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Basidiomicets nous per la  
Devesa de l’Albufera (IV)

ANTONI CONCA FERRÚS(1), FRANCESC DE PAULA MARTÍNEZ TOLOSA(2),  
RICARDO APARICI IZQUIERDO(3), FERNANDO GARCÍA ALONSO(4) & JAVIER ORMAD(5)

(1) P. Poeta Joan Vimbodi 5, 46870 Ontinyent (València). E-mail: tconca@gmail.com
(2) C. Xàtiva 27, 46814 Granja de la Costera. E-mail: afedepekant@hotmail.com
(3) C. Cristo del Refugio 54, 46026 L’Oliveral (València)
(4) C. Rafael Juan Vidal 8-4a, 46870 Ontinyent (València). E-mail: garciaalonsofernando@gmail.com
(5) C. Málaga 13-7a, 46009 València

Abstract. CONCA, A., MARTÍNEZ, F. de P., APARICI, R., ORMAD, J., & GARCÍA, F. (2017). 
New Basidiomycetes in the Albufera meadow IV (Valencia). Butll. Soc. Micol. 
Valenciana, 22: 7-71.

29 new species are incorporated to the Basidiomycetes catalogue of Albufera 
Meadow, being described all those which represent a novelty for the valencian  
mycological flora among which we outstand: Agaricus cupressicola, Callistospo- 
rium olivascens var. aerinum, Calocybella púdica, Crepidotus subfulviceps...

Keys works: Basidiomycetes, chorology, Valencia.

Resum. CONCA, A., MARTÍNEZ, F. de P., APARICI, R., ORMAD, J., & GARCÍA, F. (2017).
Basidiomicets nous per la Devesa de l’Albufera (València). Butll. Soc. Micol. Va-
lenciana, 22: 7-71.

S’incorporen 29 noves espècies al catàleg de Basidiomycetes de la Devesa 
de l’Albufera, es descriuen totes aquelles que representen novetat per a la 
micoflora valenciana o aquelles que considerem més interessants, entre elles 
remarquem: Agaricus cupressicola, Callistosporium olivascens var. aerinum, Ca-
locybella púdica, Crepidotus subfulviceps...

Paraules clau: Basidiomycetes, corologia, València.

Resumen. CONCA, A., MARTÍNEZ, F. de P., APARICI, R., ORMAD, J., & GARCÍA, F. (2017). 
Basidiomicetos nuevos para la Dehesa de la Albufera (Valencia). Butll. Soc. Mi-
col. Valenciana, 22: 7-71.

Se incorporan 29 nuevas especies al catálogo de Basidiomycetes de la De-
hesa del Saler, describiéndose todas aquellas que representan una novedad 
para la flora micológica valenciana o las que consideramos más interesantes, 
entre ellas destacamos: Agaricus cupressicola, Callistosporium olivascens var. 
aerinum, Calocybella púdica, Crepidotus subfulviceps...

Palabras clave: Basidiomycetes, corología, Valencia.

mailto:tconca@gmail.com
mailto:afedepekant@hotmail.com
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INTRODUCCIÓ

L’any 2014 (Conca et al.) publicarem la darrera aportació sobre la micobiota 
de la Devesa de l’Albufera, on ampliaven el catàleg fins als 205 basidiomicets. 
Aquest treball és una continuació dels anteriors (Conca et al., 2010, 2011 i 
2014) i actualitza el catàleg de basidiomicets fins a l’any 2017. A banda de po-
sar al dia els nom científics al moment present seguint l’Index Fungorum, hem 
eliminat del catàleg algunes cites dubtoses que s’arrossegaven dels primers 
treballs (Malençon & Bertault, 1971; Folgado, 1984; Aparici & Mahiques, 
1996).

MATERIALS I MÈTODES

La metodologia emprada és l’habitual en aquest tipus de treballs. Descripció 
macroscòpica al lloc de recol·lecta, acompanyada, normalment, de la presa 
de fotografies dels exemplars “in situ”, aquestes s’han realitzat amb Canon 
Powershot G10, Canon EOS 5D, Olympus E-M5 i Nikon D5300. L’examen mi-
croscòpic s’ha realitzat amb un microscopi Nikon Labophot, amb objectiu de 
1000 augments, les preparacions es feien en aigua o en roig Congo; roig Congo 
amoniacal per les exicates. Les fotografies de microscòpia s’han fet amb una 
Nikon Coolpix 5400 aplicada sobre l’ocular o amb una càmera digital DCM510 
situada en el tercer ocular del microscopi. Pel tractament estadístic de les me-
sures esporals, en la majoria dels casos, s’ha emprat el programa Piximetre; 
les mesures s’han realitzat sobre fotografies fetes a través de l’ocular que té el 
micròmetre incorporat.

Per alçar els exemplars s’han assecat a temperatura ambient o amb l’ajuda 
d’un assecador a baixa temperatura i, posteriorment, abans d’incloure les mos-
tres a l’herbari, s’han passat els exemplars pel congelador durant, almenys, 
una setmana. Els exemplars estan alçats als herbaris particulars dels autors: 
ACM (Antoni Conca) i FMT (Francesc de Paula Martínez).

Hem seguit, generalment, els criteris de l’Index fungorum per anomenar les 
diferents espècies.
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Píleu de 3 a 5 cm de diàmetre, primer globós a semiesfèric passa de convex a 
estès, lleugerament deprimit al centre. Marge excedent, apendiculat, flocós i 
més clar que la resta. Superfície fibril·losa, amb escassos flocs blanquinosos, 
fonamentalment cap a la vora. Cutícula de color gris, amb suaus reflexes lila-
cins, que recorden un color xocolata amb llet clara que en madurar esdevé més 
fosca. Làmines atapeïdes, l= 3-5, lliures, fins a 0,6 cm d’amplària, sinuoses a un 
poc ventrudes, de color rosa 
passen a marró negrós. Aresta 
més clara, flocosa. Estípit de 
2,2-3,5 x 0,6-0,8(1) cm, cilín-
dric d’igual a lleugerament 
més ample a la base, recte, 
fistulós. Superfície blanca, 
lleugerament flocosa-tigrada 
per damunt l’anell, llisa per 
sota. Carn que enrogeix sobre 
tot al píleu, olor suau i sabor 
dolç agradós. 

Espores llises, el·lipsoides 
a ovoel·líptiques, amb la cara 
adaxial recta a lleugerament 
convexa, unigutulades, de co-
lor marró clar al microscopi, 
de (4,6)4,8-5,5(5,7) x (3,1)3,2-
3,6(3,8) µm, Me = 5,1 x 3,4 
µm, Q = (1,3)1,4-1,6(1,7), Qe 
= 1,5. Basidis claviformes, te-
traspòrics de 17-20 x 6-8 µm. 
Queilocistidis claviformes a 
subpiriformes, de vegades 
catenulats, de 19-30 x 8-13 µm. 

NOVES ESPÈCIES ESTUDIADES

Agaricus cupressicola Bon & Grilli, in Bon,  
Docums. Mycol.17(67): 11 (1987)

Figura 1 (macroscòpia), Figura 2 (microscòpia)

Figures 1. Agaricus cupressicola. Dalt ACM 216075  
i sota ACM 216058 (Fotos: Toni Conca).
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VALÈNCIA, el Saler, Tallafocs de la Garrofera, UTM30SYJ3059, 1 m, un pa-
rell d’exemplars a la vora de la carretera i prop de jardí sota matoll amb Pinus 
halepensis, Tamarix africana, Pistacia lentiscus..., 2/12/2016, leg. A. Conca, F. Gar-
cía, J. Ormad & F. de P. Martínez, ACM 216058. Ibídem, gregaris sota Pinus 
halepensis, però a la vora d’un jardí i prop de Tamarix africana, 19/12/2016, leg. 
A. Conca & M. Micó, ACM 216075.

Observacions: Aquesta espècie menuda es caracteritza per la presència de flocs 
blanquinosos sobre la cutícula pileal, que corresponen a restes del vel general, 
l’anell super, prim i llis per la cara inferior, l’enrogiment de la carn sobretot la 
pileal, encara que també la de l’estípit, el seu hàbitat ruderal, la seua fenologia, 
de final de la tardor i inicis de l’hivern, i microscòpicament per les espores 
menudes amb una amplària inferior als 5 µm i queilocistidis septats a la base 
(Parra, 2008; Galli, 2004; Cortes, 2015; Parra et al., 2015). Inclosa tradicio-
nalment a la secció Sanguinolenti pel seu anell super i l’enrogiment de la carn, 
d’acord amb els anàlisis filogenètics fets per Challen (2003; Parra, op. cit.) 
pertany a la secció Bivelares. Es podria confondre amb Agaricus pseudopratensis, 
prou abundant a la Devesa, la carn del qual també enrogeix, però generalment 
passant abans per tonalitats grogues a l’estípit, a banda de la seua olor de fenol 
i les espores molt més globoses, amb un coeficient esporal d’1,3 (Parra, 2013). 
Encara que la major part de les cites europees d’aquesta espècie la lliguen a 
l’existència de xiprers (Cupressus sp), Contú (1992) assenyala la seua presència 
a les dunes litorals de Sardenya junt a savina (Juniperus phoenicia), igualment 
Luis Rubio (com. per.) comenta el seu creixement junt a tamarits (Tamarix sp), 
arbre freqüent a la Devesa. Espècie poc citada a l’estat espanyol, d’on tenim 
coneixement de la seua presència a Lleida sota Populus alba (Cortes, op. cit.), 
Bizkaia sota Cupressus, Madrid sota Gleditsia i Toledo sota Ulmus, Populus & 
Tamarix (Parra et al., op. cit.). 

Figura 2. 
Queilocistidis  
x 1000 i espores  
x 1000 (Fotos:  
Toni Conca).
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Callistosporium olivascens var. aerinum (Quél.) Bon,  
Documents Mycologiques 6(22-23): 286 (1976) 

= Collybia aerina Quél., Comptes Rendus de l’Association Française  
pour l’Avancement des Sciences 12: 498 (1884)
Figura 1 (macroscòpia), Figura 2 (microscòpia)

Píleu de 2 a 5 cm, convex a pla-convex, un poc deprimit als exemplars més 
desenvolupats. Primer amb el marge involut, posteriorment recte, acanalat en 
algun exemplar. Cutícula mat, pruïnosa, feblement zonada cap a la vora, ocasio-
nalment presenta gútules escasses i disperses, de color marró rogenc, marró gra-
nat, vinós cap al marge. En contacte amb els vapors d’amoníac (NH4OH) esdevé 
verd fosc. Als exemplars de la col·lecció ACM209037, tota la cutícula presentava 
tonalitats porpra a vinoses. Làmines grosses, espaiades, amb 1 a 3 lamèl·lules, 
adnates, escotades, sinuoses, 
de color groc, groc-verdós, 
bru groguenc a verdós amb 
el temps; la trama que primer 
és grogosa esdevé brunenca 
en tallar-la. Aresta irregular i 
concolor. Estípit de 40-75 x 7-9 
mm, cilíndric, atenuat cap a la 
base, de vegades fusiforme i 
comprimit lateralment, ple, 
finalment buit. Superfície fi-
brosa, blanquinosa, grogosa, 
groc-verdosa, bru-groguenca, 
més clara cap a la base i amb 
l’àpex ocasionalment morat, 
sobre tot en les exemplars 
joves. Carn escassa, grogosa, 
bru violàcia sota la cutícula, 
blanquinosa a la base de l’es-
típit, d’olor feble i sabor suau, 
un poc astringent al final.

Espores llises, amigdalifor-
mes, d’ovoides a subcitrifor-
mes en visió frontal, el·lipsoi-
des en visió lateral, de vega-

Figura 1. Agaricus cupressicola var. aerinum.  
Dalt ACM209023 i sota ACM209037 (Fotos: Toni Conca).



BUTLLETÍ SOCIETAT MICOLÒGICA VALENCIANA 22 ~ 201712

des, amb la cara adaxial lleugerament deprimida, amb contingut granellut al 
observar-les amb roig Congo amoniacal, no amiloides, de (6)6,5-8(9) x 4-5,5(6) 
µm, Me = 7,4 x 4,8 µm, Q = (1,3)1,4-1,8(2), Qe = 1,5. Basidis cilíndric-claviformes, 
amb contingut granellut en observar-les amb roig Congo amoniacal, fonamental-
ment tetraspòrics, encara que també se’n troben mono i bispòrics, de 30-40 x 6-9 
µm. Trama de les hifes cilíndrica, paral·lela, de 14 a 16 µm de diàmetre. Cistidis 
cilíndrics, de sinuosos a sublangeniformes, de 24-40 x 4-8 µm. Caulocistidis 
reunits en feixos, de cilíndrics a claviformes, d’uns 5 µm d’amplària. Cutícula 
amb les hifes terminals cilíndriques de fins 15 µm d’amplària, amb pigment 
parietal i extracel·lular en plaques. Hifes fibulades no observades.

VALÈNCIA, el Saler, Tallafocs de la Rambla, UTM 30SYJ3061, 2,5 m, en dunes 
fixes amb Pinus halepensis, amb presència de Pistacia lentiscus, 25/09/2009, leg. 
F. García, ACM209023; Ibídem, Gola de Pujol, UTM 30SYJ3059, 1,5 m, 6 exem-
plars amb dunes fixades amb Eucaliptus globulus, Myoporum laetum, Cassuari-
na cunninghamiana, Nerium olenador i Pinus halepensis, 2/10/2009, leg. F. García 
& A. Conca, ACM209037. Ibídem, àntic camping, UTM 30SYJ3061, 2,5 m, 9 
exemplars en dunes fixades amb Eucaliptus globulus, Pinus halepensis i P. pinea, 
29/10/2015, leg. R. Tena, I. Olariaga, L. Rubio & A. Conca.

Observacions: d’acord amb Bon (1991), es caracteritza pels colors foscos, de 
vegades, un poc porpra, el seu sabor amarg i olor nul·la, a banda de les espo-
res menors de 10 µm. En els nostres exemplars, com assenyala Courtecuisse 
(1991), no hem trobat el sabor amarg que descriu Bon, encara que sí un poc 
astringent després de mastegar-lo. A Espanya sols coneixem la cita de Picón 
(1995), de les dunes d’Euskadi. Les nostres recol·leccions han estat trobades en 
pinars sobre dunes fixes, encara que sempre amb vegetació al·lòctona present 
(Eucaliptus, Casuarina, Myoporum).

Figura 2. 
Espores x 1000. 
Caulocistidis x 1000 
(Fotos: Toni Conca).
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Calocybella pudica (Bon & Contu) Vizzini, Consiglio & Setti,  
in Vizzini, Consiglio, Setti & Ercole, IMA Fungus 6(1): 5 (2015)

= Calocybe juncicola (R. Heim) Singer, Sydowia 15(1-6): 47 (1962) [1961]
= Tricholoma chrysenteron var. juncicola R. Heim, Treb. Inst. Bot.  
Barcelona 15(3): 101 (1934)
= Rugosomyces pudicus Bon & Contu, in Contu & Bon, 
Docums Mycol. 29(116): 35 (2000) 
Figura 1 (macroscòpia)

Píleu d’1 a 2,5 cm, convex a pla convex, de contorn irregular, lobulat i onejat als 
exemplars més grossos, marge involut. Cutícula seca, mat, de color ocre, ocre 
groguenc, marró ataronjat a marró castanya. Làmines moderadament separa-
des, L = 19-30, l = 0-3, adnates, escotades, decurrents per un dent, sinuoses, de 

Figura 1. Calocybella pudica (Foto: Toni Conca).
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fins 3 a 4 mm d’amplària, de color crema a crema groguenc. Aresta recta i con-
color. Estípit de 4,5-6,7 x 0,3-0,5 cm, cilíndric, atenuat a la base, on es junta amb 
altres exemplars, sinuós, fistulós. Superfície fibril·losa longitudinalment, amb 
la base tomentosa que aglutina miceli, la base és de color crema a crema gro-
guenc i la resta de color groc a ocre clar. Carn molt escassa en el píleu, fibrosa a 
l’estípit, de color crema, esdevé rogenca en tallar-la, sobretot a l’estípit, d’olor 
suaument farinosa i sabor dolç, suaument amarg a la fi. Carn amb NH4OH al 
10 % esdevé de color roig vinós.

Espores de llises a berrugoses sobretot a la part distal, el·lipsoides, oblon-
gues a sublarmiformes, no amiloides, de (5,7)6-7(7,4) x (3,2)3,3-3,8(4) µm, Me 
= 6,5 x 3,6 µm, Q = (1,6)1,65-2(2,1), Qe = 1,8. Basidis claviformes, tetraspòrics, 
amb l’interior granellut, sideròfils, de 28-32 x 6-8 µm. Cistidis no observats. 
Pileipellis formada per una cutis d’hifes entrecreuades, amb pigment intracel-
lular groc i de 4 a 10 µm de diàmetre. Fíbules presents.

VALÈNCIA, el Saler, Mallada redona, UTM 30SYJ3061, 0,5 m, gregaris i 
fasciculats sobre la base de Juncus cremats, sobre sòl arenós salí, amb vegeta-
ció halòfila formada per Juncus acutus, Plantago crassifolia, Inula chritmoides..., 
12/11/2015, leg. A. Conca & M. Micó, ACM 215100.

Observacions: Aquesta espècie fou descrita per Heim (1934) com Tricholoma 
chrysenteron var. juncicola amb material procedent de Pals (Girona) creixent 
al mateix substrat en què nosaltres l’hem trobada. En base a les dades mole-
culars i morfològiques, Vizzini, Consiglio, Setti & Ercole (2015) creen el 
gènere Calocybella i l’espècie Calocybella púdica. Nosaltres, a falta dels anàli-
si filogenètics que ho confirmen, també pensem que es tracta d’aquest taxó 
per la presència d’espores berrugoses, la reacció roig vinosa amb NH4OH i 
el lleuger enrogiment dels exemplars en tallar-los. A banda de la cita original 
de Girona Heim (op. cit.), Moreno, Arenal & González (1994) la citen de 
Ribera de Cabanes (Castelló) en un ambient molt semblant al nostre i d’una 
zona geogràfica pròxima. Aquesta troballa ja fou publicada per nosaltres en 
Pancorbo et al. (2016).

Chamaemyces fracidus (Fr.) Donk, Beih. Nova Hedwigia 5: 48 (1962)

Figura 1 (macroscòpia)

VALÈNCIA, el Saler, rodalies de la Gola de Pujol, UTM 30SYJ3159, 1 m, solitari 
entre la gespa d’un jardí amb Pinus halepensis, Pithosporum sp..., 2/11/2016, leg. 
M. Micó, ACM 216033.
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Observacions: Un de nosaltres, R. 
Aparici, també ha recollit aquesta 
espècie en un hàbitat menys hu-
manitzat com el pinar-matoll que 
colonitza amples zones de la De-
vesa. Els nostres exemplars pre-
senten les mateixes característi-
ques que els descrits en Conca et 
al. (2015) per la serra de Mariola.

Clitocella popinalis (Fr.) Kluting, T. J. Baroni & Bergemann,  
Mycologi 106(6): 1138 (2014)

= Rhodocybe popinalis (Fr.) Singer, Lilloa 22: 609 (1951) [1949]

Figura 1 (macroscòpia), Figura 2 (microscòpia)

Píleu de 5 cm de diàmetre, pla convex, lleugerament deprimit al centre on 
presenta un umbó baix, vora solcada-acanalada. Cutícula llisa, de color marró 
grisenc a beix fosc, amb gútules disperses més fosques concentrades sobre tot 
a la part central. Làmines bastant atapeïdes, 12-16/cm, l = 3, decurrents, arque-
jades, rarament bifurcades prop de la base, de color beix, en tocar-les agafen 
tonalitats negroses. Aresta concolor. Estípit 3,5 x 0,6(0,5) cm, cilíndric, atenuat 
cap a la base, arquejat, ple. Superfície llisa, del mateix color o un poc més clar 
que la resta del carpòfor, amb la base amb miceli blanquinós i cotonós. Carn 
escassa, blanquinosa, en tallar-la s’enfosqueix, olor terrosa un poc farinàcia, 
sabor farinaci però amb un toc amargant. Esporada de color rosa.

Espores anguloses, d’amplament el·lipsoides a subgloboses, no amiloides, 
de (5)5,3-6,4(6,9) x (4,2)4,3-5,5(5,8) µm, Me = 5,9 x 4,9 µm, Q = (1)1,1-1,4(1,5), Qe 
= 1,2. Basidis claviformes, tetraespòrics, de 32-37 x 6-7 µm. 

VALÈNCIA, el Saler, Mallada de la Garrofera, UTM 30SYJ3059, 2 m, solitari 
sota Pinus halepensis, substrat arenós, 6/10/2015, leg. A. Conca & J. Ormad, 
ACM 215091.

Observacions: Aparici & Mahiques (1996) assenyalen la dificultat de separar 
algunes recol·leccions de Rhodocybe malençoni, R. popinalis; nosaltres, seguint a 

Figura 1. Chamaemyces fracidus  
(Foto: Ricardo Aparici).
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Contu (1999), considerem que Rho-
docybe malençonii, espècie comuna a 
la Devesa i típica de les dunes, tant 
fixes com mòbils, té les espores més 
allargades, entre 7-8 x 5-6 µm, a ban-
da d’un aspecte menys gràcil, més 
rabassut i les coloracions més clares. 
Kluting et al. (2014) en base a estu-
dis moleculars i filogenètics inclouen 
dintre del gènere Clitocella tant R. po-
pinalis com R. fallax, els autors no ana-
litzen R. malençonii i, per tant, segueix 
dintre del gènere Rhodocybe.

Figura 1. Clitocella popinalis (Foto: Toni Conca).

Figura 2. Espores (Foto: Toni Conca).
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Collybia cirrhata (Schumach.) Quél., Mém. Soc. Émul.  
Montbéliard, Sér. 2 5: 96 (1872)

Figura 1 (macroscòpia)

Figura 1.  
Collybia cirrhata  
(Foto: Javier Ormad).

VALÈNCIA, el Saler, Muntanyar de la Mona, UTM 30SYJ2962, 1 m, gregaris sobre 
restes putrefactes i secs de carpòrfors de bolets, en matoll amb Quercus coccifera, 
Pistacia lentiscus..., 15/10/2015, leg. A. Conca, J. Ormad & M. Micó, ACM215121.

Observacions: Com l’espècie anterior, ja fou citada del carrascar de la Font Roja 
(Conca et al., 2003) i de la serra de Mariola (Conca et al., 2015), vivint en el 
mateix hàbitat. L’absència d’escleroci la separa d’espècies pròximes.
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Conocybe apala (Fr.) Arnolds, Persoonia 18(2): 225 (2003)

= Conocybe albipes Hauskn., Öst. Z. Pilzk. 7: 102 (1998)
Figura 1 (macroscòpia)

Píleu 1,7-2,7 cm d’alt i 1,1-1,7 d’ample, campanulat a cònic campanulat més o 
menys estès, generalment, molt més alt que ample, de gens a lleugerament um-
bonat. Superfície llisa, lleugerament solcada cap a la vora, blanquinosa, ocre 
clar a grogosa cap al centre. Làmines poc atapeïdes, L = 25-33, l = 1-3, de lliures 
a curtament adnates, un poc ventrudes, de color ocre a marró ataronjat, deli-
qüescents amb l’aresta del mateix color. Estípit 5,5-6,7 x 0,2-0,25(0,3-0,4) cm, 
cilíndric, bulbós cap a la base, fistulós. Superfície blanca, pruïnosa a la lupa. 
Carn pràcticament inexistent al píleu, blanca i fibrosa a l’estípit, sense olor ni 
sabor remarcables. 

Espores llises, el·lipsoides a lentiformes, amb porus germinatiu central de 
fins 2,2 µm de diàmetre, paret grossa, de fins 1 µm de grossor, marró grogoses 
al microscopi, de (11)12-14,1(15,5) x (6,9)7,4-9,3(10,1) µm, Me = 13,1 x 8,3 µm, 
Q = (1,4)1,5-1,7(1,8), Qe = 1,6. Basidis generalment tetrapòrics, de piriformes 
a claviformes, de 22-25 x 11-15 µm. Queilocistidis lecitiformes, de 17-22 x 10-
13 µm, amb l’esfera terminal de 3-4 µm de diàmetre. Caulocistidis filiformes 

Figura 1. Conocybe apala (Foto: Toni Conca).



BUTLLETÍ SOCIETAT MICOLÒGICA VALENCIANA 22 ~ 2017 19

presents al llarg del peu. Cutícula formada per una himenoderma d’elements 
piriformes a esferopedunculats de fins a 55 x 40 µm, amb algun pileocistidi 
lecitiforme present. 

VALÈNCIA, el Saler, Gola de Pujol, UTM 30SYJ3059, 2 m, dispersos sobre 
gespa conreada, 18/10/2016, leg. A. Conca, ACM216016.

