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FONGS NOUS O POC CITATS DE LA COMARCA
DEL SEGRIÀ (LLEIDA)
C. CORTÉSl i J. MONTÓN 2
1.- Barceloneta, 136, E-25 179 Maials (Lleida).
2.- Prat de la Riba, 40 , 7è, 3a, E-2500 8 Lleida.

ABSTRACT. Some fungi rare or new to the Segrià region (Lleida, Catalonia, NE Spain). A choice
of 17 species (5 Ascomycota, 12 Basidiomycota) collected in the semiarid, lowland area of the Segrià as
quoted , with short descriptions and discussion of the most interesting taxa: Desmazierella acicola,
Leucoscyph a patavina , Al eurodiscus discifo rmis, Calyptella cap ula, Ceratellopsis aculeata, Cla varia
acuta, Ka vinia alb oviridis, Lepiota griseovi rens, Phellorinia herculeana and Ramariopsis pulchella.
Key words: Asco myce tes, Basidiomycetes, corology, Lleida , Catalonia , Spain.

RESUM. Fongs nous o poc citats de la comarca del Segrià (Lleida). Una tria de 17 espècies (5
Ascomicets, 12 Basidiomicets) trobades sobretot vora Maials, al Segrià, es.menciona, sovint juntament
amb una breu descripció i comentaris, sobretot en el cas dels tàxons més-interessants, esmentats en el
resum en anglès.

RESUMEN. Bongos nuevos o poco citados de la comarca del Segrià (Lleida). Se menciona una
selección de 17 especies (5 Ascomicetes, 12 Basidiomicetes) hallados en la comarca del Segrià, en un
territorio continental, semiarido y a baja altitud. Sobre todo en el caso de los taxones mas interesantes,
mencionado s en el resumen inglés, se ofrecen breves descripciones y comentarios.

INTRODUCCIÓ
La part de territori on s'han recol-lectat aquestes espècies correspon al sud-oest de la comarca del
Segrià (Lleida, Catalunya), una àrea caracteritzada pels boscos de pi blanc (Pinus halepensis) no
gaire extensos, amb algunes carrasques (Quercus ilex ssp. ballota ) residuals i disperses, i un sotabosc
amb timó (Thymus vulgaris), romer (Rosmarinu s officinalis), argelagues i conreus d'oliveres i
ametllers, principalment. La climatologia és semiàrida, amb poques i irregulars precipitacions, a més
de la incidència del cerç (vent sec del nord-oest). Es tracta d'una zona que, tot i haber estat inclosa
dins del projecte "Biodiversitat Micològica de Catalunya", i més concretament en la primera etapa
("Biodiversitat Micològica de les terres de Ponent"), impulsada per la Secció de Ciències
Biològiques de l'In stitut d'Estudis Catalans, conjuntament amb la Societat Catalana de Micologia i el
Departament de Biologia Vegetal de la Facultat de Biologia de la Universitat de Barcelona , ha estat
poc estudiada, atesa la llunyania de Barcelona i l'adversa climatologia, que només permet recol-lectar
material en periodes de temps molt humits. Les espècies estan ordenades per classes i alfabèticament,
indicant l'UTM (31T) i l'altitud de les localitats. De totes les espècies existeix diapositiva i material
d'herbari , conservat en els herbaris particulars dels autors.

ESPÈCIES ESTUDIADES
CLASSE ASCOMICETS

Arachnopeziza aurelia (Pers.) Fuckel
Apotecis cupuliformes o aplanats, de 1-2 mm de diàmetre. Himeni llis, de color groc. Superfície
externa amb pèls de color groc-daurat, molt vistosos. Creix en grups nombrosos, sobre una teranyina
blanquinosa, un caràcter típic d'aquest gènere.
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MATERIAL ESTUDIAT. LLEIDA: Partida de Cristians, Maials (Segrià), UTM 2893 45840 , alt. 320 m, sobre fulles i
branquillons de coscoll (Quercus coccifera ), 13-3-200 I, leg. C. Cortés, CCM 604.

