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MÉS FONGS MITOSPÓRICS DE LES TERRES BAIXES
DEL SUR 1 DE L'OEST DE CATALUNYA (ESPANYA)
M. MUNTAÑOLA-CVETKOVlé, P. HOYO i X. LLIMONA
Universitat de Barcelona, Fac. de Biologia, Unitat de Botanica, Diagonal 645, 08028 Barcelona

ABSTRACT. More mitosporic fungi from lowlands of S and W Catalonia (Spaio). As part
of an ongoing Research Program 00 Fungus Biodiversity in Catalonia, 37 fungal taxa {22
Hyphomycetes, and 15 Coelomycetes) are reported here. They were collected during new
explorations carried out in S and W Catalonia, mostly at low altitudes. The 30 distinct substrates
from which they were collected are listed. Most of the species are reported for the first time in
Catalonia. Most ofthem are illustrated with line-drawings.
Key words: Biodiversity, Deuteromycotina, Catalonia, lconography.

RESUM. Continuant el programa de recerques sobre Biodiversitat Micológica de Catalunya
referim aquí 37 taxons (22 Hyphomycetes i 15 Coelomycetes) que foren recol.lectats durant
noves prospeccions efectuades pel sud i el ponent de Catalunya, la majoria en arees d'escassa
altitud. Foren trobats sobre 30 substrats diferents, deis quals donem un lIistat. Molts d'aquests
taxons són poc coneguts a Catalunya o són mencionats aquí per primera vegada. N' hem il.lustrat
la majoría amb dibuixos a la cambra cIara.
Paraules c1au: Biodiversitat, Deuterornycotina, Catalunya, lconografia

RESUMEN. Más hongos mitospóricos de las tierras bajas del sur y del oeste de Cataluña
(España). Continuando el Programa de investigaciones sobre Biodiversidad Micológica de
Cataluña referimos aquí 37 táxones (22 Hyphomycetes y 15 Coelomycetes), que fueron
recolectados durante nuevas prospecciones llevadas a cabo en localidades del sur y del oeste de
Cataluña, la mayoría en áreas de escasa altitud. Se obtuvieron de 30 substratos diferentes, de los
cuales se da una lista. Muchos de los táxones son poco conocidos en Cataluña o se mencionan en
ella por primera vez. Con dibujos a la cámara cIara se ilustra la mayoria de ellos.
Palabras clave: Biodiversidad, Hongos rnitospóricos, Catalui'ia, lconografia.

INTRODUCCIÓ
Les recerques que s'estan realitzant dins del marc del Programa sobre Biodiversitat Micologica
de Catalunya exigeixen no tan sois la identificació de les especies presents en terres catalanes, sino
també el seguiment de la seva abundancia i dispersió. Aquestes recerques, especialment importants
pel que fa als fongs mitosporics, estan conduint al descobriment de molts d'ells que, si bé coneguts
en altres indrets del món, no ho són a Catalunya, on, en general, aquests organismes han tingut poc
protagonisme en els estudis de camp efectuats fms ara. L'actual publicació esta dedicada a
prospeccions efectuades en terres del sur i del ponent de Catalunya, (vegeu mapa Fig. 1),
generalment situade~ a escassa altitud, i en ella presentem una colla de taxons que no havien estat
citats per MUNTANOLA-CVETKOVIé el al. (1996), o que ara han estat trobats sobre altres
substrats.
MA TERIAL 1 METODES
Les localitats prospectades han estat assenyalades amb els mateixos números de localitat que
figuren e!} els mapes i lIistes de lIocs estudiats anteriorment per LLIMONA el al. (1995) i
MUNTANOLA-CVETKOVIé el al. (1996), de manera que en el mapa que acompanya la present
publicació (Fig. 1) només hi hem indos els números deis indrets abans no prospectats. El material
fou recol.lectat entre 1995 i 1997 i estudiat a l' estat fresc, seguint la metodologia especificada en la
publicació ja esmentada.Tot el material recollit es conserva a I'Herbari de la Univ. de Barcelona,
BCC Myc, i el que ja ha estat indentificat va seguit amb les inicials MC i el número corresponent.
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Fig. l . Localitats on han estat recollides les especies esmentades al treball. Els números assenyalen localitats
mostrajades dins del projecte "Biodiversitat deis Fongs de Catalunya", i figuren a les citacions corresponents. A
més: a. Castelldefels: b. Sant Fost de Capcentelles.
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En la ordenació de les especies, que presentem aquí per ordre alfabetic, hem adoptat el costum
tradicional de separar-les en dos grups, hifomicets (Hyphomyeetes) i celomicets (Coelomyeetes). Les
abreujatures dels noms deis autors segueixen a KIRK & ANSELL (1992). Les dimensions que
anotem per a les diferents estructures es refereixen a les del material estudiat; només fem constar les
d'altres autors quan les deviacions són importants.
ESPECIES IDENTIFICADES 1 COMENTARIS

HYPHOMYCETES

Actinocladium rhodosporum Ehrenb.: Pers.

(Figs. 2 - 4)

Saprotrofie. Fruetifieaeions sobre el substrat natural: apareixen en forma de toments negres.
Conidiofors macronematics, mononematics, bruns, septats; eNlules eonidiogenes integrades,
terminals, monoblastiques, a vegades percurrents. Conidis solitaris, brunencs, cada un deis quals
consta d'un peu format per varies cel.lules que són encapyalades per 2-3 (-5) brayos septats
semblants a dits enlairats d'una ma, de 15-26 x 7-10 /lm a la base i 2-3 /lm a l'apex.
MATERIAL ESTUDIAT. Sobre ritidoma de Rosmarinus officinalis L., mort, (loe. 104) Tous, Bose del Barrane de la
Fou, 575 m s.m., col. X. L1imona, 29.10.96, BCC Mye.MC290.

Acrogenospora sphaerocephala (Berk. et Broome) M.B. Ellis

(Figs. 5 - 7)

Saprotrofie. Fruetifieaeions sobre el substrat natural: apareixen en forma de cordonets negres que
s'eleven per sobre els teixits colonitzats i estan rematats per caps globosos, també negres.
Conidiofors macronematics, mononemé'itics, erectes, lleument flexuosos, simples, cilindrics, amb la
base un xic més gruixuda i fosca que l'apex, marcats per les successives i llargues cel.lules
conidiogenes, de 300-380 /lm d'alyada, 7-8 /lm d'amplada a la base i 4,5 /lm a l'apex; eNlules
conidiogenes monoblastiques, terminals, cilindriques, de fms a 10 x 5 /lm cada una. Conidis solitaris,
acrogens, subesferics o obovoides, amb la base truncada, de parets llises, O-septats, de color brunenc,
que es va enfosquint a mida que maduren, fms apareixer negres i brillants com globus, de 20-30 /-lm
de diam.
MATERIAL ESTUDIAT. Sobre escor,.a de Quercus ilex L. eaiguda aterra, (loe.IIS) Tarragona, Serra de Prades, Bose
del Poblet, Barrane deis Tomers, a1zinar muntanyene, 900 m s.m., col. A. Longan i A. Gómez-Bolea, 13.6.96, BCC
Mye.MCI91.

OBSERV ACIONS. El binomi científic del taxon és ben descriptiu deis caracters principals d'aquest
fong.

Alternaria eryngii (Pers.: Fr.) S. Hughes et E. G. Sirnmons
MATERIAL ESTUDIAT. Sobre plantes mortes d' Eryngium campestre L., intensament colonitzades i ennegrides per les
fructificaeions d'A. eryngii, juntament amb a1gunes a1tres de Periconia macrospinosa. (Ioe.62) La Panadella, rouredes
ciares, a 700 m s.m., col. X. L1imona, 10.5.96, BCC Myc.MCI53/1.

OBSERVACIONS. Especie ja referida en publicació anterior (MUNTAÑOLA-CVETKOVlé et al. ,
1996). En el material d' aquesta col.lecció cridaven I' atenció els conidiOfors d'A. eryngii, robusts,
gairebé cilindrics, de fms a 85 /-lm d'alyada i 8-10 /-lm de gruix a la base, bruns, septats, amb 1-3
grosses cicatrius de fms a 5 /-lm de diam . vers I'apex.

Aspergillus ochraceus K. Wilh.