Observacions: Hausknecht & Vesterholt (2008) i Hausknecht (2009) con-
sideren espècies diferents C. apala i C. albipes, el tret més important per sepa-
rar-les és la presència de pseudoparafisi a les làmines i, per tant, la deliqües-
cència d’aquestes en el cas de C. albipes; a banda, en aquesta espècie el píleu 
seria blanc des del primer moment, més alt que ample i les espores més am-
ples. Arnolds (2005) les diferencia únicament a nivell de varietat, en base a 
considerar que el píleu és més alt que ample o no, justificant aquest criteri per 
la existència de formes intermèdies. Els nostres exemplars tenen el trets del que 
Hausknecht (op. cit.) considera C. albipes.

Conocybe rugosa (Peck) Watling, in Watling & Gregory,  
Biblthca. Mycol. 82: 133 (1981)

= Pholiotina rugosa (Peck) Singer, Pap. Mich. Acad. Sci. 32: 148 (1948) [1946]

= Pholiotina filaris (Fr.) Singer, Beih. Botan. Centralbl., Abt. B 56: 170 (1936)

Píleu de 0,6-7 x 0,4-0,5 cm, d’hemisfèric a convex o cònico-convex, marge recte. 
Superfície llisa, en temps humit de color marró ataronjat a marró groguenc, 
estriat per transparència al marge, higròfana, quan s’asseca passa a crema-ocre. 
Làmines espaiades, L = 10-12, l = (1)3(5), adnates, ventrudes, de color crema 
groguenc que esdevé ocre rovell en madurar les espores, aresta més clara, flo-
cosa. Estípit de 2-2,5 x 0,1 cm, cilíndric, igual, esvelt, fistulós. Superfície pruï-
nosa a flocosa per damunt l’anell, de llisa a estriada longitudinalment per sota, 
blanquinosa a crema a l’àpex, progressivament més fosca cap a la base, on 
agafa tonalitats marró rogenques. Anell membranós, ràpidament caduc. Carn 
insignificant, blanquinosa a ocre, marró negrós a la base del peu, sense olor ni 
sabor particulars.

Espores llises, de color ocre groguenc al microscopi, el·lipsoides, amb les 
dues cares convexes en visió lateral, amb un porus germinatiu més o menys 
central de fins 1,5 µm de diàmetre, paret grossa, +/- 0,5 µm, de (7,3)7,8-9,8(10,7) 
x (4,4)5-6,1(6,3) µm, Me = 8,8 x 5,5 µm, Q = 1,5-1,7(1,8), Qe = 1,6. Basidis clavi-
formes, tetraspòrics, de 17-22 x 7-9 µm. Queilocistidis langeniformes a subu-
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lats, amb l’àpex aprimat, de 19-35 x 6-9 µm. Caulocistidis semblants als cistidis 
himenials, amb l’àpex atenuat, de vegades amb alguna estrangulació, algun 
amb la base ampla, de 30-50 x 9-13 µm. Pileipellis formada per una himenoder-
ma de cèl·lules claviformes a piriformes de fins 50 cm de diàmetre.

VALÈNCIA, el Saler, Muntanyar de la Mona, UTM 30SYJ3062, 1 m, 5 
exemplars dispersos en té la molsa sota Pinus halepensis, Quercus coccifera...  
27/12/2014, leg. A. Conca, J. Ormad & M. Micó, ACM214124.

Observacions: Hem seguit els criteris d’Arnolds i Hausknecht (op. cit.) que 
consideren sinònims Ph. rugosa i Ph. filaris i no el de Hausknecht & Vesterholt 
(op. cit) i Index fungorum que les consideren espècies diferents. Pholiotina vexans 
és un espècie molt semblant de la qual se separaria per tenir les espores més 
grosses, tant de longitud com d’amplària, així com el porus germinatiu més 
ample, fins 2 µm i un color de les espores més fosc (Hausknecht, op. cit.). A les 
mostres analitzades no hem localitzat cap basidi bispòric, que Hausknecht 
(op. cit.) assenyala com relativament abundants.

Coprinellus domesticus (Bolton) Vilgalys, Hopple & Jacq. Johnson,  
in Redhead, Vilgalys, Moncalvo, Johnson & Hopple, Taxon 50(1): 233 (2001)

= Coprinus domesticus (Bolton) Gray, Nat. Arr. Brit. Pl. (London) 1: 635 (1821)

Figura 1 (macroscòpia)

Píleu d’1,8 a 3 cm de diàmetre, inicialment parabòlic, passa a cònic i obert, no 
umbonat. Marge excedent i irregular. Superfície en els primers estadis rugulo-
sa longitudinalment, posteriorment acanalada solcada, de color marró ataron-
jat s’aclareix en obrir-se. Vel general abundant format per plaques irregulars a 
rectangulars, de color crema que presenten el centre més fosc. Làmines lliures, 
atapeïdes, de color crema, deliqüescents. Estípit de 2-4 x 0,2-0,4 (0,4-0,7) cm, 
cilíndric, eixamplat cap a la base i fistulós. Superfície blanca, solcada longitu-
dinalment, pruïnosa per la presència de caulocistidis, amb restes de vel a la 
part basal en forma de zona pseudoanular. La seua base presenta un ozonium 
format per fibres de color ocre. Carn molt escassa, blanquinosa, deliqüescent, 
sense cap olor significativa.

Espores de color bru clar al microscopi, d’oblongues a cilíndriques, lleu-
gerament faseoliformes, amb porus germinatiu central i ample (fins 2 µm), de 
(5)5,9-7,3(7,9) x (3,2)3,5-4(4,7) µm, Me = 6,5 x 3,7 µm, Q= (1,4) 1,6-2, Qe = 1,8. 
Vel format per cadenes d’hifes allargades a fusiformes, més grosses i hialines 
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cap a la base, progressivament 
més primes i pigmentades, de pa-
ret prima a grossa. Caulocistidis 
langeniformes amb un llarg coll, 
de paret estreta, hialins de 60-100 
x 18-29 (5-7) µm.

VALÈNCIA, el Saler, Tallafocs 
de la Garrofera, UTM 30SYJ3059, 
1 m, gregaris sobre un tronc tom-
bat d’Eucaliptus, 26/10/2016, leg. 
A. Conca & M. Micó, ACM 216023.

Observacions: Enderle & Moreno 
(1985) i Ulje (2001) separen C. do-
mesticus de la resta d’espècies del 
grup per l’amplària esporal sem-
pre inferior a 4,5 µm. C. ellisii (P. D. 
Orton) Redhead, Vilgalys & Mon-
calvo és l’espècie més semblant del 
grup, que se separaria per una me-
nor longitud i amplària esporal, la 
presència d’una pseudovolva a la 
base del peu, l’absència d’ozonium 
i el seu hàbitat carbonícola (Ulje, 
2005). Vesterholt (2008) considera 
sinònims les dues espècies. C. ellisii 
l’hem trobat abundantment als di-
ferents cremats de la Devesa.Figura 1. Coprinellus domesticu (Fotos: Toni Conca).

Coprinellus radians (Fr.) Vilgalys, Hopple & Jacq. Johnson, in Redhead, 
Vilgalys, Moncalvo, Johnson & Hopple, Taxon 50(1): 234 (2001)

= Coprinus radians Fr., Epicr. syst. mycol. (Upsaliae): 248 (1838) [1836-1838]

Figura 1 (macroscòpia), Figura 2 (microscòpia)

Píleu primer ovoide, després parabòlic, passa a cònic o convex per acabar es-
tès, de fins 3 cm de diàmetre quan està tancat, 5 cm, obert. Superfície solcada 
acanalada, de color crema a blanc, recoberta de plaques de vel que són de color 
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crema excepte a la part central on són marró fosc. La densitat dels fragments 
de vel és menor que en altres espècies del grup. Làmines lliures i ascendents, 
atapeïdes, primer blanques després porpra fosc i, finalment, negres i deliqües-
cents. Estípit de 3-8 x 0,2-0,7 cm, cilíndric, més ample cap a la base, on presenta, 
de vegades, restes de vel que formen una pseudovolva. Superfície blanquino-
sa, pubescent. Carn blanquinosa, deliqüescent, sense olor ni sabor remarcables.

Espores de color marró relativament fosc, llises, d’oblongues a el·lipsoides 
amb les parets rectes a lleugerament convexes en visió frontal, un poc faseoli-
formes en visió lateral, amb un porus germinatiu ample (fins 2,5 cm) central a 
lleugerament excèntric, de (8,3)8,7-10,9(11,9) x 5-6,6(6,7) µm, Me = 9,7-5,8 µm, 
Q = (1,4)1,5-1,8(1,9), Qe = 1,7. Basidis tetraspòrics, claviformes, de 22-24 x 8-9 
µm. Vel format per cadenes d’hifes fusiformes a globoses, de paret grossa, pig-
mentades, les superiors amb cristalls, de fins 55 µm de diàmetre. 

Figura 1. Coprinellus radians ACM 216106 (Foto: Toni Conca).
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VALÈNCIA, el Saler, Tallafocs de la 
Garrofera, UTM 30SYJ3059, 1 m, solita-
ri sobre un tronc tombat d’eucaliptus, 
25/11/2016, leg. A. Conca, M. Micó & J. 
Ormad, ACM 216046. Ibídem, un parell 
d’exemplars dispersos sobre fusta inde-
terminada, 30/12/2016, leg. A. Conca & F. 
de P. Martínez, ACM 216106.

Observacions: Enderle & Moreno i Ulje 
(op. cit.) assenyalen com a trets diagnòstics d’aquesta espècie les seues espores 
grosses, tant en la seua longitud com amplària. Els mateixos autors indiquen la 
presència d’ozonium a la base de l’estípit, aquest es troba completament absent 
a les dos col·leccions que nosaltres hem estudiat.

Chroogomphus mediterraneus (Finschow) Vila,  
Pérez-De-Greg. & G. Mir, Errotari 3: 68 (2006)

VALÈNCIA, el Saler, racó de la Sanxa, UTM 30SYJ3158, 2 m, solitari sota Pinus 
halepensis, Quercus coccifera..., substrat sorrenc calcari, 2/11/2016, leg. A. Conca, 
ACM 216039. Ibídem, gola de Pujol, UTM 30SYJ3059, 1 m, solitari sota Pinus ha-
lepensis & Pinus pinea, Quercus coccifera..., substrat sorrenc calcari, 25/11/2016, 
leg. M. Micó, ACM 216051.

Observacions: D’acord amb els treballs de Siquier et al. (2016) i Martin et 
al. (2016) en els quals fan un anàlisi genètic de diferents mostres de Chroo-
gomphus de les Illes Balears, Catalunya, País Valencià i altres regions de l’estat 
espanyol apleguen a la conclusió que totes elles, que majoritàriament foren de-
terminades com Ch. rutilus, realment corresponen a Ch. mediterraneus. Des d’un 
punt de vista filogenètic la separació és clara; però des d’un punt de vista ma-
croscòpic o microscòpic és complexa. Els trets diferencials de Ch. mediterraneus 
són l’hàbitat en garrigues o pinars, sobre tot de Pinus halepensis, sobre substrat 
calcari, la carn ferma i fibrosa als primers estadis i el gruix de les parets dels 
cistidis menor que 1,2 µm; aquestes característiques les compleixen les mostres 
recollides a la Devesa; per la qual cosa pensem, a falta de la comprovació mit-
jançant anàlisis de DNA, que és l’espècie present en aquest ecosistema.

Figura 2. Coprinellus radians  
ACM 21610 (Foto: Toni Conca).
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Crepidotus pallidus (Berk. & Broome) Knudsen, in Petersen,  
Knudsen & Seberg, Cladistics 26: 67 (2010)

= Pellidiscus pallidus (Berk. & Broome) Donk
Figura 1 (macroscòpia)

Fructificacions sèssils, en forma de copa de jove, apegades al substrat per la 
base, passen a aplanades amb el temps, d’1 a 3 mm de diàmetre. Marge inicial-
ment un poc revolut. Superfície exterior tomentosa a fibrosa, blanquinosa, més 
fosca en envellir. Himeni situat a la part interior, llis a lleugerament rugós, de 
color blanc, després bru groguenc en madurar les espores. Carn molt prima, 
blanquinosa, sense olor remarcable. Esporada crema groguenca.

Espores llises a finament puntejades, d’el·líptiques a oblongues, de color 
groc pàl·lid, no amiloides, de 6-8 x 3-4,5 µm. Basidis tetraspòrics, de 23-30 x 6-7 
µm. Cistidis no observats. Sense fíbules.

VALÈNCIA, el Saler, Tallafocs de la Rambla, UTM 30SYJ3061, 2 m, gre-
garis sobre branquetes de pi i altres substrats, 7/01/2015, leg. Fran Cervera, 
ACM215124. Ibídem, Gola de Pujol, UTM 30SYJ3059, 1 m, gregaris sobre rametes 

de gramínies i altres 
plantes, 7/01/2015, 
leg. Fran Cervera, 
ACM215125.

Observacions: Els 
nostres exemplars 
estan d’acord amb 
les descripcions de 
Gerhardt et al. 
(2000) i Senn-Irlet 
(2008), encara que 
les nostres espores 
són un poc més me-
nudes. 

Figura 1. 
Crepidotus pallidus  
ACM215125 (Foto:  
Fran Cervera).
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Crepidotus subfulviceps (Murrill) Aime, Vila & P.-A. Moreau, 
Mycotaxon 110: 284 (2009)

= Tubaria decurrens (Peck) Murrill, N. Amer. Fl. (New York) 10(3): 159 (1917)
Figura 1 (macroscòpia), Figura 2 (microscòpia)

Píleu 1-1,6 x 0,4-0,7 cm, primer convex, umbilicat al centre i amb la vora en-
rotllada, finalment obert i un poc deprimit. Superfície mat, recoberta de fines 
escates lineals i de color ocre, més notòries al centre i que desapareixen cap a 
la vora, tot sobre un fons groc brut a groc ocre. Làmines espaiades, L = 17-20,  
l = 0-1(3), fortament decurrents, puntualment bifurcades, de color groc. Aresta 
finament serrulada als exemplars grans. Estípit 1,2-2 x 0,1-0,2 cm, cònic, més 
prim cap a la base, ple. Superfície llisa, blanc cotonosa cap a la base, de color 
groc, més ocre a la base sota el miceli blanc. Carn molt escassa, ferma de color 
groc, d’olor fúngica i sabor dolç un poc astringent i amarescent. 

Figura 1. Crepidotus subfulviceps ACM 216106 (Foto: Toni Conca).
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Espores llises, el·lipsoides, amig-
daliformes a cilíndriques, no dextri-
noides, de color groc clar al micros-
copi, amb 1 a 5 gútules, de (7,3)7,8-
9,1(10) x (4)4,4-4,9(5,3) µm, Me = 8,4 
x 4,6 µm, Q= (1,5)1,54-2(2,1), Qe = 
1,9. Basidis claviformes, tetraspòrics, 
rarament bispòrics, de 25-30 x 8 µm. 
Cistidis claviformes, algunes vegades 
amb la part superior colzada, de 16-
33 x 10-15 µm. Caulocistidis clavifor-
mes. Fíbules presents a tot el carpòfor.

VALÈNCIA, el Saler, Tallafocs de la Garrofera, UTM 30SYJ3059, 1 m, grega-
ris a la vora de la gespa mig descuidada, prop de Populus alba, 20/10/2016, leg. 
A. Conca, ACM 216017. 

Observacions: Encara que l’aspecte extern i l’hàbitat dels nostres exemplars 
concorda perfectament pel descrit per Rocabruna & Tabarés (2003) i Vila 
& al. (2007), les dades microscòpiques no encaixen, així nosaltres no hem ob-
servats espores finament puntejades (foto), ni cistidis amb la paret grossa i les 
nostres mesures esporals són manifestament menors. Es tracta d’una espècie 
americana que s’ha adaptat als hàbitats nitròfils de les terres baixes de les costes 
mediterrànies, localitzada inicialment a Catalunya per l’any 2000 (Rocabruna 
& Tabarés, op. cit.), àrea geogràfica on posteriorment s’han realitzat diferents 
recol·leccions. Inicialment fou anomenada per Rocabruna & Tabarés (op. cit.), 
Tubaria pallidospora Lge. A la revisió feta per Vila et al. (op. cit.), on examinen 
les mostres anteriors més altres de noves, també de Catalunya, l’assignaren a 
Tubaria decurrens (Peck) Murrill, i, més recentment, Aimé et al. (2009) en base 
a l’anàlisi filogenètic fet per l’estudi de l’ADN conclogueren que pertany al 
gènere Crepidotus.

Figura 2. Crepidotus subfulviceps  
x 100 (Foto: Toni Conca).
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Desarmillaria tabescens (Scop.) R.A. Koch & Aime, in Koch, Wilson, 
Séné, Henkel & Aime, BMC Evol. Biol. 17(33): 12 (2017)

= Armillaria tabescens (Scop.) Emel, Le Genre Armillaria (Strasbourg): 50 (1921)
Figura 1 (macroscòpia), Figura 2 (microscòpia)

Píleu d’hemisfèric a convex, posteriorment estès, i, fins i tot, un poc depri-
mit, umbonat, de 2 a 3 cm de diàmetre. Marge lleugerament excedent, un poc 
revolut. Cutícula mat, lleugerament 
higròfana, fibrosa a fibro-escatosa al 
centre, fibril·les de color marró fosc, 
marró ocre a rovell sobre un fons cre-
ma a ocre. Làmines espaiades, L = 
20-28, l = 1-3, decurrents, sinuoso-ar-

Figura 1. Desarmillaria tabescens. Carpòfors per damunt i per sota (Fotos: Toni Conca).
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quejades, bifurcades, puntualment anastomosades, de color crema a ocre rosat, 
que s’enfosqueix amb el temps. Aresta recta i concolor. Estípit, 4-6 x 0,3-0,5 cm, 
cilíndric, progressivament atenuat cap a la base, generalment sinuós, primer 
ple i després fistulós. Superfície fibril·losa, pruïnosa cap a l’àpex, fibril·les de 
color rovell sobre un fons crema que va enfosquint-se cap a la base que és ne-
grosa. Carn blanquinosa al píleu i la part superior de l’estípit, a la resta de gris 
a negrosa, d’olor suau, sabor dolç, amb un punt astringent. Esporada blanca.

Espores llises, d’el·lipsoides a amplament el·lipsoides, no amiloides, amb 
les següent dimensions (6,5)7-8,8(8,9) x 5-6,6(6,6) µm, Me = 7,8 x 5,7 µm Q = 
(1,2)1,23-1,5(1,6), Qe = 1,4. Basidis, cilíndrico-claviformes, tetraspòrics, i pun-
tualment bispòrics, de 29-38 x 6-7 µm. Cutícula formada per una tricoderma 
d’hifes septades, amb pigment parietal, de vegades zebrat amb un diàmetre 
d’uns 10 µm.

VALÈNCIA, el Saler, Mallada Llarga, UTM 30SYJ3059, 2 m, fasciculats so-
bre una soca tallada, en zona d’Eucaliptus i Acacia, 10/10/2009, leg. A. Conca & 
M. Micó, ACM215038.

Observacions: Les dimensions dels carpòfors, així com les espores, són signifi-
cativament menors que les descrites per Malençon & Bertault (1975) i Bon 
(1997) i, en menor grau, per Eyssartier & Roux (2011). L’hàbitat que assenya-
len la majoria d’autors és sobre diferents espècies del gènere Quercus: alzines, 
roures o sureres; en el nostre cas, ens sembla que estava sobre Eucaliptus, hà-
bitat que també assenyala Vidal (1988), encara que també podria ser sobre 
Myoporum, planta abundant a la zona, on ha estat citada per Malençon & 
Bertault (op. cit.).

Figura 2. Desarmillaria tabescens. Epicutis x 1000 3 i Espores x 1000 (Fotos: Toni Conca).
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Gloeophyllum trabeum (Pers.) Murrill,   
N. Amer. Fl. (New York) 9(2): 129 (1908)

Figura 1 (macroscòpia), Figura 2 (microscòpia)

Carpòfors semicirculars a rectangulars, de 4,5-9 x 3,2-4,5 cm, de convexos a 
plans, sèssils. Part superior estèril, zonada almenys a la vora, mat a finament 
tomentosa, solcada acanalada cap al marge, de color marró clar a tabac negre, 
marró negrós al centre, amb una banda més clara de color crema a ocre a la vora, 
que es taca de rovell amb la manipulació. Himeni tubular format per tubs sim-
ples de fins 0,3 cm de longitud de color crema ocre. Porus poligonals, 2 a 4 per 
mm, labirintiformes, de vegades es fusionen assolint certa disposició radial que 
recorda una estructura laminar, de color marró rovell. Vora de la part inferior es-
tèril sense tubs. Context estret de 0,2-0,5 cm, de color cafè amb llet o rovell, olor 
no detectat. El context esdevé negre amb KOH. Esporada blanca, no amiloide.

Espores llises, cilíndriques, no amiloides, de (7,4)7,9-10,4(11) x (3,4)3,7-
4,6(4,8) µm, Me = 9,5-4,1, Q = (1,9)1,93-2,4(2,7), Qe = 2,3. Trama dimítica amb 

Figura 1. Gloeophyllum trabeum (Foto: Toni Conca).
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hifes esquelètiques amb paret grossa i mar-
ró, de 3,5 a 5 µm de diàmetre i hifes genera-
trius de paret fina, ramificades, sinuoses, hi-
alines, fibulades de 2 a 2,5 µm de diàmetre. 

VALÈNCIA, el Saler, Muntanyar de la 
Mona, UTM 30SYJ2962, 1 m, solitari so-
bre un tronc de pi caigut, 25/11/2014, leg. 
A. Conca & M. Micó, ACM216126. Ibídem, 
gola de Pujol, UTM 30SYJ3059, 1 m, sobre 

un tronc de pi pelat i caigut, 25/11/2016, leg. A. Conca & M. Micó, ACM216066.

Observacions: G. sepiarium present a porus més grossos, 1 a 2 per mm, i l’hi-
menòfor clarament té estructura laminar, almenys en alguna de les seues parts; 
aquests trets ens ajuden a separar-la de G. trabeum amb els porus més menuts 
2-4/mm i sense estructura laminar (Julich, 1989; Bernicchia, 2005). Enca-
ra que sembla ser més típic d’arbres planifolis (Bernicchia, op. cit.) nosaltres 
l’hem trobat sobre troncs tombats de pi. 

Gymnopus quercophilus (Pouzar) Antonín & Noordel.,  
in Noordeloos & Antonín, Czech Mycol. 60(1): 25 (2008)

= Marasmius quercophilus Pouzar, Česká Mykol. 36(1): 1 (1982)
Figura 1 (macroscòpia)

Píleu 3 a 5 mm de diàmetre, d’hemisfèric a convex, posteriorment pla convex, 
de deprimit a feblement umbonat en la zona central. Marge inicialment invo-
lut, després recte, crenulat. Superfície de llisa a rugulosa en temps sec, higrò-
fana, estriada per transparència en temps humit, de color crema fosc a marró 
clar, amb el centre més fosc. Làmines espaiades, L = 9-14, l = 0 (1), adnates, 
arquejades a ventrudes, intervenades, de color blanquinós a crema clar. Aresta 
flocosa i més clara. Estípit 2-3 x 0,05-0,1 cm, filiforme, de color marró rogenc, 
blanquinós a l’àpex, esdevenint marró rogenc negrós amb el temps, pruïnós 
inicialment, després glabre. Carn molt escassa, blanquinosa sense olor ni sabor 
peculiars. Rizomorfs presents, prims i de color marró rogenc fosc.

Espores llises, el·lipsoides a oblongues, ovoel·líptiques, larmiformes, de 8-9 
x 4-5 µm. Basidis de cilíndrics a claviformes, amb 4 espores, de 21-28 x 6-8 µm. 

Figura 2. Espores x 1000  
(Foto: Toni Conca).
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Figura 1. Gymnopus quercophilus (Foto: Toni Conca).
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Queilocistidis de cilíndrics a claviformes amb l’àpex amb ramificacions sim-
ples, de tipus coral·loide, rarament compostes, de 21-36 x 5,5-9 µm. Cutícula 
amb elements cilíndrics ramificats, amb pigment parietal de color marró. Fíbu-
les presents en tot el carpòfor.

VALÈNCIA, el Saler, Gola de Pujol, UTM 30SYJ3059, 1 m, gregaris sobre 
fulles de murta (Myrtus communis), 11/02/2011, leg. J. Ormad, ACM211025. 
Ibídem, gregaris sobre fulles de Quercus coccifera, 2/12/2016, leg. J. Ormad, F. 
García & A. Conca, ACM216059.

Observacions: Bolet amplament distribuït per tota la nostra geografia sobre 
fulles de Quercus, també és freqüent al PN de la Devesa de l’Albufera. La ma-
croscòpia i microscòpia de les nostres col·lectes concorden perfectament en 
les descrites per Antonin & Noorderloos (2010). Els exemplars descrits per 
Folgado en la seua tesina de llicenciatura com Marasmius splachnoides Fr. cor-
responen, sense cap dubte, a aquesta espècie. 

Hemimycena angustispora (P.D. Orton) Singer,  
Sydowia 15(1-6): 62 (1962) [1961]

Figura 1 (macroscòpia)

Píleu de 3 a 5 mm de diàmetre, 
de cònic a aplanat. Superfície 
de color blanc pur i estriada per 
transparència, pruïnosa. Làmines 
escasses, ben formades, espaia-
des, L = 8-9, I = 1, decurrents, 
blanques i translúcides. Estípit 
de 5-8 x 0,5 mm, cilíndric, pruï-
nós, blanc translúcid. Carn escas-
sa amb olor i sabor inapreciables.