Ciboria batschiana (Zopf) N.F. Buchw.
MATERIALESTUDIAT. LLEIDA: Obaga delPou, Llardecans (Segrià), UTM 2934 45870, alt. 280 m, sobreglans de coscoll
iQuercus coccifera), 23-9- 1999, leg. C. Cort és, CCM 3 17.

Desmazierella acicola Lib.
Apotecis de 1-3 mm de diàmetre, en forma de disc aplanat, sèssils. Himeni de color brunenc, amb
alguns pèls dispersos, que vers el marge i l'exterior, són 111és evidents; pèls atapeïts, de color negre.
Espores el-lipsoïdals, de 17-21 x 10-11 um,
MATERIALESTUDIAT. LLEIDA: La Devesa, Maials (Segrià), UTM 2926 45820, alt. 380 m, sobre acícules de pi blanc
tPinus halepensis), 17-2-2002, leg. C. Cortés, CCM 709.

Diatrype stigma (Hoffm.: Fr.) Fr.
Fructificacions formades per un estroma, de 30-40 mm de diàmetre, amb la superfície coberta de
papil-Ies (peritecis). Freqüent en l'àrea estudiada.
MATERIAL ESTUDIAT. LLEIDA: Finca Montolivet, Maials (Segrià), UTM 292 1 45843, alt. 350 m, sobre fusta en
descomposició, probablement d'ametller (Prunus duleis), 17-11-200 I, leg. C.Cortés, CCM 689.

Leucoscypha patavina (Cooke et Sacc. ap. Cooke) Svrcek
Apotecis en forma de cassoleta, de 3-6 mm de diàmetre. Himeni llis, de color d'ataronjat clar a
crema, superfície externa més clara, amb el marge denticulat, de color blanquinós, un caràcter molt
evident en els exemplars madurs. Una colònia molt nombrosa en un bosc de Pinus halepensis cremat
dos anys abans.
MATERIALESTUDIAT. LLEIDA: Partida elCirerer, Maials (Segrià), UTM 2943 45784, alt. 380 m, sobrela terra adheridaa
un calcinalde pi blanc tPinus halepensis) cremat, 11-12-2000, leg. C. Cortés, CCM 557.
OBSERVACIONS. Citat anteriorment per BALLARÀ (1995) a Can Gomira i Xiulans (Berguedà). Una
completa descripci ó, amb iconografia , es troba a TABARES & ROCABRUNA (2002).

CLASSE BASIDIOMICETS

Aleurodiscus disciformis (Fr.) Pat.
Basidioma resupinat, de forma irregular o arrodonida , de 10-35 mm de diàmetre. Himeni llis, de
color blanc-crem a. El marge pot ultrapassar el substrat. Espores el-lipsoïdals, de 15-18 x 10-14 fl m,
hialines i verrucoses. Cistidis moniliformes, sovint amb una massa cristal-lina vers l'àp ex.
MATERIALESTUDIAT. LLEIDA: Camí de la Boga, Maials (Segrià), UTM 2893 45848, alt. 320 m, sobre branques mortes
d'alzina (Quercus ilex ssp. ballota), 2- 12-2002, leg. C. Cortés, CCM 698.

Calyptella capula (Holmsk.: Pers.) Quél.
Fructificacion s en forma de calze, de 2-4 mm de diàmetre. Himeni llis, de color blanquinó s o crema
en madurar. Superfície externa feltrada i del mateix color. Estípit de 1-3 mm de longitud, amb pèls
blanquinosos que poden ser força evidents. Espores el-lipsoïdals, llises, hialines, de 6-8,5 x 3-5 urn.
Basidis tetrasp òrics, de 20-23 x 6-7 urn. Freqüent a l'àrea estudiada, després de pluges abundants.
MATERIAL ESTUDIAT. LLEIDA: Finca Monchoig, Maials (Segrià), UTM 2893 45844 , alt. 320 m, sobre tiges maltes de
bledes (Beta vulgaris), 5-10-2001, leg. C. Cortés, CCM 665.
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Campanella caesia Ramagn.
Basidioma sèssil, de 4-9 mm de diàmetre, aviat aplanat i de color gris a blanquinós. Làmines
pliciformes, anastomitzades, amples, del mateix color. Carn prima, insignificant i elàstica. Espores
citriformes, de 7-8 x 3-4 um, amb una gútula. Basidis tetraspòrics.
MATERIAL ESTUDIAT. LLEIDA: Finca Monchoig, Maials (Segrià), UTM 2893 45844, alt. 320 m, sobre gramínies en
C. Cortés, CCM495.

desco mpos ici ó, 30-10-2001, leg.

