg. X . Llimona, 1. Vi1a,
1. Vesterholti H. Beker, JVG 1051 025-2.

Clavulina cinerea (Bull.) J. Schrot,

M ATERIAL ESTU DIAT. (26) Turó de Salve Regina, 425 111; sota C. monspeliensis, 15-1 0-2002, leg. X . Llimona i 1. Vi1a,
N G 1021015-5.

Clavulina rugosa (Bull.) J. Schrot,

N OVES DADES. (26) Turó de Salve Regina, 425 m; sota C. monspeliensis, 15-10-2002, leg. X. Llimona i 1. Vi1a, NG
1021015-4.

Clitocybe agrestis Hannaja
= C. graminicola Bon

Píleu de fins a 30 mm de diametre, d'aplanat a convex i obtusament umbonat quan és jove,
després aplanat o amb una lleugera depressió central; cutícula higr ófana, estriada un terc del radi en
els exemplars ben hidratats, glabra, rarament una mica prumosa vers el marge, de color d'ocraci
rosat pál-lid a crema, blanquinosa en deshidratar-se. Lamines d'adnates a subdecurrents, no gaire
denses, de color blanc o amb lleugers tons crema; aresta sencera i del mateix color. Lamellules
abundants. Estípit cilíndric, de fins a 40 x 4 mm, llis o amb alguna fibril·la dispersa, de color de
blanquinós a crema-rosat pál-Iid, amb la base tacada de bru. Cam prima, blanquinosa; olor fúngica
o una mica terrosa. Espores de 4,8-6 ,1 x 2,7-3 ,7 um, d'cllipsoídals a estretament el-lipsoidals,
llises, hialines. Basidis tetraspórics, estretament claviformes, de fins a 21 x 5,3 um (amb
esterigmes). Cistidis no observats. Cutícula formada per una cutis amb pigment intracel·lular poc
visible i hifes fibulíferes.

MATERIAL ESTUDIAT. (38) LesPedreres, Montclar, 270m; sotaC. monspe liensis, 18-10-2005, leg. X. Llimona, 1. Vila i
L. Balcells, NG 105101 8-9.

OBSERVAClüNS. El nostre material coincideix bé amb el descrit per BON (1997, sota el nom de
Clitocyb e graminicolai i KUYPER in BAS el al. (1995 ). Degut al píleu glabre i higr ófan i les
lamines no molt denses, l'esp écie que ens ocupa es podria confondre amb Hygrocyb e virginea
(Wulfen) P.D. Orton et Watling.

Clitocybe augeana (Mont.) Sacc.

Píleu de fins a 30 mm de diámetre, de convex a aplanat-convex fins a envellir, no deprimit,
rarament amb un lleuger umbó obtús; cutícula higr ófana, no estriada, amb una abundant pruma de
color blanquinós que cobreix uniformement tot el píleu i que, en fregar-la, permet observar el color
del fons, que és ocraci-rosat p ál-Iid. Lamines d'adnate s a escotades, ventrudes, relativament denses,
de color de blanquinós a crema-ocraci pállid, rarament amb tons grisencs; aresta sencera i del
mateix color. Lamel-lules presents. Estípit cilíndric, sovint una mica torcat, de fins a 50 x 5 mm,
d'un color de fons semblant al color de fons del píleu, pero igualment cobert per una abundant
pruma o pubescencia de blanquinosa a crema, a vegades una mica tacat de rosat o ocraci-rosat;
base amb cordons miceliars blanquinosos. Cam de color semblant o més p állida; olor intensa, de
cogombre. Espores de 4-4 ,8 x 2,7-3 ,5 um, el-lipsoidals, llises, hialines. Basidis tetrasp órics,
estretament claviformes, de fins a 23 x 5,3 um (amb esterigmes). Cistidis no observats. Cutícula
formada per una cutis amb pigment gairebé absent i hifes fibulíferes.

MATERIAL ESTU DIAT. (28) Mare de Déu de I'Alegria, 170 m; sota C. albidus, 17-1 2-2002, leg. 1. Vila i X. Llimona,
N G 1021217-21.
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Fig. 1. Armillaria tabescens (1051011-6): a) basidi; b) espores; e) queilocistidis. Clitocyb e agrestis (1051018
9): d) basidis; e) espores. C. augeana (102 12 17-2 1): f) basidi; g) espores. Clitocybula taniae (1051025- 1):
h) basidis ; i) espores; j ) queilocistidis; k) caulocistidis. Barra = 8 11m.
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OBSERVACIüNS. La present recollecci ó encaixa bé amb la descripció de KUYPER in BAS et al.
(1995). Es tracta d'una especie propera a Clitocyb e rivulosa (Pers.: Fr.) P. KUl11l11. , pero aquesta
última té el píleu clarament deprimit o infundibuliforme, una olor diferent, arom ática pero no de
cogombre, y espores molt lIeugerament més lIargues. L' interpretació de BON (1997, sota el nom
de C. dealbata var. augeana) , no sembla coincidir ni amb el nostre material ni amb el descrit per
KUYPER in BAS et al. (1995).

Clitocybula taniae Vila

Píleu de fins a 23 mm de diámetre, de jove normalment convex o hemisferic, tot i que alguns
exemplars presenten un aspecte de c ónic a campanulat amb un umbó agut (mucronats), en madurar
més aplanat i finalment una mica deprimit; cutícula poc o gens higrofana, no estriada o soIs
lIeugerament, en el marge d'algun exemplar, de lIisa a una mica fibrillosa, de color de bru-ocraci a
bru-vennelIós , sovint més fosca en la zona apical. Lamines de subdecurrents a clarament
decurrents, poc denses, de color de blanquinós a crema; aresta sencera i una mica Inés palIida.
Lamel-lules presents (1: 1). Estípit cilíndric, sovint comprimit lateralment i amb un solc
longitudinal, de fins a 30 x 3 mm, de color groguenc-ocraci p ál-Iid, gairebé blanquinós en l' ápex
d'alguns exemplars, progressivament més fose, bru o bru-vermcll ós, vers la base, que és radicant;
superficie coberta d'una fina pruma blanquinosa. Cam prima, brunenca en el píleu, blanquinosa a
l'estípit, excepte vers la base, on és de color bru; olor intensa, de clor; sabor no remarcable. Espores
de 7,7-9,6 x 6,1-7,5 um, Xm = 8,8 x 6,9 um, d'amplament el-lipsoidal s a subamigdaliformes o
amb un lIeuger aspecte triangular si les observem de perfil, subgloboses en visió frontal, lIises,
hialines, amiloides. Basidis tetrasp órics, rarament bisp órics, d'estretament clavifonnes a
clavifonnes, de fins a 43 x 14 um (amb esterigmes), fibulífers. Queilocistidis de fusifonne s a
estretament lagenifonnes, de 24-45 x 1,6 (apex)-6,4 (base) um, Pleurocistidis no observats.
Cutícula d'estructura filamentosa, amb hifes cilíndriques, poc septades, fibulíferes; pigment
epiparietal incrustant. Caulocistidis semblants als queilocistidis, pero més lIargs i, a vegades, amb
un aspecte cilíndric o sinuós.

MATERIAL ESTUDIAT. (44) Mas deIs Bufadors, 330 m; entre l'herba, vora C. monspeliensis, 25- 10-2005, leg.
X . Llim ona, 1. Vila, 1. Vesterholt i H. Beker, NG 1051 025-1.- Ibid., en un prat, entre l'herba, molt abundant, 30-1 0
2005, leg. X. Llimona, N G 1051030-4 0 i BCN Myc.- Ibid., sota C. monspeliensis, entre la molsa, 15-11-2005, leg.
X. Llimona i1. Vila, N G 1051115-17.

OBSERVACIüNS. Les noves recol-leccions, trobades en una localitat forca alIunyada del 1I0c on és
va descriure el tipus, ens han permes d'ampliar la variabilitat deIs carácters publicats a VILA
(2002). El nou material coincideix forca bé amb la descripció original. En el present trebalI aportem
més dades sobre la morfologia esporal i dibuixos inedits sobre els car ácters microsc ópics, basats en
aquestes últimes recol·leccions. L'especie sembla fructificar preferentment entre 1'herba, en petits
prats sovint semiinundats, pero tamb é l'hem observada sota Cistus, entre la fulIaraca i la molsa.
Més infonnació es troba en l'article indicat més amunt,

Clitopilus prunulus (Scop.) P. Kumrn.

MATERIALESTUDIAT. (34) Sen-a d'Aiguafina, 80 m;sota C. monspeliensis i C. salviifolius, 17-12-2002, leg. X. Llimona,
1. Vi la i E. Ballesteros,JVG 10212 17-5.

Collybia cookei (Bres .) J.D. Arnold

MATERIAL ESTUDIAT. (38) Les Pedreres, Montclar, 270 m; sobre restes de C. monspeliensis, 17-1 1-2005, leg.
X. Llimona i1. Vila, .N G 1051 117-5.

OBSERVACIüNS. Tot i que normalment Collybia cookei viu en 1I0cs humits, sobretot boscos de
Pinu s sylvestris o Abies alba , la present recollecci ó fructificava sobre fulIaraca de Cistus
monspeliensis. El seu escleroci de color bru-ocraci o bru-groguenc i el creixement fasciculat,
ajuden a la seva identificació. Una especie propera, Dendro colly bia racemosa (Pers.) R.H. Petersen
et Redhead, també s'ha trobat sota Cistus (C.E. Hermosilla i L.Rolnero de la Osa, comunicaci ó
personal).
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Colus hirudinosus Cavalier et Séchier

NOVESDADES. (43) CapdeNorfeu, 145m;sota C. albidus, 15-11 -2005, leg. 1.VilaiX. Llimona, N G 105111 5-2.
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Cortinarius aureocistophilus Vila , Contu et Llimona sp . nov.

Pileus usqu e 45 111111 in diam. , applanatus vel leviter depressus; cuticula, in atmosphaera hum ida,
p auce viscida, luteoaurantiaca , f ulva vel rubescens; margo a reliquiis cortinae appendiculatus.
Lamellae adnatae vel basi adnatae-emarginatae, aliquantum densae, primo brunn eo-isabellinae,
deinde cinnamomeae; acies irregularis, concolor aut pallidior. Lam ellula e praesentes. Stipes teres,
basaliter attenuatus, usqu e 35 x 10 mm , a pileo aliquantum concolori, basaliter albescens;
superficies sericea (lucida) . Caro albida vel pallide lutea, vulnerata brunn escens; odor desunt vel
leviter raphanoideus. Sporae 8,5-9,6-(11,2) x (4,3)-4,8-5,9 JU11 , ellipsoidales vel amigdaliformes,
cum apicem obtusum vel leviter papillatum; verrucae Inediocres, aliquantum densae. Basidia
tetrasporae. Cuticula a strato glutinoso evidenti (ixocutis) instructa, a fibuliferibus hyphis
comp ositae. Reactiones: KOH, insignificans. Holo typus prope urbem Roses dictam , in Catalonia
(Hisp ania), a J. Vi/a et X Llimona lectus, 23-1-2001, 95 In altitudinis, sub Cistus monspeliensis et
C. albidus, in herb. SCM B-5145 conservatus .

ETIMOLOGIA. D 'aurU111 = daurat; Cistus = estepa i philus = que li agrada. Pel color i l'hábitat
d'aquesta especie.

MATERIAL ESTUDIAT. (17) Collet sobre la Falconera, 95 m; sota C. monspeliensis i C.albidus, 23-1-2001, leg.
X . Llimona i1. Vila, SCM B-51 45 (holotypus), isotypus en N G 101 01 23-1 3.- ITÁLIA: Carana, Diga delLiscia(Sassari,
Sardegna); sota C. monspeliensis, sobresolgranitic, 3-12-1996, leg. M. Contu, SCMB-5146.

OBSERVACIONS. Validem aquí Cortinar íus aureocistophilus Vila et Llimona ad int. (VILA &
LLIMONA, 2002 , Rev. Cat. Mico l. 24: 88) grácies a l'estudi que hem pogut fer de noves troballes
procedents d'It ália, Una completa descripció amb comentaris i iconografia macro i microsc ópica es
troba en l'esmentat treball. En el present, aportem dibuixos inédits de les espores del material italiá,
que mesuren 8,5-10 ,1 x 5,3-5,9 um i tenen una ornamentació molt semblant a l'observada en el
material catalá.

Cortinarius cistohelvelloides Bon

OVES DADES. (23) Carretera a Albarca, 910 m; sota C. albidus, 9-4-2002, leg. X . Llimona, 1.Vila, A.Rocabruna,
M.Tabarés, C. Cortés i C.Gutiérrez, NG 1020409-8.-(28) Marede Déu de l' Alegria, 170 m; sota C. monspeliensis i
C.albidus, 20-1-2006, leg. 1. Vila i X. Llimona, N G 10601 20-2.-(35) Can Sane, 70 m; sota C. monspeliensis, 17-12
2002, leg. X. Llimona, 1. Vila i E.Ballesteros, JVG 1021 21 7-16.-(48) Santa Helena, 530 m; sota C.albidus i
C.monspeliensis , 13-1-2006, leg. 1. Vila, JVG 106011 3-8.

OBSERVACIONS. A. Ortega (comunicació personal) ens comenta que Cortinarius cistohelvelloides
s'hauria de subordinar a C. scobinaceus Malencon et Bertault, degut a les moltes coincidéncics
macro i micro sc ópiques que existeixen entre les dues especies. EIs dos taxons són diferenciables
sobretot per la quantitat de vel present en el píleu i per unes espores una mica Inés llargues en la
segona especie.