Espores llises, cilíndriques, 
generalment unigutulades, no 
amiloides, de 9-11 x 2-3 µm. Ba-
sidis claviformes, tetrapòrics, de 
23-26 x 6-7 µm. Cistidis himeni-
als no observats. Caulocistidis 
generalment setiformes, encara Figura 1. Hemimycena angustispora  

(Foto: Fernando García).
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que també de fusiformes i claviformes, de 24-77 x 4-7 µm. Trama laminar no 
dextrinoïde. 

VALÈNCIA, el Saler, Gola de Pujol, UTM 30SYJ3059, 1,5 m, 2 exemplars 
sobre restes vegetals, 2/11/2016, leg. F. de P. Martínez, J. Ormad, M. Micó & A. 
Conca, FMT004711MS.

Observacions: Apareix sobre branques i troncs en grups de pocs individus.

Hemimycena lactea (Pers.) Singer, Revue Mycol., Paris 3: 195 (1938)

Figura 1 (macroscòpia)

Píleu fins a 20 mm de diàmetre, primer campanulat i finalment més o menys 
aplanat. Marge lleugerament dentat. Cutícula totalment blanc llet, translúcida 
i estriada per transparència en temps humit. Làmines separades, ben forma-
des, L = 20, l = 1-2, de lliures a adnates, d’horitzontals a ventrudes, blanques. 

Figura 1. Hemimycena lactea (Foto: Toni Conca).
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Aresta ondulada la majoria de les vegades. Estípit de 10-25 x 0,5-1 mm, cilín-
dric, esvelt. Superfície llisa, excepte a la base on trobem pèls blancs del mateix 
color que tot l’estípit. Carn exigua amb olor i sabor inapreciables.

Espores el·lipsoides a cilíndriques amb àpex germinatiu significatiu, de 8-11 
x 3-4 µm. Basidis claviformes, bispòrics, de 20-22 x 3-8(9) µm. Cistidis nombro-
sos, langeniformes, capitats, de 21-30 x 5-6 µm. Trama laminar no dextrinoïde.

VALÈNCIA, el Saler, Tallafocs de la Garrofera, 30SYJ3059, 1 m, gregaris sota 
Pinus halepensis i Pistacia lentiscus, 5/11/2011, leg. F. de P. Martínez, F. García & 
A. Conca, FMT004711MS.

Observacions: Aquesta espècie forma autèntiques catifes de nombrosos exem-
plars sobre restes vegetals, ja bé fulles de pi, de Pistacia lentiscus, etc. 

Leucocoprinus cepistipes (Sowerby) Pat. [as ‘cepaestipes’],  
J. Bot., Paris 3: 336 (1889)

Figura 1 (macroscòpia)

Píleu 1,5-3 cm de diàmetre, inicialment ovoide, posteriorment cònic acampa-
nat més obert amb el temps, amb un umbó arrodonit i evident. Cutícula sen-
cera a la part central i desfeta en flocs cotonosos de disposició concèntrica a 
la resta, aquesta de color marró a ocre, més obscur a la part central sobre un 
fons de color blanquinós a crema, ocre quan s’asseca. La superfície es presen-
ta marcadament solcada-acanalada fins quasi la meitat sobretot als exemplars 
oberts. Làmines mitjanament atapeïdes, lliures, estretes, de blanquinoses a gro-
goses amb un reflex verdós en alguns exemplars. Aresta flocosa i blanquinosa. 
Estípit 3-4,5 x 0,2-0,3(0,5) cm, cilíndric, progressivament més ample cap a la 
base que es presenta claviforme. Superfície blanquinosa, un poc vellutada de 
blanquinosa a grogosa, ocre en assecar-se. Anell membranós, en forma d’em-
but, ample, ràpidament caduc, de color groc un poc verdós. Carn molt escassa, 
grogosa, d’olor suau, agradosa.

Espores d’ovoides a el·lipsoides, llises, amb paret grossa, dextrinoïdes amb 
el porus germinatiu i el tracte poral metacromàtic, de (8,5)9,2-11(11,7) x (5,8)6,3-
7,8(8) µm, Me = 10,3 x 7,1 µm, Q = (1,3)1,4-1,5(1,6), Qe = 1,4. Queilocistidis fu-
siformes a sublangeniformes amb l’àpex progressivament atenuat, de 30-50 x 
10-15 µm. Vel de tipus mixt formada per files d’elements cilíndrics, sinuosos, 
fusiformes de 80-100 x 5-10 µm i globosos a l’àpex, aquests darrers de fins 20 
µm de diàmetre, pigment parietal lis. 
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VALÈNCIA, el Saler, Tallafocs de la Rambla, UTM 30SYJ2962, 0 m, fascicu-
lats i terrícoles junt a una antiga travessa de tren estacada a terra, 15/10/2015, 
leg. A. Conca, J. Ormad, F. García & F. Cervera, ACM215051.

Observacions: L. cretaceus és una espècie semblant però sense tonalitats mar-
rons en les esquames del píleus i la superfície de l’estípit flocosa. Bon (1993) 
que cita la tesi doctoral de Gérault (Univ. Rennes, 1976) assenyala la presència 
d’amanitines en aquesta espècie, per la qual cosa ha de ser considerada una 
espècie altament tòxica, potencialment mortal. 

Leucocoprinus flos-sulphuris (Schnizl.) Cejp,  
Česká Mykol. 2(3): 78 (1948)

Figura 1 (macroscòpia)

VALÈNCIA, el Saler, Tallafocs de la Garrofera, les Gavines, UTM 30SYJ3059,  
1 m, gregaris a la vora del pinar, prop de jardí, sobre restes de poda, 15/10/2015, 
leg. A. Conca & F. Cervera, ACM 215049. 

Figura 1. Leucocoprinus cepistipes (Foto: Toni Conca).
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Observacions: Per les coloracions groc viu de totes les parts del carpòfor, els 
elements del vel allargats i les dimensions esporals entre 8-10(11) x 5-7 µm pen-
sem que es tracta de l’espècie que proposem, encara que el porus germinatiu 
esporal és poc evident a les escasses espores observades. L. straminellus també 
és groc però presenta unes espores sense porus germinatiu i menors de 8 µm 
de longitud (Bon, 1993; Vellinga, 2001).

Mycena vitilis (Fr.) Quél. 
Mém. Soc. Émul. Montbéliard, Sér. 2 5: 106 (1872)

Figura 1 (macroscòpia)

Píleu de 5 a 15 mm de diàmetre, campanulat. Superfície higròfana, estriada per 
transparència en temps humit, de color marró obscur, més clar cap a la vora i 

Figura 1. Leucocoprinus flos-sulphuris (Foto: Fran Cervera).
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més obscur al centre fins a ser quasi negre. Làmines mitjanament atapeïdes, L = 
15-18, I = 1-2, ascendents, adnates, ventrudes, blanques amb l’aresta del mateix 
color. Estípit de 0,5-1,5 x 30-90 (100) mm, llarg, fràgil, cilíndric, corbat en alguns 
exemplars més vells, superfície pruïnosa a la part inferior, de color blanc gris. 
Carn exigua d’olor inapreciable.

Espores llises, el·lipsoides, amiloides de 5-7 x 9-12 µm. Basidis claviformes, 
amb llargs esterigmes, tetraspòrics, de 25-40 x 9-12 µm. Queilocistidis subfu-
siformes a claviformes amb ramificacions llargues i irregulars, de 6-15 x 15-20 
µm. Pleurocistidis no observats.

VALÈNCIA, el Saler, Gola de Pujol, UTM 30SYJ3059, 1,5 m, gregàries entre 
la molsa i restes vegetals, 2/11/2016, leg.F de P. Martínez, J. Ormad, M. Micó & 
A. Conca, FMT2016002.

Observacions: Freqüent en restes vegetals, en nombrosos exemplars, especial-
ment sota Pinus halepensis.

Figura 1. Mycena vitilis (Foto: Toni Conca).
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Myxarium nucleatum Wallr., Fl. crypt. Germ.  
(Norimbergae) 2: 260 (1833)

Figura 1 (macroscòpia), Figura 2 (microscòpia)

Fructificacions resupinades, globoses a aplanades amb aspecte cerebriforme, 
de contorn arrodonit a rectangular, fins 1 x 0,4 cm; en temps humit presenten 
un color blanquinós. La superfície és llisa. La carn, de consistència gelatinosa, 
és hialina amb una sèrie de concrecions o grànuls de color blanc irregularment 
distribuïts. Quan el temps s’asseca tot el basidioma esdevé una crosta de color 
marró clar. Sense olor ni sabor reconeguts.

Espores cilíndriques, lleugerament al·lantoides, hialines, llises, de (11,1)11,4-
13(13,6) x (4)4,5-5,1(5,6) µm, Me = 12 x 4,8 µm, Q = (2,1)2,3-2,8(3,2), Qe = 2,5. 
Basidis globosos a claviformes, septats longitudinalment, amb 2 a 3 septes amb 
mesures del conjunt de 11-13 x 7-9 µm, esterigmes llargs de 18-31 µm. Trama 
formada per hifes septades i fibulades de 1 a 2 µm de diàmetre. 

VALÈNCIA, el Saler, Mallada llarga, UTM 30SYJ2962, 0 m, resupinat sobre 
fusta d’Acacia cf. longifolia, 23/12/2014, leg.A. Conca, J. Ormad & F. García, 
ACM 214130.

Observacions: Seguint a Gerhardt (2000) hem optat per aquesta espècie front 
a Exidia thuretiana ja que aquesta presenta les espores majors i manca de granu-
lacions en la trama. 

Figura 1. Myxarium nucleatum (Foto: Toni Conca).

Figura 2. Espores x 1000 
(Foto: Toni Conca).
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Neolentinus lepideus (Fr.) Redhead & Ginns,  
Trans. Mycol. Soc. Japan 26(3): 357 (1985)

= Lentinus lepideus (Fr.) Fr., Epicr. syst. mycol. (Upsaliae): 390 (1838) [1836-1838]
Figura 1 (macroscòpia), Figura 2 (microscòpia)

Píleu de 6 cm de diàmetre, pla 
convex, no umbonat, amb la 
vora excedent, un poc apen-
diculada. Superfície recoberta 
de fines escates poligonals a 
subtriangulars adpreses, de 
color bru clar a xocolata sobre 
un fons blanc lluent, que pre-
senta a les zones comprimides 
tonalitats crema groguenques. 
Làmines lleugerament atapeï-
des (8-10/cm), l = 1-3, llarga-
ment decurrents, arquejades, 
de color blanc brut a crema 
clar, amb l’aresta finament ir-
regular i concolor. Estípit de 
13,5 x 1,1 cm, lleugerament 
excèntric, cilíndric, atenuat a 
radicant a la base, ple. Super-
fície coriàcia, escatosa excepte 
a la base que es presenta llisa; 
escates regirades cap amunt a 
l’extrem, de color marró cas-
tanya a torrat, sobre un fons 
blanc a crema. Carn molla al 
píleus, corticada a l’estípit, 
coriàcia a l’exterior i més bla-
neta interiorment, blanquino-
sa excepte a la base que és crema a groguenca. Olor balsàmica, sabor dolç, un 
poc amarescent al final. 

Espores llises, cilíndriques a subfusiformes, de vegades a una lleugera depres-
sió suprapendicular, no amiloides de (9,5)10,1-14,5(15,6) x (3,1)3,2-4,1(4,5) µm, 

Figura 2. Neolentinus lepideus. Cutícula,  
làmines i estípit (Fotos: Toni Conca).
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Me = 12,4 x 3,7 µm, Q = (2,7)2,8-3,7(4,4) 
Qe = 3,3. Basidis cilíndrico-claviformes, 
tetraspòrics, encara que també bispòrics 
i monospòrics, fibulats a la base, de 27-
32 x 5-8 µm. Cistidis filiformes, atenuats 
a l’àpex o claviformes de 33-35 x 3-4 µm. 
Trama amb hifes esquelètiques de paret 
grossa i 3-4 µm de diàmetre; hifes gene-
ratrius de paret prima, fíbules presents. 
Cutícula formada per una cutis amb hifes 

de 4-6 µm de diàmetre, amb pigment parietal i incrustant.
VALÈNCIA, el Saler, Muntanyar de la Mona, UTM 30SYJ2962, 1 m, solitari 

sobre un tronc de pi caigut, 18/11/2016, leg. A. Conca & M. Micó, ACM216040.

Omphalotus olearius (DC.) Singer, Pap. Mich.  
Acad. Sci. 32: 133 (1948) [1946]

VALÈNCIA, el Saler, Tallafocs de la Garrofera, 30SYJ3059, 1 m, tallats a terra 
en pinar de Pinus halepensis & P. pinea, amb Ceratonia síliqua, Rhamnus alaternus, 
Yucca aloifolia..., 2/11/2016, leg. A. Conca & M. Micó, ACM 216030. 

Observacions: Els exemplars trobats estaven en terra, amb el peu tallat, i, encara 
que vàrem observar la vegetació de les rodalies, no poguérem localitzar sobre 
quin substrat exacte estaven. Les seues característiques macroscòpiques no pre-
sentaven cap dubte sobre la seua determinació, bolet d’olivera (Omphalotus ole-
arius), espècie reconeguda com a tòxica per la tradició micològica valenciana. R. 
Aparici té diferents localitzacions d’aquesta espècie al llarg de tota la Devesa.

Phloeomana speirea (Fr.) Redhead, Index Fungorum 15: 2 (2013)

= Mycena speirea (Fr.) Gillet, Hyménomycètes (Alençon): 428 (1876) [1878] 
Figura 1 (macroscòpia)

Píleus de 5 a 8 mm de diàmetre, primer esfèric, posteriorment convex i, final-
ment estès, acanalat en 2/3 part de la superfície, de color blanc ocre més fosc al 

Figura 2. Neolentinus lepideus.  
Espores x 1000 (Foto: Toni Conca).
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centre fins arribar a marró. Làmines espaiades, L = 10-12, I = 1-3, rectes d’adna-
tes a un poc decurrents, de color blanc a crema, aresta més clara blanca. Estípit 
de 20-50 x 0,2-0,4 mm, llarg i fràgil, cilíndric, blanc amb certes tonalitat d’ocre 
més fosc a la base, no translúcid. Carn exigua, inapreciable amb olor difícil 
d’apreciar, però tal vegada un suau olor fúngic o de restes vegetals, d’humitat.

Espores llises, el·líptiques, amb clara gútula, de 6-7 x 4-6 µm. Basidis cla-
viformes, bispòrics, de 16-20 x 4-6 µm. Queilocistidis ramificats, amb llargues 
prolongacions ben marcades, de 25-30 x 3-9 µm. Pleurocistidis no observats.

VALÈNCIA, el Saler, Gola de Pujol, UTM 30SYJ3059, 1 m, 2 exemplars sobre 
branques indeterminades, 29/12/2016, leg. F. de P. Martínez, J. Ormad & A. 
Conca, FMT301600012S.

Observacions: Espècie rara que sempre hem localitzat agrupada a parelles o en 
grup de tres sobre restes vegetals.

Figura 1. Phloeomana speirea (Foto: Francesc Martínez).



BUTLLETÍ SOCIETAT MICOLÒGICA VALENCIANA 22 ~ 201742

Ramariopsis sp.

Figura 1 (macroscòpia), Figura 2 (microscòpia)

Fructificacions de fins 4 cm de llargada, filiformes, erectes, cilíndriques i úni-
cament ramificades a l’àpex. La tija és cilíndrica, torsionada des la meitat, amb 
solcs longitudinals arrodonits cap a l’extrem superior, al final d’aquesta apa-
reixen 4 a 8 ramificacions erectes, en U en un dels exemplars i en V a l’altre, 
aquestes assoleixen uns 2 mm de longitud. Superfície blanca i cotonosa a la 
base, a la resta de color crema amb tonalitats rosa o gris i pruïnosa.

Espores arrodonides, d’esfèriques a subgloboses, amb espines còniques de 
fins 0,7 µm d’alçària, apícula de 0,8-1 µm de longitud, paret grossa, amb una 
gran gútula central, de (3,8)4,1-4,9(5,2) x (3,6)3,9-4,7(5,1) µm, Me = 4,6 x 4,2 µm, 
Q = 1-1,18(2), Qe = 1,1. Basidis cilíndrics claviformes, amb 2, 3 o 4 esterigmes, 
fibulats a la base, de 20-30 x 5-7 µm. Hifes de la trama cilíndriques, fibulades, 
de 3 a 5 µm de diàmetre.

VALÈNCIA, el Saler, Gola de Pujol, UTM 30SYJ3059, 1,5 m, 2 exemplars 
sobre restes fulles i fruits de garrofera (Ceratonia síliqua), 23/12/2014, leg. J. 
Ormad, M. Micó & A. Conca, ACM214131.

Figura 1. Ramariopsis (Foto: Toni Conca).
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Observacions: Des d’un punt de vista microscòpic, per la presència d’espores 
subgloboses, proveïdes d’espines còniques i amb unes dimensions entre 4-5 x 
3,8-5 µm; els nostres exemplars, d’acord amb les dades de Julich (1989) i Gar-
cía-Sandoval et al. (2005), s’aproximarien a Ramariopsis kunzei (Fr.) Donk, 
però els trets macroscòpics, amb carpòfors curtament pedunculats i profusa-
ment ramificats com venen il·lustrats en Rocabruna (2001), ens fan pensar que 
no es tracta d’aquesta espècie. Una altra possibilitat que hem barallat ha estat 
Ramariopsis tenuiramosa Corner, en aquest cas ocorre el contrari, les mesures es-
porals de la nostra recol·lecta són majors que les proposades per Julich (op. cit.). 
Cal assenyalar que les nostres mostres estaven perfectament madures, per la 
qual cosa pensem que es tracta d’exemplars amb un desenvolupament rar o 
d’una nova espècie. Esperem a noves recol·lectes per resoldre aquest enigma.

Russula delica Fr. 
Epicr. syst. mycol. (Upsaliae): 350 (1838) [1836-1838]

Figura 1 (macroscòpia)

Píleus de 8-16 cm de diàmetre, primer convex, ràpidament deprimit, per acabar 
amplament infundibuliforme amb el contorn més o menys ondulat i, amb el 
centre de la depressió, pla. La vora que inicialment es presenta molt enrotllada 
passa a poc enrotllada i, fins i tot, recta als exemplars més grossos. Superfície 
recoberta de restes d’arena i substrat, blanca però tacada de gris a marró clar. 
Làmines poc atapeïdes, 4 a 8/cm a 1 cm de la vora, amb nombroses lamèl·lu-
les, decurrents, arquejades, amples, de fins a 0,7 cm de gruix, blanquinoses, es 

Figura 2. Espores x 1000 i himeni x 1000 (Fotos: Toni Conca).
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taquen de color rovell amb el temps i la manipulació. Aresta sencera i concolor, 
també tacada de rovell. Estípit de 4-6 x 3-4 cm, curt, rabassut, ple i massís. Su-
perfície blanca, pruïnosa, amb tendència a tacar-se de color rovell. Carn blan-
ca, ferma, densa, almenys als exemplars no atacats pels cucs, d’olor afruitada 
inicialment, desagradable, de peix als exemplars vells, sabor dolç amb un punt 
picant al final. Esporada blanquinosa, Ib d’acord amb el codi de Romagnesi. La 
carn amb la tintura de guaiacol reacciona ràpidament i intensament a blau-ver-
dós fosc i amb el sulfat de ferro esdevé rosa ataronjada.

Espores de subgloboses a amplament el·lipsoides, obovoides, amb berru-
gues còniques a piramidals de 0,6-0,8 µm d’alçada, catenulades, interconnec-
tades entre si formant un reticle molt incomplet; placa suprapendicular ami-
loide, de (7,5)7,7-8,8(9,2) x (6,1)6,2-7(7,5) µm, Me = 8,3 x 6,7 µm, Q = (1,1)1,13-
1,3(1,4), Qe = 1,4. Basidis claviformes, tetraspòrics de 40-55 x 9-10 µm. Cistidis 
himenials cilíndrics a fusiformes, acuminats a l’àpex, negres amb sulfovainilla, 

Figura 1. Russula Delica (Foto: Toni Conca).
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de 60-80 x 5-7 µm. Cutícula formada per un entramat de pèls cilíndrics, prims 
(2-3,5 µm) amb escassos dermatocistidis cilíndrics, grisencs amb sulfovainilla.

VALÈNCIA, el Saler, Tallafocs de la Garrofera, UTM 30SYJ359, 1 m, gregaris 
sota Pinus halepensis i Pinus pinea, sobre sòl sorrenc calcari, encara que també 
sobre l’asfalt, 16/10/2015, leg. A. Conca, J. Ormad & M. Micó, ACM215065.

Observacions: Russula chloroides és una espècie molt semblant amb la qual pot 
compartir ecologia, se separa de R. delica per tenir les làmines més atapeïdes, 
fins a 14 en 1 cm, més curtes, el píleus en forma d’embut regular amb el fons 
més agut (Romagnesi, 1985; Sarnari, 1998 i Monedero, 2011) i la presència 
d’un reflex glauc en la zona d’inserció de les làmines a l’estípit, no sempre fàcil 
de distingir (Monedero, op. cit.). A nivell microscòpic R. chloroides presenta les 
espines molt més altes (fins 1,6 µm) i el nombre de interconnexions és molt 
escàs (Romagnesi, Sarnari i Monedero, op. cit.).

Scleroderma verrucosum (Bull.)   
Pers., Syn. meth. fung. (Göttingen) 1: 154 (1801)

Figura 1 (macroscòpia), Figura 2 (microscòpia)

Fructificacions globoses de 3-5 cm de diàmetre que presenten a la base un 
pseudoestípit hipogeu format per nombrosos rizoides units de color groc. Peridi 

Figura 1. 
Scleroderma  
verrucosum  
(Foto: Toni Conca).
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coriaci, però fràgil, d’1 mm de gruix i grogós. 
Superfície quartejada en diminuts fragments 
de color ocre violaci sobre un fons groc. Gle-
ba polsosa, de color negre violaci, que després 
esdevé marró fosc. Olor peculiar i característi-
ca, desagradable. L’alliberament de les espores 
ocorre per fragmentació en lacínies triangulars 
irregulars de la part superior.

Espores globoses, recobertes d’espines còniques de fins a 1,5 µm de longitud i 
entrecreudes entre elles, de color marró al microscopi; amb dimensions (7,7) 8,9-
11,7(12,2) x (7,2)8,6-11,4(11,6) µm, Me = 10,5 x 10 µm, Q = 1-1,1. Qe = 1,1.

VALÈNCIA, el Saler, Muntanyar de la Mona, UTM 30SYJ2962, 1 m, solitària 
en una clariana entre Pinus pinea, Quercus coccifera, Pistacia lentiscus..., substrat 
arenós, 6/11/2015, leg. A. Conca & J. Ormad, ACM 215111.

Observacions: Es tracta d’una espècie tòxica que ha estat confosa amb les tur-
mes (Rhizopogon sp). La seua ingestió provoca una síndrome gastrointestinal 
amb vòmits, diarrees i mal de ventre. Encara que és una espècie molt freqüent 
als pinars i carrascars de les muntanyes valencianes, a la Devesa és molt rara, 
únicament tenim constància d’aquesta troballa.

Tricholoma concolor (Delile) P.-A. Moreau, Bellanger & Courtec., 
in Moreau, Hériveau, Bourgade, Bellanger, Courtecuisse, Fons & Rapior, 
Cryptog. Mycol. 32(3): 270 (2011)

D’acord amb els treballs recents de Moreau et al. (2011), T. psammopus sembla 
ser una espècie exclusiva de Larix; les col·leccions mediterrànies sota pins atri-
buïdes a ella, realment corresponen a Tricholoma concolor.

Tricholoma gausapatum (Fr.)   
Quél., Mém. Soc. Émul. Montbéliard, Sér. 2 5: 211 (1872)

Figura 1 (macroscòpia)

VALÈNCIA, el Saler, antic càmping, UTM 30SYJ3061, 2 m, gregaris sota Pinus 
halepensis & Pinus pinea, 7/01/2015, leg. J. Ormad, ACM216099.

Figura 2. Espores x 1000  
(Foto: Toni Conca).
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Observacions: D’acord amb Riva (1988, 2003), els nostres exemplars presen-
taven les característiques peculiars que la separen d’altres espècies d’aquest 
grup, aquestes són: cutícula del píleu quasi negra als exemplars joves, fibrosa 
feltrada, amb flocs de fibril·les que retenen la rosada matinera, clarament exce-
dent a la vora. Làmines espaiades, fortament emarginades i amb un reflex gris 
presents des del primer moment. Estípit blanc o amb reflexes gris i amb restes 
de vel cortiniforme.