(Figs. 8 - 11)

Saprotrofie. Fruetifieaeions sobre el substrat natural: típiques deis Aspergi//us. Colonies sobre agar
de patata dextrosa (PDA): creixement rapid (5 rnmIdia), formant cercles concentrics d'aspecte
granulós per l'abundancia de caps conidials, de color ocraci o de bronze, amb miceli aeri molt escas;
sense olor perceptible; revers de les colonies de color ocraci grisós a les parts més joves, bru violeta a
les més velles, degut a la presencia d'esclerocis arran de la superficie de l'agar; escleroeis globosos,
de fins 1 mm de diam., primerament blancs, despres rosats i fmalment de color porpra. Caps
eonidials globosos, de 140-160 /lm de diam., que en fer-se vells es fendeixen en 2-3 colurnnes
divergents. Conidiofors brunencs, de parets gruixudes i aspres, amb incrustacions de color de mel,
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sense septes, de 750-1.000 x 12-25 Jlm, acabats en una dilatació globosa de 35-60 Jlm de diiun .,
hialina, amb tota la superficie coberta per metules de 15-20 x 5-6 Jlm, molt denses, algunes 1septades; eH lules eonidiogenes en grups de 3-4, de 7-15 x 2,0-3,5 Jlm. Conidis globosos o
subglobosos, groguencs, de superficie delicadament aspra (segons KOZAKIEWICZ (1989),
superficie lobulada, vists amb microscopia de rastreig), de 2,5 x 3,0 ¡lm.
MATERIAL ESTIJDIAT. Sobre carpófor de Russu/a loru/osa Bres., recoll it sense floridures visibles i guardat en pots de
vidre a l'espera que les larves de dípter que contenia completessin el seu cicle per a poder-ne identificar les especies,
(loe.59) Sant Miquel, L'Espluga de Francolí, col R. M. A1entom, 7. 1.96, BCC Mye.MCI05. - També sobre fulles de
Ficus benjamina L., (loe. 99) Barcelona, col. E. Mareh, 31.1.96, BCC Mye.MC235.
OBSERVACIONS: Especie potencialment productora d'ocratoxines, correntrnent coneguda amb el
nom d'A. oehraeeus Wilhelm, si bé SUBRAMANIAN (1971) va fer notar que l'epítet alutaeeus (de
1875), que igualment fa referencia al color de cuir de les colonies, antecedia al d'oehraeeus (de
1877). De totes maneres, l'epítet alutaeeus no va ésser inelos per SAMSON (1994) en la lIista de
noms d'ús actual d'Aspergillus i deis seu s teleomorfs, proposats per a la seva protecció.
A. oehraeeus, especie trobada fms ara arreu del món, en sois de desert i en terres de conreu de
regions ciilides, també com a contaminant de diversos productes alirnentaris, i com a agent patogen
de diferents insectes, com ara erugues de la seda, abelles, mosques de la patata (RAPER &
FENNELL, 1965; KOZAKIEWICZ, 1989), és per primera vegada mencionada aquí sobre carpOfors
de bolets.

Bactrodesmium aff. betulicola M.B. Ellis

(Fig. 12)

Saprotrofie. Fruetifieaeions sobre el subs/ra/ natural: vistes amb poc augment, es destaquen sobre
els teixits colonitzats com si fossin teliospores d'un Phragmidium. Conidiofors semirnacronematics,
molt curts i prims, brunencs, de parets lIises i gruixudes, septats, de 7-18 x 2,7-5 Jlm; eHlules
eonidiogenes monoblastiques, terminals, integrades, cilíndriques. Conidis acrogens, solitaris, de
parets lIises, gruixudes, transversalment pluriseptats (fins a 13 septes), de color bru, sovint amb les
cel.lules deis dos apexs un xic més pal.lides, de 47-53 x 11,5-13,5 Jlm .
MATERIAL ESTUDIAT. Sobre eseorc,;a eaiguda de Quercus sp., (loc.146) Castellolí, Torrent de les Coves, col
P Hoyo, 29.5.96, BCC Mye.MCI98.
OBSERV ACIONS. Caracteritzen a aquest fong els seu s fragmoconidis, grossos i pigmentats,
semblants, a primera ullada, als d' un Helminthosporium i que contrasten amb els conidiOfors que els
sostenen, de petites dimensions. El color pal.lid de les cel.1ules basal i apical deis conidis i les
dimensions d'aquests permeten acostar l'especie que hem trobat sobre Quereus a B. betulieola,
descrita sobre Be/ula a Gran Bretanya (ELLIS, 1971). Pel fet que no hem vist el material tipus de
B. betulieola no donem com a definitiva la nostra identificació.

Cercospora molleriana G. Wint.

(Fig. 13)

Fitoparasit d'Arbutus unedo L., al qual causa lesions necrotiques foliars amfigenes, de forma
irregular, de 4 mm de diam., o més, per coalescencia, amb un marge bru vermellós i un centre de
color gris palla que correspon als teixits de l'hoste que han mort per I'atac del parasit. Fruetifieaeions
sobre el substrat natural: són amfigenes i apareixen en forma de delicades eflorescencies
constituYdes pels conidiOfors agrupats en fascieles i pels conidis que s'originen sobre aquells.
Estroma ben desenvolupat, de color bru olivaci, de 50 x 25 Jlm. Conidiofors de color oliva pal.1id,
subcilíndrics, geniculats per la proliferació simpodial deis conidis, amb cicatrius truncades, septats,
de 40-70 x 3-4 !-tm . Conidis en forma d'agulles cilindracies, en general suaument corbats, amb I'apex
obtús i més prim que la base, de color olivaci molt pal.lid, pluriseptats, de 40-50 x 2,5 Jlm a la base i
1,5 pm a I'apex.
MATERIAL ESTUDIA T. Sobre tulles vives d'A rbulus unedo L., (loe.ó7) Fon! d'en Burgar, SI. Caries de la Rilpita, a
450 111 s.m .. col. X. L1imona, 4.12.95, BCC Myc.MC67.

Epicoccum nigrum Link

(Figs. 14-15)

Saprotrofie. Fruetifieaeions sobre el substrat natural: apareixen esporodoquis pulvinats, formant
coixinets negres, granulosos, de 1-2 mm de diam. ; un pigment vermell porpra tenyeix els teixits de
I' hoste. Conidiofors hialins o brunencs, de 5-15 x 3-5 Jlm , densament disposats sobre un estroma;
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Figs. 2-4 Actinocladium rhodosporum: 2, fiuctificació in situ, esboc;:, sense escala; 3. dos conidis; 4, primordi de
conidi, amb dilatació apical d'un conidiOfor. - 5-7 Acrogenospora sphaerocephala; 5, fiuctificacions in situ, esboc;:,
sense escala; 6, part basal deis conidiOfors; 7, part apical de dos conidiOfors, marcats per les successives i allargades
cel.lules conidiogenes, de les que s'originen els conidis. - 8-11 Aspergillus ochraceus; 8. in situ, esboc;:, sense escala'
9, part d'un conidiOfor, de paret gruixuda i amb incrustacions; 10, dilatació apical globosa d' un conidiOfor, amb tota
la superficie coberta de metules, de les que s'originen les cel.lules conidiogenes; I L el mateix augmentat. - 12
Bactrodesmium betulicola, tres fTagmoconidis sobre conidiOfors molt curts. - 13 Cercospora molleriana, estroma
ben desenvolupat, sobre el qual s'originen els conidiOfors, geniculats per la proliferació simpodial deis conidis. - 1415 Epicoccum nigrum. 14, conidiOfors densament disposats sobre un estroma; 15, conidis muriformes. [Del. M.
Munt.-Cvet. & P. Hoyo]
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eN lules eonidiogenes monoblastiques, integrades O discretes, terminals, cilíndriques. Conidis
solitaris, esferics a subesferics, negres O de color bru daurat segons la llum, de paret verrucosa
reticulada, marcats per nombrosos septes que els donen un aspecte muriforme, generalment amb una
cel.lula basal pal.lida i protuberant; de dimensions variables, s'en troben sobretot de 15-20 11m de
diam ., pero també de més grossos i de més petits.
MATERIAL ESTUDIAT. Sobre tiges de I'any anterior, mortes pero erectes, d'Asphodelus cerasiferus Gay, (locA3)
Castelldans, Mas de Melons, pineda propera al mas, col. X. L1imona, 2.5.96, BCC Myc.MC I 49/2.

OBSERVACIONS. Fong més conegut amb I'epítet de E. purpuraseens Ehrenb.: Schlecht; és
freqüent i sovint es troba barrejat amb altres fongs . En cultiu artificial esporula tard i a vegades
dificilment, pero es reconeix pels pigments grocs, vermells i ataronjats que apareixen en el miceli i
en el revers de les colonies.