Cortinarius dionysae Rob . Henry

Basidioma subglobós quan és jove, després r ápidament obert. Píleu de fins a 55 1111n de
diametre, de bon principi convex o hemi sferic , progressivament més aplanat o aplanat-convex en
madurar; cutícula finament fibril·losa, sovint amb clapes de vel blanquinós o crema, ni higr ófana ni
estriada, de color variable, bru, bru-grisenc, bru fose, sovint amb tons lilacins o olivacis; marge
clarament incurvat de jove, menys en madurar. Lamines d'adnate s a escotades, denses, d'un vistós
color lilací quan són joves, després de color més ferruginós per la maduració de les espores; aresta
d'irregular a gairebé dentada, del mateix color o una mica més p állida, Lamellules presents.
Estípit curt i robust, cilíndric, acabat en un bulb d'aspecte turbinat o submarginat, de fins a 50 x 15
20 (25 en el bulb) mm, de llis a finament fibril·lós vers l' ápex, cobert per un vel de crema a ocraci
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pállid en el bulb , vistosament tacat de brunenc a la base, sobretot deIs exemplars madurs. Cortina
blanca. Miceli de blanquinós a crema, Carn forca compacta, de color blanquinós amb lleugers
reflexos lilacins en el píleu i el bulb , clarament m és lilacina al ' ápex de l' estípit , brunenca tot ju st
sota la cutícula i tacada d 'ocraci en el bulb ; olor intensa, de farina. Espores de 9,1-10,4 x 5,3-6,4
um, Xm = 9,7 x 5,6 um, de subcitriformcs a amigdalifonnes, amb abundants verrugues de mida
mitjana a relativament grossa. Basidis tetrasp órics, estretament clavifonnes, de fins a 32 x 9,6 urn
(amb esterigmes) , fibulífers. Cel-lules esterils de l' aresta basidioloides.

MATERIAL ESTUDIAT. (28) Mare de Déu de I'Alegria, 170 m; sota C. albidus , 17- 12-2002, leg. 1. Vila i X. Llimona,
JVG 1021217-27. -(29 ) Ca n 'E spin ós, 80 m; sota Ci salviifolius i Halimium halimifolium, 26- 11-2002 , leg. 1. Vila i
X. Llimona, NG 102 1126- 1.- /bid., sota C. monspeliensis, C. salviifolius i Halimium halimifolium , 17- 12-2002, leg.
1. Vila i X. LIi1110na, JVG 102121 7-30.

OBSERVAClüNS. El nostre material no presenta diferencies significatives respecte a altres
recol-Ieccions, fetes especialment sota alzines (GUTIERRE Z & VILA, 2002). L 'e specie presenta
un píleu de color molt variable, bru, bru-grisenc, sovint amb tons lilacins o olivacis, lamines de
color lila i carn d'intensa olor de farina , carácters que ajuden a la seva identificació.

Cortinarius flavescens (Cooke) Rob. Henry

OBSERVAClüNS. Segons R. Mahiques (comunicació personal) el nom actual de Cortinarius
fulmineus Fr. varo sulphureus Kauffman, publicat a VILA & LLIMONA (2002: 92), és
C.jlavescens (Cooke) Rob. Henry.

Cortinarius variiformis Malencon

NOVES DADES. (26) Turá de Salve Regina, 42 5 m; sota C. monspeliensis, 15-1 0-2002, leg. X. Llimona i 1. Vila, NG
1021 01 5-3.

Crinipellis subtomentosa (Peck) Singer

NOVES DADES. (17) Collet sobre la Falconera, 95 m; sota C. monspeliensis, 15-11- 2005, leg. X. Llimona i 1. Vila, JVG
105111 5-14.- (19) Can Ferrer, 240 m; sota C. monspeliensis, 23- 10-2000, leg. X. Llirnona i 1. Vila, JVG 1001023-6.
/bid., 3-9 -2002, leg. X. Llimona i 1. Vila, NG 1020903-4.

Entoloma atrocoeruleum Noordel.

NOVES DADES. (29) Ca n ' Espin ós, 80 m; sota C. salviifolius i Halimiutn halimífolium, 26- 11-2002, leg. 1. Vila i
X. Llimona, N G 10211 26-3.- /bid., 17-12-2002, leg. 1. Vila i X. Llimona, JVG 102121 7-33.

Entoloma cistophilum Trimbach

NOVES DADES. (2) Sota el Puig Margall, 170 111; sota C. monspeliensis, 2-2-2006, leg. X. Llimona i 1. Vila, JVG
1060202-5.-(19) Can Ferrer, 240 m; sota C. monspeliensis, 15-4-2002, leg. X. Llimona i 1. Vila, N G 102041 5-9.

Entoloma cf. cruentatum (Quél.) Noordel.

Píleu de fins a 20 Iru11 de di ámetre, de bon principi de convex a aplanat-convex , Inés tard, en
madurar, d'aplanat a una mica deprirnit en el centre, no umbonat; cutícula de finament fibril·lo sa a
subesquamosa, sobretot en enve llir, no higr ófana, no estriada o sols lleugerament en el marge dels
exemplars més joves, de color molt fose, de blau-gri senc a gairebé negre, amb prou feines una mica
descolorit en envellir. Lamines adnates, no gaire denses, relativament gruixudes, d 'un color blau
grisenc, forca més p állid que el del píleu, quan són joves, després més rosades per la maduraci ó de
les espores; aresta sencera o una mica irregular, lleugerament Inés clara, sobretot en exemplars
immadurs, LamelIules poc abund ants. Estípit cilíndri c, sovint torcat, de fins a 35 x 4 mm, de color
semblant al del píleu o més pállid, de finament fibril·lós a subesquam ós, sobretot vers I'ápex; base



Revista Catalana de Micología, vol. 28: 167-207 ; 2006 . 175

f

a

DO QQ.OD

00
Fig. 2. Cortinarius aureocistophilus (SCM B-5146): a) espores. Entoloma cistophilum (1060202-5):
b) espores; e) basidi. E. cf. cruentatum (1021217-2): d) basidi ; e) espores. E. lucidum (1051021-1): f) espores.
E. sericeum var. minutisporum (holotyp us) : g) basidi i basidi immadur; h) espores. E. sericeum var.
minutisporum (1060202-11): i) espore s. E. serice um var. minutisporum (10204 16- 10): j ) espore s. E. sericeum
var. serice um (1060202-8): k) espore s. Barra = 8 um.
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blanquinosa. Cam prima, de color gris-blavós p állid; olor no remarcable. Espores
heterodiam étriques , amb (5)-6-(7) angles, de 8-9,6 x 5,9-6 ,9 um, Xn1 = 9,0 x 6,4 um. Basidis
tetrasp órics, gairebé cilíndrics, de fins a 37,5 x 10,1 um (amb esterigmes), no fibulífers. Cistidis no
observats. Cutícula amb hifes cilíndriques, engruixides als elements tenninals; pigment
intracel·lular abundant, de color blavós. Fíbules absents en tots els teixits.

MATERIALESTUDIAT. (34) SeITad'Aiguafi na, 80 m;sotaC. monspeliensis i C. sa/viifolius, 17-12-2002, /eg. X. Llimona,
1.Vila i E. Ballesteros, NG 1021217-2.

OBSERVACIONS. A primer cop d'ull , el nostre material recorda, pel seu color blau molt fose, a
Entoloma chalybaeum (Fr.: Fr.) Noordel. , pero aquest té l'aresta laminar est éril, amb abundants
feixos de queilocistidis, absents en el nostre material. Aquest carácter (absencia de cistidis) acosta
la nostra recollecci ó a E. cruentatum, una especie molt propera a E. chalybaeum. Tot i aixó, el
material estudiat no presenta el miceli de color ataronjat, un carácter típic d'E. cruentatum i, a més,
té el píleu menys estriat. Noves recol·leccions ens pennetran aclarir la seva identitat.
E. atrocoeruleum Noordel. , una altra especie de color blau present sota Cistus , se'n separa pel píleu
menys fose, que es decolora Inés fácilment i per les lamines blanques quan són joves , que
contrasten molt amb el color de la resta del basidioma.

Entoloma lucidum (P.D. Orton) M.M. Moser

Píleu de fins a 20 mm de diámetre, de conic a cónico-convex quan és jove , després més extés pero
mantenint una certa forma cónica, lleugerament papil·lat en algun exemplar; cutícula de llisa a
finament fibril·losa, higrófana , més o menys estriada segons el grau d'hidratació, pero nonnalment
fins a la meitat, o una mica menys, del radi, de color bru, Inés fose vers l'ápex, més pállid, bru
ocraci, en deshidratar-se; marge una mica incurvat de jove. Lamines d'adnates a escotades,
relativament denses, de color de blanc a bru molt pállid quan sónjoves, després més rosades per la
maduració de les espores; aresta sencera i del mateix color. Lamellules presents. Estípit cilíndric,
forca més llarg que el diámetre del píleu, de fins a 55 x 2-3 mm, de color molt semblant al del píleu
o més pallid; superficie nonnalment llisa, glabra, tot i que en alguns exemplars es presenta amb
una fina pruma (o petites fibril·les), més abundant vers I'ápex; base blanquinosa. Cam prima, de
color entre bru pállid i blanquinós; olor feble, de fúngica a subfarinosa. Espores de
subisodiametriques a heterodiametriques, amb 5-6 angles, de 8,5-9 ,6-(10,7) x 7,2-8 um, Xm = 9,2
x 7,7 um, Q = 1,10-1 ,33, Qm = 1,21. Basidis tetraspórics, de gairebé clavifonnes a cilíndrics, de
fins a 48 x 10,7 um (amb esterigmes), fibulífers. Cistidis no observats. Cutícula amb hifes
cilíndriques, de 4,2-18 um de diámetre; pigment epiparietal incrustant forca abundant, de color bru,
intracel·lular molt difús, també brunenc. Fíbules presents a l'himeni, rares o absents a la cutícula.

MATERIALESTUDIAT. ( 19) Can Ferrer, 240 In; sota C. monsp eliens is, 2 1- 10-2005, /eg. X. Llimona, 1.Vila i T. Jiménez,
JVG 1051021-1 , JVG 1051021-2.-(44) Mas deis Bufadors, 330 In; sotaC. monspeliens is, 15-11-2005 , /eg. X. Llirnona i
1.Vila, JVG 1051115-15.

OBSERVACIONS. Pel seu aspecte, pot recordar Entoloma sericeum (Bull.) Quél. var. sericeum, una
especie abundant sota Cistus, pero se'n separa fácilment per l'estípit llis, l'olor gairebé nul·la i les
espores diferents. E. sericeum var. sericeum té l'estípit densament fibril·lós argentat, una olor de
farina intensa i espores isodiarnetriques (Q inferior al ,1). CONSIGLIO (2000), ja comenta les
semblances entre les dues especies en la seva descripció d'E. lucidum. La iconografia i comentaris
d'ESTEVE-RAVENTOS & VILLARREAL (2000) coincideixen bé amb el que hem observat en
les nostres recol·leccions, excepte pel que fa a la fructificació primaveral del material segovi á.

Entoloma plebejum (Kalchbr.) Noordel.

MATERIALESTUDIAT. (23) Carretera a Albarca, 9 10 111; sota C. a/bidus i Thymus vu/garis, 9-4-2002 , /eg. X. Llimona i
1.Vila, JVG 102040 9-11.
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Entoloma rusticoides (Gillet) Noordel.

177

MATERIAL ESTUDIAT. (25) Les Tres Cales, 15 In; vora C. clusii i C. albidus, entre molses rases, 16-4-2002, leg.
X. Llirnona, 1.Vila,1.Llistosella i C. Gutiérrez, NG 102041 6-2.

OBSERVACIONS. Molt semblant a Entoloma phaeocyathus Noordel. , del qual se' n separa per
l'absencia de queilocistidis i pel píleu menys fibril·lós. Les dues especies són típiques de llocs secs,
semiesteparis (freqüents al Segri á i les Ganigues, per exernple).

Entoloma sericeum (Bull.) Quél. var. minutisporum Vila et Llimona varo nov.

Pileus usqu e 50 l111n in diam. , conicus vel conico-convexus, deinde expansus, centraliter leviter
depressus; cuticula laevis aut minute fibrillosa, plus minusve hygrophana, a margine subtiliter
striato , brunneus aut atro-brunneus. Lam ellae adnata e vel basiadnatae-emarginatae, confe rtae,
primo albidae, deinde brunneae vel brunneo-obscuratae. Stipes teres, usque 60 x 7 l111n , simile
pileo coloratus, abundantes fibrillas argenteas obtectus, versus apicem pruinosus. Caro pallide
brunnea;farinam graveolens. Sporae isodiam etricae, obtuse 5-6 angulatae, 6,9-8 x 6,1-7,2 fl111,

Xm = 7,4 x 6,5 fl111, Q= 1,04-1,25, Q111 = 1,14. Basidia tetrasporae, usque 34,7 x 9,6 fl111

tsterigmata inclusa), jibulifera. Cuticula a hyphis cylindricis , 4,9-15,4 fl111 in diam. composita;
pigrnentum epiparietale incrustans , brunneus, et p igmentu111 intracellulare dilutissimum . Fibula e in
hym enio praesentes, alibi rarae. Holotypus prope vico Palau-saverdera dicto , in Catalonia
(Hisp ania) , a J. Vila et X. Ll imona lectus, 2-2-2006, 75 m altitudinis , sub Cistus
monspeliensis, in herb. SCM B-5147 conservatus .

ETIMOLOGIA. minutus = petit, sporae = espora. Per les espores més petites que en el tipus.

Píleu de fins a 50 mm de diárnetre, de bon principi de convex a c ónic, després, en madurar,
rápidament més aplanat i normalment amb una depressió central poc profunda, rarament mantenint
un umbó baix i obtús; cutícula de llisa a finament fibrillosa, especialment vers l'apex, higr ófana,
tot i que aquest és un carácter que varia forca entre les recol·leccions estudiades, finament estriada
en el marge o fins a un terc del radi, de color de bru a bru fose, empallidint vers el bru cIar en
deshidratar-se ; marge recte. Lamines d'adnates a escotades, denses, de color blanc quan són joves ,
després més rosades i finalment, en envellir, bru-rosades ; aresta del mateix color, sencera o
rarament una mica irregular. Lamellules relativament abundants. Estípit cilíndric, a vegades
comprimit laterahnent, frágil, de fins a 60 x 7 mm, d'un color semblant al del píleu, color que
queda enmascarat per una abundant capa de fibril·les argentades, prum ós al ' ápex; base
blanquinosa. Carn de color bru p állid; olor intensa, de farina. Espores isodiametriques, amb 5-6
angles poc marcats, de 6,9-8 x 6,1-7 ,2 um, Xm = 7,4 x 6,5 um, Q = 1,04-1 ,25, Qm = 1,14. Basidis
tetrasp órics, cilíndrics o lleugerament claviformes, de fins a 34,7 x 9,6 um (amb esterigmes),
fibulífers. Cistidis no observats. Cutícula amb hifes cilíndriques, de 4,9-15 ,4 um de diámetre;
pigment epiparietal incrustant, de color bru, intracel·lular molt difús. Trama del píleu amb hifes
llargues, de més de 120 um de longitud. Fíbules presents a l'himeni , rares a la resta.