OBSERVACIONS. Recol·lectada una tardor molt plujosa, en un lloc ombrívol. Segurament freqüent, ja
que ha estat citada per PÉREZ-DE-GREGORIO (1997) a Canet d'Adri (Gironès), per VILA &
LLIMONA (1998) al Port de la Selva (Alt Empordà), Prat de Llobregat (Baix Llobregat) i Amposta
(Montsià), i per TABARÉS & ROCABRUNA (1997) a Vespella de Gaià (Tarragonès).

Ceratellopsis aculeata (Pat.) Carner
Basidiomes petits, filiformes, de 0,5-2 x 0,1 mm, de color blanc, amb la part inferior estèril. Fructifica
formant colònies nombroses sobre branques mortes, en descomposició i semienterrades, d'ametller
iP runus duleis). Espores el-lipsoïdals, de 4,5-6 x 3-4 urn . Basidis tetraspòrics. Hifes de 2-3 urn de
diàmetre.
MATERIAL ESTUDIAT. LLEIDA: La Devesa, Maials (Segrià), UTM 2926 45820, alt. 380 m, sobre branquetes mortes
d'ametller (Prunus duleis), 6-1-2001, leg. C. Cortés, CCM585.

Clavaria acuta Fr.
Basidioma lanceolat, simple (sense ramificacions), de 20-70 x 2-3 mm. Himeni llis, de color blanc,
que, en madurar, es toma una mica crema. Espores ovoides o subgloboses, de 7-9 x 5-6 um, llises,
hialines. Basidis bi o tetraspòrics, amb una fíbula característica, en forma d'an sa, a la base.
MATERIALESTUDIAT. LLEIDA: La Devesa, Maials (Segrià), UTM 2926 45820, alt. 380 m, sobre sòl argilós, entre
l'herba, 6-1-200l, leg. C. Cortés, CCM 578.
OBSERVACIONS. Per identificar aquesta espècie ens hem de fixar en la presència, a la base dels
basidis, d'una fíbula en forma d'ansa.

Kavinia alboviridis (Margan) G.L. Gilb. et Budington
MATERIALESTUDIAT. LLEIDA: CarreteraAlmatret-Maialskm 4,5,Maials (Segrià), UTM 286645790,alt.430 m, sobre
branquetes decoscoll (Quercus coccife ra) i acícules de piblanc iPinus halepensisi , 2-12-2001, leg. C. Cortés, CCM 696.
OBSERVACIONS. Es considera una espècie rara, però l'hivern de l'any 2001 la vàrem recol-lectar a
cinc llocs diferents i en abundància. Recol-lectada també a Villoslada de Cameros (Rioja), vora el riu
Mayor, sobre Fagus sylvatiea, el 15-10-1997, leg. I. Salcedo, 9141 IS, BIO-fungi 8698. La
descripció i iconografia de la present recol-lecci ó de K. albo viridis es troba a CORTES (2002).

Lepiota griseovirens Maire
Basidioma més aviat petit. Píleu de 15-25 mm de diàmetre, convex i amb un umbó lleugerament
marcat; cutícula de color blanc-gris, coberta d'e squames verdoses, més fosques vers el centre.
Làmines lliures. Estípit de 20-30 x 2-3 mm, del mateix color que el píleu. Espores esperonades, de 78,5 x 3-4 urn. Basidis tetraspòrics, de 26-29 x 8-9 um. Queilocistidis de 33-36 x 6-8 urn.
MATERIALESTUDIAT. LLEIDA: Carretera Almatret-Maials km 4,5,Maials (Segrià) UTM 2866 45790,alt.430m, en una
clariana d'unbosc de Pinus halepensis, 21-11-2000, leg. C. Cortés, CCM 521 .