Gliocladium roseum Bainier
Saprotrofie. Fruetifieaeions sobre el substrat natural: form en masses pustuloses, toves, de color rosa
salmó. Conidiofors erectes, de 100-120 x 3-3,5 11m, amb branques d' ínserció verticil.lada o
penicil.lada, hialins, de parets llises; cid lules eonidiogenes monofialídiques, terminals,
subcilíndriques o lageniformes, hialines, de parets ll ises, de 11-25 x 2-3 11m. Conidis obovoides,
subhialíns, O-septats, de 6-9 x 2-4 11m, que s'acumulen formant masses de color rosa salmó.
MATERIAL ESTUDIA T. Sobre Phragmites austra/is (Cav .) Steudel, planta morta, (Ioc.20) Barranc d'Ascó, entre 70 i
170 m s.m., col. M. Serrano, 4.2.96, BCC Myc.MC242 / l .

Monilia aurea J.F. Gmel.

(Fig. 16)

Fruetifieaeions sobre el substrat natural: coixinets isolats, irregularment circulars, de 1-1 ,5 mm, de
color blanc groguenc els més joves i de color daurat amb tonalitats ataronjades els ja ben
desenvolupats. Hifes eonidiogenes semimacronematiques, blastiques, hialines, de 5-7 (- 10) 11m
d' am plada, amb parets llises, a I'apex de les quals s'originen llargues cadenes de conidis, acrogenes,
simp les o ramificades. Conidis en forma de llimona, de parets llises, gruixudes, amb una cicatriu
truncada basal i 1-2 apicals que corres ponen a la secessió d'altres conidis, de color groc daurat, 0septats, de 16-22 x 8-11 11m.
MATERIAL ESTUDIA T. Fructificacions abundants sobre la cara inferior d'un carpMor de Phellinus torulosus (Pers.)
Bourd. et Galz. que creixia sobre una soca de Quercusfaginea Lam., (loc.146) Castellolí, Torrent de les Coves, a 600 m
s. m., col. P. Hoyo, 29.5.96, BCC Myc.MC201.

OBSERVACIONS. M aurea es diferencia d'altres especies congeneriques més abundants
(M eandida Bon., sobre fusta i palla en descomposició; M fruetigena Pers. : Fr., i M einerea
Bonord., sobre fruits de rosacies) per les dimensions i el color deis conidis.

Monilia laxa (Aderh. et Ruhland) Honey
Fruetifieaeions sobre el substrat natural: apareixen en forma de coixinets brunencs, de 0,5-1 mm de
diam., contigus, sovint formant cercles concentrics sobre els fruits atacats, els quals es van
momificant. Es diferencia de I' especie anterior per la forma deis conidis. Conidis semblants a
barrilets, de 20-30 x 10-13 11m, amb cicatrius que marquen els punts de secessió deis altres elements
que formen les cadenes; cadenes simples o ramificades per successió acrogena a partir de punts
d'expansió apicals o lleument laterals deIs elements més joves, cada conidi separat de I'anterior i del
següent per un septe, lloc pel qual es disloca la cadena.
MATERIAL EXAMINAT. Sobre Prunus armeniaca L., (loe. 148) Olivella, Can Súria, col. P. Hoyo i A. Ramírez,
24.6.96.

Nodulisporium gregarium (Berk. et M. A. Curtis) Meyer

(Fig. 17)

Saprotrofie. Fruetifieaeions sobre el substrat natural: fosques, visibles amb una simple lupa de ma,
degut a I'al<;ada deIs conidiOfors. Colonies sobre agar de malta: de creixement moderat, a raó de 2
mm/dia, de color brunenc, que esdevé més fosc a mida que s'acumulen les estructures reproductores;
un pigment groguenc es difón per I'agar. Conidiofors de fms a 2 mm d' al<;ada i 4-5 11m d' amplada,
bruns o de color bru olivaci, de parets aspres, amb ramificacions penicil.lades; eN lules eonidiogenes
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Figs. 16 Monilia aurea. cadenes de conidis. - 17 Nodulisporium gregarium. conidiOfor i conidis. 18
Oncopodiella trigonella. conidis. - 19 Phaeoisaria clavulata, amb cel.lules conidiogenes a la part apical del
sinnema. [Del. M. Munt.-Cvet. & P. Hoyo]
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irregularment cilíndriques, també de color olivaci i de parets asperulades, polibhlstiques, integrades.o
discretes les subapicals o laterals, i també terminals i ulteriorment intercalars, de 10-25 x 3-3 ,5 11m,
amb curts denticles, sobre les quals s' insereixen els conidis. Conidis solitaris, alguns subesferics,
pero la majoria obovoides, amb la base lIeument truncada o apiculada, de parets llises, O-septats, amb
una gútula grossa, de 5,0-6,5 x 3-4 11m .
MATERIAL ESTUDIAT. Sobre branca seca de Populus alba L., (loc.20) Aseó, Les lIIes, col M. Serrano, 23 .10.94,
BCC Myc. MC 134.

OBSERVAC[ONS. Segons ELLlS (1971), aquesta especie presenta sov int formes sinnematiques.
Nosaltres no n' hem vist, ni en el material de camp examinat, ni en les colonies que hem cultivat
durant un mes sobre agar de patata.

Oncopodiella trigonella (Sacc.) Rifai

(Fig, 18)

Saprotrojie. Fruetifieaeions sobre el substrat natural: amb prou feines visibles, com granets bruns.
Conidiofors prims, flexuosos, no ramificats, brunencs, amb parets lIises, de 15-20 x 1-3 11m; cid.lules
eonidiogenes cilíndriques, integrades, terminals, denticulades; denticles curts, cilíndrics. Conidis
corniculats, obovoides o tricornes, amb parets lIises, marcats per múltiples septes, que els dónen un
aspecte muriforme, i amb un hílum protuberant truncat; de color bru vermellós, pero amb 2-4 petits
corns subhialins, de 17-20 x [3-16 11m
MATERIAL ESTUDIAT. Sobre branca morta de Rosmarinus officinalis L., barrejat amb altres fongs, (loc.43)
Castelldans, Mas de Melons, col. X. Llimona, 2.5.96, BCC Myc.MC I4712.

Phaeoisaria c/avulata (Grove) Mason et S. Hughes

(Fig. 19)

Saprotrojie. Fruetifieaeions sobre el substrat natural; amb poc augment semblen agulletes
encaputxades, de peu bru i cap conico-punxegut cobert d' un polsim blanquinós. Sinnemes de 350450 11m d'alr¡:ada i uns 20 11m de gruix a la base, progressivament atenuats i pal.lids i lIeument
ramificats en aproximar-se a I'apex. Conidiofors macronematics, constitu'its per hifes de color bru
daurat, erectes, més o menys flexuoses, de parets lIises i 2,0-2,5 11m de diam ., septades, que s'ajunten
entre elles per a formar els sinnemes, vers I'apex porten branquetes que se separen del sinnema i
sostenen les cel.lules conidiogenes; eNlules eonidiogenes molt pal.lides, poliblastiques, integrades i
terminals o discretes, simpodials, subcilíndriques o clavulades, gairebé filiformes a I'extrem distal,
amb petits denticles, en els quals s'originen els conidis. Conidis hialins o subhialins, O-septats,
subglobosos a el.lipso'idals, de 1-2 11m de diam .
MATERIAL ESTUDIAT. Sobre sarments de Vitis vinifora L., (loe. 147) L'Arbo¡;:ar, Avinyonet del Penedes, a 300
col P. Hoyo i 1. Ramirez, 5.11.95, BCC Mye. MCI35 .

ni

S. I11 .,

Phaeoisaria c/ematidis (Fuckel) S. Hughes

(Figs. 20 - 21)

Saprotrojie. Fruetifieaeions sobre el substrat natural: apareixen en forma de pels foscos, aguts, de
fins a 0,5 mm d'alr¡:ada. Sinnemes bruns, la majoría de 300-500 11m d' alr¡:ada i 15-20 11m d'amplada,
constitui'ts per hifes brunes, de 2-3 11m d'amplada, que es van separant de la columna sinnematica en
tota la longitud d 'aquesta i dónen origen a les cel.lules conidiogenes; eN lules eonidiogenes
ci líndriques o claviformes, de color bru pal.lid, amb nombroses espícules, sobre les quals
s' insereixen els conidis. Conidis de fusiformes a el.lipso'idals, subhialins, de parets lIises i primes, 0septats, de 3-3,5 x 1,5-2 11m.
MATERIAL ESTUDIAT. Sobre sarments de Vitis vinifera L. (loe. 147) Avinyonet del Penedés, L'Arbo¡;:ar, col P. Hoyo,
23. 11.96, BCC Mye.MC294. - Sobre conglomerat de fusta vell , (loe. 148) Can Súria, Olivella, col. P. Hoyo, 2.2.97,
BCC Mye. MC 356.