MATERIAL ESTUDIAT. (1 1) Can Marés, 130 m; sota C. monspeliensis i C. albidus, 23-1-2001, leg. X. Llimona i 1.Vila,
lVG 1010123-3.-(1 7) Collet sobrela Falconera, 95 In; sota C. monspeliensis, 2-2-2006, leg. X . Llimona i 1. Vila, NG
1060202-11.-(23) Carretera a Albarca, 910 m; sota C. albidus, 16-4-2002, leg. X . Llimona, 1. Vila, 1. Llistosella i
C. Gutiérrez, NG 102041 6-10.-(45) El Mas Isaac, 75 m; sota C. monspeliensis, 2-2-2006, leg. X. Llimona i 1. Vila,
SCM B-51 47 (holotypus), isotypus en NG 1060202-4.-(46) VoraCan Pep Satller, 80 In; sota C. monspeliensis, 13-1
2006 , leg. X. Llimona, 1. Vila iS.Femández-Brime, NG 1060113-3.

OBSERVACIONS. En totes les mostres estudiades es repeteixen les mateixes mides esporals,
molt petites: SCM B-5147 (holotypus): 6,9-8 x 6,1-7 ,2 um; NG 1010123-3: 7,1-8,2 x 6,3-7 ,2
um ; NG 1020416-10: 6,7-8 x 5,6-6 ,9 um; NG 1060113-3: 7,5-8 ,5 x 6,1-6 ,9 um ; NG 1060202
11: 7,5-8 x 5,9-6 ,9 um, Aquesta constancia, juntament amb l'aspecte forca robust del
basidioma, amb l' estípit d 'una llargada semblant al di ámetro del píleu , el píleu amb el marge
finament estriat, les lamines blanques quan són immadures i I'h ábitat, sempre sota Cistus , ens
permeten separar les recol·leccions estudiades del tipus. Les mostres d'Entoloma sericeum var.
sericeum que publiquem més avall , tenen totes unes mides esporals superiors: NG 1020412-5:
8,3-9 ,1 x 7,5-8 ,3 um ; NG 1051021-3: 8-9,6 x 7,5-8 ,8 um ; NG 1051117-6: 8-9,1 x 7,5-8 ,3 um ;
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NG 1060202-8: 8,3-9,6 x 7,5-8,5 um; a part d'un basidioma meny s robust, més esvelt, amb un
estípit sempre Inés llarg que el diametre del píleu. En altres recol·leccions no cistícoles, tant d'E.
sericeum var. sericeum com d'E. sericeum var. cinereoopacum Noordel. , que hem pogut estudiar
de Catalunya, les espores sempre són m és grosses, tant en mostres alpine s com montanes o
subalpines. Tamb é ens crida l'atenció el fet de que en cap localitat dels nostres estudis sobre
Cistion hern trobat barrejades la var. sericeum i la var. minu tisporum . NOORDE LOOS (1992)
descriu , en E. sericeum i les seves varietats, unes espores amb un marge molt ampli: 7-10 ,5 x 6,5
9,5 um, que inclou, en el límit inferior , les mides de la var. minutisporum , pero allunyades de la
mitjana: 8,75 x 8 um, A més, l' autor holand és, comenta que les lamines sempre tenen tons bruns
quan són joves, fins i tot bru-gri s fose en la var. cinereoop acum. En el nostre material , es presenten
blanques quan són itnmadures. Una recol·lecció d'E. sericeum de Groenl ándia (NOORDELOOS,
1984) presenta unes espores semblants a les de la nostra varietat, pero el color és uniformement
gris-bru fose. JAMONI (1996) troba , en E. sericeum, unes mides esporals de 8-10 x 7-9 um,
WaLFEL & NOORDELOOS (2001) publiquen, de les Illes Canáries, i sota Cistus monspeliensis,
una recol·lecció d'E. defibulatum Amolds et Noordel. amb un aspecte molt semblant a les nostre s
mostre s, pero amb les espores més grosses i sense hifes fibulíferes. Finalment, E. vindobonense
Noordel. et Hauskn. , es separa per tenir les hifes de la trama del píleu molt curtes, de fins a 90 um
de longitud , un car ácter que no hem observat en les nostres recol·leccions.

Entoloma sericeum (Bull.) Quél. var. sericeum

MATERIAL ESTUDIAT. (19) Can Ferrer, 240 m; sota C. ladanifer, 2 1- 10-200 5, leg. X. Llimona, 1.Vila i T. liménez, N G
1051021-3.-(26) Turó de Salve Regina, 425 In; sota C. monspeliensis, 12-4-2002, leg. X. Llim ona i 1.Vila, N G
1020412-5.-(38) Les Pedreres, Montclar, 270 111; sota C. monspeliensis, 17-11-2005, leg. X. Llim ona i 1.Vila, N G
105111 7-6.-(43) Cap de Norfeu, 145 In; sota C. salviifolius, 2-2-2006 , leg. X. Llim ona i 1.Vila, lVG 1060202-8.-(49)
Lo Revellar , 60 m; sota C. monspeliensis, 17-11- 2005 , leg. X. Llimona i 1.Vila, lVG 1051117-3.

Entoloma undatum (Fr.) M.M. Moser

NOVES DADES. (43) Cap de Norfeu, 145 111; sota C. albidus , 15-11- 2005 , leg. 1.Vila i X. Llimona , NG 1051115-19.

Proposem una nova clau d'identificació revisada i ampliada dels Entoloma que fructifiquen sota
Cistus a Catalunya. Substitueix a la que figura en VILA & LLIMONA (2002):

la) Píleu i estípit de color blau fose; lamines jo ves blanquinoses o tamb é blaves 2

b) Ba sidioma sense ton s blau s 3

2a ) Lamines inicialment de color blanc: E. atrocoe ruleum
b) Lamines joves de color blau-gris: E. cf. cruentatum

3a) Qu eiloci stidi s pre sent s 4
b) Qu eilocistidi s absents 7

4a ) Basidioma amb el píl eu deprirnit, sov int zonat: E. cf. undatum
b) Basidioma amb el píleu no deprimir, de cónic a convex, no zonat 5

5a ) Cutícula amb pigm ent intra cel·lular; especie de primavera : E. plebeju m
b) Cutícula amb pigm ent epiparietal incrustant ; espec ies de tardor o hivcrn 6

6a) Píleu de fins a 40 mm de diámctre; estípit densament fibril·l ós-argentat; aresta est éril (homog énia); espores
de 10,7-11,8 x 7,5-8,5 um: E. hebes
b) Píleu de fins a 15 mm de di ámetre; estípit no argentat; aresta heterog énia, amb queilo cistidi s poc
abundants; espores Inés petites, de 8,5-9,6 x 6,9-8 /1n1: E. malenconii

7a ) Lamines de decurrent s a subdecurrents; píleu sovint deprimit; basidiorna poc robust, d 'aspecte clitociboide
o omfalioide 8
b) Lamines d 'e scot ades a adnates; píleu de c ónic a convex; basidiorna més carnós, d 'a specte tricolomoide o
micenoide robu st 11
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8a) Pigment intrace l-lular; espores de cúbiques a pentagonals: E. cistop hilum
b) Pigment epiparietal incrustant ; espores diferents, amb més angles 9

9a) Píleu gris més o menys p ál-lid, zonat: E. undatum
b) Píleu de bru a bru fose , no zonat 10

lOa) Olor feble, de farina; lamin es de blanquinoses a bru p állid quan són jo ves; espores de subisodiametriques
a heterodi ametriqu es: E. ph ilocistu s
b) Olor no destacable; lamin es de color bru fose quan són jo ves; espores isodiametriques: E . rustico ides

lla) Pigment intracel·lul ar : E. plebeju m
b) Pigment epiparietal incrustant 12

12a) Espores de subisodiamétriques a heterodiam étriqu es, Q = 1,2-1,3; estípit l1is, raram ent una mica pruín ós:

............................................................................................................................................................. E. lucidum
b) Espores isodiametriques, Q = 1,0-1 ,15; estípit densament fibrill ós-argentat 13

13a) Espores de 6,7-8 x 5,9-7,2 um: E. sericeum var. minutisporum
b) Espores de 8-9,6 x 7,5-8,8 um : E. sericeum var. sericeum

Galerina laevis (Pers.) Singer

Píleu de fin s a 13 mm de di ámetre , de cónic a c ónico-convex quan és jove, després més aplanat,
con servant sovint un umbó apical, baix i agut, que pot pre sentar-se en el centre d 'una lleugera
depressió ; cutícula llisa o amb evidents fibril·les blanquinoses, presents sobretot en el marge,
higr ófana, estriada excepte en el disc central, de color de bru-ocraci a bru-roig p állid quan esta ben
hidratada, amb reflexos ataronjats; groguenc clar per decoloració, en assecar-se; marge recte, sovint
ondulat. Lamines adnates, molt espaiades (L = 12-16), forca gruixudes, ventrudes, de color crema o
groc p állid quan són immadures, posteriorment més fosques, bru-ocraci o bru lleonat, degut a la
maduració de les espores; aresta sencera i del mateix color. Lamel-lules escasses, a vegades
prácticarnent absents. Estípit central, llarg i prim, cilíndric, de fins a 30 x 1-2 mm, de color mé s
p ál-lid que el píleu, a vegades gairebé blanquinós, lleugerament translúcid en alguns exemplars,
densament cobert d 'una pruma o fibril·lositat blanquinosa, sense zona anular. Cam molt prima; olor
débil, fúngica amb un component herbaci o de fulles de gerani de jardí (Pelargonium); sabor no
amargant. Espores de 7,7-10,1 x 4,3-5 ,6 um, torca irregulars, amb l' ápex cónic i la base
engruixida, a vegades gairebé cilíndriques, amb verrugues molt fines i poc denses, rarament
completament llises , sense porus germinatiu. Basidis tetrasp órics, d ' estretament claviformes a
cilíndrics, de fins a 35 x 7,5 um (amb esterigmes), no fibulífers. Queilocistidis abundants,
normalment de subcapitats a capitats, amb la base engruixida, sovint amb el coll sinuós o ondulat,
rarament lageniformes, de fins a 40 x 2,1-4 ,8 (ápex) x 5,3-7 ,5 (base) urn. Pleurocistidis no
observats. Cutícula amb hifes cilíndriques, de 6,4-16 um de di ámetre ; pigrnent epiparietal
incrustant abundant, de color bru-groguenc. Caulocistidis amb una forma semblant a la dels
queilocistidis, pero forca mé s grossos, de fins a 60 x 5,9 (ápexj- l O.l (base) urn , amb alguns p éls de
fins a 110 J.llTI de longitud, normalment no septats, rarament amb un septe. Trama de l' estípit amb
hife s primes i cilíndriques. Rifes fibulíferes absents en tots els teixits.

MATERIAL ESTUDIAT. (1) Castell de Quermanc ó, 95 111; sota C. monspeliensis, entre líquens i mo1ses, 25-1-1999, leg.
X . L1imona i 1. Vi1a, NG 990125-12.-(4) S'Arenella, 10m; entre restes de C. salviifolius, Lavandula stoechas i líquens,
8- 1-1999, leg. X. L1imona, 1. Vi1a, O. L1imona i B.Oller, N G 990 108-40.

OBSERVACIONS. Especie que normalment fructifica en llocs herbosos, entre gramínies, i també
entre la mol sa o els líquens, i que es caracteritza microsc ópicament per l' absencia de fibules
(subgenere Tubariopsisi i de pleurocistidis, la presencia de queilocistidis subcapitats i les espores
forca variables. Macroscopicament, és remarcable el seu estípit, densament pruín ós-fibril·lós. La
descripció de BON (1992) encaixa forca bé amb els nostre s exemplars.
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Gymnopus bisporus (Carbó et Pérez-De-Greg.) Carbó et Pérez-De-Greg., comb. nov. in
litt.
Basi ónim: Collybia bispora Carbó et Pére z-De-Greg. , Revista Catalana Micol. 24 : 278 (2002) .

OBSERVACIO S. EIs importants canvis proposats per ANTONÍN & NOORDELOOS (1997) sobre
la taxonomia i sistem ática de l'antic genere Collyb ia han estat acceptats per la majoria d ' autors
europeus (per exemple, HORAK, 2005 ). Creiem que aque sts canvis són encertats i" per tant ,
proposem les cornbinacions noves pertinents, basades en els taxon s descrit s a PEREZ-DE
GREGORIO & CARB O (2002) i VILA & LLIMONA (2002), din s del genere Collybia
(C. catalonica i C. inusitata, en el cas de l'últim treball esmentat).

Gymnopus catalonicus (Vila et Llimona) Vila et Llimona, comb. nov.
Basionim: Collybia catalonica Vila et Llimona, Revista Catalana Mico l. 24: 80 (2002).

OBSERVACIONS. Vegeu Gymnopus bisporus (Carbó et Pérez-De-Greg.) Carbó et Pérez-De-Greg.

Gymnopus impudicus (Fr.) Antonín, Halling et Noordel. var. graveolens (Poirault ex
Boud.) Vila et Llimona, comb. et stat. nov.
Basiónim: Collybia graveolens Poirault ex Boud. , Icon es mycol. 4: 33 (1905-1910).

OBSERVACIONS. La revisió de nou material de Gymnopus graveolens (Poirault ex Boud.) Antonín
et Noordel. , ens permet de subordinar-lo a G. impudicus (Fr.) Antonín, Halling et Noordel. , ja que
les diferencies entre les dues especies no són prou constants, al nostre entendre, per mantenir-Ies
com a independents.

Gymnopus inusitatus (Vila et Llimona) Vila et Llimona, comb. nov.
Basiónim: Collybia inusitata Vila et Llimona, Revista Catalana Micol. 24: 84 (2002).

