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RESUM. Addicions al catàleg micològic d’Andorra I. En el marc de les jornades de Micologia 
2015 “Els bolets d’Andorra”, organitzades pel CENMA (Centre d’Estudis de la Neu i de la Muntanya 
d’Andorra) que es van celebrar a Andorra la Vella i a Sant Julià de Lòria els dies 9-11 d’octubre, es 
van realitzar una sèrie de prospeccions de camp per tal de completar el coneixement micològic del 
país. La majoria dels mostreigs es van realitzar a l’ecoparc Naturlandia, a la cota 2000 de la Rabassa. 
També es van mostrejar altres zones, com l’àrea recreativa de la Font dels Bullidors, vora del santuari 
de Canòlich; prop del poble de Pal (La Massana) i a la Vall del Serrat (Ordino). La present llista ve a 
complementar la informació que prèviament ha estat publicada a NIELL et al. (2008). Es citen 6 
espècies noves per la micoflora andorrana: Amanita submembranacea, Cortinarius mucosus, 
Gyroporus cyanescens, Hygrocybe conica var. chloroides, Leucopaxillus gentianeus i Tricholoma 
sejunctum. 
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ABSTRACT. Additions to the mycological catalogue of Andorra I. In the context of the workshop 
"Mushrooms of Andorra" that took place in 2015 and were organized by CENMA (Centre of the 
Study of the Snow and the Mountain of Andorra), which were held in Andorra la Vella and Sant Julià 
de Lòria, the 9 to11th October, a series of field surveys was carried to complete the mycological 
knowledge of the country. Most of the samplings were performed in la Rabassa (Sant Julià de Lòria) in 
the Ecopark of Naturlandia, at 2000 m altitude. Other places were also sampled such the recreational 
area of Font dels Bullidors, close to the sanctuary of Canòlich; near the town of Pal (La Massana) and 
the Vall del Serrat (Ordino). This list will complement the information that has been previously 
published in NIELL et al. (2008). Also 6 citations of new species for the Andorran mycoflora are 
added: Amanita submembranacea, Cortinarius mucosus, Gyroporus cyanescens, Hygrocybe conica 
var. chloroides, Leucopaxillus gentianeus and Tricholoma sejunctum.  
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INTRODUCCIÓ 

L’any 2000 es va iniciar la recerca micològica d’Andorra i, fruit de 8 anys de treball, es va publicar 
la monografia del CENMA “Els fongs d’Andorra” (NIELL et al., 2008), on es feia un llistat de les 
espècies pertanyents al regne dels fongs (sensu lato). El nombre total d’espècies inventariades 
(tàxons) va ser de 743. El present treball ve a ser un complement d’aquell primer estudi, i pretén 
ampliar la llista de les espècies conegudes, així com augmentar el nombre de les localitats on 
aquestes han estat detectades. S’aporten 6 espècies noves (tàxons) per al catàleg micològic 
d’Andorra, que no havien estat citades anteriorment: Amanita submembranacea, Cortinarius 
mucosus, Gyroporus cyanescens, Hygrocybe conica var. chloroides, Leucopaxillus gentianeus i 
Tricholoma sejunctum. Amb aquesta nova contribució, el nombre d’espècies de fongs conegudes a 
Andorra s’eleva fins a les 749. Tots els tàxons que representen nova localitat a Andorra es 
presenten precedits per un asterisc separat del nom per un espai, i totes les espècies que són noves 
al catàleg s’indicaran amb dos asteriscs. 
 