Polyscytalum sericeum Sacc. varo glandicola Sacc.

(Figs. 22 - 23)

Saprotrojie. Fruetifieacions sobre el substrat natural; formen densos coixinets blanquinosos, de 1-2
mm de diam. quan apareixen a"illats, o més grossos si formen grups. Conidiofors de color brunenc
daurat, curts, simples o rarament ramificats, subcilíndrics, sovint un xic inflats a la base, flexuosos,
de paret lIisa, la part inferior de color brunenc olivaci, la superior hialina o subhialina; eel. /ules
eonidiogenes poliblastiques, sovint lIeument denticulades. Conidis en cadenes acropetes, ramificades
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Figs. 20 - 21 , Phaeoisaria c/ematidis; 20, sinnema in situ; 21 , ceLlules conidiogenes i conidis a la part apical del
sinnema. - 22 - 23 Polyscytalum sericeum varoglandicola; 22, aspecte de les fiuctificacions in situ; 23, cadenes
de conidis. [Del. M. Munt.-Cvet. & P. Hoyo]
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sense ordre, que es fragmenten amb facilitat, constiturdes per elements cilíndrics, O-septats (alguns,
molt pocs, I-pseudoseptats), d' extrems obtusos o marcats per les cel.lules conidiogenes, de 15-25 x
2,0-2,5 11m; quan es desarticulen i es separen de la cadena poden germinar per tots dos extrems i
originar altres conidis.
MATERIAL ESTUDIAT. Sobre fullaraca de QuerCl/S rotundifo/ia Lam., (loe. 137) Montcortes de Sagarra 440 m s.m .,
col. X. L1imona 10.5 .96. BCC Myc.MCI56.

OBSERVACIONS. L'etimologia del genere (po/ys, molts; scyta/i, artieles cilíndrics) indica les
característiques deis conidis. Hom n'ha descrit, pero, diverses especies, bastant semblants per les
dimensions deis conidis. El fong que hem trobat encaixa bé amb la descripció de P. sericeum Sacc.
var. g/andico/a , especie trobada sobre glans de Q robur L. (Q peduncu/ata Ehrh.) a Alemania,
F ran~a i Italia (SACCARDO, 1892, p. 519).

Pseudocercospora ceratoniae (Pat. et Trab.) Deighton

(Fig.24)

Fitoparasit de Ceratonia si/iqua L. Causa lesions foliars fosques, amfigenes, necrotiques, de
subcirculars fms a ovalades, d'uns 2-5 mm, separades deis teixits sans per un marge ben defmit; les
fructificacions del fong es poden veure amb la lupa al revers de les fulles, en forma de petits ramells
foscos. Mice/i intern, brunenc, de parets lIises. Estromes parcialment immersos en els teixits de
I'hoste, a vegades molt desenvolupats, assolint fins a 35 11m de diam., constituns per ceLlules de
parets gruixudes i lIises, de color bru, i sobre els quals s'originen els conidiOfors. Conidiofors
macronematics, densos, de color brunenc, simples, de paret lIisa, geniculats després de la proliferació
simpodial de les ceLlules conidiogenes, un xic inflats a I'apex, de 10-30 x 2,5-3 11m . Conidis
holoblastics, hialins, de formes i dimensions variables, de cilíndrico-obelavats a cilíndrics, amb base
obconico-truncada i apex arrodonit, rectes, corbats o flexuosos, de paret prima i lIisa, amb septes
transversals en nombre variable i sovint mal defmits, gutulats, de 12-25 x 3,0-4,0 11m. Conidis
secundaris poc freqüents.
MATERIAL ESTUDlAT. Sobre fulles vives de Ceratonia si/iqua L., (Ioc.65) Vora Ciments del Mar, Alcanar, col.
X. L1imona, 19.3.96, BCC Myc.MCI16.

Ramularia psoraleae Ellis et Everh.

(Fig. 25)

Fitoparasit de Psora/ea bituminosa L. Causa lesions necrotiques foliars limitades, irregularment
circulars, de 1-2 mm de diam .; un marge de color bru vermellós separa els teixits sans de I'hoste de
les parts envardes pel fong, i una superficie central morta, de color de palla, coberta per tenues
eflorescencies blanquinoses, que corresponen a les fructificacions del parasit. El fong ataca també els
pecíols, en els quals apareixen arees enfosquides i arrugades, de 0,5-1 ,5 cm de lIargada. Mice/i intem
i extern de parets lIises. Estromes ben desenvolupats, de color bru daurat, sobre els quals s'originen
els conidiOfors. Conidiofors densos, de color brunenc daurat, simples, flexuosos, de parets primes,
geniculats per la successiva proliferació de les cel.lules conidiogenes, septats, de 15-35 x 4-5 11m .
CN /u/es conidiogenes integrades, de proliferació simpodial, amb cicatrius ben conspiqües. Conidis
hialins, subulats, de parets primes i lIises, pluriseptats, de 45-70 x 3,0-4,5 11m a la base i 2,0-2,5 11m a
I'extrem apical, de punta arrodonida.
MATERIAL ESTUDIAT. Sobre fulles vives de Psoralea bituminosa L., (Ioc.65) Vora Ciments del Mar, Alcanar, col. X.
L1imona, 19.3 .96. BCC Myc. MC I14 .

OBSERVACIONS. El fong trobat en aquesta col.lecció mereix un estudi més aprofundit, ja que el
color bru daurat deIs estromes i deIs conidiOfors no s'adiu amb els caracters del genere Ramu/aria
Unger, ben establerts per CROUS & BRAUN (1996), i semblen en canvi indicar una millor ubicació
a Phaeoramu/aria Munt.-Cvetk.

Stachybotrys atra Corda
Especie semblant a Satra var. microspora, referida en MUNTAÑOLA-CVETKOVlé et al. (1996),
de la qual es diferencia pels conidis lIeument més grossos: 8-10 x 5,5-6 11m, contra els 7-7,5 x 4,5-5
11m de la var. microspora.
MATERIAL ESTUDIAT. Sobre sarments morts, empilats, de Vitis vinifera L., juntament amb a1tres fongs, (Ioc.143)
Null es. Alt Campo col. X. L1imona 10.2.95 , BCC Myc.MC230 11 .
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Figs. 24 Pseudocercospora ceratoniae, estroma, conidiOfors i conidis. - 25 Ramu/aria psora/eae, estroma,
conidiOfors i conidis. - 26 Tetrap/oa aristata, conidi. - 27 Trichothecium roseum, conidiOfor i conidis. [Del.
M. Munt.-Cvet. & P. Hoyo]
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(Fig.26)

Saprotrófic. Fructificacions sobre el substrat natural: apareixen eflorescencies de color gris fosc,
amb miceli superficial en forma de xarxa, sobre la que es destaquen els conidis amb els seus lIargs
apendixs. Conidis de color bru daurat, muriformes, verruculosos, constitu'its generalment per 4
columnes de cel.lules que són independents i deixen una certa separació entre cada columna, la qual
s'acaba apicalment amb un lIarg apendix setiforme, septat i divergent envers els altres apendixs del
conidi; en el material que hem vist, el cos deis conidis assolia els 32 xJ6 /-Im,j els apeodixs 70 x 4-5
/-1m a la base i 1,5-2 /-1m a I'apex.
MATERIAL ESTUDIAT. Sobre branques mortes de Rosmarinus officinolis L., mescIat amb a1tres fongs
(A ctinoc/adium. etc.), (loe.104) Tous, Bose del Barrane de la Fou. a 575 m s.m., col. X. L1imona, 29.10.96, BCC
Mye.MC29012 .

OBSER,VACIONS. T aristata es considera un anamorf de les Massarinaceae (Loculoascomycetes).
GONZALEZ FRAGOSO (1927) cita de Galicia una especie nova, T muscicola, i anota que era
rúnica d' aquest genere a Espanya, amb el comentari de ser molt semblant a T aristata, de la qualla
diferenciaria sobretot el fet d'ésser T aristata una especie saprotrofica mentres que T muscicola
semblaria ser biofila.

Trichothecium roseum (Pers.) Link

(Fig.27)

En el pre5ent treball il.lustrem aquest fong, que ja fou descrit en una publicació anterior
(MUNTANOLA-CVETKOVlé et al., 1996), i en donem noves localitats .
MATERIAL ESTUDIAT. Sobre sannents morts de Vitis viniftra L., (loe. 147) L'Arbo9ar, Avinyonet del Penedes. col.
P. Hoyo i A. RanlÍrez. 13.3.96, BCC Mie.MCI23 . - També sobre sannents de vinya empilats, Tossa de Mar, Sant Eloi,
col. X. L1imona i eol.laboradors, 10.2.97, BCC Mye.MC388 .