OBSERV~CIONS. Hem pogut estudiar diverses mostres de Collybia bispora Carbó et Pérez-De
Greg. (PEREZ-DE-GREGORIO & CARBO, 2002), entre elles l'holotypus, i podem afirmar que es
tracta d 'una especie molt propera a Gymnopus inusitatus. La principal diferencia entre tots dos
t áxons radica en la longitud esporal. La cutícula de C. bispora vira a verdós en presencia de KOH,
un carácter que no ha estat cornprovat sobre material frese de G. inusitatus. Per tant , preferim
esperar a la recol·lecció de nou material d'aquesta última especie, i comprovar aquesta reacció,
abans de proposar una posible subordinació d 'un dels dos t áxons.

Gymnopus lanipes (Malencon et Bertault) Vila et Llimona, comb. et stat. nov.
Basi ónim: Marasmius dryophilus (Bull.: Fr.) P. Karst. var. lanipes Malencon et Bertault, Flor e

Champignons sup odu Maro c 11: 362 (1975).
= Collybia lanipes (Malencon et Bertault) Vila et Llimona; Gymnopus dryophilus var. lanipes

(Malencon et Bertault) A. Ortega, Antonín et Esteve-Rav.

OBSERVACIONS. Vegeu VILA & LLIMONA (2002), on es troben extensos comentaris sobre
aquesta especie i la seva separació, a nivell específic, de Gymnopus dryophilus (Bull.: Fr.) MUITill,
basada sobretot en l'estructura de la superficie de l 'estípit.

Gymnopus pubipes Antonín, A. Ortega et Esteve-Rav.

Píleu de fins a 25 l111n de diámetre, de convex a hemisferic quan és jove , despré s més aplanat o
aplanat-convex en madurar, rarament amb un lleuger umb ó obtús; cutícula glabra, a vegades una
mica rugulosa en exemplars envellits, clarament higr ófana, no estriada, de color de bru a bru
venn ellós fose quan esta ben hidratada, progressivament decolorada a bru ocraci o bru ataronjat en
temp s seco Lamines d 'adnates a gairebé lliure s, relati vament den ses, de color de blanquinós a
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Fig . 3. Galerina laevis (99010 8-40): a) basidi; b) espores; e) queiloci stidis; d) caulocistidis. Gymnopus
pu bipes (1051021-4): e) basidi; f) espores; g) queiloci stidis; h) elements de la cutícula. Laccaria prox ima
Y. rnedíterranea (105 1217-0): i) espores. Barra = 8¡.lm.
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crema; aresta sencera i del matei x color. Larnellules abundants. Estípit central o lleugerament
excentric, cilíndric, sovint comprimit lateralment i llavors amb un solc longitudinal, de fins a 50 x 4
mm , de color p állid, crema o bru cIar, lleugerament tacat de bru més fose a la base, densament
pubescent o prum ós en tota la seva longitud; base estrigosa i amb alguns cordons miceliars de color
crema. Caro de color crema, amb una olor feble , més aviat fúngica. Espores de (4,8)-5,6-7,5 x
(2, 1)-2,4-3,5 um , Xm = 6,3 x 2,8 urn, oblongo-el -lipsoidal s, llises, hialines, no amiloides. Basidis
tetrasp órics, d 'e stretament claviformes a gairebé cilíndrics, de fins a 27 x 5,3 um (amb esterigme s),
fibulífers. Queilocistidis de fusiformes a subcapitats, no diverticulats, de mida semblant a la deIs
basidis o lleugerament més llargs. Cutícula amb elements terminals en puzzle (tipus dryoph ilusi.
normalment multilobulats; pigment brunenc epiparietal incru stant i hifes fibulíferes. Caulocistidis
de cilíndrics a sinuo sos, forca llargs. Reaccions químiques: la cutícula pren una coloració verdosa
en aplicar-hi potassa (KOH), tot i que la reacció és fugac,

MATERIAL ESTUDIAT. (19) Can Ferrer, 240 m; sota C. monspeliensis , 21-10-2005, leg. X. Llimona, 1. Vila i T. lim énez,
N G 1051021-4.

OBSERVACIONS. EIs nostres exemplars coincideixen forca bé amb els descrits per ORTEGA et al.
(2003), excepte en el color més p állid de les lamines i els queilocistidis no diverticulats. Tot i aixo,
els autors de I'esp écie reconeixen que aquests últims són molt variables dins d 'una matei xa
recol·lecció. El color Inés p állid acosta el nostre material a Gymnopus pubipes var. pallidopileatus
Antonín, A. Ortega et Esteve-Rav., un taxon que tan soIs es diferencia del tipus pel s tons més clars
del basidioma. La reacció verdosa de la cutícula en presencia de KOH relaciona aquesta especie
amb al grup de G.fuscopurpureus (Pers.: Fr.) Antonín, Halling et Noordel. G. lanipes (Malencon
et Bertault) Vila et Llimona, té també l'estípit molt pubescent, pero se 'n separa per l' absencia de
reacció verdosa a la cutícula, les espores lleugerament més petites i el color més p állid.
G. catalonicus (Vila et Llimona) Vila et Llimona, té l'estípit prum ós tan sols a I' ápex, sense
presentar la pubescencia típica de G.pubipes, i espores forca més grosses (9,1-10 ,7-(11 ,2) x 4,8
5,3 um),

Gymnopus terginus (Fr.) Antonín et Noordel.

NOVES DADES. (34) Serra d'Aiguafina, 80 m; sobre fullaraca de C. salviifolius, 17-12-2002, leg. X. Llimona, 1. Vila i
E. Ballesteros, NG 1021217-7.

Proposem una clau d 'identificació actualitzada, que inclou les especies del genere Gymnopus i
generes afíns trobades sota Cistus:

la) Estípit amb abundants branques laterals, cada una acabada en un cap que produeix conidis: ..
....................................................................................................................................... Dendrocolly bia racel110sa
b) Estípit sense branqu es lateral s 2

2a) Basidioma petit, de color blanquinós; sorgeix d'un escleroci bru-groguenc: Collyb ia cookei
b) Basidioma més camós, de color diferent; no sorgeix d 'un escleroci 3

3a) Olor intensa, desagradable, de col en descomposició (merca pt á) 4
b) Olor no desagradabl e 5

4a) Estípit sols prum ós vers lápex o llis; sense pseudoesc1eroci; basidiom a amb tons porpra, sobretot a les
lamines: Gym nop us impu dicus val'. impudicus
b) Estípit molt pubescent; el rniceli engloba particules (pseudoesc leroci) ; basidioma sense tons porpra: .........
........................................................................................................ Gymnop us impudicus val'. graveolens

5a) Espores de més de 9 um de longitud mitjana 6
b) Espores de menys de 9 ¡.rm de longitud mitjana 8

6a) Basidis tetraspórics; cutícula amb elements tenn inals en puzzle (tipus dryop hilusi : Gyn1l10pUS catalonicus
b) Basidis mono, bi o trispórics, raram ent tetraspórics; cutícula amb una estructura Inés senzilla (ixocutis),
sovint amb elernents ramificats, rarament cora l·loides 7
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7a) Espores de (8)-8,9-10,6-(12) x (3,5)-4-4,9-(5,5) um, Xm = 9,7 x 4,5 um : Gymnopus bispo rus
b) Espores més llargues, de 10,1-12,8-(13,3) x 4,2-4,8 um, Xm = 11,6 x 4,6 um : Gymnop us inusitatus

8a) Cutícula amb elements terminal s típicament en puzzle (tipus dryophilusi 9
b) Cutícula sense elements en p uzzle, tot i que les hifes poden estar ramificades 11

9a) Estípit glabre, caulocistidis absents: Gymnop us dryop hilus
b) Estípit densament pubescent o prum ós 10

lOa) Espores de (4,8)-5,6-7,5 x (2,1)-2,4-3,5 um ; píleu sovint arnb tons bru fose (fins i tot bru-porpra); el KüH
en la cutícula provoca un virament fugac, de color verdós: Gymnop us pubipes
b) Espores lleugerament més petites, de (4,8)-5,3-6,4 x 2,7-3,2 um; píleu amb tons bruns més p ál-Iids;
reacció nul·la en aplicar KüH a la cutícula: Gymnopus lanip es

Ll.a) Cutícula d'a specte greixós, amb estrat gelatinós evident (ixocutis); esporada crema-ro sat p álIid: .
...........................................................................................................Rh odocollybia butyra cea varobutyra cea
b) Cutícula no greixosa , amb una estructura en cutis, sense estrat gelatinó s; esporada blanca: .
............... Gymnopus terginus

Hemimycena conidiogena Vila, P.-A. Moreau et Pérez-De-Greg.

NOVES DADES. (28) Mare de Déu de l'Alegria , 170 m; sobre fullaraca de C. monspe liensis, 20-1-2006, leg. 1. Vila i
X. Llimona, BCN Myc.-(29) Ca n'Espinós, 80 m; sobre fullaraca de C. salviifolius, 17-12-2002, leg. 1. Vila i
X. Llimona, NG 1021217-36.-(31) El Maiol, 385 m; sobre fullaraca de C. monspe liensis, 26-11-2002, leg. 1. Vila i
X. Llimona, NG 1021126-13.-(35) Can Sane, 70 In; sobre fullaraca de C. monspeliensis , 17-12-2002, leg. X. Llimona,
1. Vila i E. Ballesteros, NG 1021217-15.-(43) Cap de Norfeu, 145 m; sobre fullaraca de C. monspe liensis, 2-2-2006,
leg. 1. Vila i X. Llimona, BCN Myc.- PAÍSVALENCIA: Port d'Eslida, Eslida; sobre fullaraca de C. monspe liensis, 29-11
2005, leg. 1. Vila, X. Llimona i F. Tejedor, NG 1051129-1.

OBSERVACIONS. Publicada recentment per MOREAD el al. (2005), ha estat retrobada en diverses
localitats de Catalunya, el País Valencia i també a l'illa de C órsega (Franca) (P.-A. Moreau,
comunicaci ó personal). En el treball original no s 'hi inclou cap fotografía en color. La d 'aquest
article completa dones la descripció original.

Hysterangium clathroides Vittad. var. cistophilum Tul. et C. Tul.

NOVES DADES. (49) Lo Revellar, 60 In ; hipogeu, sota C. monspe liensis, 17-11-2005, leg. X. Llimona i 1. Vila, NG
1051117-7.

Laccaria affinis (Singer) Bon

NOVES DADES. (22) Punta de les Catalanes, 1000 In ; sota C. laurifolius, 23-10-2001, leg. X. Llimona i 1. Vila, NG
1011023-3.-(23) Carretera a Albarca, 910 m; sota C. albidus, 9-4-2002, leg. X. Llimona i 1. Vila, NG 1020409-5.-(46)
Vora Can Pep Satller, 80 m; sota C. monspeliensis i C. albidus, 13-1-2006, leg. X. Llimona, 1. Vila i S. Femández
Brime, NG 1060113-5.

Laccaria bicolor (Maire) P.D. Orton

MATERIAL ESTUDIAT. (44) Mas dels Bufadors, 330 In; sota C. monspeliensis, 25-10-2005, leg. X. Llimona, 1. Vila,
1. Vesterholt i H. Beker, NG 1051025-6.

Laccaria proxima (Boud.) Pat. f. mediterranea Contu nomo prov.

Píleu de fins a 3O mm de diámetro, de bon principi de convex a hemisferic, després d ' aplanat a
aplanat-convex i, en envellir, amb una lleugera depressió en la zona central, no umbonat; cutícula
no estriada, de color v ermellós, bru-vermellós, bru-rosat, color que queda ocult sota una abundant
pilositat de color més p állid, pr ácticament blanquinosa en temps sec; marge incurvat, sobretot de
jove. Lamines d 'adnates a escotades, poc denses, forca gruixudes, de color rosat més o menys
intens ; aresta sen cera, del mateix color o In és fo sca, v ermellosa . Lam él-lules presents . E stípit
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cil índric, de fins a 60 x 10 IUIU , d 'un color semblant al del píleu i a111b abundants fibrill es
longitudinals; base blanquinosa. Cam sense olor remarcabl c. Espores de 10,7-12,5 x 7,7-9,3 J.l111

(sense orname ntaci ó), Xm = 11,4 x 8,2 urn , Q = 1,24-1 ,49, Qn1 = 1,38, amplament ell ipsoídals,
rarament subgloboses, hialines, ornamentades a111b espines curtes (de fins a 0,6 um de longitud),
11101t denses. Ba sidi s tetrasp órics, d ' estretament clav iformes a ga irebé cilíndrics, de fins a 55 x 12
um (am b esterigme s), Cistidis no observats. Cutícula a111b hifes cilíndriques, de fins a 10 um de
diam etre; pigm ent intracel·lular.

MATERIAL ESTUDIAT. MADRID: vora Villa del Prado, UTM 30T UK846 1; sota C. lada nife r, sobre sol granitic, en un
bosc de Pinus pin ea i Quercus rotundifolia, 17-12-2005, leg. 1. Hernanz, JVG 105 1217-0 i JHA 225.

OBSERVACIO S. T áxon descrit provisionalment per CONTU ("2003" 2004) , que se separa del tipu s
gairebé exclusivament per l'omamentaci ó 111és fina i densa de les espores. Segon s M. Contu
(comunicació personal) aqu est grup de Laccaria esta essent estudiat a111b t écniques mol ecul ars.
MALEN~ON & BERTAULT (1975) ja citen aquest táxon, sota el nom de "Laccaria proxima,
forme macrospore" .

Lactarius sanguifluus (Paulet) Fr.

OBSERVACIONS. Les recolleccions catalanes d 'aquesta especie trobades sota Cistus , en les
localitats 28 (Mare de Déu de l'Al egria) i 29 (Ca n ' Espinós), han estat publicades recentment per
TEJEDOR & BASSO ("2003" 2004). En aquest treball hi ha una descripció completa i extensos
cornentaris, sobretot relacionats a111b el fet de fructificar sota Cistus , un cas excepcional entre les
especies de la secció Dapetes.

Lentinellus micheneri (Berk. et M.A. Curti s) Pegler

MATERIAL ESTUDIAT. (30) Serra de Roca, 230 m; sobre restes en descomposició de C. monspe liensis , 26-11-2002, leg.
1.Vila i X. Llimona, JVG 1021 126-2.

