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RESUM: S’avancen les cites de trenta (30) tàxons de mixomicets provinents del Parc del 
Laberint d’Horta (Barcelona). L’àrea d’estudi aporta tres (3) tàxons nous al catàleg de la 
Península Ibèrica: Comatricha brachypus, Licea floriformis var. aureospora i Perichaena 
calongei. Vuit (8) són cites noves per a Catalunya, els tres ja citats i Licea biforis, Licea rugosa 
var. fujiokana, Macbrideola scintillans, Physarum nudum i Physarum ovisporum. La descripció 
morfològica i la discussió d’aquestes espècies serà objecte d’una segona publicació.  

PARAULES CLAU: Mixomicets, corologia, fenologia, Península Ibèrica, Catalunya. 

ABSTRACT: Thirty (30) taxa of myxomycetes from the Parc del Laberint d’Horta (Barcelona) 
are recorded here. The area yielded three (3) taxa that are new records for the Iberian Peninsula: 
Comatricha brachypus, Licea floriformis var. aureospora and Perichaena calongei. Eight (8) 
more taxa are new records for Catalonia, the previous three and Licea biforis, Licea rugosa var. 
fujiokana, Macbrideola scintillans, Physarum nudum and Physarum ovisporum. Morphological 
description and discussion of those species will be object of a new paper. 
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INTRODUCCIÓ 
Presentem les dades de recolecció i comentaris sistemàtics del conjunt d’espècies 
obtingudes a partir de recoleccions al camp i en cambres humides realitzades a partir 
de materials recol·lectats al Parc del Laberint de Barcelona (Fig.1) en el marc de les 
Bioblitz dels anys 2013 i 2014.  
 
MATERIAL I MÈTODES 
Les mostres i els materials utilitzats en la confecció de les cambres humides van ser 
recollits els dies 15 de març, 19 i 20 d’abril de 2013 (Bioblitz 2013) i 19 de març, 30 i 
31 de maig de 2014 (Bioblitz 2014) a un total de 20 punts de recol·lecció al Parc del 
Laberint (UTM 31TED5045, 180 m.s.m) . 
Les preparacions dels esporocarps han estat fetes en medi de Hoyer. Totes elles han 
estat etiquetades amb el número d’herbari i el codi de la mostra, segellades amb laca 
d’ungles transparent i es conserven juntament amb les mostres a la micoteca particular 
d’en Xavier Muñoz-Báguena (GRBio codi XMB). 
En la determinació de les espècies s’ha fet servir principalment l’obra de POULAIN, 
MEYER & BOZONNET (2011) i, quan ha estat aplicable, la de LADO & PANDO 
(1997); i en casos particulars les obres clàssiques de NANNENGA-BREMEKAMP 