Volutella buxi (De.) Berk.
Veure MUNTAÑOLA-CVETKOVlé et al. (1996).
MATERIAL ESTUDIAT. Sobre Buxus sempervirens L., mescIat amb Sarcophoma miribe//i i Puccinia buxi OC.,
(loe. 130) Hostal Roig, Serra del Montsee, col. X. L1imona, 10.5.96, BCC Myc. MC229.

Volutella ciliata (Alb. et Schwabe) Fr.
Saprotrófic. Fructificacions sobre el substrat natural: s'observen els esporodoquis, blanquinosos,
groguencs o rosats, de 0,1-0,2 mm de diam. ; són sessils o breument pedicel.lats i apareixen prove'its
de setes lIargues i brillants, blanques o groguenques, que envolten els conidis, els quals es troben
reunits en masses rosades, gelatinoses. Setes groguenques, de paret gruixuda i lIisa, pero verrucosa
vers I' apex, septades, de 250-400 x 7-8 /-1m. Conidis hialins, de parets lIises, de 5-8 x 2-2,5 /-1m .
MATERIAL EX.AMINAT: Sobre branea morta de Populus alba L. , (Ioe.20), Aseó, Les IIles, col. M. Serrano, 144.96,
BCC Myc.MC I27.

OBSERV ACIONS. ELLlS i ELLlS (1985) mencionen plantes herbacies mortes com a substrat
d'aquest fong.

COELOMYCETES

Amerosporium aff. polynematoides Speg.

(Figs. 28-30)

Saprotrófic. Fructificacions sobre el substrat natural: facils de reconeixer pel color negre verdós de
les seves estructures globoses i les múltiples setes del mateix color que porten inserides. Conidiomes
superficials i sessils, inicialment esferics i tancats, sense ostíol, que després es col.lapsen i s' obren
longitudinalment per la part superior; parets pseudoparenquimatiques, de textura angularis, a la base
isodiametriques i de cel.lules allargades a les parts laterals, de 300-400 /-1m de diam. Setes fosques,
irregularment inserides a les parets del conidioma, rectes o lIeument corbades, de parets gruixudes i
aspres, septades, de 80-120 x 5-6 /-1m. Cel.lules conidiógenes cilíndriques, hialines, fialíd iques.
Conidis fusiformes, amb I'apex conico-obtús i la base truncada, parets lIises i primes i color olivacigrisenc, de 9-1 1 x 2 /-1m .
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10 11m

32

10 11m

38

80 11m

10 11m

Figs. 28 -30 Amerosporium polynernatoides: 28, fructificació in si/u; 29, part d' una seta ; 30, part d'un
con idioma i conidis. - 3\ Camarosporium oreades, conidis. 32-34 Chaetodiplodia caulina: 32, conidioma in
situ; 33, conidis; 34, grup de setes. - 35-36 Phacidiella sp.: 35, conidioma; 36, cadenes de conidis. - 37 - 38
Polynema radiatum: 37. conidioma; 38, conidis. - 39-40 Pseudoseptoria donacis: 39, grup de picnidis, mostrant
els ostíols: 40, conidis. [Del. M. Munt.-Cvet. & P. Hoyo]
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MATERIAL ESTUDIAT. Sobre Asphodelus fistulosus L., (loe.86) Tossals de Torregrossa, col. X. Ll imona, 12.2.96,
BCC Mye.MCI02. - Sobre fems, entre restes de foe, (loe. 137) Moncortes de Segarra, col. X. Llimona, 10.5.96, BCC
Mye.MCI57.
OBSERVACIONS. A primera vista, els conidiomes que hem vist fan pensar en Chaetomella, i
SUDON (1980), justament, inclou el subg. Euchaetomella Sacc., del genere Chaetomella Fuckel,
entre els sinonims d'Amerosporium Speg. Les mides deis conidiomes trobats en el material examinat
(300-400 ¡.1m de diam.) són inferiors a les que SUDON (1980) menciona (400-600 ¡.1m), mentre
que les deis conidis són les mateixes.

Camarosporium oreades (Durieu et Mont.) Sacc.

( Fig. 31)

Saprotrójic. Fructificacions sobre el substrat natural: s'observen els picnidis, immersos,
subepidermics, globosos, de color bru fose. Picnidis globosos, petits, de parets gruixudes i fosques,
un xic més primes i pal.lides a la regió conidiogenica. Ostíol circular, central. C¿l.lules conidiógenes
subcilíndriques, de parets Ilises, hialines. Conidis de formes variables i de color bru daurat, amb
parets Ilises, sovint constrictes al nivell deis septes; septes transversal s, i oblics, que dónen als conidis
un aspecte que recorda el deis generes Alternaria, Curvularia, Helminthosporium o U/ocladium ; de
9-13 x 5-7,5 ¡.1m.
MATERIAL ESTUDIAT. Sobre fulles mortes de Quercus rotundifolia Lam., (loe.130) Hostal Roig, Serra del Montsee,
col. X. Llimona, 10.5.96, BCC Myc.MC241.

Chaetodiplodia caulina P. Karst.

(Fig.32-34)

Saprotrójic. Fructificacions sobre el substrat natural: sobre els teixits cortical s de l'hoste apareixen
els picnidis, globosos, de color bru fose, envoltats d'abundants setes. Picnidis d'uns 160-200 11m de
diélm., amb ostíol central, circular. Setes d'aspecte robust i de color bru fose, nombroses i molt
Ilargues, més o menys flexuoses, subcilíndriques, de parets llises pero amb inflaments intercalars
irregulars, atenuades vers l'apex, que és obtús i més pal.lid que la base, gens o poc septades, de 90250 x 4-6 ¡.1m. C¿l.lules conidiógenes hialines, ampul.liformes, fialídiques. Conidis ellipsoi'deocilíndrics, d'apex obtús i base a vegades més o menys truncada, amb parets llises, constrictes al nivell
del septe que els divideix en dues ceI.lules desiguals i gutulades, de (8,5-) 10,5 (-12) x 5-6 ¡.1m.
MATERIAL EXAMINAT. Sobre fulles mortes d'Hedera helix L., (loe.67) Barrane del Solito, Serra del Montsia, col.
X. Llimona, 4.12.95, BCC Mie.MC99.
OBSERV ACIONS. En el material estudiat les setes eren més llargues i fosques que les que
SUDON (1980) descriu per a Ch. caulina sobre Chenopodium album L..

Cytospora leucosperma (Pers.:Fr.) Fr.
Fructificacions: apareixen a l'exterior mitj an~ant els estromes erumpents, de part apical blanca i
puntejada de negre pels ostíols. Conidiomes euestromatics, tuberculats, primerament subepidermics,
després l'epidermis s'esberla per 4-5 costats i fan erupció en forma de berrugues separades, de color
fose, de 0,6-0,7 mm de diélm.; loculs múltiples, irregulars, que s'engrandeixen des del centre pero
s' uneixen a la regió ostiolar; ostíol únic, circular, prominent. Conidiófors hialins, irregularrnent
ramificats, amb parets llises, septats; es formen sobre les parets internes deis loculs. Conidis hialins,
cilíndrico-corbats, de parets llises i primes; quan el picnidi ha madurat surten en massa a I'exterior i
s' expandeixen al voltant de l' ostíol formant masses blanques, gelatinoses.
MATERIAL ESTUDIAT. Sobre branques mortes de Populus alba L., (loe.20) Aseó, Les lIIes, col. M. Serrano, 14.4.96,
BCC.Mye.MC- 126.
OBSERVACIONS. Cytospora leucosperma, taxon amb molts sinonims, és esmentat per SUDON
(1980) com I'anamorf de Valsa ambiens (Pers.:Fr.) Fr., que LLIMONA et al. (1991) mencionen
sobre rames corticades de caducifolis, especialment d'avellaner. Nosaltres, sobre una mateixa branca
morta de Populus alba, hem trobat, dins de les rnateixes cavitats, els acervuls de C leucosperma i els
peritecis del teleomorf.
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Dinemasporium strigosum (Pers.: Fr.) Sacc.
Saprotrojic O parasit debi!. Fructificacions sobre el substrat natural: conidiomes superficial s,
negres, hirsuts per la presencia de setes periferiques; primer més o menys globosos i tancats, després
s' obren i prenen la forma de copes d'uns 0,2 mm de diam. Setes de color bru molt fose, poc septades,
amb parets lIises i gruixudes, de fms a 230 x 4-7 11m. Conidiofors hialins, subcilíndrics, de 10-17 x
20-25 11m; s'originen de les parets basals i laterals deis conidiomes. Conidis lIeument corbats, hialins
o subhialins, O-septats, el cos de 8-13 x 2,0-2,5 11m, amb un apendix filiforme de 5-7 11m de lIargada
a cada extremo
MATERIAL ESTUDIAT. Sobre gramínies seques, (loc.25) Miravet, Mas de Segarra, col. 1. Vila, 5.12.94, BCC
Myc.MCI09. - (loe. b) Sant Fost de Campcentelles, Can Romegosa, col. P. Hoyo, 13 .V.96, BCC Myc.MC238. (loe. 114) Montllober, Serós, col. X. L1imona, 24.12.96, BCC Myc.MC325/ 1.- Sobre Ampelodesmos mauritanica
(Poiret) T. Durand et Schinz, (loe. a) Rat Penal, Castelldefels, col. X. L1imona, 13.12.96, BCC Myc.MC30712. - Sobre
Lygeum spartum L., (loc.45) Timoneda d'Alfés, col. X. L1imona, 17.12.96, BCC Myc.MC335.