OBSERVACIONS. Identificable per l' estípit gairebé sempre central, ben desen volupat, i pel s ton s bru 
ocracis o bru- vermcllo sos del basidioma. Comú en altres h ábitat s (sota pin s, per exe mple), sembla
rar sobre restes de Cistus. S'ha citat frcqüentmcnt , a Catalunya, a111b el n0111 de Lentin ellus
omphalodes (Fr.) P. Karst., con siderat coes pecífic de L. micheneri per PETERSEN & HUGHES
(2004) . Els mateixos autors comenten que el material de L. omphalodes descrit per MOREAU et
al. (1999) correspon, en realitat, aL. cystidiosus R.H. Petersen , mentre que L. micheneri coincidiria
a111b L. bisus (Qué l.) Kühner et Maire del s autors fran cesos.

Lepiota griseovirens Maire

MATERIAL ESTUDIAT. (26) Turó de Salve Regina, 425 m; sota Cc monspeliensis, 15-10-2002, leg. X. Llimona i 1.Vila,
JVG 10210 15-1.

Lepiota pleurocystidiophora Vila et Llimona ad int.

Píl eu de fin s a 20 In111 de diametre , de bon principi convex o c ónico-convex, després r ápidament
Inés aplanat en madurar i, en envellir, una mica deprimit; cutícula ni higr ófana ni estriada,
practicam ent llisa en el marge, a111b esquames poc abundants, disperses, vers la meitat, i a111b una
grossa placa, 111al delimitada, en el centre; color de blanquinós a crema en el marge,
pro gressivament 111és fose vers el centre i amb la placa apical de color bru -ocraci o una mica
vermellós; marge llcugerament revolut en exemplars 1110lt madurs. Lamines lliure s, den ses, una
mica ventrudes, de color de blanc a crema; aresta del mateix color, sencera. Lamellules pre sents.
Estípit cil índric, una mica bulbós en algun exemplar, lleugerament m és llarg que el diárnctre del
píleu, de fins a 25 x 5 n1111, blanquinós, tacat de brunenc a la base, llis vers lápex i a111b reste s de
vel a la meitat inferior. Miceli de color blancoCarn prima, blanquinosa; olor met állica (de gani vet
mullat). Espores de 11,7-16,3 x 5,6-6 ,7 urn , X 111 = 13,7 x 6,0 urn , de fusiformes a estretame nt
ellipsoida ls (boletoides) , sov int arnb una marcada depressió suprahilar, llises, hialines, clarament
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dextrinoides. Basidis tetrasp órics, estretament claviformes , de fins a 38 x 1Oum (amb csterigmes),
fibulífers. Queilocistidis basidioloides, poc diferenciats. Pleuroci stidis presents en els tres
exemplars recollectats, molt vistosos, poc abundants, de bon principi claviformes, ultrapa ssant
clarament els basidis, després rapidament esferopedunculats, de fins a 32 um de diámetre (de fins a
55 x 32 um si tenim en compte el peduncle). Cutícula amb una estructura tricod érrnica, sense estrat
basal himeniforme, amb els elements finals fusiformes, molt llargs, de més de 150 um de longitud ,
no septats; fíbules absents en els elements fusiformes, presents en les hifes basals.

MATERIAL ESTUDIAT. (19) Can Ferrer, 240 m; sota C. monspeliensis , 14-12-2002, leg. X. Llimona, 1.Vila i T. Jim énez,
JVG 102 12 14-4.

OBSERVACIONS. Per les espores fusiformes (boletoides), la cutícula amb una estructura
tricod érmica, i la presencia de fíbules, el nostre material es pot incloure dins del subgenere Lepiota,
secció Lepiota, on sembla proper de Lepiota erminea (Fr.: Fr.) Gillet. Tot i aix ó, cap especie
europea del genere Lepiota, segons BON (1993), presenta pleurocistidis, el que fa encara més
sorprenent la nostra troballa. Com que el material és escás (tres basidiornes) , no podem validar el
táxon, ja que ens sembla, a Inés a Inés, imprescindible consultar bibliografia extraeuropea per
eliminar la possibilitat que el nostre material pugui correspondre a algun táxon tropical. El
descrivim provisionalment (ad int.) per donar a concixer aquesta interessant troballa. Entre les
Lepiotaceae europees n 'hi ha quatre que ten en pleurocistidi s: Chamaemyces fracidus (Fr.)
Donk, Cystolep iota cystidiosa (A.H. Sm .) Bon, C. luteicystidiata (D .A. Reid) Bon i
Leucoagaricus p leurocys tidiatus Migl. et Testoni , tote s arnb una microscopia molt diferent
(espores , cutícula, etc.).

Lepiota subincarnata LE, Lange
= L.josserandii Bon et Boiffard; L. subincarnata var.josserandii (Bon et Boiffard) Gminder

Píleu de fin s a 25 mm de diámetre, de convex a aplanat-convex quan és jove, després aplanat i, a
vegades, amb un lleuger umbó baix i obtús; cutícula coberta d'esquames de color bru avellana
cálid, amb tons rosats o vennellosos, Inés abundants vers el centre , on s' observen fonnant una zona
compacta i uniforme, més disperses o absents en el marge, sobretot en els exemplars més madurs,
on deixen que es vegi el color blanquinós del fons; ni higr ófana ni estriada ; marge una mica
incurvat en els exemplars immadurs, després recte. Lamines lliures, denses, de color blanc o amb
febles tons crema ; aresta sencera i del mateix color. Lamellules poc abundants. Estípit cilíndric , de
fins a 35 x 5 mm, llis i de color blanquinós per sobre de la franja anular , per sota amb fines
esquames, poc denses, de color bru avellana o bru-rosat, disposades sobre un fons blanquinós; es
taca progressivament de brunenc vers la base o en fregar-lo. Anell variable, rnolt reduit en alguns
exemplars, Inés evident en altres. Carn prima, blanquinosa; olor de débil a lleugerament de
mandarina, amb un component metál-lic. Espore s de (5,3)-5,9-7,7 x 2,9-4,3 um, Xm = 6,2 x 3,5
um, d' cstrctamcnt ellipsoídals a cilíndriques, llises, hialines. Basidi s tetrasp órics, de cilíndrics a
gairebé clavifonnes, de fins a 24 x 6,9 um (amb esterigmes), fibulífer s. Queilocistidis de
claviformes a subcilíndrics, de fins a 21,3 x 9,6 um, Pleurocistidis no observats. Cutícula formada
per una estructura tricodermica, aInb clcments finals de fusifonnes a cilíndrics , no septats, de 160
400 um de longitud, sense estrat basal himeniforme; pigment parietal intracellular; fíbule s tan sols
presents en els estrats basal s, absents en els elements tenninals.

MATERIAL ESTUDIAT. (31) El Maiol, 385 m; sota C. monspeliensis , 29-10-2002 , leg. 1.Vila, X. Llimona i R. Quadrada,
JVG 1021029-8.-(35) Can Sane, 70 m; sota C. monspe liensis, 17-12-2002, leg. X. Llitnona, 1.Vila i E. Ballesteros, NG
1021217-19.

OBSERVACIONS. Seguim a VELLINGA in NOORDELOOS et al. (2001) per a l'identificació
d'aquesta especie . L 'autora proposa la seva coespecificitat amb Lepiota josserandii, considerant
que les diferencies entre els dos táxons són m ínimes, i radiquen en la major o menor presencia de
zona anular i en 1'0101' més o menys cítrica (de mandarina). Aquesta opinió és contraria a
l'expressada perBON (1993).
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NOVES DADES. (38) Les Pedreres, Montclar, 270 In; sota C. monsp eliens is, 18-10- 200 5, /eg. X. Llimon a, 1.Vila i
L. Balcell s, JVG 10510 18-2.

Clau d ' identificació provisional dels generes Lepiota i Leucoagaricus que fructifiquen sota Cistus a
Catalunya:

la) Epicutis formada per cadenes Inés o menys moniliformes, articulades, sense elements final s fusiformes o
cilíndrics; fibule s absent s: Leucoagaricus melanotrichus
b) Epicutis tricodermica, amb elements finals fusifonnes o cilíndrics, amb o sense estrat basal himeniforme;
fibule s presents 2

2a) Espores amb esperó 3
b) Espores diferents 4

3a) Píleu de color bru castany: Lepiota castanea
b) Píleu amb tons verdosos o lilacins: Lepiota griseovir ens

4a) Espores fusiformes 5
b) Espores ellipsoídals o ovoides 9

5a) Pleurocistidis pre sents , esferopedunculats: Lepiota pleurocystidiophora ad int.
b) Pleurocistidis absents 6

6a) Basidioma robust, camós; píleu de 40-60 mm 7
b) Basidioma poc camós; píleu de 15-25 mm 8

7a) Cutícula de color blanquinós, amb el centre groguenc o crema: Lepiota alba var. ochraceodisca
b) Cutícula Inés fosca , bru o bru-ocrácia: Lepiota clypeolaria

8a) Anell absent o reduit a una zona anular poc evident; espores grosses, de fins a 16 ¡.im de longitud: .
............................................................................................................ ..................................Lepiota sublaevigata
b) Anell ben desenvolupat; espores clarament més curtes, de fins a 13 um de longitud: Lepiota kuehneriana

9a) Olor de farina: Lepiota farinolens
b) Olor diferent 10

lOa) Cutícula amb estrat basal himeniforme ben visible: Lepiota clype olarioides
b) Cutícula sense estrat basal himeniforme: Lepiota subincarnata

Lyophyllum cistophilum Vila et Llimona sp. nov.

Pileus usqu e 50 l111n in diam. , primo conico-convexus, deinde applanatus; cuticula brunnea vel
pallide brunneo-grisea, rare pallide rosea, dense a fibrillis albidis obtexta. Lam ellae adnatae
emarginatae vel adnatae, confertissimae, albidae, deinde di/ute roseae ; nunqua111 nigres centes.
Spora e in cumulo albae. Stipes centralis, brevis, robustus, cylindricus, usque 35 x 10 111111 , albidus,
ad base brunneus vel brunneo-ochraceus maculantis , dense pruinoso-fibrillosus ad apice, laevior
alibi; fasciculate crescens. Caro albida , non nigrescente; odor fungicus vel leviter herbaceus.
Spora e 6,4-7,5 x 5,1-6,4 JI111 , X711 = 6,8 x 5,7 fi111 , Q = 1,05-1 ,35, Q111 = 1,2, subglobosae vel late
ellips oidales, laeves, hyalinae, inamiloideae. Basidia tetrasporica, usque 42 x 8,5 fi111 tsterigmata
inclusae), fibuliferae, siderop hilos granulos continentes. Cuticula a hyphis cylindricis, angustis,
2,4-10 ,8 fi111 in diam. , pigmento ep iparietarietalem inabundantem, instructa. Holotypus prope
vico Sto Clim ent de Llobregat dicto , in Catalonia (Hispania) , a J. Vila et X. LliJ110na lectus , 29
10-2002,230111 altitudinis , sub Cistus monspeliensis , in herb. SCM B-5148 conservatus .

ETIMOLOGIA. de Cistus = estepa,philus = que li agrada.
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Fig. 4. Lepiota pleurocystidiophora (1021214-4): a) pleuroci stidis; b) basidi ; e) espores. L. subincarnata
(1021029-8): d) basidi ; e) espores ; f) queilocistidis. Lyophyllurn cistophilum (holotypus): g) basidi ; h) espores.
L. decastes (99110 1-9): i) espores. Barra = 8 ¡.lITI.
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Píleu de fins a 50 111111 de diametre, d 'hemisferic a comco-convex de jove, després
progressivament 111és aplanat en madurar, fin s a esdevenir una rnica deprimit en envellir, amb el
marge incurvat, sobretot de jove; cutícula no estriada, coberta d 'una abundant fibril·lositat
blanquinosa, molt evident fins i tot en exemplars madurs, regulannent distribuida, tot i que vers
l' ápex es presenta més densa i amb un aspecte m és prum ós-fibril-ló s; en algun exemplar, les
fibrillcs desapareixen i llavors podem observar el color del fons , que és de bru a bru-gris p álIid i,
rarament, amb algun reflex rosat; alguns ba sidiomes 11101t joves tenen un aspecte completament
blanc i arrodonit, Lamines d ' escotades a adnates, a vegades U11a mica decurrents, forca denses, de
color blanquinós, tot i que, en envellir, poden presentar algun reflex rosat, no s ' ennegreixen; aresta
de sencera a llcugeramcnt irregular, del mateix color. Lamellules presents. Esporada blanca. Estípit
central , curt i robust, cilíndric, sovint una mica torcat, de fin s a 35 x 10 mm, de color blanquinós,
tacant-se lleugerament de bru o bru-ocraci a la base, densament prum ós-fibrill ós a l'apex, més llis
a la resta. Creixement fasciculat. Carn forca densa, relativament fr ágil, blanquinosa, que no
s'ennegreix; olor fúngica o una mica herbacia. Espores de 6,4-7,5 x 5,1-6,4 um, Xm = 6,8 x 5,7
um, Q= 1,05-1 ,35, Qm = 1,2, de subgloboses a amplament ellipsoidals, llises, hialines, no
amiloides. Basidis tetrasporics, destretament clavifonnes a gairebé cilíndrics, de fins a 42 x 8,5 um
(amb esterigmes), fibulífers , amb granulacions siderofiles visibles en presencia del reactiu canní
ac étic, Cistidis absents. Cutícula d 'estructura filamentosa, amb hifes cilíndriques, primes, de 2,4
10,8 um de diametre, fibulíferes , amb pigment epiparietal incrustant poc abundant. Pruma de
l' estípit formada per hifes molt primes, de fins a 4,5 um de di ámetre, amb els elements tenninals de
simples a coral·loides o diverticulats.

MATERIAL ESTUDIAT. (30) Serra de Roca, 230 m; sota C. monspeliensis, en grans grups, 29-10-2002 , /eg. 1. Vila i
X . Llimona, SCM 8-5148 tholo typuss , isotypus en JVG 1021029-13 .