Panaeolus antillarum (Fr.) Dennis
MATERIALESTUDIAT. LLEIDA: Granja dels Rayos, Maials (Segrià), UTM 2914458"10, alt. 390 m, sobrefems de cavall,
14-6-2000 , leg. C. Cortés, CCM 453.
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OBSERVACIONS. P. antillarum és diferencia de P. semiovatus (Sow.: Fr.) Wünsche per l'ab sència
d'anell. Ambdues espècies són molt properes i creixen en el mateix hàbitat (fems de vaca i de cavall).

Pellidiscus pallidus (Berk. et Broome) Donk
Basidioma en forma de copa, que es va obrint fins a aplanar-se, sèssil, de 1-3 mm de diàmetre.
Himeni llis, de color blanc-crema i amb la superfície externa feltrada. Espores el-lipsoïdals, de 7-8,5 x
4-5 um, de color groc pàl-lid.
MATERIAL ESTUDIAT. LLEIDA: Carretera Almatret-Maials km 4,5, Maials (Segrià), UTM 2866 45796, alt.430 m, sobre
gramínies endescomposició, 9-3-200 l, leg. C. Cortés, CCM 598.

Phellorinia herculeana (PalI.: Pers.) Kreisel
Basidioma piriforme, de 120 mm d'alt per uns 50 mm d'am ple. De bon principi semihipogeu,
després estipitat. Exoperidi cobert d'esquames poligonals (5 a la part alta), de color blanc-ivori, que
es separen, sense desprendre's totalment, en madurar. Endoperidi llis i de color crema. Gleba madura
de color bru clar. Estípit afuat, gairebé de consistència llenyosa.
MATERIAL ESTUDIAT. LLEIDA: Partida deVinatesa, ArtesadeLleida(Segrià), UTM 3045 74604, alt. 180 m, sobre sòl
sorrenc,en un margedecamí, 15-4-200 l , leg. 1. Montón, JMM 384.
OBSERVACIONS. Es tracta d'un rar gasteromicet de l' ordre de les Tulo stomatales. L'única citació
coneguda fins ara a Catalunya és la de PEREZ-DE-GREG ORIO (1998), a Mas de Melons,
Castelldans (Garrigues).

Ramariopsis pulchella (Boud.) Corner
Basidioma ramificat, de 15-20 mm d'alt , d'un vistós color violaci quan està fresc, que empal-lideix en
deshidratar-se. Ramificacions bifurcades vers l'àpex. Base blanquinosa. Espores arrodonides,
finament verrucoses, de 3-4 x 3 um. Basidis tetraspòrics, de 18-20 x 4-5 urn,
MATERIAL ESTUDIAT. LLEIDA: Partida del Cirerer, Maials (Segrià), UTM 2943 45780, alt. 360 m, en una petita roureda
de Quercus fa ginea amb piblanc (Pinus halepensis), 6-11-2001 , leg. C. Cortés, CCM686.

Rickenellafibula (Bull.: Fr.) Raithelh.
Píleu de 3-9 mm de diàmetre, d'hemisfèric a convex, amb el centre deprimit. Superfície fibril-losa
radialment, de color groc ataronjat viu. Làmines amples, decurrents i de color més clar. Estípit de 3070 x 1-1,5 mm, llis, del mateix color que el píleu i amb cordons miceliars, de color blanc, a la base.
MATERIAL ESTUDIAT. LLEIDA: Maials (Segrià), UTM 285645792, alt. 350 m, nombrosos exemplars entre la molsa, en
un boscdepiblanc (Pinus halepensis), 5-1-1996, leg. 1. Montón, JMM 132.
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Aleurodiscus disciformis (Fr.) Pat. (foto J. Vila)

Ceratellopsis aculeata (Pat.) Corner (foto C. Cortés)
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Clavaria acula Fr. (foto C. Cortés)

Desmazierella acicola Lib . (foto M. Tabarés)
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