Phacidiella Sp.

(Figs. 37 - 38)

Saprotrojic. Fructificacions sobre el substrat natural: apareixen en forma de cassoletes de marges
gairebé negres, de 0,5-1,5 mm de diam., amb contingut central compacte, resinós, de color groc
ataronjat. Conidiomes euestromatics, d'uns 700-775 11m de diam., inicialrnent subepidermics,
globosos i tancats, després oberts irregularment per dehiscencia de la paret superior, fms a prendre la
forma d'una copa, amb les parets laterals d' uns 100 11m de gruix i cel.lules de 8-10 11m de diam., de
textura angularis; la paret basal, constituIda per cel.lules de paret relativament prima i de color bru
pal.lid, entra a la part interna de les parets laterals del conidioma, de les quals s'originen els
conidiOfors. Conidiofors hialins, ramificats a la base, septats; ceL.lules conidiogenes holoml.liques,
hialines, cilíndriques, de parets lIises. Conidis artrics, rectes, hialins, de paret lIisa, amb una envolta
mucilaginosa; formen lIargues cadenes ramificades, de segments O-septats que poden assolir 25 x
2,3-2,4 11m; posteriorment, en aquests segments poden apareixer septes i aleshores s' hi observen
elements de 7,5-10 11m de lIargada, amb extrems truncats o arrodonits segons la seva posició en la
cadena.
MATERIAL EXAMINAT. Sobre fulles mortes de Quercus faginea Lam., (loc.62) La Panadella, col. X. L1imona,
10.5.96, BCC Myc.MCr5211.

Phoma epicoccina Punith., M. C. Tulloch et C. M. Leach
Saprotrojic. Fructificacions sobre el substrat natural: amb una lupa de ma hom pot veure els picnidis
bruns, globosos, semiinlmersos. Picnidis de color bru fose a negres, estromatics, la paret exterior
gruixuda i molt pigmentada, de 100-150 11m; ostiol central. Conidis cilíndrics, rectes o lIeument
corbats, de parets lIises i primes, hialins, amb petites gútules internes, O-septats, de 5-8 x 2,5-3 11m.
MATERIAL ESTUDIAT. Sobre tiges seques de gramínies, barrejat amb a1tres fongs (Cercospora sp., Dinemasporium
strigosum), (loe. b) Sant Fost de Campcentelles, Valles Oriental, Can Romegosa, col. P. Hoyo, 13.5.96, BCC
Myc.MC23812.

OBSERVACIONS. NADAL PUIGDEFÁBREGAS i MORET BENASET (1991) han estudiat en
cultiu artificial aquesta especie, trobada sobre Triticum aestivum L. a St. loan Despí, i sobre branques
de Pyrus malus L. a St. Pere Pescador.

Polynema radiatum (Ellis et Everh.) Nag Raj

(Figs.37-38)

Caulicola. Fructificacions sobre el substrat natural: s'observen els conidiomes estromatics, cupulats,
separats o reunits en grups, originanament subperidermics, després erumpents i pulvinats, de
contorns arrodonits a ovalats, d'uns 500-600 x 250-300 11m, negres, amb setes; estroma basal ben
desenvolupat, de textura angularis, excipulum també ben desenvolupat, de textura prismatica. Setes
fosques, no ramificades, subcilíndriques, d'extrem apical més o menys agut i pal.lid, poc septades, a
vegades noduloses; surten de les cel.lules de la capa externa de l'excipulum i es corben sobre
I'himenium conidial. Conidiofors hialins, de parets lIises, 2-4 septats, amb branques que s'originen
pel damunt deis septes, de 35-50 11m de lIargada, embolcallats per una substancia mucosa. Cel./ules
conidiogenes discretes o integrades, cilíndriques o subcilíndriques, hialines, de parets lIises, de 13-20
x 2-2,5 11m. Conidis de fusiformes a subcilíndrics, amb un apex agut i base truncada, paret lIisa, 0-1-
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septats, a vegades constrets al nivell del septe, hialins, de 7-12 x 2,5-3,5 Ilm, amb un apendix apical
senzill, filiforme, flexuós, d'uns 8-9 Ilm. de lIargada, i 3-5 apendixs basals excentrics, també
filiformes o flexuosos, de 10-20 Ilm de lIargada, que s'insereixen lIeugerament pel damunt de la base
truncada.
MATERIAL ESTUDIAT. Sobre branques mortes de Cera/onia siliqua L., (loe. 102), Camps de garrofers i d'oliveres,
prop de Les Ribes, col. P. Hoyo, 21.1.1997, BCC Mye.MC349. - També sobre branques mortes de Quercus coccifera
L.. (loe.1 02) Barrane de la Galera, col. P. Hoyo, 21.1 .1997, BCC Mye.MC340.

OBSERVACIONS. NAG RA] (1993) cita P. radiatum sobre Celtis occidentalis als EE UU.

Pseudoseptoria donacis (Pers.) B. Sutton

(Figs.39-40)

Fitoparasit d'Arundo donax L, en el qual causa les ion s foliars, el.líptiques d'extrems aguts, de 4-8 x
2 mm, amb l'eix més lIarg seguint els nervis de les fulles. La forma de les lesions ha motivat el nom
popular de "eye spot" que és emprat en la literatura anglosaxona. Fructificacions sobre el substrat
natural: un marge vermellós limita els teixits centrals necrosats, sobre els quals s' observen els
picnidis. Picnidis globosos, d'uns 100-1161lm de diam., a ovoi'des, de 100 x 70 Ilm, immersos, de
color bru fosc, uniloculars; ostíol central, circular. CNlules conidiogenes hialines, lageniformes, de
parets lIises. Conidis falciformes, hialins, de parets lIises i primes, O-septats, de 20-25 x 2-2,5 Ilm.
MATERIAL ESTUDIAT. Sobre fulles vives d'Arundo donax L., (loe.130) Hostal Roig, Serra del Montsee, col.
X. Llimona, 2.V.96, BCC Mye.MC237.

OBSERVACIONS. Taxon amb diversos sinonims, que sovint fan referencia a la forma de mi~a
lIuna deis conidis (Lunospora curva (Karst.) Frandsen, Rhabdospora curva (Karst.) AlIesch.,
Selenophoma curva (Karst.) Frandsen, Septoria curva Karst.). SUTTON (1980) fa referencia a
aquesta sinonimia.

Sarcophoma miribellii (Fr.) Hohn.

(Fig. 41-43)

Saprotrojic. Fructificacions sobre el substrat natural: apareixen al revers de les fulles, en forma
d'excrescencies grises que esberlen I'epidermis foliar i deixen veure les ceJ.lules de les parets deIs
conidiomes, més fosques com més van madurant. Conidiomes euestromatics, de color bru,
subglobosos-aplanats, d'uns 200-250 Ilm de diam., epidermics o subepidermics, sense ostíol, s'obren
per ruptura irregular de la paret superior del con idioma. Cel.lules conidiogenes polifialídiques,
lageniformes, hialines, de parets lIises, que s'originen a partir de les cel.lules internes de la paret del
con idioma. Conidis el.lipsoi'dals o obovoides, de base sovint truncada, amb parets lIises i primes,
hialins, O-septats, (8,5) - 9-10 - (12) x 4,5-6,5 Ilm.
MATERIAL ESTUDIA T. Sobre fulles mortes de Buxus sempervirens L., (loe.64) Castellolí, Can Soteres, col.
X. Llimona 23.X.95, BCC Mye.MC6. - També sobre B. sempervirens, barrejat amb Va/u/ella buxi (OC.) Berk. i
PlIccinia buxi OC .. (loe.l30) L'Hostal Roig, Serra del Montsee, col. X. Llimona, IO.V.96, BCC Mye.MC229.