Tricholoma scalpturatum (Fr.) Quél., Mém. Soc. Émul.  
Montbéliard, Sér. 2 5: 232 (1872)

Figura 1 (macroscòpia)

VALÈNCIA, el Saler, pla de la Sanxa, UTM 30SYJ3061, 2 m, 3 exemplars gre-
garis en un clot amb Pinus halepensis, Quercus coccifera & Pistacia lentiscus, 
7/01/2015, leg. A. Conca & F. de P. Martínez, ACM216112.

Figura 1. Tricholoma gausapatum (Foto: Toni Conca).
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Observacions: Els trets diferencials d’aquesta espècie són a nivell macroscòpic: 
l’engroguiment relativament ràpid de làmines i carn, l’olor de farina i la cutícu-
la de color gris a marró clar amb escates de disposició més o menys concèntrica 
(Riva, op. cit., 2003; Christensen & Heilmann-Clausen, 2013). En les mostres 
recol·lectades l’engroguiment de la carn fou prou tardà, quasi en assecar-les, 
aquest fet ens va fer pensar en Tricholoma argyraceum, per a Bon (1991) una va-
rietat de T. scalpturatum, però per Christensen & Heilmann-Clausen (op. cit.) 
és una espècie amb entitat pròpia separable per les espores més estretes amb 
un quoficient esporal major i la presència d’un umbó cònic; l’absència d’aquest 
i les espores amb Q mitjana d’1,5 ens portaren de nou al taxó proposat.

CONCLUSIONS

En aquest article s’incorporen 29 noves espècies al catàleg de basidiomicets del 
Saler, dels quals 14 són novetats per la microbiota valenciana. Per l’elaboració 

Figura 1. Tricholoma scalpturatum (Foto: Toni Conca).
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de la relació de basidiomicets hem fet una revisió de totes les cites anteriors. En 
un primer terme hem actualitzat la nomenclatura, en algunes ocasions canviada 
per l’aplicació de tècniques d’anàlisi molecular i, en altres, per estudis de revisió 
d’alguns gèneres. Els canvis realitzats s’exposen a continuació en dos columnes.

NOMENCLATURA ANTERIOR NOM ACTUAL

Agrocybe cylindracea (DC.) Maire Cyclocybe aegerita (V. Brig.) Vizzini

Amanita baccata (Fr.) Gill. var gracilior  
(Bas & Honrubia) Aparici & Mahiques

Amanita gracilior Bas & Honrubia

Amanita ovoidea (Bull.: Fr.) Quél. var 
proxima Dumée

Amanita proxima Dumée

Gyrophragmium dunali (Fr.) Zeller
Agaricus aridicola Geml, Geiser & Royse ex  
Mateos, J. Morales, J.A. Muñoz, Rey & C. Tovar

Inonotus tamaricis (Pat.) Maire Inocutis tamaricis (Pat.) Fiasson & Niemelä

Marasmius corbariensis (Roum.) Singer
Cryptomarasmius corbariensis (Roum.) T.S. 
Jenkinson & Desjardin

Phellinus pini (Brot.) Bondartsev & Singer Porodaedalea pini (Brot.) Murrill

Pluteus olivaceus P.D. Orton Pluteus cinereofuscus J.E. Lange

Polyporus meridionalis (A. David) H. Jahn
Cerioporus meridionalis (A. David)  
Zmitr. & Kovalenko

Psathyrella conopilus (Fr.) A. Pearson & 
Dennis

Parasola conopilus (Fr.) Örstadius & E. Larss

Psathyrella melanthina (Fr.) Kits van Wav. Coprinopsis melanthina (Fr.) Örstadius & E. Larss

Setchelliogaster reophyllus (Bertault & 
Malençon) G. Moreno & Kreisel

Setchelliogaster tenuipes (Setch.) Pouzar

Rhodocybe fallax (Quél.) Singer
Clitocella fallax (Quél.) Kluting, T.J.  
Baroni & Bergemann

Rhodocybe gemina (Paulet) Kuyper  
& Noordel

Clitopilus geminus (Paulet) Noordel. & Co-David,

Tricholoma cossonianum Maire
Tricholosporum cossonianum (Maire) P.-A.  
Moreau & Contu

Tricholoma goniospermum Bres.
Tricholosporum goniospermum (Bres.)  
Guzmán ex T.J. Baroni

Tricholoma psammopus (Kalchbr.) Quél. 
Tricholoma concolor (Delile) P.-A.  
Moreau, Bellanger & Courtec.

Tyromycessubcaesius David Postia subcaesia (A. David) Jülich
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Hem eliminat del catàleg les següents espècies citades per Malençon & 
Bertault (1971), Hygrocybe punicea (Fr.) P. Kumm., Polyporus arcularius (Batsch) 
Fr. i Russula heterophylla (Fr.) Fr., ja que la seua ecologia és força diferent a la de 
la Devesa i, possiblement, hagen estat confoses amb Hygrocybe conicoides (P.D. 
Orton) P.D. Orton & Watling, Cerioporus meridionalis (A. David) Zmitr. & Ko-
valenko i Russula pseudoaeruginea (Romagn.) Kuyper & Vuure respectivament. 

També s’ha llevat Polyporus brumalis Pers.: Fr. que cita Folgado (1983, inè-
dit) que és, en realitat, Cerioporus meridionalis (A. David) Zmitr. & Kovalenko, ja 
que les mesures del basidioma i de les espores estan més d’acord amb aquesta 
espècie que amb la proposada. Les dades de Folgado són: Basidioma d’1 cm 
de diàmetre, cutícula zonada, estípit 2,3 x 0,1-0,2 cm i espores de 6,5-7,5 x 4-4,5 
µm. Les dades de Bernicchia (op. cit.) per Polyporus brumalis són basidioma 
de 6 a 8 cm de diàmetre, azonat, estípit de 4-5 x 0,2-0, 6 cm i espores de 5,5-7 x 
2-2,5 µm. També de la mateixa font s’ha eliminat Mycena pelianthina (Fr.) Quél. 
espècie típica de les fagedes i confosa amb Mycena pura, per cert, no tan abun-
dant a la Devesa.

Parra (2008, 2013) en la seua monografia sobre el gènere Agaricus revisa 
part dels agàrics que serviren per l’elaboració del treball d’Aparici & Mahi-
ques (1996a) sobre el mateix gènere a la Devesa. Les conclusions que aporta 
són les següents:

- Agaricus pequenii (Boudier) Konrad & Maublanc del Saler és, en realitat, 
Agaricus devoniensis.

- Agaricus praeclaresquamosus Feeman var. macrosporus Aparici & Mahiques 
i Agaricus xanthodermus var. macrosporus Aparici & Mahiques són sinò-
nims dubtosos d’Agaricus moelleri o A. xanthodermus.

- Agaricus pseudocretaceus Bon d’el Saler considera que és sinònim d’Agari-
cus xanthodermus.

- El material descrit com Agaricus volvatus (Pearson) Heinemann és, en rea-
litat, A. devoniensis.

- Sinominitza les dues varietats d’A. sylvaticus dintre l’espècie tipus.

A la relació següent s’assenyalen amb negreta les noves aportacions a la 
micobiota del parc, l’asterisc indica que són novetats per al País Valencià. Des-
prés de les revisions abans esmentades el nombre total de basidiomicets del 
parc és de 222 taxons.
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RELACIÓ ACTUAL DELS BASIDIOMICETS PRESENTS  

AL PN DE LA DEVESA DE L’ALBUFERA 

Agaricus aridicola Geml, Geiser & Royse
Agaricus devonensis P.D. Orton
Agaricus benesii (Pilát) Pilát
Agaricus bisporus (J.E. Lange) Pilát
Agaricus bitorquis (Quél.) Sacc.
*Agaricus cupressicola Bon & Grilli
Agaricuss pissicaulis Moell.
Agaricus gennadii (Chatim & Bouder) P.D. Orton
Agaricus iodosmus Heineman
Agaricus litoralis (Wakef. & A. Pearson) Pilát
Agaricus luteomaculatus F.H. Møller
Agaricus moelleri Wasser
Agaricus pseudopratensis Bohus
Agaricus sylvaticus Schaeffer.
Agaricus xanthodermus Genev. 
Amanita gracilior Bas & Honrubia
Amanita ovoidea (Bull.) Link 
Amanita pròxima Dumée.
Armillaria mellea (Vahl) P. Kumm.
Arrhenia rickenii (Hora) Watling
Arrhenia spathulata (Fr.) Redhead
Astraeus hygrometricus (Pers.) Morgan
Bolbitius titubans (Bull.) Fr. var. titubans
Byssomerulius corium (Pers.) Parmasto
*Callistosporium olivascens var. aerinum (Quél.) Bon
Calocybe hypoxantha var. occidentalis Bon
*Calocybella pudica (Bon & Contu) Vizzini, Consiglio & Setti
Campanella caesia Romagn.
Cerioporus meridionalis (A. David) Zmitr. & Kovalenko
Chamaemyces fracidus (Fr.) Donk
*Chroogomphus mediterraneus (Finschow) Vila, Pérez-De-Greg. & G. Mir
Cyclocybe aegerita (V. Brig.) Vizzini
Clathrus ruber P. Micheli ex Pers.
Clavulina cristata (Holmsk.) J. Schröt.
Clitocella fallax (Quél.) Kluting, T.J. Baroni & Bergemann
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Clitocella popinalis (Fr.) Kluting, T.J. Baroni & Bergemann
Clitocybe dealbata (Sow.: Fr.) Kummer
Clitocybe gibba (Pers.) P. Kumm. 
Clitocybe metachroa (Fr.) P. Kumm.
Clitocybe odora (Bull.) P. Kumm.
Clitocybe rivulosa (Pers.) P. Kumm. 
Clitocybe squamulosa (Pers.) Fr.
Clitocybe cf. tenuissima Romagn.
Clitopilus geminus (Paulet) Noordel. & Co-David
Clitopilus hobsonii (Berk. & Broome) P.D. Orton
Coleosporium inulare Rabenh.
Collybia cirrhata (Schumach.) Quél.
Collybia dryophila (Bull.: Fr.) Kummer
Coniophora arida (Fr.) P. Karst.
Coniophora olivacea (Fr.) P. Karst.
Conocybe apala (Fr.) Arnolds
Conocybe dunensis T.J. Wallace
Conocybe rickenii (Jul. Schäff.) Kühner
*Conocybe rugosa (Peck) Watling
Coprinellus disseminatus (Pers.) J.E. Lange
Coprinellus domesticus (Bolton) Vilgalys, Hopple & Jacq. Johnson
Coprinellus ellisii (P.D. Orton) Redhead, Vilgalys, Moncalvo, Johnson &Hopple
Coprinellus micaceus (Bull.) Vilgalys, Hopple & Jacq. Johnson
*Coprinellus radians (Fr.) Vilgalys, Hopple & Jacq. Johnson
Coprinopsis melanthina (Fr.) Örstadius & E. Larss
Coprinus comatus (O.F. Müll.) Pers.
Coriolopsis gallica (Fr.) Ryvarden
Crepidotus cesatii var. cesatii (Rabenh.) Sacc.
*Crepidotus pallidus (Berk. & Broome) Knudsen
*Crepidotus subfulviceps (Murrill) Aime, Vila & P.-A. Moreau
Crepidotus variabilis (Pers.: Fr.) Kummer
Crinipellis scabella (Alb. & Schwein.) Murrill
Cryptomarasmius corbariensis (Roum.) T.S. Jenkinson & Desjardin
Cuphophyllus virgineus (Wulfen) Kovalenko
Cyathus olla (Batsch) Pers.
Dacrymyces stillatus Nees.: Fr.
Deconica coprophila (Bull.) Fr.
*Desarmillaria tabescens (Scop.) R.A. Koch & Aime
Echinoderma carinii (Bres.) Bon
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Entoloma phaeocyathus Noordel.
Entoloma serrulatum (Pers.) Hesler 
Entoloma undatum (Fr.) M.M. Moser
Entoloma undulatosporum Arnolds & Noordeol. 
Flammulaster carpophilus (Fr.) Earle ex Vellinga var. carpophilus
Galerina badipes (Pers.) Kühner
Galerina graminea (Velen.) Kühner
Galerina marginata (Batsch) Kühner
Geastrum saccatum Fr.
Gloeophyllum abietinum (Bull.) P. Karst.
Gloeophyllum trabeum (Pers.) Murrill
Gymnopiluspenetrans (Fr.) Murrill
Gymnopilus spectabilis (Fr.) Singer
Gymnopus quercophilus (Pouzar) Antonín & Noordel
Hebeloma laterinum (Batsch) Vesterh. 
*Hemimycena angustispora (P.D. Orton) Singer
Hemimycena cephaloctricha (Joss. ex Redhead) Singer
Hemimycena lactea (Pers.) Singer
Heningsomyces púber (Romell ex W.B. Cooke) D.A. Reid
Hohenbuehelia mastrucata (Fr.) Singer
Hohenbuehelia petaloides (Bull.) Schulzer
Hygrocybe acutoconica (Clem.) Singer
Hygrocybe cònica (Scop.) P. Kumm
Hygrocybeconicoides (P.D. Orton) P.D. Orton &Watling
Hysterangium inflatum Rodway
Inocutis tamaricis (Pat.) Fiasson & Niemelä
Inocybe amethystina Kuyper
Inocybe abjecta P. Karst.
Inocybe arenícola (R. Heim) Bon
Inocybe cf. subnudipes Kühner
Inocybe dulcamara (Alb. & Schwein.) P. Kumm. 
Inocybe dunensis P.D. Orton
Inocybe godeyii Gillet
Inocybe heimii Bon
Inocybe lacera (Fr.) P. Kumm. 
Inocybe phaeoleuca Kühner
Inocybe rimosa (Bull.) P. Kumm. (=Inocybe fastigiata (Schaeff.) Quél.)
Inocybe rufuloides Bon
Inocybe splendens var. splendens R. Heim
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Lachnella alboviolascens (Alb. & Schwein.) Fr.
Lactarius deliciosus (L.) Gray
Lactarius sanguifluus (Paulet) Fr.
Lactarius sanguifluus var. violaceus (Barla) Basso
Laetiporus sulphureus (Bull.) Murrill
Lepiota arenícola Menier
Lepiota brunneoincarnata Chodat & C. Martín
Lepiota griseovirens Maire
Lepiota lilacea Bres.
Lepiota subincarnata J.E. Lange
Lepiota subvolvata Malençon & Bertault
Lepista nuda (Bull.) Cooke
Lepista sordida var. sordida (Schumach.) Singer
Leucoagaricus cinerascens (Quél.) Bon & Boiffard
Leucoagaricus griseodiscus (Bon) Bon & Migliozzi
Leucoagaricus leucothites (Vitt.) Wasser
Leucoagaricus littoralis (Menier) Bon & Boiffard
Leucoagaricus sublittoralis (Kühner ex Hora) Singer
Leucoagaricus subolivaceus Migliozzi & Perrone
Leucoagaricus volvatus Bon & Caballero
*Leucocoprinus cepistipes (Sowerby) Pat
*Leucocoprinus flos-sulphuris (Schnizl.) Cejp
Leucocoprinus ianthinus (Sacc.) P. Mohr
Leucocoprinus pilatianus (Demoulin) Bon & Boiffard var. erubescens Babós
Limacella furnacea (Letell.) E.-J. Gilbert
Limacella illinita (Fr.) Maire
Marasmiellus mesosporus Singer
Maramiellus trabutti (Maire) Singer
Marasmius anomalus Peck. 
Marasmius epiphyllus (Pers.) Fr.
Marasmius wynneae f. carpathicus (Kalchbr.) Antonin
Melanoleuca pseudoluscina Bon
Montagnea arenaria (DC.) Zeller
Mycena abramsii (Murrill) Murrill
Mycena adscendens Maas Geest.
Mycena amicta (Fr.) Quél.
Mycena bresadolana Robich & Neville
Mycena capillaripes Peck
Mycena galericulata (Scop.) Gray
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Mycena leptocephala (Pers.) Gillet
Mycena polyadelpha (Lasch) Kühner
Mycena pura (Pers.) P. Kumm.
Mycena purpureofusca (Peck) Sacc.
Mycena seynii Quél.
Mycena vitilis (Fr.) Quél.
*Myxarium nucleatum Wallr
Neolentinus lepideus (Fr.) Redhead & Ginns
Omphalotus olearius (DC.) Singer
Panaeolus cinctulus (Bolton) Sacc.
Panaeolus guttulatus Bres.
Panaeolus sphinctrinus (Fr.) Quél.
Parasola conopilus (Fr.) Örstadius & E. Larss
Parasola cf schroeteri (P. Karst.) Redhead, Vilgalys & Hopple
Phallus impudicus L.
Phloeomana speirea (Fr.) Redhead
Pholiota  highlandensis (Peck) Singer
Pholiotina vexans (P.D. Orton) Bon
Pisolithus arhizus (Scop.) Rauschert
Pleurotus cf. ostreatus (Jacq.) P. Kumm.
Pluteus cinereofuscus J.E. Lange
Pluteus podospileus Sacc. & Cub.
Pluteus romellii (Britzelm.) Lapl.
Porodaedalea pini (Brot.) Murrill
Porostereum crassum (Lév.) Hjortstam & Ryvarden
Porostereum spadiceum (Pers.) Hjortstam & Ryvarden
Postia subcaesia (A. David) Jülich
Psathyrella ammophila (Durieu & Lév.) P.D. Orton
Psathyrella badiophylla Romagn.
Psathyrella candolleana (Fr.) Maire
Psathyrella pennata (Fr.) A. Pearson & Dennis
Ramaria abietina (Pers.) Quél.
Ramariopsis sp
Resupinatus trichotis (Pers.) Singer
Rhodocybe malençonii Pacioni & Lalli
Russula delica Fr.
Russula ilicis Romagn., Chevassut & Privat
Russula insignis Quél.
Russula pseudoaeruginea (Romagn.) Kuyper & Vuure
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Russula torulosa Bres.
Schizophyllum amplum (Lév.) Nakasone
Schizophyllum commune Fr.
Scleroderma cepa Per.: Pers.
Scleroderma verrucosum (Bull.) Pers.
Sericeomyces cygneoaffinis (Pilát) Heinem
Setchelliogaster tenuipes (Setch.)
Simocybe centunculus var. maritima (Bon) Senn-Irlet
Steccherinum ciliolatum (Berk. & Curt.) Gilbert & Budding
Stereum hirsutum (Willd.) Pers.
Suillus collinitus (Fr.) Kuntze
Suillus mediterraneensis (Jacquet. & J. Blum) Redeuilh
Tapinella panuoides (Batsch) E.-J. Gilbert
Tephrocybe anthracophila (Lasch) P.D. Orton
Trametes hirsuta (Wulfen) Lloyd
Tricholoma atrosquamosum (Chev.) Sacc.
*Tricholoma concolor (Delile) P.-A. Moreau, Bellanger & Courtec.
Tricholoma gausapatum (Fr.) Quél.
Tricholoma scalpturatum (Fr.) Quél.
Tricholosporum cossonianum (Maire) P.-A. Moreau & Contu
Tricholosporum goniospermum (Bres.) Guzmán ex T.J. Baroni
Tubaria dispersa (L.) Singer
Tubaria furfuracea (Pers.) Gillet
Tulostoma brumale Pers.
Volvariella gloiocephala (DC.) Boekhout & Enderle
Volvariella hypopithys (Fr.) Shaffer
Volvariella parvula (Weinn.) Speg.
Xerocomus dryophylus (Thiers) Singer
Xerocomus impolitus (Fr.) Quél.
Xerocomus subtomentosus (L.) Fr.
Zaghouania phillyrea Pat.
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Dades genètiques confirmen la presència de 
Cortinarius puellaris (Cortinariaceae, Agaricales) 
al Parc Natural del Cadí-Moixeró  
(NE Península Ibèrica)
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Resum. BALLARÀ, J., MAHIQUES, R., & GARRIDO-BENAVENT, I. (2018). Dades ge-
nètiques confirmen la presència de Cortinarius puellaris (Cortinariaceae, Agari-
cales) al Parc Natural del Cadí-Moixeró (NE Península Ibèrica). Butll. Soc. Micol. 
Valenciana, 22: 61-71.

En el present treball es demostra la presència de Cortinarius puellaris Bran-
drud, Bendiksen & Dima al Parc Natural del Cadí-Moixeró mitjançant la cons-
trucció d’una hipòtesi filogenètica basada en dades corresponents a la regió ITS 
de l’ADN ribosòmic. Aquesta espècie, que s’associa probablement a roures i/o 
avellaners, és reconeguda per primera vegada a l’àmbit del Parc i també al de 
la Península Ibèrica.

Paraules clau: distribució d’espècies, taxonomia, ITS, Cortinarius.

Resumen. BALLARÀ, J., MAHIQUES, R., & GARRIDO-BENAVENT, I. (2018). Datos ge-
néticos confirman la presencia de Cortinarius puellaris (Cortinariaceae, Agari-
cales) en el Parque Natural del Cadí-Moixeró (NE Península Ibérica). Butll. Soc. 
Micol. Valenciana, 22: 61-71.

En el presente trabajo se demuestra la presencia de Cortinarius puellaris 
Brandrud, Bendiksen & Dima en el Parque Natural del Cadí-Moixeró mediante 
la construcción de una hipótesis filogenética basada en datos correspondientes 
a la región ITS del ADN ribosómico. Esta especie, que se asocia probablemente 
con robles y/o avellanos, se reconoce por primera vez en el ámbito del Parque y 
también en el de la Península Ibérica.

Palabras clave: distribución de especies, taxonomía, ITS, Cortinarius.

Abstract. BALLARÀ, J., MAHIQUES, R., & GARRIDO-BENAVENT, I. (2018). Genetic 
data confirm the occurrence of Cortinarius puellaris (Cortinariaceae, Agarica-
les) in the Cadí-Moixeró Natural Park (north-eastern Iberian Peninsula). Butll. 
Soc. Micol. Valenciana, 22: 61-71.



BUTLLETÍ SOCIETAT MICOLÒGICA VALENCIANA 22 ~ 201762

Cortinarius puellaris Brandrud, Bendiksen & Dima is shown to be present in 
the Cadí-Moixeró Natural Park based on a phylogenetic study using ITS genetic 
data. This species, which probably associates with Quercus and/or Corylus, is 
found for the first time in the Park as well as the Iberian Peninsula.

Key words: species distribution, taxonomy, ITS, Cortinarius.

INTRODUCCIÓ

El Parc Natural del Cadí-Moixeró està configurat per les serralades que li do-
nen el nom, situades al nord-est de la Península Ibèrica, a pocs quilòmetres al 
sud de l’axial dels Pirineus. En els darrers anys, diversos estudis de micologia 
duts a terme en aquest espai protegit han demostrat l’existència d’una elevada 
diversitat de fongs micorízics, entre els quals destaquen aquells que pertanyen 
al gènere d’agaricals Cortinarius (Ballarà & Mahiques, 2014, 2015; Ballarà et 
al., 2016, 2017; Garrido-Benavent et al., 2016). A pesar del fort impuls que tant 
les autoritats del Parc com els investigadors han donat a l’estudi de Cortinarius, 
s’espera que la diversitat d’aquest gènere siga molt major de la que es contempla 
en l’actualitat. 

Gràcies a la utilització de noves tècniques d’anàlisi de la diversitat fúngica, 
com és l’ús de seqüències d’ADN per a l’elaboració d’hipòtesis filogenètiques i 
la delimitació d’espècies, darrerament s’ha pogut assignar un epítet a una petita 
espècie de Cortinarius pertanyent al subgènere Telamonia, les recol·leccions de la 
qual, fins ara, havien sigut classificades de manera dubtosa, poc segura, o inclús 
desades a la carpeta de les “no classificades”. Els motius principals havien sigut, 
per un costat, l’elevada variabilitat morfològica de les mostres i, per l’altre, la 
poca informació comparable disponible. L’ús de seqüències genètiques de l’ITS 
(de l’anglès “Internal Transcribed Spacer”) en un context filogenètic ens permet 
afirmar o rebatre les identificacions d’aquestes mostres dubtoses enfront altres 
iguals o molt properes i, sobretot, d’estar disponible i consultable, l’holotip cor-
responent. Aquest marc de treball és molt necessari de cara a l’estudi de grups 
de Cortinarius molt rics en nombre d’espècies alhora que morfològicament molt 
variables com són els Telamonia.

Per tant, els objectius del present treball són estudiar, des de la vessant tradi-
cional (morfologia, anatomia i ecologia) així com mitjançant la construcció d’una 
filogènia basada en dades de l’ITS, un d’aquests casos d’espècies “no classifica-
des” fins ara.
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MATERIAL I MÈTODE

Estudi macroscòpic i microscòpic. Exemplars de dos recol·leccions que aparent-
ment corresponien a la mateixa espècie de Telamonia foren examinats emprant 
una metodologia estàndard. Així, les descripcions macroscòpiques i microscò-
piques es realitzaren a partir d’exemplars frescos i, més tard, completades amb 
material d’herbari rehidratat amb NH4OH al 2% uns minuts. Per a l’estudi mi-
cromorfològic es va utilitzar una òptica de camp clar i de contrast d’interferència 
diferencial (DIC) en un microscopi NACHET amb triocular incorporat per a la 
captura d’imatges fotogràfiques.