OSSERVACIüNS. Pel basidioma camós, absencia d'cnnegriment, creixement fasciculat i basidis de
fins a 40 ~IU de longitud, la nostra especie encaixa bé dins de la secció Difformia (Fr.) Kühner. Per
l'aspecte i creixement fasciculat, en un primer moment, el material ens va recordar Lyophyllum
decastes (Fr.) Singer, un t áxon que també hem trobat en els estepars catalans (VILA & LLIMONA,
2002) i que els mic ólegs italians G. Consiglio i M. Contu (comunicació personal) ens confirmen
haver recollectat sota Cistus a Italia. Tot i aixo, després d'un examen microscópic, hcm de
descartar aquesta especie, ja que el nostre material presenta unes espores clarament subgloboses i,
en el cas de L. decastes , són descrites a la literatura com a esfériques (5-6,5-(7) ~111 de di ámctre,
amb una Q = 1,0-1 ,05). Aportem dibuixos inedits (Fig. 4, i) d ' una de les recol·leccions cistícoles de
L. decastes per tal de facilitar la comparació de la morfologia esporal amb la de L. cistophilum . A
Inés , L. decastes té el píleu pr ácticament glabre i un basidioma de color Inés fosc oNo hem trobat
cap t áxon que encaixi amb el nostre material en les nombroses obres consultades (CLEMENc;ON,
1986; BON, 1999; CONTU, 2000 ; CONSIGLIO & CONTU, 2002 ; HORAK, 2005 ; etc.).

Dins de la secció Difformia existeixen algunes especies a111b les espores subgloboses, com
L. subglobisp orum Consiglio et Contu (= L. ovisporum (lE. Lange) D.A. Reid) i L. phaeophyllum
Vila et Llimona (descrit en aquest mateix treball). La primera es diferencia de L. cistophilum pel
píleu glabre, gris o bru-gris, l ' estípit més llarg, de fin s a 60 IU111 de longitud, les espores Inés petites,
de 5-6 x 3,5-4 ~IU, els basidis igualment Inés petits, i per I'absencia de pigrnent incrustant.
L. phaeophyllum té un color Inés fose, creixement no fasciculat, píleu llis i pigment diferent,
parietal intracel·lular abundant i epiparietal incrustant rar o absent. L. conglobatum (Vittad.) Bon,
de la mateixa secció, té el basidioma robust, de color més fose , amb el píleu pr ácticament glabre,
lamines crema o ocr ácies, espores esferiques i pigment intraparietal ; L. loricatum (Fr.) Kühner té
un aspecte 11101t diferent i espores tamb é esferiques. HORAK (2005) considera coespecífics
L. decastes i L. conglobatum. BON (1999) descriu L. conglo batum var. albidopallidum n0111. prov. ,
un t áxon que ens recorda aL. cistophilum, amb les espores subgloboses i de mides molt semblants,
i un basidioma forca pál-lid, tot i que a111b el píleu menys fibril·lós.

Lyophyllum infumatum (Bres.) Kühner

MATERIAL ESTUDIAT. (28) Mare de Déu de l' Alegria, 170 m; sota C. alb idus , 17-12-200 2, /eg. 1. Vila i X. Llimona,
JVG 102121 7-25.
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Lyophyllum lanzonii Candusso

Píl eu de fin s a 60 mm de di ámetre, de convex a c ónico-con vex quan és jove, després més aplanat
i, a vegades, mantenint un umb ó més o menys agut; cutícula coberta de min úscules esquames de
color de bru a gairebé negre (lupa), Inés abundants a I' apex i gairebé absents vers el marge,
disposades sobre un fons de color bru pal-Iid, café amb llet o amb ton s bru -grisenc s, no estriada,
pero en el marge es pre senta sovint trencada, fibril ·losa, i en el disc central pot tenir una fina pruma
blanquinosa gairebé imperceptibl e. Lamines d 'adnates a gairebé lliures, relativament denses, a
vegades una mica ventrudes, de color de blanquinós a crema, que es taquen una mica de brunenc
en enve llir, no s' enne greixen; aresta sencera i del matei x color. Lamel-lules abundants. Estípit
central o una mica excé ntric, cilíndric, de fins a 50 x 8 mm , de color p álIid, blanquinós o crema,
que es taca clarament de bru-groguenc o bru-vermellós vers la ba se , lli s o amb algunes fibril ·les
disperse s. Carn fr ágil, de blanquinosa a crema, qu e no s' enne greix; olor febl e, fúngica. Espores
de 5,6-6 ,1 x 5,1-5 ,9 um, Xm= 5,9 x 5,6 um, Q = 1,0-1 ,1, Qm = 1,05, esfériques, llises, hialines, no
amiloides. Basidi s tetr asp órics, d ' estretament claviformes a gairebé cilíndrics, de fins a 40 x 8,5 um
(amb esterigmes) , fibulífers, amb granulacions sidcrófiles visibles en presencia del reactiu carmí
acetic, Queilocistidi s absents; únicament s' observen algunes c éllules estcrils molt primes, sinuoses,
de fins a 32 x 3,2 um, a veg ades amb un septe. Cutícula d ' estructura filamentosa, aInb hife s
cilíndriques, de fins a 8,8 um de diametre, fibulí feres, de paret prima i pigment poc visible,
epiparietal incrustant, sovint gairebé incolores; entremig apareixen petites zones d 'hifes clarament
diferenciades, sinuoses o entortolligades, de color molt més fose, bru, i paret gruixuda, que
corresponen a les esquames de la cutícula.

MATERIAL ESTUDIAT. (28) Mare de Déu de l'Alegria, 170 111; sota C. albidus, 17-12-2002, leg. 1. Vila i X. Llimona,
N G 1021217-29.-(44) Mas deIs Bufadors, 330 m; sota C. monspeliensis , 25-10-2005, leg. X. Llimona, 1. Vila,
1. Vesterholt i H. Beker, JVG 1051025-3.

OBSERVACIONS. El nostre material pre senta algunes diferencies respecte al descrit per
CANDUSSO (1995), sobretot en l'estípit, que és més llis (descrit originalment de fibril ·lós a
subesquamós) i en el píleu, que és Inés clar. Tot i aixo, la resta de carácters encai xen bé, en especial
la presencia de petites esquames fosque s en el píleu (que, microsc ópicament, s' observen
perfectament en l' estructura de la cutícula), la base de l' estípit tacada de bru i les espores
esferiques. Lyophyllum cistophilum Vila et Llimona té un creixement fasciculat, a diferencia de
L. lanzonii, que fructifica nonnalment solitari, no presenta esquames fosque s en el píleu, sino
abundants fibril·les blanquinoses, i té les espores subgloboses.

Lyophyllum phaeophyllum Vila et Llimona sp. nov.

Pileus usque 80 mm in diam. , convexus vel hemisphaericus , deinde paulatim applanatus; cuticula
laevis, g labra, hygrophana, brunnea vel brunn eofusca , castanea, a dehydratione pallescenti versus
dilut e brunneum vel f ere albidus. Lamellae adnatae vel adnatae-emarginatae, medio cre densae,
alba e, gradatim infuscatae usqu e colorem pallido brunneo-gr iseum attingens; non nigrescentes.
Stipes cylindricus, robustus, usque 60 x 15 mm , albus, deinde p er vetustatem fuscomaculatus et
basaliter aliquando luteomaculatus; laevis. Caro alb icans; odor inconsp icuus, fungineus . Non
fasciculatus. Sporae 5,9-7,5 x 4,8-6,4 um , Xn1 = 6,6 x 5,4 um , Q= 1,14-1,33, QJn = 1,21,
subglobosae, laeves, hyalinae, inamylo ideae. Basidia tetrasporica , usqu e 48 x 8 JiJn tsterigma
inclusumv ; saepe jibulifera , siderop hila granulationes continentia tace ücum carminum reagentes).
Acies lamellarum cellularum sterilibus f ere destituta. Cuticula filamentosa , hyphas jibuliferas,
usqu e 13 um in diam. , cylindricas constructa; parietalis pigrnentum intracellulare, brunneo
lutescente, pigmentum ep ip arietale rarum aut desunt. Holo typus p rop e Barcelona in Serra de
Collse rola in Catalonia (Hispania) , a X . Llimona, J. Vila et T. Jim énez lectus , 14-1 2-2002,
240 m altitudinis , sub Cistus monspeliensis, in herb . SCM B- 5149 conservatus.

ETIMOLOGIA. De phaeos = fose i phyllus = lamines. Per les lamines que s' enfo squei xen en madurar
el basidioma,

Píleu de fins a 80 mm de di ámetre , de convex a hemi sféric quan és jove, després aplanat o aplanat
convex en madurar, rarament una mica deprimit en envellir, no umbonat; marge de recte a incurvat,
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sobretot de jove, ondulat en els exemplars m és madurs, no estriat o soIs lleugerament en
basidiomes molt hidratats; cutícula llisa , glabra, tot i que en exemplars molt madurs pot tomar-se
una mica fibril-losa o trencar-se en petites esquames vers el centre, clarament higr ófana, de color
variable segons el grau d'hidratació, bru , bru fose , bru castanya, en algun exemplar amb ton s
gairebé negres en el disc central , empallideix vers el bru clar o gairebé blanquinós en assecar-se,
d ' aspecte una mica translúcid si esta molt hidratada. Lamines d ' adnates a escotades, rarament amb
una lleugera dent decurrent, relati vament denses, a vegades una mica ventrudes, de color blanc, tot
i que s' enfosqueixen progressivament fins a tornar-se de color café amb llet , pero no
s ' ennegreixen; are sta del mateix color, de sencera a una mica irregular. Lamel-lules abundants.
Esporada blanca. Estípit central, cilíndric, robust, d 'una llargada semblant al diámetre del píleu o
més curt , de fins a 60 x 15 1TIm , de color b1anc, tacat de brunenc en envellir i amb la base tacada de
groc en alguns exemplars; llis o amb fibrilles disperses poc evidents. Carn re1ativament compacta,
blanquinosa; olor feble, fúngic. Creixement no fasciculat. Espores de 5,9-7,5 x 4,8-6 ,4 um,
Xm = 6,6 x 5,4 um, Q = 1,14-1 ,33 , Q1n = 1,21 , subgloboses, llises, hia1ines , no amiloides. Basidis
tetrasp órics, d' estretament claviformes a pr ácticament cilíndrics, de fins a 48 x 8 um (amb
esterigmes), sovint fibulífers, amb granulacions sider ófiles en presencia del reactiu carmí acetic.
Cellules esterils de l' aresta escasses, de sublobulades a subcapitades, de mida semblant a la deIs
basidis o més petites. Cistidis veritables no observats. Cutícula d' estructura filamentosa, amb hifes
fibulíferes , cilíndriques, de fins a 13 um de diámetre; pigment parietal intracellular abundant, de
color bru groguenc, tot i que en algunes hifes, sobretot les més primes, s' observa pigment
epiparietal incrustant (prácticament absent en la mostra NG 1021214-2 i una mica Inés abundant
en la NG 1051117-1).

MATERIAL ESTUDIAT. (19) Can Ferrer, 240 m; sota C. monspeliensis, 14-12-2002, leg. X. Llimona, 1. Vila i T. Jim énez,
SCMB-5149 (holotyp us), isotypu s en NG 1021214-2.-(49) LoRevellar, 60 m; sota C. monspeliensis, 17-11-2005, leg.
X. Llimona i1. Vila, JVG 1051117-1.

OBSERVACIONS. La present nova especie es caracteritza pel creixement no fasciculat, el píleu de
color fose , molt higrófan, les lamines que es tomen de color café amb llet pero no s' ennegreixen,
les espores subgloboses, el pigment parietal intracel·1ular en la cutícula (rarament epiparietal
incrustant) i I'h ábitat aparentment lligat a Cistus. Més comentaris es troben en les observacions
sobre Lyophyllum cistophilum Vila et L1imona i L. lanzonii Candusso (vegeu més amunt).

Lyophyllum striaepileum (Fr.) Kalamees
= ? L.jitscipes (P.D. Orton) Consiglio et Contu

Píleu de fins a 20 l111n de diametre, de convex a convex-aplanat de jove, després, en madurar,
d'aplanat a una mica deprimit, no umbonat, amb el marge lleugerament incurvat; cutícula de llisa a
finament fibril·losa, a vegades una mica rugulosa en el centre deIs exemplars més madurs,
debilment higrófana, en a1guns carp ófors estriada dos tercos del radi , en altres no estriada o tan soIs
una mica en el marge, a vegades una mica excedent, d'aspecte lleugerament gelatinós pero no
viscosa; de color variable, bru relativament fose en el disc central, progressivament més pállid vers
el marge, que pot arribar a ser gairebé blanquinós o bru molt cIar. Lamines variables, d 'escotades o
adnates a clarament decurrents, espaiades, relativament gruixudes, de color de blanquinós a crema;
aresta sencera i del mateix color. LamelIules poc abundants. Esporada blanca. Estípit cilíndric, de
fins a 30 x 4 mm, de color semblant al del píleu, tot i que , en alguns exemplars joves, és d 'un color
bru-gris molt fose; superficie de llisa a finament pruúiosa-fibril·losa. Carn prima, de color semb1ant
a la superficie del píleu o més pállida; olor intensa, de cogombre. Espores de 6,4-7 ,2 x 5,3-5 ,9 um,
subgloboses, llises , hialines, no amiloides. Basidis tetrasp órics, estretament claviformes, de fins a
40 x 9,3 um (amb esterigmes), fibulífers , amb granulacions siderófiles debils, o poc evidents,
visibles en presencia del reactiu carmí acetic. Cistidis no observats. Cutícula amb hifes cilíndriques,
debilment gelificades, fibulíferes , de 2-8 um de di ámetre, amb pigment epiparietal incrustant.
Trama de l' estípit amb abundant pigment incrustant i hifes fibulíferes.