OBSERV ACIONS: Fong ubicat, segons els autors, en diferents generes (Gloeosporium,
Macrophoma, Phyllosticta, etc.). MALEN<;:ON & BERTAULT (1976), que el recol.lectaren a la
mateixa localitat de L'Hostal Roig, el citen com a Gloeosporium pachybasium Sacc. L'estat
teleomorfic, Pampolysporium vizeanum (Sacc. et Speg.) Monod, generaIment conegut com
Guignardia miribe/lii van der Aa (Mycosphaerel/aceae) (AA, 1975; ARX, 1987), no sembla haver
estat trobat a Catalunya.

Splzaeropsis platani Peck

(Fig.44)

Frl/ctijicacions sobre el substrat natural: apareixen en forma de diminutes estructures negres,
globoses, irnmerses en els teixits de l'hoste, que acaben sortint a I'exterior tot esberlant-ne
l"epidermis. Conidiomes picnidials, globosos, de paret fosca i gruixuda, constitui'da per ceJ.lules
anguloses; ostíol apica\. CNlules conidiogenes cilíndriques, hialines, de 8-15 x 1,8-2,2 Ilm. Conidis
pa\.lids de joves, bruns quan són madurs, oblongo-cilíndrics, amb apex arrodonit i base atenuada i
truncada, paret externament llisa, peró amb petits c\ots a la part interna, O-septats, si bé uns pocs
semblen I-pseudoseptats, de 20-22 x 10- I2 Ilm .
MATERIAL ESTUDIAT. Sobre escon;:a mig morta de P/a/anus sp., (loe. 126) Entre Juneda i Castelldans, Mas Roig,
col. X. Llimona, 2.5.96, BCC Mye.MCI46/l
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Figs. 41-43 Sarcophoma miribelli: 41 , aspecte de les lesions foliars, esboc,; del natural, sense escala; 42, secció
d'un conidioma; 43, conidis. - 44 Sphaeropsis platani, conidis, conidiOfors i part d' un conidioma.-. 45
Sporocadus cassiopes, conidis i conidiOfors. - 46 Sporocadus glandigenus, conidis. - 47 Sporocadus
lichenicola, conidis.- 48 Stauronema cruciferum, conidis. [Del. M. Munt.-Cvet. & P. Hoyo]
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Sporocadus cassiopes (Rostr.) Morelet

80

(Fig.45)

Conidiomes acervulars, bruns, irnmersos en els teixits de I'hoste. Conidiofors cilíndrics, hialins, de
10-12 x 2,5-3 ,5 flm . C¿l.lu!es eonidiogenes holoblastiques, anel.lídiques. Conidis cilíndrico-clavats,
de parets gruixudes, sen se apendixs, amb 3 septes prominents, alguns amb totes les cel.lules de color
bru olivaci, d'altres amb la cel.lula basal o la basal i I'apical més pal.lides, de 15-20 x 7,5-8,0 flm .
MA TERlAL ESTUDIAT. Sobre pecíols de Cistus sa/viifolius L., barrejat amb a1tres fongs (Microdip/odia sp.,
P/eospora sp.), (loc.76) Carrascar de la Mata, Vimbodí, col. X. L1imona, 21.V.96, BCC Myc.MCI72.

OBSERV ACIONS. Les estructures d' aquesta recol.lecció corresponen bé a la descripció i a les
il.lustracions de Seimatosporium eassiopes que dóna SUDON (1980), el qual discuteix el genere on
caldria )ncloure aquest mxon: Seimatosporium Corda, Sporoeadus Corda o Coryneopsis Grove.
BAUSA ALCALDE (1946) va descriure aquest fong com a especie nova, Coryneopsis eistieola,
trobat sobre Cistus populifolius L. a Salamanca; les il.lustracions que acompanyen la descripció són
molt deficients, pero les dimensions deis conidis i altres estructures que indica I'autora són similars a
les del material que hem recol.lectat sobre C. sa/viifolius a · Catalunya. C. eistieola va ésser
sinonimitzat per SUDON (1975) amb S. eassiopes. NAG RAJ (1993), pero, exclou de
Seimatmporium aquest taxon i fa referencia als criteris de MORELET (1985) que I'inclou a
Sporoeadus.

Sporocadus glandigenus (Bubák et Gonz. Frag.) Morelet

(Fig.46)

Fruetifieaeions sobre el substrat natural: s'observen els conidiomes acervulars, de color bru fose i
d' uns 200 flm de diam. Conidiofors hialins, filiformes, ramificats, septats. Conidis fusiformes, rectes,
alguns lleument corbats, 3-euseptats, parets llises, les dues cet.lules del mig més fosques que les deis
extrems, que no tenen apendixs, de 18-20 x 6-8 flm.
MATERIAL ESTUDIA T. Sobre ruJIes marcescents, en branques caigudes de Quercus rolundifo/ia Lam., mesclat amb
altres fongs, (loe. 137) Montcortes de Segarra, col. X. L1imona, 1O.Y.96, BCC Myc.MC 22712 .

OBS ERVACIONS. Descrit en el genere Coryneum i passat després a Seimatosporium per SUDON
( 1975), NAG RAJ (1993) I'exclou d' aquest genere i es refereix als criteris de MORELET (1985),
que inclou aquest taxon a Sporoeadus. Creiem que, en tot cas, gramaticalment el nom correcte seria
S. glandigena.

Sporocadus lichenicola Corda

(Fig.47)

Saprotrofie. Fruetifieaeions sobre el substrat natural: conidiomes acervulars, bruns, immersos, d'uns
300 flm de diam . Conidiofors filiformes, ramificats, hialins, d' uns 20 flm de llargada i 1,5-2,5 flm
d' amplada; eN lules eonidiogenes hialines, annel.lídiques. Conidis fusiformes, de base truncada i
sense apendixs, de parets llises, 3-euseptats, amb septes prominents i les parets periclinals
col.lapsades; de color brunenc o bru daurat, les cet.lules mitjanes o les tres superiors més fosques que
la cel.lula basal, de 14- I 6 x7 flm .
MATERIAL EXAMINA T. Sobre tija morta de Rubus sp., (loe. 130) L'Hostal Roig, Serra del Montsec, col. X. L1imona,
2.5.96, BCC Myc.MC 222 / 3.

OBSERVACIONS. Es tracta d' un taxon amb certa variabilitat genetica, que ha estat inclos dins de
diversos generes, entre ells Seimatosporium (SUDON, 1980). NAG RAJ (1993) discuteix les
característiques d'aquest fong, i creu adequat incloure'l al genere Sporoeadus, amb un tipus de
conidis sense apendixs.

Stauronema cruciferum (Sacc.) H. et P. Syd. et E. 1. Butler

(Fig.48)

Saprotrofie. Fruetifieaeions sobre el substrat natural: els conidiomes, negres, superficials, apareixen
inicialment globosos i tancats, més tard oberts en forma de copa, omamentats amb abundants setes,
que neixen de la paret del picnidi i són rectes o divergents, i també de l'estroma basal i que es corben
sobre l'himenium. Conidiomes amb parets laterals més fosques i de parets més gruixudes que les de
la base; setes brunes, de paret llisa, septades, d' uns 200 x 5-6 flm , atenuades vers l'apex. Conidiofors
hialins, subcilíndrics, de paret llisa; eNlules eonidiogenes fialídiques, integrades. Conidis hialins, de
paret llisa i fina, rectes o lleument corbats, fusiformes, O-septats, amb una fina setula de 12-15 flm de
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lIargada a cada extrem i 1-2 més que s' originen vers la part mitja del cos del conidi, de 12-13 x 3-4
¡.tm .