L’observació i mesurament de les espores es va realitzar emprant aigua des-
til·lada i un objectiu d’immersió. Els reactius emprats per observar les reaccions 
macroquímiques de les diferents estructures dels carpòfors foren els següents: 
KOH al 20%, tintura de guaiac, metol, nitrat de plata, fenol-anilina (FA) i Tl4. 
Els materials estudiats es troben dipositats a l’herbari personal del primer au-
tor (Josep Ballarà, J. B.). Pel que fa a les descripcions de colors es va seguir 
Séguy (1936), que en el text s’abrevia com a ‘Ség.’. Per a les abreviacions dels au-
tors es va seguir Kirk et al. (1992). Les cites dels autors segueixen a MycoBank 
(http://www.mycobank.org/). Com en treballs anteriors, els autors seguiren el 
marc sistemàtic de Cortinarius establert per Brandrud et al. (1994) i Knudsen 
& Vesterholt (2008).

Aïllament de l’ADN i seqüenciació. L’ADN del teixit sec d’un exemplar de cada 
recol·lecció es va aïllar mitjançant un protocol modificat basat en l’ús de bromur 
de cetil trimetil amoni (CTAB): CTAB 2%, NaCl 1.4 M, EDTA pH 8.0 20 mM, 
Tris-HCl pH 8.0 100 mM (Doyle & Doyle, 1987). Breument, es van incubar les 
mescles a 65ºC durant 30 minuts amb un volum igual de cloroform i de isoamil 
alcohol (24:1) fins a l’emulsió. Després de centrifugar durant 10 min a 10000 g, 
el DNA sobrenedant es va precipitar emprant isopropanol fred. Després de 15 
min de centrifugació, els sediments es van rentar amb etanol fred al 70%, i es 
van assecar a l’aire lliure. Finalment, aquests es van diluir en 100 µL de ddH2O.

La parella d’encebadors ITS1F-ITS4 (White et al., 1990; Gardes & Bruns, 
1993) es va emprar per amplificar tota la regió ITS de l’ADN ribosòmic dels 
dos espècimens dels quals s’havia aïllat prèviament l’ADN. Les reaccions de 
PCR es van realitzar amb un inici en calent de 95ºC durant 5 min, seguit de 
35 cicles de 45, 30, i 45 segons a 94ºC, 54ºC i 72ºC respectivament, amb un pas 
final d’elongació a 72ºC durant 10 min. L’èxit de les reaccions de PCR es va 
comprovar amb un gel d’agarosa a l’1% tintat amb GelRed (Biotium) per a la 
visualització de les bandes. Les reaccions positives es van purificar i seqüenci-
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ar emprant els dos encebadors originals a Macrogen Europe (Països Baixos). 
Els cromatogrames rebuts foren visualitzats i editats (e.g. detecció i correcció 
de possibles errades de lectura) usant el programa SeqManII v.5.07© (DnaStar 
Inc.). Els números d’accés del GenBank corresponents a las noves seqüències 
generades en aquest estudi es troben a la Taula 1.

Anàlisi filogenètic. La construcció d’una hipòtesi filogenètica que inclogués 
els exemplars estudiats es va dur a terme amb les dos seqüències obtingudes, 
així com les més properes genèticament a elles disponibles a la base de dades 
GenBank. Cortinarius infractus Fr. va ser incorporat com a grup extern per aju-
dar a arrelar l’arbre filogenètic resultant. En primer lloc, les seqüències ITS es 
van alinear a l’entorn de Geneious v.9.0.2 emprant Mafft v.7.308 (Katoh et 
al., 2002; Katoh & Standley, 2013) amb els paràmetres següents: algoritme 
FFT-NS-I x1000, la matriu de puntuació 200PAM / k = 2, una penalització per 
obertura de gaps de 1.5, i un valor offset de 0.123. L’alineament resultant fou 
posteriorment corregit manualment, de manera que es van eliminar: a) les re-
gions de l’ADN ribosòmic dels flancs de l’ITS corresponents al 18S i 28S, i b) 
les regions internes alineades de manera ambigua. En segon lloc, l’alineament 
editat es va sotmetre a l’anàlisi per màxima versemblança mitjançant RAxML 
v.7.2.8 (Stamatakis, 2014). Els paràmetres d’aquesta anàlisi inclogueren l’ús 
del model de substitució nucleotídica GTR GAMMA i l’algoritme “Rapid Bo-
otstrapping and search for best-scoring ML tree”. El recolzament dels nodes es va 
avaluar mitjançant els valors de bootstrap calculats a partir de 1000 pseudorè-
pliques de l’alineament. L’arbre resultant fou editat gràficament a FigTree v.1.4 
(disponible a http://tree.bio.ed.ac.uk/software/tracer/) i després a l’Adobe 
Illustrator CS5.

RESULTATS I DISCUSSIÓ

Estudi filogenètic. El nombre de seqüències utilitzades per a l’elaboració de la 
hipòtesi filogenètica fou 12. L’alineament inicial contenia 636 parelles de bases 
(pb) mentre que, rere la seua edició, aquest valor es va reduir a 610 pb. L’arbre 
amb el millor valor de versemblança queda representat a la Figura 1. Les dues 
seqüències corresponents als dos exemplars recol·lectats al Parc s’agruparen 
junt a dos seqüències de Cortinarius puellaris Brandrud, Bendiksen & Dima, 
una d’elles provinent de material tipus (KT591581). Aquesta agrupació fou re-
colzada amb un valor de bootstrap del 100%. De fet, la seqüència ITS de la mos-
tra de l’holotip d’aquest cortinari coincideix al 100% amb la mostra JB-8748-15 
del Parc, i una sola base diferent vers JB-8780-15, material provinent amb tota 
seguretat del mateix indret i possiblement del mateix miceli. D’altra banda, 



BUTLLETÍ SOCIETAT MICOLÒGICA VALENCIANA 22 ~ 201766

l’estudi filogenètic situa a C. subpuellaris Brandrud & Dima com a espècie ger-
mana de C. puellaris amb un recolzament del 91%, tal i com també s’inferí al 
treball de Brandrud et al. (2017).

Figura 1. Arbre filogenètic resultant de l’anàlisi de màxima versemblança amb RAxML basat 
en dades d’ITS que mostra les relacions evolutives entre els exemplars recol·lectats al Parc 
Natural del Cadí-Moixeró i altres espècies de Cortinarius pertanyents al subgènere Telamonia. 
Els valors numèrics (en %) situats als nodes indiquen el seu grau de recolzament (bootstrap). 
Les branques amb negreta representen clades recolzats per un valor de bootstrap ≥ 70%. La 
procedència de la seqüència (p. ex. material tipus, T) així com el codi d’herbari i el de GenBank 
venen indicats a cada mostra.
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TAXONOMIA

Cortinarius puellaris Brandrud, Bendiksen & Dima, Agarica 36: 19 (2015)  
Codi MycoBank: MB814275.

Codi del GenBank per a l’ITS obtingut del material tipus: KT591581.
Figures 2, 3, 4 (macroscòpia), 5 i 6 (microscòpia)

Descripció macroscòpica. Basidiomes gregaris, alguns cespitosos, sense tra-
ces liles. Píleus de 15-25 (30) mm, inicialment cònics, després convexes, aviat 
aplanats, alguns exemplars deprimits, altres lleugerament umbonats, amb pe-
tit umbó, obtús, arrodonit, baix; marge estès, lacerat; cutícula higròfana, beix 
brunenca en estat hidratat, assecant concèntricament des del centre i, sobretot, 
des del marge, amb tonalitats finals beix pàl·lid; aparença de fibril·lositat inna-
ta radial quan s’està assecant.

Figura 2. Cortinarius puellaris (Herbari: JB-8748-15; Codi GenBank ITS: MH045188)  
(Autor: J. Ballarà).
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Figura 3.  
Detall del píleu de 
Cortinarius puellaris 
(Herbari: JB-8748-15; 
Codi GenBank ITS: 
MH045188) (Autor:  
J. Ballarà).

Figura 4. Detall de les làmines i estípit de Cortinarius puellaris (Herbari: JB-8748-15; Codi 
GenBank ITS: MH045188) (Autor: J. Ballarà).
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Làmines mig denses, primes, molt amples en els exemplars vells, amb lamè-
l·lules, uncinades amb una dent d’inserció, blanca, de color inicial beix pàl·lid, 
finalment beix brunenc, amb l’aresta sencera.

Estípit llarg, cilíndric, prim, trencadís, amb restes velars blanquinoses evi-
dents, dissociant-se formant petits braçalets irregulars, fugaços, sense formar 
cap zona anular voluminosa i persistent, de 2-3 × 30-50 (60) mm, buit amb 
l’edat.

Carn escassa, de color beix pàl·lid, bru-beix amb una suau olor acidulada, 
amb un rerefons de fusta de cedre.

Reaccions macroquímiques. Enfosquiments banals de cutícula del píleu i carn 
amb el KOH; negatives amb guaiac, nitrat de plata, metol i FA.

Estudi microscòpic. Espores de mida mitjana, llargament ovalades, arrodoni-
des en vista frontal, subamigdaloides, amb depressió apical definida en vista 
lateral, amb ornamentació densa, fortament crostosa i alta, afectant el perfil del 
marge, el qual adquireix una aparença vistosament dentada; de (8.5) 9-10 (11) 
× 5.5-6.25 (6.75) μm; quocient esporal Q = 1.43-1.6 (1.68). Basidis tetraspòrics, 
de 30-38 × 8-9 μm. Aresta laminar poblada per cèl·lules marginals més o menys 
claviformes. Epicutis prim, format per hifes fibulíferes de 4-7 μm de gruix, amb 
pigmentació parietal ocràcia. Subcutis format per hifes septades, amples, amb 
elements de fins a 23 (28) μm d’amplada. 

Hàbitat. Localitzat, en grups aïllats, en els llits humits amb fulles seques de 
diversos arbres planifolis. El material del tipus està descrit en associació amb 
Tilia cordata i Corylus avellana (Brandrud et al., 2015).

Figures 5 i 6. Espores de Cortinarius puellaris (Herbari: JB-8748-15; Codi GenBank ITS: 
MH045188) (Autor: J. Ballarà).
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Material estudiat. Espanya, Barcelona, Berguedà, Gisclareny, Sant Martí del 
Puig, un grup abundant d’una vintena d’exemplars, sota roures (Quercus humi-
lis) i algun avellaner (Corylus avellana), en terreny calcari, 2015/10/31, leg. i det. 
J. Ballarà, JB-8748-15 (Codi GenBank ITS: MH045188). Ibídem, el 2015/11/01, 
leg. i det. J. Ballarà, JB-8780-15 (Codi GenBank ITS: MH045189).

Comentaris. Telamonia de mida petita, higròfana, i de coloracions molt pàl·lides 
en estat sec, que macroscòpicament es diferencia del concepte de C. decipiens 
(Pers.: Fr.) Fr. var. decipiens (Knudsen & Vesterholt, 2008) per unes mesures 
més petites, coloracions pileals més pàl·lides, i làmines beix, no grisenques i, mi-
croscòpicament, per unes espores fortament crostoses. Cortinarius casimiri (Ve-
len.) Huijsman presenta coloracions més brunenques, mida general més gran, 
i espores de mida més gran i verrucositat menor. Cortinarius vernus Lindstr. 
& Melot és un tàxon amb espores quasi tan crostoses com les de C. puellaris, 
però de mida més petita, i carpòfors més grans i molt més foscos. En el darrer 
treball de Brandrud et al. (2017) s’especifiquen les espècies que conformen 
un grup entorn C. puellaris, molt properes genèticament i alhora compartint 
caràcters macroscòpics com és, per exemple, l’aspecte galerinoide. Aquestes 
espècies són C. subpuellaris Brandrud, C. biriensis Brandrud i C. intempestivus 
Moënne-Locc. & Reumaux (= C. cristatosporus Reumaux). Aquestes també for-
men espores fortament crostoses-apiculades i, al nord d’Europa, s’associen 
amb Tilia sp. i Corylus avellana. Al Parc Natural del Cadí-Moixeró, C. puellaris 
sembla associar-se també a planifolis, probablement a roures i/o avellaners.

Finalment, i per la informació de què es disposa actualment, el tàxon estudiat 
en aquest treball és una primera troballa pel Parc Natural del Cadí-Moixeró i, al 
mateix temps, per la Península Ibèrica.
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Resumen. TARAZONA MARTÍNEZ, I., & HERRERO CONEJOS, J. (2017). Se aportan 
dos interesantes especies de Boletales: Suillellus permagnificus (Pöder) Blan-
co-Dios y Alessioporus ichnusanus (Alessio, Galli & Littini) Gelardi, Vizzini & Si-
monini al Catálogo Micológico Valenciano. Butll. Soc. Micol. Valenciana, 22: 
73-83. 

A continuación se describen dos especies de Boletales recolectados en la Co-
munidad Valenciana, Suillellus permagnificus (Pöder) Blanco-Dios y Alessiopo-
rus ichnusanus (Alessio, Galli & Littini) Gelardi, Vizzini & Simonini. Se aportan 
datos corológicos e iconografía de estas dos especies.

Palabras clave: Boletales, Suillellus, Alessioporus, termófilo, xerófilo, Comuni-
dad Valenciana, Parque natural Sierra Calderona.

Abstract. TARAZONA MARTÍNEZ, I., & HERRERO CONEJOS, J. (2017). Two interest-
ing species of Boletales: Suillellus permagnificus (Pöder) Blanco-Dios and Alessi-
oporus ichnusanus (Alessio, Galli & Littini) Gelardi, Vizzini & Simonini are added 
to the Valencian Mycological Checklist. Butll. Soc. Micol. Valenciana, 22: 73-83. 

The present work describes two species of Boletales found in the Valencian 
Community, Suillellus permagnificus (Pöder) Blanco-Dios and Alessioporus ich-
nusanus (Alessio, Galli & Littini) Gelardi, Vizzini & Simonini. Chorological and 
iconographic data are provided for both species. 

Key words. Boletales, Suillellus, Alessioporus, thermophilic, xerophilic, Valen-
cian Community, Sierra Calderona natural park.

INTRODUCCIÓN

El Parque Natural Sierra Calderona forma parte de una alineación montañosa 
de orientación NW-SE que separa las cuencas de los ríos Palancia y Turia entre 
las provincias de Castellón y Valencia. El clima se caracteriza por su régimen 
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mediterráneo con oscilaciones térmicas moderadas (Temperatura media anual 
17ºC), irregularidad de la pluviometría (entre 350 y 600 mm anuales), y una 
marcada sequía estival. La abrupta orografía y los importantes desniveles, jun-
to a la presencia de materiales tanto carbonatados como silíceos, permiten la 
instalación de una vegetación muy diversa. No obstante, debido a la intensa 
actividad humana y los incendios forestales, la vegetación climácica de Quer-
cus rotundifolia y Quercus suber ha quedado relegada a barrancos y zonas poco 
accesibles. En la actualidad la vegetación dominante está compuesta principal-
mente en suelos calizos por pinares degradados, sobre todo de pino carrasco 
(Pinus halepensis) acompañado de un matorral de jaras (Cistus salvifolius, C. albi-
dus), romero (Rosmarinus officinalis), aliaga (Ulex parviflorus) y brezo (Erica mul-
tiflora), en suelos descarbonatados y afloramientos silíceos predomina el pino 
rodeno Pinus pinaster, y de manera residual en enclaves de ombroclima sub-
húmedo, el alcornoque (Quercus suber) con Cistus monspelienis y Erica arborea.
Respecto a la micoflora presente encontramos gran escasez de estudios mico-
lógicos realizados ya que solo hay un trabajo centrado en los hongos asociados 
a especies del género Cistus dentro de la zona de influencia del parque (Torre-
jon, 2007). Por ello en 2014 los autores comenzaron un estudio de la micoflora 
del parque y como consecuencia de una de las salidas encontraron las dos es-
pecies de Boletales que a continuación se describen.

MATERIAL Y MÉTODO

Se recolectan las muestras en campo anotando los caracteres organolépticos 
y datos ecológicos (vegetación asociada y tipo de suelo) así como los carac-
teres macroscópicos más evidentes, realizándose fotografías en el lugar de 
crecimiento con cámara Panasonic DMC-TZ60. El análisis macroscópico se 
completa en casa y posteriormente los estudios microscópicos. Para el estudio 
microscópico se parte de material ya seco por lo que la observación se hizo 
rehidratando el material en KOH al 5% y Rojo Congo. La observación micros-
cópica se ha efectuado con un microscopio marca B&Crown M-40000 con obje-
tivo inmersión x100 y la fotografía con Canon Ixus 105 acoplada al ocular. Para 
la medición de las estructuras microscópicas utilizamos la aplicación Piximetre 
5.3 (http://ach.log.free.fr/Piximetre/).

El material de estudio se secó en un deshidratador de alimentos y se con-
geló a -18ºC durante un mínimo de 15 días y posteriormente se guardaron las 
muestras en el herbario de los autores. Para el estudio de las especies se ha 
seguido a Muñoz (2005).

Para la nomenclatura de las especies seguimos el criterio del Index Fun-
gorum (www.indexfungorum.org/Names/Names.asp).

http://ach.log.free.fr/Piximetre/
http://www.indexfungorum.org/Names/Names.asp


BUTLLETÍ SOCIETAT MICOLÒGICA VALENCIANA 22 ~ 2017 75

Figura 1. Suillellus permagnificus: A, Detalles del pie y retículo; B, Forma de crecimiento;  
C, Viraje de la cutícula y poros al roce (Fotografías realizadas por I. Tarazona).

Suillellus permagnificus (Pöder) Blanco-Dios,  
Index Fungorum 211: 1 (2015)

Sinónimos: 
Boletus permagnificus Pöder, Sydowia 34: 151 (1981) 
Exsudoporus permagnificus (Pöder) Vizzini, Simonini & Gelardi,  
Index Fungorum 183: 1 (2014)
Figura 1 (macroscopia), Figura 2 (microscopia) 
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Descripción macroscópica

Píleo de 4-9 cm, hemisférico después convexo, superficie irregular con hoyue-
los y abolladuras (Figura 1C), con margen deformado ondulado.

Cutícula mate, lisa, aterciopelada bajo la lupa, cuarteada débilmente en ejem-
plares adultos, de coloración variable que va desde un llamativo rojo púrpura 
a marrón rojizo distribuido de manera irregular. Se mancha de azul negruzco a 
la presión. Ligeramente viscosa en tiempo húmedo (Muñoz, 2005).

Tubos adnados, o ligeramente deprimidos alrededor del estípite, cortos, de 5 a 
12 mm, fácilmente separables, inicialmente amarillos, luego amarillo verdoso 
que azulean a la presión. 

Poros cilíndricos, regulares de joven, más o menos angulosos en los ejemplares 
adultos de color rojo sangre, frecuentemente amarilleando en el borde del som-
brero, tomando una coloración azul negruzca rápidamente a la presión. No 
se aprecian gotas opalescentes excretadas por los poros en nuestra recolecta, 
característica citada en ejemplares jóvenes (Muñoz, 2005).

Estípite de 5-9 x 2-3,5 cm, macizo, cilíndrico, de forma fusiforme a radicante, 
curvado hacia la base (Figura 1B). La superficie presenta una ornamentación 
consistente en una red en relieve, muy marcada desde el ápice hasta su base, 
variable en cuanto al tamaño; en algunos ejemplares esta malla es fina, más o 
menos regular, mientras que en otros ejemplares es grosera, alargada, amplia y 
deforme, de color rojo intenso sobre fondo amarillo dorado (Figura 1A). Dentro 
de esa variabilidad encontramos ejemplares con estípite totalmente rojizo con 
algunas esfumaciones amarillas, mientras, en otros, es amarillo sucio con un retí-
culo muy ligero. Vira a azul negruzco en toda su superficie al roce o presión, en-
contrándose parcial o totalmente enterrado, creciendo los ejemplares unidos por 
la base de manera cespitosa en grupos de 3-5, raramente ejemplares solitarios. 

Carne densa, compacta, amarillenta en el sombrero y ligeramente más pálida 
en el pie. Amarilla bajo los tubos. Vira rápidamente al azul negruzco al corte 
en ejemplares jóvenes e hidratados, en nuestras muestras el viraje es más lento, 
observando enrojecimiento en las galerías realizadas por los gusanos. Sabor 
suave, dulce, de olor agradable y no destacable.

Hábitat y localización: ESPAÑA. VALENCIA: Marines Viejo, Partida de los 
Panizares. UTM Zona 30S X: 712748 Y: 4401012 Z: 600 m. Grupo de numerosos 
ejemplares creciendo en hilera de forma cespitosa, en claro abierto y soleado 
bajo Quercus suber, cerca de Cistus monspeliensis, sobre suelo silíceo de arenas 
rojas y cantos rodados del Buntsandstein, leg. I. Tarazona & J. Herrero, det. I. 
Tarazona & J. Herrero, 19-IX-2017, exs. XHC-2017004.
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Descripción microscópica

Basidiosporas 12,4 [14,1; 15,1] 16,9 x 5,1 [5,7; 6] 6,6 µm, Q = 2,1 [2,4; 2,6] 2,9, 
elipsoides-fusiformes, apiculadas, lisas, de paredes gruesas, ocres, no amiloi-
des, con 1, 2 o 3 gútulas o sin ellas (Figura 2E). Color de la esporada en masa 
marrón oliváceo. 
Basidios 34,5 [39,7; 48,1] 53,2 x 10,7 [11,7; 13,3] 14,3 µm, claviformes, predomi-
nantemente tetraspóricos (Figura 2B), aunque se observan algunos basidios 
bispóricos (Figura 2D).
Pleurocistidios 44,5 [48,3; 58,8] 62,6 x 7,8 [8,2; 9,4] 9,9 µm, escasos, de dos tipos; 
lageniformes y fusiformes (Figuras 2C y 2D).
Pileipellis de tipo tricoderma compuesta por hifas cilíndricas, septadas, entre-
lazadas con células finales parcialmente erectas. Se observan dos tipos de hifas, 

Figura 2. Suillellus permagnificus: A, Hifas de la pileipellis; B, Basidios tetraspóricos;  
C, Cistidio lageniforme; D, Cistidio fusiforme y basidio bispórico en primer plano; E, Esporas 
(Fotografías realizadas por J. Herrero).
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unas ramificadas, largas y estrechas 3,1 [4,2; 6] 7,1 µm y otras globosas 5,5 [9,6; 
16,3] 20,5 µm cortas no ramificadas, ambas sin fíbulas y con pigmentación in-
tracelular amarillo ocre (Figura 2A).

Observaciones

Especie originalmente descrita como Boletus permagnificus Pöder,  Sydowia 
34: 151 (1981), posteriormente encuadrada dentro del género Exsudoporus con 
el nombre de Exsudoporus permagnificus (Pöder) Vizzini, Simonini & Gelardi 
(2014), como consecuencia de la característica de exudar gotas ambarinas a 
través de sus poros. En la actualidad (2015) según el Index Fungorum se en-
cuentra ordenada dentro del género Suillellus.

Especie termófila típicamente mediterránea, rara, que fructifica especial-
mente bajo Quercus ilex, Q. pubescens y Q. suber y de manera más rara bajo 
Quercus pyrenaica y Castanea sativa a finales de verano y principios de otoño en 
suelos ácidos (Muñoz, 2005). Se ha encontrado en Italia (Pöder, 1981; Foeira 
et al., 1993), Francia (Joset, 1992; Chevassut & Bertea, 1992; Roth, 1994) y 
Bulgaria (Assyov, 2005).

En la Península Ibérica Calzada (2007) afirma que se encuentra en Ávila, 
Cáceres, Huelva, Sevilla y Gerona. En la Comunidad Valenciana la primera 
cita se encontró el 19/10/2010 en Ares del Maestrat a 1000 m.s.n.m. en bosque 
de Quercus ilex subsp. ballota sobre sustrato calcáreo (Conca & Sempere, 2011).

Tiene un píleo de un característico color rojo sangre con la superficie como 
abollada y un estípite de coloración muy variable. Los ejemplares de colora-
ción más tenue y sin exudaciones se podrían confundir con Suillellus luridus 
(Schaeff.) Murrill pero, sin embargo, este último tiene línea de Bataille, su carne 
tiene un intenso color rojo remolacha en la base del estípite y prefiere los suelos 
calizos (Muñoz, 2005). Mayor parecido se da con Boletus luridus var. rubriceps 
(Maire) Dermek, de píleo rojo vivo a rojo rosa y mismo hábitat en suelos ácidos 
(Muñoz, 2005). También se presta a confusión con el Suillellus dupainii (Boud.) 
Blanco-Dios, el cual posee un estípite no reticulado y fructifica asociado a te-
rreno calizo (Calzada, 2007). En ambos casos el crecimiento fasciculado de la 
especie facilita en parte la determinación.