MATERIALESTUDIAT. (47) Mas de la Pallera, 490 m; sota C. albidus i C. monspe liensis, 13-1-2006, leg. 1. Vila, JVG
1060113-7.- Ibid. , sota C. albidus, 2-2-2006, leg. X. Llimona i 1. Vila, NG 1060202-1.-(48) Santa Helena, 530m; sota
C. albidus, 13-1-2006, leg. 1. Vila, NG 1060113 -11.
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Fig. 5. Lyophyllum lanzonii (1051025-3): a) basidi ; b) espores; e) pels esterils de l' aresta de la lamina.
L. phaeophyllum (holotypus) : d) basidi ; e) pels esterils de l'aresta de la lámina ; 1) espores . L. striaep ileum
(1060 113-7): g) basidi ; h) espores. Maras miellus carneopallidus (1051115-10): i) basidi ; j ) queilocistidi s;
k) espores . Barra = 8 um.
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OBSERVACIONS. CON SIGLIO & CON TU (2002) descriuen Lyophyllum striaep ileum amb el píleu
estriat, estípit bru relati vamcnt p ál-lid, i olor no de farina (?) (en la clau dicot ómica de la pagina
155 s' indica "odore nullo o ins ignificante" , en la descripció de I' especie, pagin a 160, "adore e
sapori forti di farina fresca" i en els comentaris de L.fuscipes, pagina 161, "o dore del tutto diverso
da quello fung ino del suo simile" , en referencia a L. str iaepileum i. Per altra band a, en la descripció
de L..fusc ipes s ' indica que el píl eu és estriat, mentre que en I'esmentada clau dicot ómica es
comenta que no és estriat, i que l' estípit i les lamines tenen un co lor més fose que en
L. str iaep ileum . Corn que els nostres exe rnplars tenen alguns el píleu estriat i altres no, l' estípit és
de color forca variable, oscil·lant entre el bru p állid i el bru-gris fose, i l'olor és intensa, de
cogombre, creiem que les diferencies entre les dues espec ies són po c solides. El nostre material
encaixa forca bé amb el descrit per KÜHNER & ROMAGNESI (1954) i MALENc;ON &
BERTAULT (1975, exemplars del Rif) . Tot i que no s'ha citat sota Cistus, en les localitats
estudiades va ser recol·lectat diverses veg ades, sernpre en une s condicions de fred relati vament
intens (dies abans havia nevat ). Altres especies properes, com L. minimisp orum Consiglio et Contu
o L. baeOSper171Ul11 Romagn, pre senten espores diferent s, entre altres característiques. P.-A. Moreau
(comunicació personal) ens comenta l' estreta relació que existeix entre aquests Lyophyllum i
Clitocybe subpe llucida Hruby i especie s properes, deguda a la reacció sideró fila deIs basidi s, que és
po c evident en aquest grup de Lyophyllum.

De gut a la presencia de diverses especies del ge ne re Lyophyllum (inclós Tephrocyb e) en els
estepars es tu diats , proposern una clau d 'identificació pro vi sional:

la) Lamines que s'ennegre ixen vistosa ment en fregar-l es; altres part s del basidioma es pod en ennegrir d 'una
forma menys ev ident; espores amb un perfil romboidal o trian gul ar 2

b) Lamines immutables en fregar-l es; espores diferent s 3

2a ) Espores amb un perfil romboidal : L. infum atu m
b) Espores amb un perfil triangular: L. transfo rme

3a) Espec ie po c carnosa , petita (píl eu de fins a 20 mm de di ámetre); basidi s amb granulac ions sider ófilcs poc
ev idents: L. striaep ileum
b) Especies robu stes, carnoses, amb el píleu que pot assolir els 80 mm de diámetre; basidi s amb granulacions
siderófiles clares 4

4a ) Espores globoses; Qrn = 1,0-1 ,15 5

b) Espores subg loboses; Qn1= 1,2-1 ,3 6

5a) Cutícula amb petites esquames de color de bru fose a ga irebé negre, dispo sades sobre un fon s Inés p állid;
creixemc nt no fasciculat: L. lanzoni i
b) Cutícula sense esquames diferenciades; creixem ent fasciculat: L. decastes

6a ) Creixe rnent solitari o en grups, pero mai fasciculat ; píl eu glabre ; pigm ent pari etal intracellular, epiparieta l
incru stant absent o soIs pre sent en hifes molt primes; cutícula clarame nt higr ófan a: L. phaeophyllum
b) Creixeme nt fasci culat; píl eu dcn sam ent fibrill ós; p igment epipa rietal incrustant dorninant ; cutícul a
po c o ge ns higr ófana: L. cistop hilum

Marasmiellus carneopallidus (Pouzar) Singer
= Micromphale carneop allidum Pouzar

Píleu de fin s a 25 111111 de diametre, de con vex a aplanat-con vex quan és jo ve, despré s d 'aplanat a
una nuca deprimit; cutícula llisa , higr ófana, estriada-acanalada en el marge o fins a la meitat del
radi , de color rosat , rosa-ocraci p állid, a111b zones d 'un rosa rnés intens, bru lilací en exemplars
n101t joves, de rosa p állid a blanquinós en deshidratar-se ; marge recte, ondulat en envellir. Lamines
adnates, relati vament den ses i grui xudes, de color de blanquinós a rosa-ocraci p állid; aresta
sencera i del mateix color. Lamellules rudiment áries, sovint absents o malformades. Estípit central,
cilíndric, sov int torcat, de fins a 15 x 3-4 l111n, de color semblant o una mica Inés fose que el píleu ,
a111b ton s 111és bruns, de lli s a finament prum ós en tota la seva longitud. Ca rn prima, p állida;
olor feble , una mica ci ánica, Espores de 6,9-8,5 x 4,3-5 ,3 urn , X111 = 7,7 x 4,8 um , d'el-lipsoidals
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a amplament el-lipsofdals, llises, hialines. Basidis tetrasp órics, d'estretament clavifonnes a gairebé
cilíndrics, de fins a 24 x 8,5 um (amb esterigmes), fibulífers. Queilocistidis clavifonnes, més
grossos que els basidis , de fins a 30 x 12,5 um, Cutícula amb hifes cilíndriques , fibulíferes, de fins
a 8 um de diametre, amb elements finals d'estretament claviformes a ramificats o cora lloides ;
pigment epiparietal incrustant, poc visible.

MATERIAL ESTUDIAT. (43) Cap de Norfeu, 145 m; sobre restes vegetals de C. albidus , 15-11-2005, leg. X. Lli1110na i
1.Vila, N G 105111 5-10.

OBSERVACIO S. Marasmiellus mesosporus Singer se separa per les seves espores clarament Inés
grosses, la cutícula amb hifes Inés diverticulades i per fructificar sobre gramínies, en llocs sorrencs,
M xerophyticus Singer, téI 'e st ípit glabre i microscopia diferent. El nostre material s' ajusta forca bé
a la descripció d'ANTONIN & NOORDELOOS (1993).

Melanogaster variegatus (Vittad.) Tul. et C. Tul.

NOVES DADES. (29) Ca n'Espinós, 80 m; sotaC. salviifolius, 17-12-2002, leg. J. Vi lai X. Llimona, JVG 1021217-32.

Melanoleuca friesii (Bres.) Bon

Píleu de fins a 60 mm de diámetre, convex-aplanat de jove, després aplanat i amb un ampli umb ó
obtús que es manté fins a envellir, amb el marge no excedent , de recte a lleugerament incurvat de
jove; cutícula llisa, seca, una mica víscida si esta molt hidratada, coberta per un vel fi poc
apreciable, no estriada, de color de bIU a bIU fose, especiahnent a 1'umbó, amb tons grisos en
assecar-se. Lamines escotades i amb una petita dent decurrent, una mica ventrudes , forca denses, de
color blanc immutable; aresta sencera i del mateix color. Lamellules abundants. Estípit cilíndric, de
fins a 60 x 10 mm, amb la base lleugerament engruixida en algun exemplar , de color una mica Inés
p állid que el píleu, color que roman ocult sota una densa i abundant capa fibril-losa-prumosa de
color blanquinó s. Carn de color blanquinós en el píleu, bruna al 'estípit, sobretot vers la base ; olor
poc definit, una mica desagradable. Espores de 7,7-10,4 x 4,5-5,3 um, XIn = 9,1 x 5,0 um,
Q = 1,63-2,20, QIn = 1,83, d'ellipsoidals a estretament ellipsoidals, algunes amb una certa
tendencia a la forma amigdaloide, amiloides, amb verrugues poc denses, forca grosses,
ocasionahnent unides per fins ponts connectors. Basidis tetrasp órics, d' cstretament claviformes a
gairebé cilíndrics , de fins a 37 x 9,1 um (amb esterigmes). Cistidis lagenifonnes , amb un
engruiximent vers la meitat o una mica Inés avall, rarament fusifonnes, no septats, de fins a 64 x
2,6 (apex)-14 ,4 (cngruiximent) um, amb una massa cristal·lina a l' ápex. Caulocistidis semblants als
cistidis de 1'himeni. Cutícula amb hifes cilíndriques, de fins a 10 um de diámetre, lleugerament
gelificades.

MATERIAL ESTUDIAT. (2) Sota el Puig Margall, 170 m; sota C. monspeliensis, 2-2-2006, leg. X. LIÍlno11a i 1. Vila, NG
1060202-3.-(19) Ca11 Ferrer, 240 111; sota C.l71onspeliensis , 14-12-2002, leg. X. Llimona, 1. Vila i T. Jiménez, JVG
1021214-3.

OBSERVACIONS. El nostre material encaixa bé amb el descrit per FONTENLA et al. (2001),
excepte per les espores, que són una mica més llargues. La cita de VILA & LLIMONA (2002) de
Melanoleuca melaleuca (Pers.: Fr.) MUITill correspon , en realitat, a Mfriesii. M. melaleuca , tamb é
present sota Cistus, se' n separa per l'e stípit no pruin ós i les espores clarament Inés petites.

Melanoleuca melaleuca (Pers.: Fr.) MUITill

MATERIAL ESTUDIAT. (26) Tur ó de Salve Regina, 425 111; sota C. monspe liensis, 12-4-2002, leg. X. Llimona i 1. Vi la,
JVG 1020412-4.-(35) Can Sane, 70 m; sotaC. monspeliensis, 17-1 2-2002, leg. X. Llimona, 1. Vilai E. Ballesteros, NG
1021217-12.- Palau-saverdera (Alt Empordá); sotaCi monspeliensis, 26-11-2005, leg. N. Macau, NG 1051126-1 (NM
20051126.1).

OBSERVACIONS. Re lativamcnt freqüent sota Cistus, és una especie forca variable de color, que
oscil·la entre el bIU relativament p állid i el bru fosco Les nostres recol·leccions encaixen bé amb la
descripció que aporten FONTENLA et al. (2003). Aquests autors, entre molts d'altre s, consideren
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Melanoleuca melaleuca una especie amb cistidis, a diferencia de BOEKHOUT (1988 ), que inclou
el táxon dins del grup d'especies sense cistidis.

Mycena capillaripes Peck

NOVES DADES. (38) Les Pedreres, Montclar, 270 m; sota C. monsp eliensis, 18-1 0-2005, /eg. X. Llimona, 1. Vila i
L. Balcells, JVG 1051 018-3.

Omphalina farinolens G. Moreno et Esteve-Rav.

NOVES DADES. (19) Can Ferrer, 240 m; sota C. monspeliensis, entre molses, sobre terra humida, 3-9-2002, /eg.
X. Ll imona i1. Vila, JVG 1020903-3.- lbic/. , 21- 10-2005, /eg. X. Llimona,1. Vila, T. Jiménez i M.Tabarés, BCN Myc.

OBSERVACIONS. Les noves recol·leccions encaixen pcrfectament amb els comcntaris publicats a
VILA & LLIMONA ( 1999). L 'especie es caracteritza pel color blanquinós de les lamines (que, al
microscopi, presenten una trama irregular), el píleu densament tomentós i l'olor intensa, de farina,
que té la carn.

Omphalina tabaresiana Vila et Llimona sp . nov.

Pil eus usque 15 111111 in diam. , hemisphaericus vel convexus, demum applanatus, postremo leviter
depressus; cutic ula glabra, ad marginem striata. fuscescens vel pallide brunnea; margo undulatus.
Lam ellae decurrentes, valde distantes, crassae, pallide fuscescens vel cremeo brunneae. Stip es
teres, usque 15 x 2 m111 , a p i/eo concolori, glaber. Caro tenuissima, fuscescens; odor fere
inconsp icuus,jungineus. Sporae 9,6-1 2,3 x 5,9-6 ,9-(7,4) fJ111 , X1n = 10,7 x 6,4 fJ111, dacryformes
vel ellipsoidales, laeves, hyalinae, non amyloides. Basidia bisporae, interdum tetrasporae, usqu e
40 x 8,5 um tsterigmata inclusae), fibuliferae. Lamellaris trama irregularis, a hyphis cylindricis
vel fusiformibus , raro subglobosis instructa. Cuticula a hyphis cylindricis, fi buliferis, 4-12,5 um in
diam. , elementis terminalibus saepe claviformibus instructa; pigmentus fuscus abundans,
ep iparietalis, incrustans. Holotypus prope vico Premia de Dalt dicto , in Catalonia (Hispania) , a
J. Vila et X. Llimona lectus , 12-4-2002, 425 111 altitudinis , sub Cistu s monspeliensis, in herb .
SCMB-515Oconservatus .

ETIMOLOGIA. En honor a Manuel Tabarés Carriedo, per la seva dedicació, durant 30 anys, a la
rnicologia, en especial als fongs de Catalunya.

Píleu de fins a 15 lTIlTI de diámetre, d'hcmisferic a convex quan és jove, després progressivament
més aplanat en madurar, finalment irregular o una mica deprimit; cutícula glabra, una mica
rugulosa en el centre dels exe mplars Inés madurs, poc o gens higrofana, estriada en el marge o fins
a la meitat del radi quan esta ben hidratada, de color bru relativarnent fose en el centre, bru Inés
pállid vers la periferia, amb el marge de color molt clar; marge ondulat, sobretot en els exemplars
ben desenvolupats. Lamines de decurrents a subdecurrents, molt espaiades, gruixudes, de color de
bru p állid a crema fose; aresta del mateix color, sencera, en algun exe mplar una mica pruinosa .
Lamellules presents. Estípit central, cilíndric, de fins a 15 x 2 mm, d'un color semblant al del
marge del píleu, glabre, una mica translúcido Carn molt prima, brunenca; olor débil, fúngica.
Espores de 9,6-1 2,3 x 5,9-6,9-(7,4) um, Xn1 = 10,7 x 6,4 um, de larmiformes a ellipsordals,
rarament cilíndriques, l1ises, hialines, no amiloides. Basidis bisporics, ocasionalment tetrasporics,
d'estretament clavi formes a sinuosos, de fins a 40 x 8,5 um (amb csterigmcs), fibulífers.Basidis
immadurs de claviformes a cilíndrics. Cistidis no observats. Trama laminar irregular, no amiloide,
formada per hifes de cilíndriques a fusiformes, amb algunes excepcions d'hifes gairebé globoses.
Cutícula formada per una estructura d'hife s cilíndriques, de 4-12,5 um de di ámetre, amb elernents
terminals sovint claviformes, fibulíferes; pigment brunenc abundant, epiparietal incrustant.
Hipocutis amb cellules mé s gruixudes, sovint inflades.