MATERIAL ESTUDIAT. Sobre Lygeum spartum L. mort, Pina del Ebro, El Ciervo, La Retuerta de Pina, col. X.
Llimona, 28.1.97, BCC Myc. MC353 .
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LLlSTAT D' ESP EC IES FÚNG IQU ES
Actil10cladium r1lOdosporum Ehrenb.: Pers.: Rosmarinus officinalis L. MC290
Acrogellospora spltaerocephala (Berk. et Broome) M.B. ElIis: Quercus ilex L. , escor¡;:a, MC 19 1
A lternaria eryl1gii (Pers. : Fr.) S. Hughes et E. G. Simmons: Eryngium campestre L., MC 153 / 1
A m erosporium aff. polY l1ematoides Speg.: Asphodelus fistulosus L., MC 102; Excrements d' animal
no identificat, MC 157
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Aspergillus ocltraceus K. Wilh.: Russula torulosa Bres., MC 105; Ficus benjamina L., MC235
Bactrodesmium aff. betu/ico/a M.S. Ellis: Quercus sp., MC 198
Camarosporium oreades (Durieu et Mont.) Sacc.: Quercus rotundifolia Lam., MC241
Cercospora molleriana G . Wint. : Arbutus unedo L. , MC67
ClllIetodip/odia cau/ina P. Karst.: Hedera helix L. (fulles mortes), MC99
Cytospora /eucosperma (Pers.:Fr.) Fr.: Populus alba L., MCI26
Dinemasporium strigosum (Pers. : Fr.) Sacc.: Gramínies seques, MC109, MC144, MC238 ;
Ampelodesmus mauritanica (Poiret) T. Durand et Chinz, MC307/2; Lygeum spartacum L.,
MC335/ 1
Epicoccum nigrum Link: Asphodelus cerasiferus Gay, MC149/2
Gliocladium roseum Bainier: Pragmites australis (Cav.) Steudel, MC242 / 1
Monilia aurea Gmel.: Phellinus torulosus (Pers.) Bourd. et Galz., MC201
Monilia /axa (Aderh . et Ruhland) Honey: Prunus armeniaca L., MC203
Nodu/isporium gregarium (Berk. et M. A. Curtis) Meyer: Populus alba L., MC 134
Oncopodiella trigone/la (Sacc.) Rifai: Rosmarinus officinalis L., branca morta., MCI47 /2
Phacidiella sp. : Quercusfaginea Lam., MCI52
Pltaeoisaria c1avulata (Grove) Mason et S. Hughes: Vitis vinifera L., sarments morts, MC 135
Plweoisaria c1ematidis (Fuckel) S. Hughes: conglomerat de fusta vell, MC356
PllOma epiccocina Punith., M. e. Tulloch et e. M. Leach: tiges seques de gramínies, MC238
Polynema radiatum (Ellis et Everh.) Nag Raj : Quercus coccifera L., MC340
Po/yscyta/um sericeum Sacc. varo glandico/a Sacc.: Quercus rotundifolia Lam., fullaraca, MC 156
Pseudocercospora ceratoniae (Pat. et Trab.) Deighton: Ceratonia siliqua L., fulles vives, MC 116
Pseudoseptoria donacis (Pass.) B. Sutton: Arundo donax L., MC237
Ramularia psoraleae Ellis et Everh.: Psoralea bituminosa L., MC 114
Sarcophoma miribellii (Fr.) Hohn: Buxus sempervirens L., MC6, MC229
Sphaeropsis platani Peck: Platanus sp., escor~a, MC 146/ 1
Sporocadus cassiopes (Rostr.) Morelet: Cistus salviifolius L., MC 172
Sporocadus glandigenus (Bubák et Gonz. Frag.) Morelet: Quercus rotundifolia Lam., MC227 / 2
Sporocadus Iichenicola Corda: Rubus sp., MC222 / 3
Stachybotrys atra Corda: Vitis vinifera L., sarments morts, MC230 / 1
Stauronema cruciferum (Sacc.) H. et P. Syd. et E. 1. Butler: Lygeum spartum L., mort, MC353
Tetraploa aristata Berk. et Broome: Rosmarinus ojjicinalis L., branques mortes, MC290/2
Trichothecium roseum (Pers.: Fr.) Link: Vitis vinifora L., MC123, MC230
Volutella buxi (De.) Berk.: Buxus sempervirens L., MC229
Volutella ciliata (A lb. et Schwabe) Fr.: Populus alba L., MC127
LLISTAT DE SUBSTRATS

Ampelodesmos mauritanica (Poiret) T. Durand et Chinz (carritx, carcera): Dinemasporium
strigosum (Pers.: Fr.) Sacc., MC307/2; Polyscytalum sericeum Sacc. varo glandicola Sacc., MC156
Arbutus unedo L. (arbo~) : Cercospora molleriana G. Wint., MC67
Arundo donax L. (canya): Pseudoseptoria donacis (Pers.) B. Sutton, MC237
AspllOdelus cerasiferus Gay (porrassa): Epicoccum nigrum Link, MC149/2
AspllOdelus flStulosus L. (cebollí): Amerosporium polynematoides Speg., MC 102
Buxus sempervirens L. (boix): Sarcophoma miribellii (Fr.) Hohn., MC229; Volutella buxi (De.)
Berk., MC229
Ceratonia siliqua L. (garrofer): Polynema radiatum (Ellis et Everh.) Nag Raj, MC349;
Pseudocercospora ceratoniae (Pat. et Trab.) Deighton, MC 116
Cistus salviifolius L. (estepa borrera): Sporocadus cassiopes (Rostr.) Morelet, MC 172
Conglomerat de fusta vell: Phaeoisaria clematidis (Fuckel) S. Hughes, MC356
Eryngium campestre L. (panical): Alternaria eryngii (Pers.: Fr.) S. Hughes et E. G . Simmons,
MCI53/l
Excrements d'animal no identificat: Amerosporium polynematoides Speg., MC 157
Ficus benjamina L. (benjamina): Aspergillus ochraceus K.Wilh., MC235
Gramínies no identificades: Dinemasporium strigosum (Pers.: Fr.) Sacc., MC109, MC144, MC238,
MC325; Phoma epiccocina Punith., M.e. Tulloch et e. M. Leach, MC238
Hedera he/ix L. (heura): Chaetodiplodia caulina P. Karst., MC99
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Lygeum spartum L. (espart bord): Dinemasporium strigosum (Pers.:Fr.) Sacc., MC335/1;
Stauronema cruciferum (Sacc.) H. et P. Syd. et E. 1. Butler, MC353
Pllellinus torulosus (Pers.) Bourd. et Galz. (bolet de soca): Monilia aurea 1.F. Gme!., MC201
Pllragmites australis (Cav.) Steudel (canyot): G/iocladium roseum Bainier, MC242 / 1
Platanus sp.: Sphaeropsis platani Peck, MC146/1
Populus alba L. (alber) (troncs morts): Cytospora /eucosperma (Pers.: Fr.) Fr., MC 126;
Nodulisporium gregarium (Berk. et M. A. Curtis) Meyer, MC134; Vo/u/ella cilia/a (Alb. et
Schwabe.) Fr., MC127
Prunus armeniaca L. (albercoquer): Monilia laxa (Aderh. et Ruhland) Honey, MC203
Psoralea bituminosa L. (trebol pudent): Ramularia psoraleae Ellis et Everh., MC 114
Quercus coccifera L. (garric, coscoll): Po/ynema radiatum (Ellis et Everh.) Nag Raj, MC340
Quercus ilex L. (alzina): Acrogenospora sphaerocephala (Berk. et Broome) M. B.Ellis, MC 191
Quercusfaginea Lam. (roure valencia): Phacidiella sp., MC152/ 1
Quercus rotundifolia Lam. (= Q. ballota Desf.) (carrasca): Camarosporium oreades (Durieu et
Mont.) Sacc., MC241; Polyscytalum sericeum Sacc. varo glandicola Sacc., MC156; Sporocadus
g/andigenus (Bubák et Gonz. Frag.) Morelet, MC227/2
Quercus sp.: Bactrodesmium aff. betulicola M.B.Ellis, MC 198; Oncopodiella trigonella (Sacc.)
Rifai, MC147 /2; Septonema velutinum Masa!., MC199
Rosmarinus ojJicinalis L. (rom an í): Actinocladium rhodosporum Ehrenb.: Pers., MC 290;
Oncopodiella trigonella (Sacc.) Rifai, MCI47/2; Tetraploa aristata Berk. et Broome, MC 290/2
Rubus sp.: Sporocadus lichenicola Corda, MC222 /3
Russula torulosa Bres.: Aspergillus ochraceus K.Wilh., MC105
Vitis vinifera L. (vinya): Phaeoisaria clavulata (Grove) Mason et S. Hughes, MC135; Phaeoisaria
clematidis (Fuckel) S. Hughes, MC294; Phomopsis viticola (Sacc.) Sacc., MC113; Stachybotrys
atra Corda, MC230/1; Trichothecium roseum (Pers.: Fr.) Link, MC123