BUTLLETÍ SOCIETAT MICOLÒGICA VALENCIANA 22 ~ 2017 79

Alessioporus ichnusanus (Alessio, Galli & Littini) Gelardi,  
Vizzini & Simonini, in Gelardi, Simonini, Ercole & Vizzini,  
Mycologia 106(6): 1171 (2014) 

Sinónimos:

Boletus ichnusanus (Alessio, Galli & Littini) Oolbekk., Persoonia 14(3): 269 (1991) 
Xerocomus ichnusanus Alessio, Galli & Littini, in Alessio, Boll. Gruppo Micol. 
‘G. Bresadola’ (Trento) 27(3-4): 170 (1984).
Figura 3 (macroscopia), Figura 4 (microscopia)

Figura 3. Alessioporus ichnusanus: A, aspecto general; B, detalle del pie: pseudoanillo;  
C, poros; D, viraje al azul negruzco de la carne (Fotografías realizadas por I. Tarazona).
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Descripción macroscópica

Píleo de 3-7,5 cm, hemisférico, convexo a plano convexo, carnoso. 
Cutícula seca, mate, tomentosa, agrietada radialmente desde el borde al centro, 
de coloración marrón grisáceo, pardo oscuro, que “ennegrece” al roce. 
Tubos hasta 11 mm, cortos, aproximadamente de la misma longitud que el es-
pesor de la carne del sombrero, adnados, escotados, decurrentes por un diente, 
amarillos, amarillo oro a la madurez. 
Poros concoloros a los tubos, amarillo oro con tonos ocre rojizo a la madurez, 
irregulares, de cilíndricos a angulosos, azul negruzco a la presión. 
Estípite de 5-8 x 1,5-2,3 cm muy variable, de cilíndrico y recto a curvado y 
engrosado en la base, radicante. Todo amarillo, o bien amarillo en el tercio su-
perior y pardo en el resto, que va cambiando a marrón rojizo, rojo remolacha 
hacia la base. Superficie compuesta por un fino punteado-escamoso, con un 
retículo formado por grandes celdas irregulares en relieve a modo de costillas 
longitudinales más oscuras. Se aprecia un ensanchamiento del tercio superior 
al pie, que la literatura y la iconografía señalan que se debe a un pseudoanillo 
producido por tejido veloso que une el pie con el margen del sombrero. La 
superficie azulea, oscureciendo y ennegreciéndose al roce. 
Carne maciza, espesa, blanquecina, amarillo claro, amarilla rojiza en el pie, que 
azulea para después ennegrecer. 
Olor débilmente afrutado y sabor débilmente ácido.
Hábitat y localización: ESPAÑA. VALENCIA: Marines Viejo, Partida de los 
Panizares. UTM Zona 30S X: 712748 Y: 4401012 Z: 600 m. Dos grupos de 2 y 
3 ejemplares, bajo Quercus suber con Osyris lanceolata, sobre suelo silíceo de 
arenas rojas del Buntsandstein, leg. I. Tarazona & J. Herrero, det. I. Tarazona & J. 
Herrero, 19-IX-2017, exs. XHC-2017005.

Descripción microscópica

Basidiosporas 10,8 [12,8; 13,8] 15,8 x 5,1 [5,7; 6,1] 6,7 µm. Q = 2 [2,2; 2,3] 2,5; N = 
23; C = 95% Me = 13,3 x 5,9 µm. Qe = 2,3. De dimensiones muy variables, de elip-
soidales a cilíndricas, apiculadas, lisas, de paredes gruesas, no amiloides y con 
gútulas o sin ellas (Figura 4F). Color de la esporada en masa marrón oliváceo. 
Basidios 34,7 [38,9; 42,8] 47 x 9,3 [10,4; 11,5] 12,6 µm, claviformes. Observamos 
tanto basidios tetraspóricos como bispóricos (Figura 4B).
Cistidios 37,7 [46,4; 55,1] 63,9 x 5,9 [8,5; 11,1] 13,7 µm, abundantes, de forma va-
riable, de fusiformes a lageniformes con algunas elementos capitados (Figuras 
4C, D y E).
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Pileipellis en tricoderma compuesta por hifas cilíndricas, articuladas, entrela-
zadas, con elementos terminales redondeados, en algunos casos con fino pig-
mento granular incrustado. 6,1 [8,6; 11,1] 13,5 µm (Figura 4A).

Observaciones

Galli, R. (1998) y Muñoz, J. A. (2005) la describen como una rara especie ter-
mófila fácil de distinguir por su amplio retículo en relieve, el viraje a azul ne-
gruzco que tiene la carne al roce y por su crecimiento de forma cespitoso. 

Según Galli (1998) fructifica bajo Quercus pubescens, Q. suber, Q. ilex, Q. 
petraea y Q. cerrea,; también bajo Cistus sp, sobre suelos de ácidos a neutros a 
finales de verano o principios de otoño. Ladurner, H., & Simonini, G. (2003) 
afirman que fructifica en la región mediterránea bajo Quercus y Cistus en suelo 
calcáreo. 

En la actualidad se ha encontrado en Bulgaria (Assimov & Stoykov, 2009), 
Grecia (Constantinidis, 2009; Polemis et al., 2012); Francia (Joset, 1992; Che-

Figura 4. Alessioporus ichnusanus: A, Pileipellis; B, Basidios; C, Cistidios;  
D, Esporas (Fotografías realizadas por J. Herrero).
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vassur & Bertea, 1992; Chevtzoff, 1998) y en Italia (Alessio, 1984; Foeira 
et al., 1993).

En España se ha encontrado en Ávila, Cáceres, Huelva, Sevilla, Gerona, Bar-
celona, Tarragona y Valencia (Calzada, 2007). Moreno & Esteve-Raventós 
(1988) la encuentran en Cáceres y Romero de la Osa (2003) en Huelva.

Alessioporus ichnusanus se podría confundir con Cyanoboletus pulverulentus 
(Opat.) Gelardi, Vizzini & Simonini que tiene un aspecto similar aunque carece 
de retículo, vira mucho más intensamente a azul negruzco y sus esporas son 
más pequeñas.

Lanmaoa fragrans (Vittad.) Vizzini, Gelardi & Simonini posee un píleo de 
color pardo, también crece de forma fasciculada pero no posee el estípite reti-
culado. 

Suillellus poikilochromus (Pöder, Cetto & Zuccher.) Blanco-Dios posee píleo y 
estípite de colorido y retículo similar pero presenta un fuerte olor característico 
a frutos fermentados y preferencia por suelos calizos (Calzada, 2007).
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Mycena pseudoclavicularis A. H. Sm.
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Resum. MARTÍNEZ TOLOSA, F. de P. (2016). Mycena pseudoclaviculari A. H. Sm. 
Butll. Soc. Micol. Valenciana, 22: 85-89.

L’article és un estudi ampliatiu de la descripció de la Mycena pseudoclavicula-
ris que es va trobar en la Serra Mariola i que ha estat descrita en 2016 en Butll. 
Soc. Micol. Valenciana, 21: 77-85.

Paraules clau: Sistemàtica, Catàleg Micològic Valencià, Mariola 2016.

Abstract. MARTÍNEZ TOLOSA, F. de P. (2016). Mycena pseudoclaviculari A. H. Sm. 
Butll. Soc. Micol. Valenciana, 22: 85-89.

The present work reviews a former report of Mycena pseudoclavicularis 
found in the Serra Mariola in 2016 that was previously mentioned in Butll. Soc. 
Micol. Valenciana, 21: 77-85.

Key words: Systematics, Catàleg Micològic Valencià, Mariola 2016.

Resumen: MARTÍNEZ TOLOSA, F. de P. (2016). Mycena pseudoclaviculari A. H. Sm. 
Butll. Soc. Micol. Valenciana, 22: 85-89.

El artículo es un estudio ampliativo de la descripción de la Mycena pseudo-
clavicularis que se encontró en la Serra Mariola en 2016 y que se describió en el 
Butll. Soc. Micol. Valenciana, 21: 77-85.

Palabras clave: Sistemática, Catàleg Micològic Valencià, Mariola 2016.

INTRODUCCIÓ

El 20 de novembre de 1937, Alexander H. Smith, troba en Takilma, Oregón,  
una Mycena que la denomina M. pseudoclavicularis (Smith, 1947).

La seua descripció macroscòpica coincideix, quasi fidelment, al taxó que 
ja havia estat descrit com Mycena clavicularis, però la microscòpia s’allunyava 
considerablement, donat que la Mycena clavicularis té els cistidis en forma de 
brotxa amb diverticles i excrescències nombroses, a diferència de les de la My-
cena pseudoclavicularis que són llisos i, en la seua majoria, fusiformes. Això feia 
que evidentment fora tractada com una nova espècie, donat que tampoc el nou 
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taxó es semblava a cap altra Mycena. Aquest fet va portar a Smith a denomi-
nar-la Mycena pseudoclavicularis.

Tot i això, hom pot aventurar que s’hauran trobat varies vegades les tro-
balles d’aquesta Mycena, però que, com es sembla tant macroscòpicament a 
la Mycena clavicularis, possiblement no es va mirar al microscopi, la qual cosa 
impedia de reveure-la com Smith ho va fer l’any 1947. Però no deixa de ser una 
hipòtesi, sí, tot i que les següents paraules de Smith porten a considerar-la com 
a plausible:

At first sight I mistook this species for a from of M. clavicularis. The specimens were 
collected after a heavy rain, and I thought that the glue had been washed off the stipe 
and that the pellicle of the pileus had gelatinized because of the prolonged wet weather. 
A careful study showed, however, that there were no grounds for such assumptions. The 
cystidia separate this species from M. clavicularis. From M. laevigata it differs in both 
habitat and cystidia- even if one overlooks the stature and colors. Actually, the species 
appears to be most closely related to M. latifolia by its habit, habitat, consistency, and 
broadly adnate gills. It differs in having a thick gelatinous pellicle over the pileus and in 
its smooth cheilocystidia. The most satisfactory method of studying the cystidia is first 
to section and then to crush the section under a cover glass just enough to spread the 
basidia well without destroying the outline of the gills.

Des de la publicació de la nova espècie, ja no ha estat citada en cap altre 
lloc. Maas Geesteranus comenta quan descriu l’espècie que és una revisió de 
l’holotip i del tipus 18131 d’entre els que Smith dona com a material d’estudi: 
“Material studied Smith, 8925 Type. 18113, 18117, 18131”. 

The macroscopic description of the species is almost entirely adapted from the single 
specimen of the holotyp and the material of collection A. H. Smith 18131 (MICH). The 
microscopic details are based on reexamination of these two collection. 

Maas Geesteranus, R. A. (1989): 348-349 

Smith va trobar la Mycena pseudoclavicularis en terreny de Pinus ponderosa. A 
la Mariola va aparèixer a terreny de Pinus halapensis i de Quercus (Martínez, 
2016). Per les seues característiques, Smith situa la Mycena pseudoclavicularis   
en la secció Omphaliariae, modificada posteriorment per Geesteranus per a la 
secció Insignes que és a la que actualment pertany. Però les descripcions que hi 
realitza, a partir de l’herbari subministrat de Smith, reafirmen completament la 
nova espècie i verifiquen les observacions realitzades en el seu dia per Smith. 
Canvi de Secció però confirmació de nova espècie. Si bé en l’article esmentat 
anterior es descriu com a tal, i donada la importància de la troballa, considere 
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rellevants les ampliacions i revisions de la cita per analitzar i comparar els hà-
bitats diferents que entre ell s’observen.

METODOLOGIA

La mateixa que es va utilitzar en la descripció en (Martínez, 2016) Però, a 
diferència del primer estudi publicat, aquesta revisió s’ha feta amb material de 
l’herbari de l’autor Francesc Martínez Tolosa (FMT).

RESULTATS I DISCUSSIÓ

La revisió d’aquest treball em porta a donar com a satisfactòria la descripció de 
M. pseudoclavaris i allunayar qualsevol classificació com a M. clavicularis o M. 
vulgaris, donat que la microscòpia es diferencia clarament de la M. pseudocla-
vicularis. Certament, els taxons són difícilment diferenciables i també l’hàbitat 
natural de tots tres. 

Haguent revisat i repetit les microscòpies en nous taxons FMT201600081M, 
es confirma aquesta diferència respecte a les Mycenes citades (Maas Geestera-
nus, R. A., 1985, 1989).

DESCRIPCIÓ TAXONÒMICA

Mycena pseudoclavicularis A.H.Sm.

North Amer. Species of Mycena: 374 (1947)
Figura 1 (macroscòpia), 2,3 i 4 (microscòpia) 

Píleu 8-10 mm aproximadament, esfèric, cònic-convex, viscós. Gris-marró. Pru-
ïnós i estriat.
Làmines d’adnates a decurrents. De marró clar a quasi blanques, gelatinoses 
però no en els exemplars vells. Arestes blanques i sense matèria gelatinosa 
separable per un filet com passa amb la Mycena vulgaris. L = 12-15 I = 1-2. Là-
mines amb les arestes de rectes a còncaves, però no ventricoses i convexes com 
es dona en una altra Mycena propera: Mycena quinaultensis. 
Estípit, entre 25-30mm x 1-1,5 mm, groc o blanc marfil; fràgil, pruïnós i viscós. 
Espores amiloides, 5-6 µ x 7-8-9 µ de cilíndriques a el·líptiques, llises. Basidis 
tetraspòrics i claviformes, 6,5-8 x 27 x 30 µ. Queilocistidis fusiformes entre 7-10 
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x 36-54 µ. Pleurocistidis similars, però poc freqüents. Es troben substàncies ge-
latinoses entre les trames laminars i de la cutícula. Trama laminar dextrinoide 
amb el reactiu de Melzer. 
Hàbitat. Alcoi, La Menora, YH0784, 910 m snm., 23/12/2016. En grups o soli-
taris, entre la molsa, de vegades sobre les acícules de pi, en zona de bosc mixt 
de pi i carrasca. FMT201600081M. Leg. Toni Conca.

NOTA: Aquesta espècie ha estat descrita atenent a les descripcions realitzades 
per R. A. Maas Geesteranus en tota la seua coincidència. La descripció micros-
còpica és determinant perquè macroscòpicament sembla una Mycena clavicu-
laris i fins i tot té paregut Mycena vulgaris, però clarament les característiques 
microscòpiques les diferencien sense dubte, com ja s’ha comentat. 

AGRAÏMENT

Aquest article no haguera pogut fer-se sense l’aportació de Toni Conca, el qual 
em va facilitar els exemplars i fotografies per a la seua determinació, així com 
la revisió de l’article i els consells pertinents. Igualment donar-li les gràcies 
a Rafa Mahiques i Isaac Garrido per les ajudes en la revisió del text en el seu 

Figura 1. Mycena 
pseudoclavicularis 
(Foto: Toni Conca).
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Figures 2, 3 i 4. Pleurocistidis Mycena 
pseudoclavicularis (Foto: Francesc Martínez).

aspecte formal i científic. Les 
responsabilitats derivades dels 
errors que hi puguen haver són 
única i exclusivament de l’autor 
de l’article. 
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Entrevista a Patricia Díaz Carrasco

Los hongos como herramienta para la gestión 
de residuos y sostenibilidad del sistema 
alimentario local de la Comunidad Valenciana

SALVADOR TALÓN ANTÓN*

Desde la Sociedad Micológica de Valencia he querido acercaros a través de 
esta entrevista un proyecto muy interesante que Patricia Díaz Carrasco y la 
empresa Micologic están realizando en nuestra comunidad y que considero 
que va ser un gran éxito los próximos años. Su pasión por la micología y la 
agricultura sostenible, y su preocupación por el cambio climático, han llevado 
a Patricia y su equipo a inspirarse en la naturaleza y ver en ella la herramienta 
que ayude a resolver problemas sociales y ambientales. Trasformar la paja del 
arroz y la chufa en sustrato para cultivar hongos y setas comestibles es un 
proyecto con el que se busca solucionar un problema de gestión de residuos 
y contribuir al mismo tiempo a la sostenibilidad del sistema alimentario local. 

S.T. ¿Quién es Patricia Díaz Carrasco? Háblanos un poco de ti.

PATRICIA DÍAZ. Curso estudios de Técnico en Horticultura en ECA de Catarro-
ja. Inquieta y curiosa por naturaleza desarrollo mi actividad como empren-
dedora, en restauración principalmente, poniendo el foco en la nutrición y la 
alimentación sostenible. Con más de 20 años de experiencia en la dirección de 
equipos y el desarrollo y gestión en áreas de innovación.

El interés en el medio ambiente y la pasión por la micología me llevan a cur-
sar estudios especializados para aplicarlos en esta nueva empresa, Micologic, 
que aúna todos mis intereses: la alimentación saludable, el cuidado del medio 

* CENTRO NUTRICIONAL S. TALÓN · José Aguirre, 27, bajo, 2º-derecha (Valencia). Teléfono: 963673579. 
Web consulta: www.nutricionstalon.com · E-mail: salvadortalon@nutricionstalon.com.
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ambiente, la micología y una nueva forma de entender la economía creando un 
negocio sostenible y rentable basado en la Economía Circular.

S.T. ¿Cómo surgió la idea de este proyecto?

PATRICIA DÍAZ. Buscar soluciones al tema de la paja del arroz es sin duda una 
de las necesidades más importantes y uno de los retos más apetecibles ante los 
que nos encontramos; si a esto le añadimos la pasión por la micología, por la 
agricultura sostenible que produzca alimentos saludables, que cuiden nuestra 
dieta y nos ayuden a perseverar la salud, y la preocupación por el Cambio Cli-
mático, casi podemos decir que este proyecto era inevitable.

Micologic surge al inspirarnos en la naturaleza como herramienta para re-
solver problemas sociales y ambientales. Vemos que existen tecnologías que 
permiten el diseño de procesos y productos de tal modo que el consumo sea 
beneficioso para el planeta, como sucede en los ecosistemas desde el principio 
de los tiempos, y decidimos aplicarlas.

Contribuir a la sostenibilidad del sistema alimentario local transformando 
la paja de arroz y de chufa en sustrato para cultivar hongos y setas comestibles 
y medicinales, supliendo la ausencia de productores locales (en Valencia solo 
se cultiva el 0,02% de la seta ecológica que consumimos), paliando un proble-
ma medio ambiental al reducir las emisiones de gases efecto invernadero (GEI)
(CO2 y CH4), al evitar su quema e introduciendo un cultivo adaptado al Cam-
bio Climático que dinamiza la agricultura en la huerta periurbana de Valencia, 
es la principal motivación de este proyecto.

S.T. ¿ Cuándo empezaste a interesarte por el mundo de los hongos?

PATRICIA DÍAZ. Viniendo del mundo de la agricultura y la restauración soy 
consciente de que el reto actual, en esta parte del planeta donde nos encontra-
mos, no es disponer de comida suficiente sino saber gestionar la dieta. Una ali-
mentación sana y equilibrada junto a ejercicio adecuado constituyen la mejor 
vacuna para múltiples dolencias físicas y mentales. A principios del 2000 em-
piezo a interesarme por las propiedades de uno de mis ingredientes favoritos 
en la cocina: las setas, descubriendo que son una valiosa fuente de nutrientes, 
bajas en grasas, ricas en fibra, vitaminas, minerales, con bajo aporte (calórico, 
entre 26-35 kcal por cada 100 gramos). Son una buena fuente de proteínas con 
una composición en aminoácidos más parecida a la proteína animal que a la 
vegetal, representando uno de los sustitutos principales de la carne, siendo el 
complemento ideal para dietas vegetarianas y veganas. En líneas generales, 
presentan entre un 57% y un 61% de carbohidratos en base a su peso seco, 26% 
de proteína y un contenido de fibra del 11,9%. Vitaminas B1, B12, C, y minera-
les como el potasio, fósforo, zinc y calcio, entre otros.
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Si añadimos los compuestos medicinales bioactivos, avalados por múlti-
ples instituciones (FAO, OMS o la Fundación Española del Corazón) por ser 
antioxidantes, reforzar el sistema inmunológico o regular el azúcar en sangre 
entre otras propiedades, y su sabor y aroma característicos, que las hacen gas-
tronómicamente atractivas, es fácil apasionarse por ellas.

S.T. ¿Cuál es el objetivo que buscas con estos ensayos?

PATRICIA DÍAZ. El ensayo tiene como objetivo la optimización de la fórmula del 
sustrato para cuantificar la eficiencia biológica (EB) para la producción de setas 
saprófitas en paja de arroz y paja de chufa ecológica, maximizando su calidad 
con el fin de determinar la viabilidad, tanto económica como del proceso de 
cultivo y la valoración del sustrato agotado como biofertilizante o alimento 
para ganado entro otros usos.

Pleurotus djamor
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S.T. ¿Cuántas personas forman parte de tu proyecto?

PATRICIA DÍAZ. Llevo desarrollando el proyecto desde hace unos años. En di-
versas etapas, como la realización del ensayo, han colaborado diferentes perso-
nas e instituciones. En estos momentos no hay un equipo formal estable.

S.T. ¿Con qué especies de hongos estáis llevando a cabo los ensayos?

PATRICIA DÍAZ. Las especies con las que trabajamos son saprófitas. El primer 
ensayo de producción lo hemos realizado con Seta de Ostra (Pleurotusostrea-
tus), Cuerno de la Abundancia (Pleurotus citrinopileatus), Seta de Amor (Pleu-
rotus djamor), Seta de la paja del arroz (Volvariellavolvacea), Melena de León 
(Hericiume rinaceus). El ensayo lo desarrollamos en junio, con una metodología 
rústica, buscamos cepas tropicales que pudieran soportar temperaturas ele-
vadas. Precisamente la especie que soportaba las temperaturas más elevadas,  
V. volvacea, no fue viable ya que el micelio nos llegó en mal estado.

S.T. Explícanos brevemente cómo se lleva a cabo la gestión de la paja del arroz 
y de la chufa actualmente.

PATRICIA DÍAZ. El cultivo del arroz de las 14.000 hectáreas del arrozal del Par-
que Natural de l’Albufera cada año genera 75.000 toneladas de paja. La elimi-
nación tradicional mediante la quema, práctica prohibida por U.E. desde el 
2008, y el “fangueo” (triturado e incorporación de la paja al terreno) emiten 
más de 2 millones de Kg de CO2 y CH4 a la atmósfera, generando un problema 
para el medio ambiente, la conservación del hábitat del Parque Natural, los 
agricultores y la salud de la sociedad en general. La solución al problema de 
la paja de arroz no pasa por una única vía, debemos aunar esfuerzos para una 
solución combinada y este proyecto es una de ellas.

Como dato alarmante de la Organización Mundial de la Meteorología, la 
concentración de CO2 en 2016 alcanzó 403,3 partes por millón, por encima de 
las 400 de 2015. Una combinación de la actividad humana y el fenómeno climá-
tico El Niño han sido los que llevaron el CO2 a un nivel nunca visto en 800.000 
años. Este rápido incremento de los gases podría producir cambios sin prece-
dentes en el clima y causar graves perturbaciones ecológicas y económicas.

La urgencia en la toma de medidas para evitar la emisión es más que evi-
dente.

S.T. Con el uso de los hongos, ¿qué beneficios aporta su empleo en esta prác-
tica?

PATRICIA DÍAZ. Aportamos una solución al problema de la gestión del residuo 
generado por el cultivo de arroz. Por cada tonelada de paja que utilizamos, 
evitamos emitir sobre 28 Kg de CO2 a la atmósfera por su quema y su equi-
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La urgencia en la toma de medidas para evitar  
la emisión es más que evidente.

valente en CH4, a la vez que producimos hasta un máximo de 900 Kg de setas 
saludables con probadas cualidades medicinales.

Los restos después del cultivo de hongos se reciclan para nutrir el suelo 
como biofertilizante o como alimento para ganado, entre otros usos, cerrando 
el ciclo de producción y logrando cero residuos cumpliendo con la máxima de 
la Economía Circular: reducir, reutilizar, reciclar.

Suplimos la ausencia de productores en Valencia. Las setas que consumi-
mos actualmente son importadas de otras Comunidades Autónomas o direc-
tamente de China y Corea, promovemos la alimentación de proximidad, así 
como la sostenibilidad del cultivo del arroz y del Parque Natural de l’Albufera.

Según datos de la Organización 
Mundial de la Meteorología, la 

concentración de CO2 en 2016 alcanzó 
403,3 partes por millón, por encima 
de las 400 de 2015, un nivel nunca 

visto en 800.000 años que podría 
producir cambios sin precedentes en 
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S.T. ¿Tenéis previsto otro ensayo en breve?

PATRICIA DÍAZ. Dentro de unos meses comenzaremos un nuevo ensayo con 
una tecnología más avanzada con el objetivo de optimizar de la fórmula del 
sustrato con alguna de las especies ya ensayadas, Hericium erinaceus (Melena 
de León), y otras no ensayadas como Lentinu laedodes (Shiitake) y Ganoderma 
lucidum (Reishi), entre otras. Este nuevo ensayo nos permitirá analizar la cali-
dad nutricional de cada una de las especies y de los sustratos para obtener la 
máxima calidad.

S.T. El hongo medicinal Melena de León (Hericium erinaceus) es un hongo 
muy interesante actualmente por sus propiedades medicinales en el campo 
del sistema nervioso. Me comentaste que su cultivo fue el más complicado, 
¿con qué dificultades te encontraste para su producción? 