MATERIAL ESTUDIAT. (26) Turó de Salve Regina, 425 m; sota C. monsp eliensis, 12-4-2002, /eg. X. Llimona i 1. Vila,
SCMB-51 50 (hO/OIYPllS), isotypus enJVG 102041 2-3.

MATERI AL ADDIC IONALESTUDIAT. Camarophyllopsis lacunaris Bizio et Contu, Laguna di Venezia, Venezia, Veneto,
Italia, 2-1 2-2000, /eg. idel. E. Bizio, SCM 8-5 151 .
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Fig. 6. Omphalina tabaresiana (holotypus): a) basidis; b) espores; e) elements de la cutícula. Barra = 8 um.
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OBSERVACIONS. La pre sencia d ' espores Iarmiformcs perm etria d 'incloure la present nova espec ie
din s del genere Phaeotellus Kühner et Lamoure, pero hem preferit seguir l 'opinió de KUYPER in
BAS et al. (1995), que con sidera aquest darrcr corn a part del genere Omphalina. A m és, recents
estudi s rnoleculars (MONCALVO et al., 2000 i 2002; REDHEAD et al., 2002) han alterat tot
aqu est grup de fong s omfalioides, complicant encara Inés la sev a sistem ática. Omphalina
tabaresiana pot recordar O. griseopa llida (Desm.) Qu él., sobretot per la forma de l basidiorna, pero
aques ta última se'n separa fácilment pel color uniformem ent grisenc del basidi om a i pel fet de tenir
el píleu den sarnent pub escent quan es deshidrata, un carácter que no presenta O. tabares iana.
O. pauxilla Cl émencon pre senta basidi s bisp órics, pero es diferencia de la que descrivim aquí pel
color Inés fose, gairebé negre, del píleu, la presencia de cistidis i les espores Inés estretes. A primer
cop d 'ull, O. tabaresiana pot recordar una de les espec ies del genere Camarophyllopsis, que tenen
sov int un aspecte semblant al del taxon que ens ocupa. Pero aquest últim ge ne re té una es truc tura
de la cutícula diferent i, normalment, no presenta hifes fibulífere s. Entre les excepc ions qu e sí
qu e tenen fíbules trobern C. lacunaris Bi zio et Contu, rcc entment descrit d 'Jt ália (BIZIO &
CONTU, 2004), i que presenta ba sidi s bi sporics i un aspecte macro sc ópic forca semblant, Hem
pogut estudiar una mo stra d ' aquesta especi e, i els seus caracters microsc ópics són pr ou
diferents, amb les espores globoses i la trama laminar regular, i l ' allunyen d ' O. tabaresiana.

Pholiota gummosa (Lasch: Fr.) Singer

MATERIAL ESTUDIAT. (3 1) El Maiol, 385 111; sota C. monspeliens is, 29- 10-2002 , leg. 1. Vila, X. Llirnona i R. Quadrada,
JV G 1021029-4.

OBSERVACIONS. Els nostres exe mplars pre senten un color groc forc a intens , que encaixa din s de la
gran variabilitat cromática d 'aquesta especie (HOLEC, 200 1).

Pseudoomphalina pachyphylla (Fr.) Knudsen
= Clitocybe pac hyphylla (Fr.) Gillet; C. incomis (P. Karst.) P.D. Orton

Píleu de fins a 15 mm de di ámetre, dhem isfér ic a convex, tant quan és jove com en madurar, a111b
una peti ta depressió en el disc central (umbilicat); cutícula finament fibril ·losa o prumosa, sobretot
en el marge i la zona deprimida, no higr ófana, no estriada o tan sols molt Ileugerament, de co lor bru
molt pallid. Lamines d 'adnates a escotades , sovint decurrents per una petita dent, espaiades, forca
gruixudes, de color de blanc a blanquinós; aresta del ma teix color, una mica irregular o sinuosa.
Lamellules abundants. Estípit cilíndric, sovint una mica torcat, de fins a 35 x 2 mm, d 'un color
semblant al de l píleu i igualmcnt fibrillós-prum ós en tota la seva longitud; base blanquinosa. Carn
escassa, de color blanquinós a bru clar; olor intensa, de cogornbre. Espores de 8-9,6 x 5,3-6 ,4 um,
Xm = 8,6 x 5,7 um, el-lipsoidals, a vegades amb una tendencia reniforme o 1armi forme, llises,
hialines, deb ilment amiloides, Bas idis tetrasp órics, gairebé cilíndrics, de fins a 48 x 8 um (amb
esterigmes), fibu lífers. Basidis immadurs de cilíndrics a sinuosos, a vegades subcapitats . Cistidi s no
observat s. Cutícula formada per hifes cilíndriques, a vegades una mica engruixid es al nivell dels
septes , fibulíferes, de 5-10 /-l111 de diámetrc; pigrnent ep iparietal incru stant, forca abundan t.
Superfic ie de l' estípit amb abundants pel s de cilíndrics a claviformes, sovint rnucronats o
subcapitats.

MATERIAL ESTUDIAT. (31) El Maiol, 385 m; sota C. monspeliens is, 29-10-2002, leg. 1. Vila, X. Llimona i R. Quadrada,
JVG 102 1029-7.

OBSERVACIONS. La descripció de KUYPE R in BAS et al. (1995) s'aj usta forca bé als nostres
exe mplars , a111b l' excepció de l' estípit, menys fibril·lós en el material holand és. K. Soop
(comunicació persona l) ens env ia una foto d 'uns exc mplars am b l' estípit ga irebé glabre.BON
(1994) des criu uns exernplars amb el píleu subesquam ós i l' est ípit llis. El fet de que el nostre
mat erial tingui l' estípit 111és fibrill ós (i, en part , tamb é el píleu), pot ser deg ut a que va ser
recollectat en unes condicions de baixa hurnitat, Tot i aixo , en la nos tra cita de VILA &
LLIMONA (1998 , amb el n0111 de Clitocybe pachyphylla) , en la descripció d 'uns exe mplars trob ats
en un ambient Inés humit, sota Lavandula stoechas i gramínies, comentem que tant el píleu com



Re ista Cata lana de Micologia, vol. 28: 167-207; 2006. 197

000
000

•
1

Fig. 7. Melanoleuca fries ii (102 1214-3) : a) cistidis; b) basidi ; e) espores . Pseudoomphalina pachyphylla
(1021029-7): d) basidi ; e) p éls esterils (bas idis immadurs); 1) espores; g) p éls de l'estípit. Rugosomyces f allax
(1060202-7): h) basidi ; i) espores . Barra = 8 um .
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l'estípit són fibril·losos i que les espores no són amiloides. L'amiloidia és un car ácter dificultós
d'observar el1 la present especie, pero és el que determina la seva inclusió en el genere
PseudoomphaIina.

Rhodocybe gemina (Fr.) Kuyper et Noorde l.

MATERIAL ESTUDIAT. (35) Can SaIW, 70 m; sotaC. monspeliensis, 17-12-2002, /eg. X. Llimona, 1. Vila i E. Ballesteros,
JVG 102 1217-14.

OBSERVACIONS. El material publicat a VILA & LLIMONA (2002) a111b el n0111 de Lepis ta bohusii
Ballero et Contu correspon , en realitat, a Rhodo cybe gemina. L'abse nc ia de fíbules en les nostres
recol·leccions descarta el génere Lepista. A 111és, algunes espores mostren clarame nt el per ímetre
una mica angulós característic de Rhodocyb e, tot i que aquest carácter no és present en tots els
exe mplars estudiats. El nostre material presenta petites diferencies respecte a les descripcions
consultades, per exe mp le de BARONI (1981), NOORDELOOS in BAS et al. ( 1988) o CONTU
(2002) , ja que no té pels esterils a 1'aresta de les lamines i la seva carn desprén una olor més aviat
desagradable. Tot i aixó, M. Contu (comunicació personal), ens COI11enta que la presencia d'aquests
pels esterils és inconstant, i tamb é, que R. gemina és relativamcnt freqüent sota Cistus a Sardenya.

Rhodocybe hirneola (Fr.) P.D. Orton

NOVESDADES. (17) Collet sobre la Faiconera, 95 In; sota C. monspeliens is, 23-1-200 1, /eg. X. Llimona i 1. Vila, JVG
1010123-1O.

Ripartites metrodii Huijsrnan

NOVES DADES. (17) Collet sobre la Faiconera, 95 m; sota C. monspeli ensis, 13-1-2006, /eg. X. Llimona, 1. Vi la i
S. Fem ández-Brirne, JVG 1060113-1.

Rugosomycesfallax (Peck ex Sacc.) B011

Píleu de fins a 20 nl111 de diámetre, d'aplanat a convex, amb una celia tendencia a t0111ar-Se una
mica deprimit en envellir; cutícula de glabra a lleugerament tomentosa o rugosa, higr ófana, no
estriada, de color groguenc, bru groguenc, ataronjat, o bru m és fose si esta empapada; marge recte
o una mica incurvat de jove. Lamines d'escotades a adnates, poc denses, relativament gruixudes,
d'un color groc m és p állid que el del píleu; aresta sencera i del mateix color. Lam éllules
abundants. Estípit cilíndric, de fins a 15 x 2-3 111111, de llis a finament fibrill ós, amb una lleugera
pnúna vers l' ápex, de color semblant al del píleu o una mica 111és apagat. Ca111 prÍ111a, groguenca;
olor de farina; sabor Ileugcrarnent amargant. Espores de 3,7-4 x 2,1-2,7 /-1n1, el-lipsoidals, llises,
hialines, no amiloidesBasidis tetrasp órics, destretament clavifonnes a cilíndrics, de fins a 24,5 x
4,8 /-1111 (amb esterigmes), fibulífers. Cistidis no observats. Cutícula f01111ada per hifes cilíndriques,
amb les c éllules terminals de subgloboses a claviforrnes (estructura himenodermica), de fins a 20
/-1n1 de diámetre; pigment intracel·lular de color groguenc, i epiparietal incrustant tan soIs present en
algunes hifes en forma de gránuls groguencs. Hifes fibulíferes abundants.

MATERIALESTUDIAT. (17) Collet sobre la Faiconera, 95 m; sotaC. tnonspeliensis , 13-1-2006, /eg. X. Llimona, 1. Vila i
S. Fernández-Brime, JVG 1060113-2.-lbid., 2-2-2006, /eg. X. Llimona i1. Vila, JVG 1060202-7.

OBSERVACIONS. El nostre material encaixa bé a111b el descrit per KALAMEES ( 1995).
R. chrysenteron (Bull.: Fr.) Bon, tamb é groc, se separa per tenir l'estructura de la cutícula diferent,
sense elements claviformes. No coneixem cites previes de R..fall ax sota Cistus.

Russula praetervisa Sarnari

MATERIAL ESTUDIAT. (19) CanFerrer, 240 m; sotaC. monspeliensis, 3-9-2002, /eg. X. Llimona i1. Vila, JVG 1020903
2.-(26) Turó de Salve Regina, 425 m;sota C. monspeliensis, 3-9-2002, /eg. X. Llimona i1. Vila,JVG 1020903-7.
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Tubaria cistop hila Cheype
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NOVES DADES. (28) Mare de Déu de l'Alegria, 170 m; sobre fullaraca de C. a/bidus, 17-12-2002, /eg. 1. Vila i
X. Llimona, JVG 1021217-24.- Ibid., 20-1-2006 , /eg. 1. Vila i X. Llimona, JVG 1060120-3.

AGRAIMENTS

Volem agrair a G. Consiglio l'enviament del material italia de Cortinarius aureocistophilus i els
comentaris sobre algune s especie s d~l treball , a E. Bizio l'oportunitat d'estudiar una mostra de
Camarophyllops is lacunaris, a M.A. Pérez-De-Gregorio i J. Carbó l'enviament de material
d 'herbari de Collybia bispora, a J. Hernanz la cessió de la mostra de Laccaria proxima
f. mediterranea, a R. Femández Sasia la seva ajuda en la comprovaci ó de la reacció carmin ófila
d 'alguns dels Lyophyllum del present article , a N. Macau la cesió de material del genere
Melanoleuca i d'una llista de fongs recol·lectats sota Cistus i aE. Ballesteros i R. Quadrada la seva
guia per diverses localitat s, vora Tossa de Mar i Mediona, respecti vament. AM. Contu, P.-A.
Mor eau, V. Migliozzi, A. Ortega,R. Mahique s, J. Ballar á, A. Gminder, K. Soop, G. Corriol ,
C.E. Hennosilla, L. Romero de la Osa i altres companys dels fórums Myco logia Europaea i
Micolist, els consells, observacions i infonnació aportats a prop ósit de diverses especies del treball.
A P. Nev ille, P. Bineau, J.F. Trimbach, J.C. Campos, A. Mayoral i, molt especiahnent, a
J.J. Wuilbaut, la cessió de bibliografia. Finahnent, a totes les persones que figuren en els legit la
seva ajuda en la recolecció del material. Aque st treball s' inclou en el projecte "Biodiversitat
Micol ógica de Catalunya", de l'Institut d 'E studis Catalans.
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Clitocybe augeana (Mont.) Sacc.

Entoloma sericeum var. minutisporum Vila et Llimona
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Galerina laevis (Pers.) Singer

Gymnopus terginus (Fr.) Antonín et Noordel.
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Hemimycena conidiogena Vila , P.-A. Moreau et Pérez-De-Greg.

Lepiota pleurocystidiophora Vila et Llimona ad int.
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Lyophyllum cistophilum Vila et Llimona

Lyophyllum lanzonii Canduss o
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Lyophy/lum phaeophyllum Vila et Llimona

LyojJhY//Ul11 striaepileum (Fr.) Kalam ees
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Omphalina tabaresiana Vila et Llimona

Tubaria cistophila Chey pe