PATRICIA DÍAZ. La Melena de León (Hericium erinaceus) fue más complicado por 
la metodología empleada para su cultivo, ya que utilizamos pasteurización 
y es un hongo que se da mejor si el sustrato está esterilizado. El crecimiento 
del micelio es más lento y puede ser colonizado por hongos competidores, las 
temperaturas altas tampoco ayudaron mucho. Aun así, tuvimos una produc-
ción significativa que pudimos cuantificar en el ensayo comprobando que el 
sustrato utilizado es válido para su cultivo.

S.T. ¿Qué conclusiones puedes adelantarnos de los ensayos que habéis realizado?

PATRICIA DÍAZ. Este ensayo piloto ha permitido confirmar, por primera vez en 
la Comunidad Valenciana, la viabilidad del cultivo de cuatro especies de setas 
saprófitas y medicinales en paja de arroz y paja de chufa ecológica provenien-
tes de restos de cultivo que actualmente representan un problema medio am-
biental, social y económico. De acuerdo a los resultados obtenidos en este estu-
dio, se puede concluir que la paja de arroz y de chufa pasteurizada mediante 
método rústico ha demostrado ser eficaz para todas las especies ensayadas, 
especialmente para P. citrinopileatus y P. ostreatus.

S.T. El cultivo de setas para uso alimentario que queréis llevar a cabo es espe-
cialmente interesante por la calidad del producto, debido a la gran proximi-
dad que ofrecéis al realizar el cultivo y distribución en la Comunidad Valen-
ciana, ¿crees que tendrá una buena acogida en el consumidor? ¿Consideras 
que hay un cambio en la mentalidad del consumidor hacia los productos con 
mayor calidad alimenticia? ¿Crees que los productos de producción local están 
imponiéndose en las cestas de la compra?

PATRICIA DÍAZ. El consumidor es cada vez más consciente de que la dieta y la 
nutrición están directamente relacionadas con el desarrollo de patologías y en-
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Las setas son un alimento funcional en sí mismas, sin necesidad  
de tener ningún tratamiento adicional, consumiéndolas en  
fresco o en seco como complemento nutricional. 

fermedades. Por ello buscan alimentos que son “algo más”: alimentos funcio-
nales, que le proporcionen salud, bienestar y que reduzcan el riesgo de padecer 
enfermedades.

Las setas son un alimento funcional en sí mismas, sin necesidad de tener 
ningún tratamiento adicional, sencillamente consumiéndolas en fresco o en 
seco como complemento nutricional. La tendencia de consumo de alimentos 
funcionales es un mercado con una creciente demanda del consumidor intere-
sado en comprar productos sostenibles, nuestro valor añadido.

Los consumidores valoran más el cuidado del medio ambiente y los ali-
mentos de origen sostenible, ya que aseguran que no solo mejoran el impacto 
medioambiental, sino que también mejoran el sabor de sus platos. Así, los es-
pañoles (81%) son los europeos que más se plantean la compra de productos 
de origen sostenible. 
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Un producto local, sostenible, con garantía sanitaria hará que nuestro clien-
te cuide su salud, disfrute su alimentación, y se sienta parte activa en el cuida-
do del medio ambiente, generándole un impacto positivo que los fidelizará a 
nuestros productos.

S.T. ¿Habéis encontrado suficientes apoyos para sacar adelante este proyec-
to? ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Y el objetivo final de este trabajo?

PATRICIA DÍAZ. Colaboraron en el primer ensayo de producción las siguientes 
instituciones: Estación Experimental Agraria de Carcaixent, que forma parte 
del Servicio de Transferencia Tecnológica, así como el Servicio de Producción 
Ecológica, ambos pertenecientes a la Dirección General de Desarrollo Sosteni-
ble, con un apoyo inestimable por parte de sus técnicos.

Ha sido uno de los proyectos seleccionados por AgroLab en su experiencia 
piloto, laboratorio de empresas de agroalimentación, creado por la Concejalía 

Fomentar la agricultura sostenible, formar un equipo de personas 
motivadas, que compartan los principios éticos del proyecto,  
creando un vínculo con los consumidores y el entorno, facilitando  
el intercambio de información y compartiendo intereses
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de Agricultura, Huerta y Pueblos de Valencia, MercaValencia y la Cátedra de 
Tierra Ciudadana, y, aunque no tiene dotación económica, ha sido una expe-
riencia interesante.

En estos momentos desarrollamos el proyecto en el Col·lab de las Naves, un 
espacio de innovación perteneciente al Ayuntamiento de Valencia, que apoya 
proyectos que aporten soluciones a las necesidades de la ciudad, y, aunque 
tampoco supone ninguna aportación económica al proyecto, sí tienen los me-
dios necesarios y el apoyo para desarrollarlo.

El objetivo final de estos ensayos es poner en marcha Micologic, creando 
una granja de producción de sustrato y cultivo de setas revalorizando el resi-
duo de la paja del arroz, evitando su quema y la consiguiente emisión de GEI, 
situando la granja en la huerta periurbana de Valencia, lo más cerca del origen 
del residuo para minimizar las emisiones de CO2 debidas al transporte, mini-
mizando nuestra huella de carbono. La adecuación o construcción de la granja 
se hará bajo los parámetros de construcción bioclimática, utilizando energías 
renovables buscando que la granja sea lo más pasiva energéticamente.

Producir alimentos frescos y de máxima calidad que fomenten la agricul-
tura sostenible y, por supuesto, formar un equipo de personas motivadas, que 
compartan los principios éticos del proyecto, comercializando nuestros pro-
ductos, dando a conocer sus múltiples cualidades, creando un vínculo con los 
consumidores y el entorno, facilitando el intercambio de información y com-
partiendo intereses. 

Como miembro de la Sociedad Micológica de Valencia desde hace años y gran 
amante de los diferentes usos que se pueden realizar de los hongos, además 
del culinario (como su empleo en el campo medicinal, el cual es mi especia-
lidad), quiero agradecer a Patricia el gran esfuerzo que está haciendo para 
ayudarnos a buscar nuevos campos de uso e investigación en el mundo de la 
micología. Tenemos que renovar y ampliar día a día nuestros conocimientos 
para poder avanzar, ¡no tenemos que conformarnos con lo que sabemos has-
ta ahora!

Muchas gracias por contribuir a ampliar nuestras miras, Patricia. 
¡Te deseo lo mejor! 
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Dos escarabats micòfags INTRODUCCIÓ

En un anterior article del butlle-
tí nº 20 (García, 2015) es van fer 
uns breus comentaris sobre els in-
sectes micòfags i es va ficar com a 
exemple un parell de mosquetes 
micòfages. 

Dintre dels insectes, l’ordre 
dels Coleòpters (escarabats) és 
el més nombrós, i entre els molts 
tipus d’alimentació que presen-
ten no podia faltar la micofàgia 
(Alonso-Zarazaga, 2015); molts 

FERNANDO GARCÍA ALONSO

C/ Rafael Juan Vidal 8, 4ª 
46870 Ontinyent (València)
garciaalonsofernando@gmail.com
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escarabats i fins i tot famílies senceres (o quasi) obtenen els seus nutrients dels 
bolets o del miceli d’aquests, principalment de miceli que creix en fusta; cal 
indicar que alguns dels insectes que podrien considerar-se xilòfags en realitat 
són també micòfags, donat que mengen fusta colonitzada per miceli.

Ara es presenta un parell d’escarabats de dues famílies diferents però tots 
dos micòfags, l’un estricte i l’altre facultatiu.

Carpophilus hemipterus  
(Linnaeus, 1758) 

Família Nitidulidae

Prou menut (aproximadament 2-3 mm). De color marró prou obscur o quasi 
negrós excepte un parell de taques clares lleugerament triangulars al final dels 
èlitres els quals cobreixen només la meitat de l’abdomen.

La foto de la figura 2 i la de inici d’article (sense numerar) està feta en 
un bolet de xop (Cyclocybe aegerita [V. Brig.] Vizzini, 2014), però no es tracta 
d’un insecte micòfag estricte sinó més be polífag, donat que també s’ali-
menta de fruits silvestres un poc passats i de nombrosos productes em-
magatzemats com fruits, llegums, panís, farina... i pot ser un perill per els 
rebosts domèstics i els magatzems agrícoles.

Figura 1. Carpophilus 
hemipterus (Linnaeus, 1758) 
22-VIII-2017. Gamellons 
(Ontinyent), (Foto: F. García).
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Figura 2 i d’inici d’article. Diaperis boleti (Linnaeus, 1758) 22-VIII-2017. En bolet de xop.  
Gamellons (Ontinyent), (Foto: F. García).

Diaperis boleti (Linnaeus, 1758)

Família Tenebrionidae

De 5-6 mm, amb el cos prou convex, negre lluent tot ell, i presentant un parell 
de bandes ataronjades en la base dels èlitres i un altre parell més menudes i 
arrodonides a l’extrem; aquestes taques poden variar i ser de vegades groguen-
ques, o poden faltar les dues arrodonides de l’extrem i tindre, per contra, altre 
parell de bandes semblant al de la base dels èlitres.

És aquest un coleòpter típicament micòfag, amb predilecció pels bolets lig-
nícoles; de fet, els exemplars de la figura 2 i la de inici d’article (sense numerar) 
eren en un bolet de xop (Cyclocybe aegerita [V. Brig.] Vizzini, 2014) el 22-VIII-
2017, en Gamellons, terme d’Ontinyent (Biodiversidad Virtual). També, segons 
comunicació personal de A. Conca, vistos i fotografiats (Biodiversidad Virtual) 
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en Fomitopsis pinicola, en maig de 2017 en terme de Fontanars dels Alforins i en 
una múrgola (Morchella sp.) el 29 d’abril de 2018 en terme de Font la Figuera.

Es pot indicar també que l’atrau la llum, cosa personalment comprovada 
la nit de 12-V-2018 en la zona de Galindo, terme d’Ontinyent i també per A. 
Conca la nit del 27-X-2017.

AGRAÏMENTS

A Francisco Ángel Montés (Biodiversidad Virtual), per la confirmació de la de-
terminació de Diaperis boleti, i a Antoni Conca per les comunicacions personals.

REFERÈNCIES

Alonso-Zarazaga, M. Á. (2015). Orden Coleoptera. Revista IDE@ - SEA, 55 (30-06-
2015): 1-18. Disponible en http://sea-entomologia.org/IDE@/revista_55.pdf.

Conca, A. (2017). Diaperis boleti en Biodiversidad Virtual. https://www.biodiversidad-
virtual.org/insectarium/Diaperis-boleti-(Linnaeus-1758)-img882375.html.

García, F. (2015). Dues mosquetes micòfages. Butll. Soc. Micol. Valenciana 20: 33-39.

García, F. (2017). Diaperis boleti en Biodiversidad Virtual. https://www.biodiver-
sidadvirtual.org/insectarium/Diaperis-boleti-(Linnaeus-1758)-img923116.html; 
https://www.biodiversidadvirtual.org/insectarium/Diaperis-boleti-(Linnaeus-1758) 
-img923117.html.



Receptari



BUTLLETÍ SOCIETAT MICOLÒGICA VALENCIANA 22 ~ 2017106

Llentilles amb gírgoles i conillets

Preparació

Es cobreix el fons de la casso-
la amb l’oli. Es sofregeixen 
les llesques de pa i es reser-
ven per a muntar el plat. 
A continuació, en aquest 
mateix oli es sofregeixen 
la ceba picada, la pastanaga 
a rodanxes i els 4 grans d’all 
filetejats. 

Ingredients

•  250 gr de llentilles

•  250 gr de gírgoles

•  100 gr de conillets

•  Una ceba mitjana

•  Una creïlla mitjana

•  Una pastanaga 

•  Un cap d’alls

•  4 grans d’all pelats i filetejats

•  2 fulles de llorer

•  Una culleradeta de pebre vermell

•  Oli d’oliva verge extra (AOVE)

•  Sal

•  Unes llesques de pa fregit

JULIO MURIA SERRANO
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Quan la ceba comence a transparentar s’afegeixen els coni-
llets trossejats i s’ofeguen perquè deixen anar el seu suc. 

Seguidament s’afegeix la creïa trossejada (trencant els trossos 
perquè espesse el brou), es posa la culleradeta de pebre vermell 
i es remou tot perquè es mescle bé. Posem el cap sencer d’alls, 
les fulles de llorer, les gírgoles trossejades, les llenties i litre i mig 
d’aigua. Es torna a remoure tot junt, es rectifica de sal i es deixa 
coure a foc mitjà-lent durant una hora o hora i mitja depenent 
del tipus de llenties. 

Si es cuina en olla 
exprés es redueix 
el temps de cocció i 
la quantitat d’aigua 
necessària.

El plat es presenta 
juntament amb 
llesques de pa fregit  
i una o diverses 
gírgoles senceres.

Si s’utilitzen gírgoles fresques el primer pas és 
bullir-les en abundant aigua durant mitja hora i 
escórrer-les, per eliminar les seves toxines.

Si estan deshidratades, caldrà rehidratar-les prèviament.
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Preparació

Ofegar la ceba, els alls, el llorer i el pebre, afegir el vinagre i el 
vi, bullir a foc lent durant 5 minuts; afegir els bolets trossejats o 
sencers segons la seva mida i seguir coent durant 20 minuts més.

Convé tenir elaborat l’escabetx de rovellons amb antelació.

Amanida d’ous de sípia  
i pop amb rovellons  
(Lactarius deliciosus) en escabetx

Ingredients

• 2 potes de pop cuit

• 200 gr d’ous de sípia

• 1/2 kg de clòtxines 

• 150 gr de rovellons en escabetx

• 1 pimentó roig no molt gran

• 1/2 pimentó verd

• 1 escalunya

• 1 ceba mitjana dolça

• 2 cogombres en vinagre o agredolces

• Una cullerada sopera plena de tàperes

• Oli d’oliva, sal, pebre negre, mostassa  
i un bon vinagre

ALMUDENA ERASUN
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Preparació del salpicó

Rentar els ous de sípia, posar una cassola amb aigua  
i sal a escalfar. Quan arrenque el bull afegir els ous.

El temps de cocció depèn de la mida i com t’agrade la seva 
textura (jo no els deixe més de 7-8, 10 minuts, si són grans).

Reservar una mica de brou.

Una manera de conservar els 
rovellons, és escabetxar-los  
i fer conserva amb ells.

Preparar un bol amb aigua i 
gel i quan estiguin cuits passar la 
fresa a refredar, escórrer i reservar.

Posar a coure al vapor les clòt-
xines prèviament netes. Deixar re-
fredar i treure les molles i reservar 
les closques i el brou.

Escórrer de la vinagreta els ro-
vellons i trossejar. Rentar i trosse-
jar no massa grans les cebes, els 
pimentons i els cogombres.

En un bol per amanides fonda 
anar posant els ingredients tros-
sejats, els rovellons, les clotxines, 
les potes de pop tallades i els ous 
de sípia també tallades.

Picar els cogombrets i afegir 
juntament amb les tàperes.

Preparar la vinagreta amb oli, vinagre, sal, mitja culleradeta de 
mostassa, pebre al gust, però que porte bastant vinagre.

Si heu guardat el brou de les clotxines o de la cocció dels ous, 
podem afegir un parell de cullerades soperes a la vinagreta.

Barrejar tot molt bé i guardar a la nevera tapat.
El plat estarà millor d’un dia per l’altre.

Bolets escabetxats

•  1 kg de Lactarius delicieus

•  1 got de vinagre de Xerès

•  1 got de vi blanc

•  1 got d’oli d’oliva verge extra

•  2 o 3 escalunyes, o cebes,  
en trossos grans

•  1 cap d’alls esqueixats

•  1 fulla de llorer

•  Uns grans de pebre negre



BUTLLETÍ SOCIETAT MICOLÒGICA VALENCIANA 22 ~ 2017110

Preparació de la ceba caramel·litzada

Pelar i picar fina la ceba.
Posar a fondre en una paella 40 gr de mantega, incorporar la 

ceba, afegir sal i pebre al gust, ofegar lentament i, quan estiga 
transparent, afegir una cullerada sopera de sucre i una cullerada 
sopera de vinagre de Mòdena. Pujar el foc i caramel·litzar la 
ceba. Deixar refredar a un colador per evitar l’excés de líquid 
i reservar.

Empanades de rossinyols amb  
ceba caramel·litzada i botifarra 
(Cantharellus pallens, cibarius) 

Ingredients

• 150 gr de rossinyols

• 1 i 1/2 cebes mitjanes dolces de Fuentes

• 2 botifarres de ceba tipus Ontinyent

• 1 paquet d’hòsties grans la Cuinera o similar

• 1 ou

• 80 gr de mantega

• Sal, pebre, sucre i vinagre de Mòdena

ALMUDENA ERASUN
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Preparació

Picar els rossinyols a trossets petits.
Posar a fondre en una paella 40 gr de mantega, incorporar els 

rossinyols, afegir sal i pebre al gust i fregir bé. Deixar refredar a 
un colador per evitar l’excés de líquid i reservar.

Treure les hòsties del frigorífic.
En un plat posar les botifarres i llevar-los el budell, trossetjar  

bé, és possible que només s’utilitze 1 i 1/2.
Quan tots els ingredients estiguin freds barrejar-los.
Escalfar el forn a 200 graus.
Estendre les hòsties al banc de treball d’una en una i mullar 

amb aigua la vora de les mateixes.
Omplir les hòsties amb la barreja, doblegar les hòsties ja far-

cides i marcar les vores amb una forquilla per segellar. Anar po-
sant-les a la safata del forn folrada amb paper per forn.

Separar el rovell de la clara d’ou i batre rovell, anar pintant 
amb el rovell cada pastisset.

Baixar a 180 graus calor amunt i avall, ficar al forn; quan les 
empanadilles adquireixen un color daurat, aproximadament uns 
15-20 minuts, dependrà de cada forn, treure del forn i col·locar-les 
en una reixeta per refredar.

La relació de la barreja  
ha de quedar equilibrada.



Concurs fotogràfic premiats

I PREMI

¡Altiva! Coprinopsis lagopus

ALMUDENA ERASUN

II PREMI

Mycena haemalopus

PEDRO SEPÚLVEDA MOYA

III PREMI

Gymnopilus spectabilis

JOAQUÍN SÁNCEZ ROMERO
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I Premi



BUTLLETÍ SOCIETAT MICOLÒGICA VALENCIANA 22 ~ 2017114

II Premi
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III Premi



Miscel·lània
La Societat Micològica Valenciana 
(SOMIVAL) és una societat legalment 
constituïda de prestigi i referència en 
l’àmbit internacional, que desenrot-
lla una intensa labor científica, divul-
gativa i pedagògica en l’àmbit fúngic 
en les províncies de Castelló, València 
i Alacant, sent entitat col·laboradora 
de la Conselleria d’Agricultura, Medi 
Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolu-
pament Rural, la Universitat Politècnica 
de València i l’Ajuntament de València, 
entre altres institucions, per a l’exercici 
d’activitats d’investigació, conservació i 
divulgació en la Comunitat Valenciana. 

SOMIVAL desenrotlla les seues activi-
tats d’informació i assessorament tèc-
nic de forma continuada, al llarg de tot 
l’any (Els dilluns micològics) en la seua 
seu social, possibilitant la informació i 
formació dels seus associats i l’atenció 
de qualsevol persona que precise una 
identificació d’espècies i/o un assesso-
rament en matèria micològica. 

Així mateix, es disposa d’un Servici 
de Biblioteca Especialitzada en temes 
fúngics i mediambientals. La major 
biblioteca del gènere de la Comunitat 
Valenciana amb servici de consulta en 
general i préstec a socis. 

SOMIVAL desenrotlla estudis científics 
en col·laboració amb entitats públiques.

De forma cronològica s’exposen les ac-
tivitats desenrotllades durant l’exercici.
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En NATURIA, Centre local Europeu de Medi Ambient Urbà i Sostenibilitat, es va 
desenvolupar l’ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA i ASSEMBLEA GENERAL EXTRA-
ORDINÀRIA de SOMIVAL, d’acord amb el següent horari i ordre del dia:

10.30 h Assemblea General Ordinària en primera convocatòria.
11.00 h Assemblea General Ordinària en segona convocatòria.
12.30 h Assemblea General Extraordinària. Eleccions Presidència SOMIVAL.

ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA. Ordre del dia:

1. Lectura i aprovació de l’Acta anterior.
2. Informe de Tresoreria. Balanç econòmic de la Societat  

de l’any 2016, i aprovació del mateix, si és el cas.
3. Informe de Presidència.
4. Memòria de la Societat de l’any 2016.
5. Pressupost Ordinari exercici 2017.
6. Torn obert de paraules.

ASSEMBLEA GENERAL EXTRAORDINÀRIA. Ordre del dia:

1. Lectura del procediment d’elecció i candidatura presentada.  
S’adjunta la relació de la mateixa.

febrer 2017

➻ Assemblea  
General Ordinària i 
Assemblea General 
Extraordinària

[dia 25 de febrer de 2017]
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2. Elecció per l’Assemblea General de la Presidència de la Societat.
3. Presentació de la nova Junta Directiva i la seva ratificació  

per l’Assemblea General.
4. Torn obert de paraules.

D’acord a la mateixa va ser electe Roberto Bermell, president de la Societat. 
Va presentar la següent junta directiva: Almudena Erasum, secretària; Anto-
nio Macian, tresorer; vocals: Daniel Pinilla, Miguel Gálvez, Jose Maria Contreras,  
Jose Luis Egeda, Ximo Herreros i Ignacio Tarazona.

abril 2017
➻ Acte de benvinguda sòcies i socis nous
[dia 5 d’abril de 2017]

Com és habitual, la Societat va organitzar una jornada per als nous i noves sòcies 
on els informem de les particularitats de la Societat i el seu treball diari. Així ma-
teix, es van comentar les iniciatives 2017, de cara a la primavera.

En la reunió, es va realitzar una XERRADA~CONFERÈNCIA, a càrrec d’Ignacio Ta-
razona, sobre les possibles espècies que buscarem aquesta primavera. En acabar, 
es va realitzar un sopar de germanor.

maig 2017
➻ Excursió i dinar de primavera
[dia 6 de maig al Penyagolosa]

9,30 h Sortida d’Atzeneta del Maestrat, CASA RAMÓN.
15 h Dinar en Rest. Casa Ramon Atzeneta del Maestrat. 

Entrants: Amanida de fumats amb Hygrophorus Rusula (carlet) a la vinagreta, car-
paccio de bolets frescos i encenalls de formatge trufat; Quiche de Boletus Edulis 
(ceps) amb botifarra de Vistabella; Const de Morchelles amb caviar i formatge 
fresc.

Primer: Salmó farcit de Calocybe gambosa (moixardó).

Segundo: Be trufat amb Tuber melanosporum a la mel de romaní.

Postre: Panxuts de Lepista nuda; Boletus edulis i Hygrophorus Rusula sobre culis de 
xocolata amarga de figues.

Vins i begudes: Blanc Magnanimus; negre de la Terra de Castelló; aigües i refrescs; 
cafès i licors.
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[IMPRESCINDIBLE RESERVA ABANS DEL DIA DE MAIG] 
RESERVES: telf. 964 37 03 12 · mari.agut6@gmail.com
PREU: 30 € per persona

➻ XII Semana Biodiversidad Cofrentes 
[22 al 25 de mayo de 2017] 

SOMIVAL participó en la XII SEMANA DE LA BIODIVERSIDAD organizada por la 
Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural 
Medio, área del Medio Natural, Banco de Datos de Biodiversidad y el Ayuntamien-
to de Cofrentes, contando con la colaboración de Iberdrola S.A.

Como representantes de la Sociedad asistieron Toni Conca y Nacho Tarazona, 
miembros del Comité científico de SOMIVAL.

juny 2017
➻ Excursió Micològica  
a Valdelinares 

En la segona EXCURSIÓ MICOLÒGICA DE SOMIVAL. Ens vam anar als prats de Val-
delinares, a 1.690 metres d’altura, a la comarca Gúdar-Javalambre, a la província 
de Terol.

El lloc de concentració, i sortida al camp, ja esmorzats, va ser a les 10.00 h a la 
Zona d’acampada - àrea recreativa Font del ESPINILLO, terme de VALDELINARES 
(Terol). En aquest paratge natural havia taules i font.

[dia 10 de juny de 2017]
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A les 13.30 h aprox., vam realitzar un Taller d’Identificació de les espècies recol-
lectades. Es va menjar, a les 14.00 h, a la mateixa zona.
ITINERARI: des de València, per l’autovia Mudèjar, agafar la sortida 73 direcció 
Rubielos de Mora. La distància és de 147 km i la durada aproximada del viatge de 
1h 58 min.

juliol 2017 ➻ Excursió tòfona d’estiu 
[dia 1 de juliol de 2017]

La tòfona d’estiu sempre ens desperta curiositat i interès, però hem de tenir un 
coneixement bàsic d’aquest producte, les seves característiques i particularment, 
les seves diferents qualitats o categories.

A més de saber sobre el seu cicle vegetatiu, que diferencia les varietats, i gene-
ralitats del seu cultiu i producció.

Per tot això, la Societat va organitzar el DISSABTE, dia 1 de Juliol de 2017, una 
visita a un VIVER ESPECIALITZAT en la producció de plantes micorizades producto-
res de tòfona: Tuber forest - Vistabella del Maestrat. És una excursió de SOMIVAL 
molt interessant, familiar i per a qualsevol tipus de cotxe.
PROGRAMA: 7.00 h Lloc de concentració, des de València, en el lloc habitual, av. 
d’Aragó davant de l’Ajuntament nou de València, en cotxes particulars si voleu; 
10.00 h Lloc de concentració i sortida als vivers, ja esmorzats, a les 10.00 h des del 
Rostidor L’ALFORI, al municipi de Vistabella del Maestrat (Castelló).
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setembre 2017
➻ XVI Fira de la Caça i la Natura 
[dies 23 i 24 de setembre] 

La Associació Cultural Fira de la Caça i la Natura d’Atzeneta del Maestrat organizó 
la XVI Fira de la Caça i la Natura donde se realizan diversas actividades:

• Exposiciones: de setas, taxidermia, plantas, canarios, aves de corral, perros…
• Exhibiciones: caza con aves de rapiña…

Una información más detallada se encuentra en http://www.atzenetadelmaes-
trat.es/es/evento-noticia/fira-caca-natura-2017.

octubre

➻ XII Jornades Micològiques Formiche Alt 
[dies 13, 14 i 15 d’octubre de 2017 

Les Jornades estan obertes a tothom i són totalment gratuïtes.
El programa detallat es troba a la nostra pàgina web: www.somival.org.

TROBADA DE RECERCA MICOLÒGICA A LES SERRES DE PRADES:

➻ Trobada de recerca micològica  
a les Serres de Prades
[octubre de 2017]

Vila de Prades
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• ASSOCIACIÓ MICOLÒGICA DE TARRAGONA
• SOCIETAT MICOLÒGICA VALENCIANA
• SOCIETAT CATALANA DE MICOLOGIA
La població de Prades està situada en un altiplà de 950 m sobre el nivell del mar 

al centre de les Muntanyes de Prades, que forma part de la Serralada Prelitoral 
Catalana, i és un dels accidents muntanyosos més importants del sud de Catalunya. 
L’especial orografia i la seva elevada altitud li proporcionen un clima peculiar que 
dista del típic sistema mediterrani de la costa, es defineix com un clima continental 
d’alta muntanya. La vila de Prades és Bé Cultural d’Interès Nacional (BCNIN) amb 
la categoria de conjunt històric.

ARRIBADA: A la nit del divendres dia 13 a la recepció de l’Hotel Fonda Espasa de 
Prades (Tarragona).

SORTIDA A LA MUNTANYA: Sortirem en diversos grups el dissabte dia 14 a les 9.00 h 
de davant de la Fonda Espasa de Prades (per als que visqueren a prop i no vulgueren, 
o no pugueren, fer nit a Prades). El menjar del dissabte va ser de PICNIC pel que no 
es contractà a l’Hotel / Fonda / Hostal. L’organització la va portar al camp.

SOPAR CONJUNT DE LES ASSOCIACIONS: Es va fer a les 9 de la nit del dissabte dia 
14 a la Fonda Espasa (s’adjunta menú). Calia escollir un primer i un segon plat a 
apuntar-se, abans del 7 d’octubre.

MENÚ: Preu per persona: 21 € + IVA.

Escudella.
Amanida de llagostins i parmesà.
Crema de carabassa amb cruixent de botifarra negra.
Tall rodó.
Bacallà a la mel de Prades.
Llonganissa de Prades amb guarnició.
Crema catalana.
Púding de mató amb mel de Prades.
Gelat.
Fruita del temps.
Aigua i vi, cava i cafè.

DIUMENGE DIA 15: Dia lliure per al retorn i/o aprofitar per conèixer la comarca (es 
va facilitar informació dels llocs més interessants).
ALLOTJAMENTS: Cal tenir en compte que no hi ha habitacions individuals en ge-
neral. No obstant això, si es vol, caldria compartir o pagar per una doble. Cal fer la 
reserva anticipada, al més aviat possible, preferentment a l’Hotel Fonda Espasa on 
s’ha de dir que ets del grup de la trobada micològica.
http://www.prades.info/ fondaespasa@prades.info Telèfon: 977 86 80 23.
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Experts de la Societat Micològica Valenciana van realitzar una detallada explicació 
de les particulars característiques de cada espècie, recollides en fresc, aportades 
pel públic, en general, i per la mateixa Societat Micològica.

HORARI: 19.00 h
LLOC: OBSERVATORI DEL CANVI CLIMÀTIC, Carrer Doctor Lluch, 60 (València). 
ASSISTÈNCIA AL TALLER: Per qüestions d’aforament, es va pregar confirmar l’assis-
tència mitjançant correu electrònic: observatori@canviclimatic.org, o al telèfon de 
l’Observatori 96 133 50 71, en horari de dilluns a divendres de 9.00 a 14.00 h i de 
15.00 a 19.00 h. Els dissabtes de 10.00 a 14.00 h.
TRANSPORT PÚBLIC: EMT línies 2, 19 i 32. Tramvia línia 4 o 6 (parades Dr. Lluch o 
Mediterrani). Valenbisi: estació 158 (Carrer Doctor Lluch-Mare de Déu del Sufragi).

➻ Xerrada d’iniciació a la micologia I
EXPOSICIÓ FOTOGRÀFICA I MICOFILATÈLICA

[dies 20, 24 i 27 d’octubre de 2017]

En Espai Obert, Benimàmet (VALÈNCIA), es desenvolupà una xerrada, i exposició 
a càrrec del nostre company Fernando Martínez Bosca, expresident de SOMIVAL. 

➻ Taller d’identificació de fongs
CLASSE PRÀCTICA D’IDENTIFICACIÓ D’ESPÈCIES

[dia 17 d’octubre de 2017]
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El taller infantil de micologia és una activitat d’entreteniment en la qual, a través 
dels bolets, que són una part important del nostre ecosistema, s’aconsegueix l’ob-
jectiu d’afavorir el respecte i l’interès per la natura.

El taller infantil de micologia va ser dirigit per membres de SOMIVAL, amb ex-
periència i formació en col·lectius infantils.

Es van desenvolupar activitats manuals, activitats audiovisuals, exposicions 
d’espècies en fresc “guiades”, experiències pràctiques de coneixement bàsic del 
món micològic i la seva funció en l’ecosistema. 

HORARI: 11.30 h; ENTRADA LLIURE I GRATUÏTA.
LLOC: OBSERVATORI DEL CANVI CLIMÀTIC, Carrer Doctor Lluch, 60 (València).
ASSISTÈNCIA AL TALLER: Per qüestions d’aforament, es prega confirmar l’assis-
tència mitjançant correu electrònic: observatori@canviclimatic.org, o al telèfon de 
l’Observatori 96 133 50 71, en horari de dilluns a divendres de 9.00 a 14.00 h i de 
15.00 a 19.00 h. Els dissabtes de 10.00 a 14.00 h.

➻ Taller infantil  
de micologia

[dia 21 d’octubre de 2017]
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novembre 2017
➻ Micetismes a la  
Comunitat Valenciana
[dia 8 de novembre de 2017]

Un estudi obligat d’espècies que es desenvolupen en Parcs, Jardins i zones verdes 
de la ciutat de València i la nostra Comunitat. 

Els Micetismes són intoxicacions o enverinaments per la ingestió de fongs ma-
croscòpics, coneguts com «fongs verinosos» perquè contenen molècules de fàcil 
absorció en el tracte digestiu de qui les consumeix. Poden provocar malestars gas-
trointestinals sense complicacions, al·lucinacions, deshidratació, mort per deficiència 
renal o hepàtica. Aquestes espècies són presents en l’entorn urbà de la nostra ciutat 
i és obligat el seu coneixement.

PONENT: D. Ignacio Tarazona Martínez, Biòleg, membre del Comitè Científic de 
SOMIVAL.
HORARI: 19.00 h
LLOC: OBSERVATORI DEL CANVI CLIMÀTIC, Carrer Doctor Lluch, 60 (València). 
ENTRADA LLIURE I GRATUÏTA: Per qüestions d’aforament, es prega confirmar l’as-
sistència mitjançant correu electrònic a observatori@canviclimatic.org, o al telèfon 
de l’Observatori 96 133 50 71, en horari de dilluns a divendres de 9.00 a 14.00 h i 
de 15.00 a 19.00 h. Dissabtes de 10.00 a 14.00 h.
TRANSPORT PÚBLIC: EMT línies 2, 19 i 32. Tramvia línia 4 o 6 (parades Dr. Lluch o 
Mediterrani). Valenbisi: estació 158 (Carrer Doctor Lluch-Mare de Déu del Sufragi).

CONFERÈNCIA
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El municipi es troba a 103 km de València, a la falda d’una muntanya, entre els rius 
Xúquer i Cabriol prop de la seva confluència.

Es va elaborar una programació molt completa que es disposa a continuació i 
en la nostra pàgina web (www.somival.org).

PROGRAMACIÓ:

SORTIDA AL CAMP: Les I Jornades Micològiques del dissabte 11 comencen a les 
9.00 h des de la plaça de l’Ajuntament, amb la sortida cap a un paratge natural de 
la zona, a determinar segons les pluges recents.

Els interessats a participar poden inscriure’s de manera gratuïta fins el proper 
divendres dia 10 en el Registre d’Entrada de l’Ajuntament. Més informació al cor-
reu electrònic: socmicval@gmail.com.

TALLER D’IDENTIFICACIÓ D’ESPÈCIES: Les espècies recol·lectades es duran a les 
13.30 h al saló social de l’AJUNTAMENT DE COFRENTS (Plaça d’Espanya, 9), on s’ex-
posaran i tindrà lloc també el taller d’identificació dels fongs. Una classe pràctica 
d’identificació d’espècies impartida pels experts de la Societat Micològica Valen-

➻ Jornada micològica  
a Cofrents
[dia 11 novembre de 2017]

Organitzada per 
l’Ajuntament de Cofrents  
en col·laboració amb SOMIVAL
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ciana on realitzaran una detallada explicació de les particulars característiques de 
cada varietat.

DINAR DE GERMANOR: A partir de les 14.30 h els participants que ho desitgin 
podran degustar el menú al Restaurant de l’Hotel Balneari de Cofrents (Carrer de 
Benestar, s/n, 46625 Cofrents, València).

Menú econòmic amb productes de la zona. Imprescindible confirmar assistèn-
cia al telèfon: 961 89 40 25.

CONFERÈNCIA: A les 18 h al saló social de l’AJUNTAMENT DE COFRENTS (Plaça 
d’Espanya, 9) es desenvoluparà la CONFERÈNCIA: «BOLETS DE LA RIBERA MEDI-
TERRÀNIA. Una lliçó imprescindible».

El municipi de COFRENTS, situat a la confluència dels rius Xúquer i Cabriel, és 
un paratge magnífic on la ribera mostra un ecosistema especial amb espècies fún-
giques adaptades a les crescudes dels rius que arrasen periòdicament tot el que es 
troben.

El coneixement d’aquestes espècies ens ajudà a pal·liar l’excessiva simplificació 
de la informació biològica d’aquestes contrades. Més encara per la crisi financera, 
ja que resulta temptador deixar aquest entorn, tan ric i particular, en un segon pla 
i apostar només pel desenvolupament. PONENT: Ignasi Tarazona, Biòleg, membre 
del Comitè Científic de SOMIVAL.

Acabada la Conferència, a la sala social de l’AJUNTAMENT DE COFRENTS, Plaça 
d’Espanya, 9, es recopilaran totes les espècies de bolets identificades, per tal d’in-
corporar-les al Banc de Dades de Biodiversitat de la CV, inventari taxonòmic de 
la biota de la Comunitat Valenciana, de la DG de MEDI NATURAL I d’AVALUACIÓ 
AMBIENTAL.

Nota: Si hi ha algú interessat en passar la nit, també està disponible a l’Hotel Bal-
neari de Cofrents.

➻ XXVII Jornades de la Societat Micològica Valenciana
• EXPOSICIÓ DE FONGS

• EXPOSICIÓ DE MICOFILATÈLIA

• XV CONCURS FOTOGRÀFIC DE LA SOCIETAT MICOLÒGICA VALENCIANA

[dies 16, 17, 18 i 19 de novembre de 2017]

LLOC DE REALITZACIÓ: NATURIA (Jardí del Túria, tram 2, entre l’Av. Manuel de 
Falla i el Passeig de la Petxina, 46015 València).
Metro: línies 1 Túria; 3 i 5 Nou d’Octubre. Autobusos: Línies 73, 95 a la parada 
Pechina, Rincon de Ademuz, línies 29, 99 a la parada Nou d’Octubre, Conselleries.
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NOTA: L’entrada és lliure i gratuïta a les 
exposicions i conferències.

PROGRAMA CIENTÍFIC I ACTIVITATS 
COMPLEMENTÀRIES

[dijous, novembre 16, 2017]

19.00 h Inauguració oficial de les Jorna-
des, el Concurs fotogràfic i l’Exposició 
micofilatèlica.

19.15 h REPORTATGE: Les activitats de 
la Societat al 2017.

19.30 h CONFERÈNCIA: «Bolets i líquens 
de la Devesa de l’Albufera de València».

PONENTS: Violeta Atienza Tamarit, 
Membre del Comitè científic de SOMI-
VAL; Antoni Conca Ferrús, membre del 
Comitè científic de SOMIVAL; Javier Or-
mad Sebastià, Membre del Comitè cien-
tífic de SOMIVAL.

Nota: La conferència s’impartirà en va-
lencià i castellà.

21.00 h Vi valencià.

[divendres, novembre 17, 2017]

7.30 h Sortida a diversos ecosistemes de 
la Comunitat Valenciana, per a la recol-
lecció d’espècies.

Nota: La recollida d’espècies es realitza-
rà seguint aquestes instruccions:

• La «sortida al camp» és lliure. No hi ha cap sortida programada.
• Cal recollir com a màxim tres bolets de cada espècie.
• Embolicar en paper de diari o millor d’alumini.
• Indicar la procedència, el tipus de vegetació i totes les dades possibles.
• Agafar els exemplars sencers i sans.
• Portar les espècies recollides a partir de les 17 h a NATURIA.

17.00 h Lliurament per la seva catalogació i estudi de les espècies recolectades.

Muntatge de l’exposició micològica.
En estos actes ens acompanyaran els ponents de les conferències.
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[dissabte, 18 de novembre de 2017]

10.00 h Apertura de l’exposició.

12.00 h CONFERÈNCIA: «L’Antàrtida, el continent on dominen els fongs». PONENT: 
Isaac Garrido-Benavent, Llicenciat en Ciencies Biològiques per la Universitat de Va-
lència. Doctor en Ciències Biològiques por la Universidad Complutense de Madrid. 
Membre del Comitè Científic de SOMIVAL.
13.00 h Visita guiada a l’exposició.
14.00 h Tancament de les exposicions.
17.00 h Apertura de les exposicions.
17.30 h Taller infantil de micologia.
17.30 h Visita guiada a l’exposició micològica.
19.00 h CONFERÈNCIA: «Alguns Inocybes d’ambient mediterrani». Ponent: Fermín 
Pancorbo Maza, Enginyer de Telecomunicacions (UPM), membre de la Sociedad 
Micológica de Madrid.
20.30 h Lectura de la fallada del jurat del concurs i tancament de les Jornades.

[diumenge, 19 de novembre de 2017]

10.00 h Apertura de les exposicions.
12.00 h Taller infantil de micologia.
12.00 h Visita guiada a l’exposició.
13.30 h Clausura de les exposicions.

Muntatge de l’exposició micològica.
En estos actes ens acompanyaran els ponents de les conferències.

Catalogació i estudi de 
les espècies recolectades.
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➻ XV Concurs Fotogràfic de  
la Societat Micològica Valenciana

Les BASES són les següents:

a) El tema de l’exposició fotogràfica és els fongs (bolets) de la Comunitat Valencia-
na en el més ampli sentit (bolets en el seu hàbitat, recol·lecció, exemplars únics, 
etc.).

b) Cada concursant podrà enviar un màxim de 5 fotografies, sempre que no hagin 
estat premiades en altres concursos.

c) Es presentaran en format únic de paper color de 20 x 30 cm, muntades sobre 
cartolina blanca rígida de 30 x 40 cm. Al costat de cada fotografia i enganxat 
sobre la cartolina apareixerà el títol i el nom de l’espècie fotografiada, si es co-
neix. A la part posterior s’indicarà el LEMA de l’autor, que serà el mateix per a 
totes les fotografies que presente.

d) En un sobre a part i tancat s’inclourà una nota en què constarà el LEMA de 
l’autor, la seva adreça completa, telèfon i e-mail. Aquest sobre portarà en el seu 
exterior el LEMA.

e) Es tornaran les fotos que vinguen amb el seu corresponent sobre franquejat i 
els senyals del participant. Les fotos es retornaran un cop acabades les exposici-
ons. Les fotografies no recollides passaran a formar part del fons fotogràfic de 
la societat.

f) SOMIVAL no es responsabilitza dels possibles danys i/o pèrdues que puguin pa-
tir les fotografies durant el seu enviament o devolució.

g) El jurat estarà format per tres representants de la societat educativa i per dos 
membres de la Societat Micològica Valenciana. La seva decisió serà inapel·lable.

h) Les fotografies s’exposaran en el lloc i durant el temps que la societat determine.

i) Les fotografies es presentaran en la següent adreça, abans del dimarts, dia 14 
de novembre: Organisme Autònom Municipal de Parcs i Jardins Singulars i Es-
cola de Jardineria (OAMPJSEJ); Carrer Antonio Suarez, 7 i 9, 46021 València.

• Les obres que resulten guanyadores es cediran a SOMIVAL, que podrà utilit-
zar-les com a imatge del cartell anunciador de les següents jornades micològi-
ques, publicar-les al seu web, etc., indicant sempre el nom de l’autor.

• El fet de participar en aquest concurs implica la total acceptació de les bases.
• A l’import de cada premi se li aplicaran les retencions previstes en la vigent le-

gislació tributària.
• Els participants no podran rebre més d’un premi.

PREMIS: Primer premi 300 €; Segon premi 200 €; Tercer premi 100 €.
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CONFERÈNCIA

➻ Els fongs medicinals: una visió científica 
Una comunicació directa i col·loquial

[dia 21 de novembre de 2017]

Els fongs medicinals, les propietats dels quals porten segles emprant-se en la me-
dicina oriental, es presenten com un camp a nivell terapèutic i nutricional del qual 
encara queda molt per descobrir i aprendre.

És indispensable conèixer els resultats de les investigacions científiques i els 
tractaments amb els fongs medicinals amb activitat terapèutica provada.

PONENT: D. Salvador Taló Antón, nutricionista ortomolecular. Llicenciat en Farmà-
cia. Membre de SOMIVAL (Societat Micològica Valenciana).

HORARI: 19.00 h. ENTRADA LLIURE I GRATUÏTA.

LLOC: OBSERVATORI DEL CANVI CLIMÀTIC. Carrer Doctor Lluch, 60, a València.

ASSISTÈNCIA AL TALLER: Per qüestions d’aforament, es prega confirmar l’assis-
tència mitjançant correu electrònic: observatori@canviclimatic.org, o al telèfon de 
l’Observatori: 96 133 50 71, en horari de dilluns a divendres de 9.00 a 14.00 h i de 
15.00 a 19.00 h. Dissabtes: de 10.00 a 14.00 h.

TRANSPORT PÚBLIC: EMT línies 2, 19 i 32. Tramvia línia 4 o 6 (parades Dr. Lluch o 
Mediterrani). Valenbisi: estació 158 (Carrer Doctor Lluch-Mare de Déu del Sufragi).

➻ Taller d’identificació de fongs
Classe pràctica d’identificació d’espècies

[dia 28 novembre de 2017]

Experts de la Societat Micològica Valenciana realitzaran una detallada explicació 
de les particulars característiques de cada espècie, recollides en fresc, aportades 
pel públic, en general, i per la mateixa Societat Micològica.

HORARI: 19.00 h. ENTRADA LLIURE I GRATUÏTA.

LLOC: OBSERVATORI DEL CANVI CLIMÀTIC (Carrer Doctor Lluch, 60, València).

ASSISTÈNCIA AL TALLER: Per qüestions d’aforament, es prega confirmar l’assis-
tència mitjançant correu electrònic: observatori@canviclimatic.org, o al telèfon de 
l’Observatori: 96 133 50 71, en horari de dilluns a divendres de 9.00 a 14.00 h i de 
15.00 a 19.00 h. Dissabtes: de 10.00 a 14.00 h.

TRANSPORT PÚBLIC: EMT línies 2, 19 i 32. Tramvia línia 4 o 6 (parades Dr. Lluch o 
Mediterrani). Valenbisi: estació 158 (Carrer Doctor Lluch-Mare de Déu del Sufragi).
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desembre 2017

L’Ajuntament de XEST, en col·labo-
ració amb SOMIVAL, va organitzar la 
primera JORNADA MICOLÒGICA XEST 2017.

El municipi es troba a 29 km de València, on predominen les àrees de matoll 
sobre les forestals, sent aquestes moltes vegades fruit de reforestacions. La vegeta-
ció en estat “original” només podem trobar-la en les zones de relleu més abrupte, 
a l’oest de la comarca (El Fresnal, El Queixal, Tabarla), amb espècies d’Arç, Roure, 
Freixe, Boix, i Oms.

En els rius de curs permanent, com el Bunyol, Millars i Magre, es poden desen-
volupar boscos riberencs, concretament salzedes, omedes i pollancredes.

Es va elaborar una excursió molt completa que es descriu a continuació, i en la 
nostra pàgina web (www.somival.org).

SORTIDA AL CAMP: La Jornada de dissabte 16 va començar a les 10.00 h des de 
la plaça de l’Ajuntament, amb la sortida cap a un paratge natural de la zona, La 

➻ Jornada micològica Xest 2017

[dia 16 de desembre de 2017]
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El taller infantil de micologia és una activitat d’entreteniment en la qual, a través 
dels bolets, que són una part important del nostre ecosistema, s’aconsegueix l’ob-
jectiu d’afavorir el respecte i l’interès per la natura.

El taller infantil de micologia va ser dirigit per membres de SOMIVAL, amb experi-
ència i formació en col·lectius infantils, Amor Lara i Mª Carmen Nen.

HORARI: 11.30 h. ENTRADA LLIURE I GRATUÏTA.

LLOC: OBSERVATORI DEL CANVI CLIMÀTIC. Carrer Doctor Lluch, 60 (València).

ASSISTÈNCIA AL TALLER: Per qüestions d’aforament, es prega confirmar l’assis-
tència mitjançant correu electrònic: observatori@canviclimatic.org, o al telèfon de 
l’Observatori: 96 133 50 71, en horari de dilluns a divendres de 9.00 a 14.00 h i de 
15.00 a 19.00 h. Dissabtes de 10.00 a 14.00 h.

TRANSPORT PÚBLIC: EMT línies 2, 19 i 32. Tramvia línia 4 o 6 (parades Dr .Lluch o 
Mediterrani). Valenbisi: estació 158 (Carrer Doctor Lluch-Mare de Déu del Sufragi).

Carcama. A l’arribada, a l’Alberg, es va fer una explicació de les espècies trobades. 
Es va realitzar un dinar de germanor a les 14.30 h, en aquesta àrea recreativa, que 
disposa de taules.

➻ Taller infantil de micologia

[28 de desembre de 2017]



BUTLLETÍ SOCIETAT MICOLÒGICA VALENCIANA 22 ~ 2017 135

Incorporacions 2017 

FERRAN AHUIR CARDELLS

ANTONIO ALFONSO OLIVARES

ROBERTO ALFONSO OLIVARES

JOSÉ EMILIO ANDRES TALENS

VICENTE CORTES FERRER FRANCISCO

DAVID DOMINGO GIMENEZ

JAMES HAGUES

VICTOR LOPEZ VILLORA 

LUCAS MARTÍN LANDETE

JAMES METHVEN

JUAN MIGUEL MORENO ZAHINOS
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El dia 25 de febrer de 2017, van ser les 
eleccions a la Presidència de SOMIVAL i 
la ratificació de la nova Junta Directiva.

Per això, servisquen estes línies per a 
agrair-vos la vostra participació i con-
fiança i informar-vos de la composició 
de la Junta:

ROBERTO BERMELL MELIÁ
President

ANTONIO MACIAN GALLEGO
Responsable de Tresoreria

ALMUDENA ERESUN RUBIO
Responsable de Secretària

Vocals 

JOSÉ LUIS EGEDA HERNÁNDEZ

MIGUEL GALVEZ CAÑIZARES

JOAQUÍN HERRERO CONEJOS

DANIEL PINILLA VICENTE

JOSÉ MARIA RODRÍGUEZ ALEGRE

IGNACIO TARAZONA MARTÍNEZ



SEU SOCIAL

Carrer Corredores, 6 (posterior)
entrada pel Carrer Juan Plaça

HORARI

Dilluns a la vesprada 
de 19.00 a 21.30 h
(excepte agost) 

PÀGINA WEB 

www.somival.org 

CORREU ELECTRÒNIC:

socmicval@gmail.com
somival@somival.org

REDACCIÓ BUTLLETÍ

redaccion@somival.org

CORRESPONDÈNCIA 

A.P. Correus 7048

http://www.somival.org
mailto:socmicval@gmail.com
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