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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, Callistosporium 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. Valenciana, 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, Calocybella 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. Micol. Valenciana, 22: 7-71.
Se incorporan 29 nuevas especies al catálogo de Basidiomycetes de la Dehesa 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.
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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 posar 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 microscòpic 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 mesures 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 mostres 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.

8

BUTLLETÍ SOCIETAT MICOLÒGICA VALENCIANA 22 ~ 2017

NOVES ESPÈCIES ESTUDIADES

Agaricus cupressicola Bon & Grilli, in Bon,
Docums. Mycol.17(67): 11 (1987)
Figura 1 (macroscòpia), Figura 2 (microscòpia)
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 lilacins, 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, cilíndric 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 color marró clar al microscopi,
de (4,6)4,8-5,5(5,7) x (3,1)3,23,6(3,8) µm, Me = 5,1 x 3,4
µm, Q = (1,3)1,4-1,6(1,7), Qe
= 1,5. Basidis claviformes, tetraspòrics de 17-20 x 6-8 µm.
Queilocistidis claviformes a
subpiriformes, de vegades
catenulats, de 19-30 x 8-13 µm.

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 parell 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. García, 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 tradicionalment 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, ocasionalment presenta gútules escasses i disperses, de color marró rogenc, marró granat, 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 fibrosa, 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’estípit, d’olor feble i sabor suau,
un poc astringent al final.
Espores llises, amigdaliformes, d’ovoides a subcitriformes en visió frontal, el·lipsoi- Figura 1. Agaricus cupressicola var. aerinum.
des en visió lateral, de vega- Dalt ACM209023 i sota ACM209037 (Fotos: Toni Conca).
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Figura 2.
Espores x 1000.
Caulocistidis x 1000
(Fotos: Toni Conca).

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, fonamentalment 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 exemplars amb dunes fixades amb Eucaliptus globulus, Myoporum laetum, Cassuarina 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 espores 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).
12
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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 separades, 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 concolor. 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 groguenc 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, oblongues 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 vegetació 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 moleculars i morfològiques, Vizzini, Consiglio, Setti & Ercole (2015) creen el
gènere Calocybella i l’espècie Calocybella púdica. Nosaltres, a falta dels anàlisi 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.
14
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Figura 1. Chamaemyces fracidus
(Foto: Ricardo Aparici).

Observacions: Un de nosaltres, R.

Aparici, també ha recollit aquesta
espècie en un hàbitat menys humanitzat com el pinar-matoll que
colonitza amples zones de la Devesa. Els nostres exemplars presenten les mateixes característiques 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, arquejades, 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
BUTLLETÍ SOCIETAT MICOLÒGICA VALENCIANA 22 ~ 2017
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Figura 1. Clitocella popinalis (Foto: Toni Conca).

Contu (1999), considerem que Rhodocybe 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 banda d’un aspecte menys gràcil, més
rabassut i les coloracions més clares.
Kluting et al. (2014) en base a estudis moleculars i filogenètics inclouen
dintre del gènere Clitocella tant R. popinalis com R. fallax, els autors no analitzen R. malençonii i, per tant, segueix
dintre del gènere Rhodocybe.
Figura 2. Espores (Foto: Toni Conca).

16
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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.
BUTLLETÍ SOCIETAT MICOLÒGICA VALENCIANA 22 ~ 2017
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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 umbonat. 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, deliqüescents 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 1013 µm, amb l’esfera terminal de 3-4 µm de diàmetre. Caulocistidis filiformes

Figura 1. Conocybe apala (Foto: Toni Conca).
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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) consideren espècies diferents C. apala i C. albipes, el tret més important per separar-les és la presència de pseudoparafisi a les làmines i, per tant, la deliqüescència 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 amples. 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, flocosa. Estípit de 2-2,5 x 0,1 cm, cilíndric, igual, esvelt, fistulós. Superfície pruïnosa 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 claviformes, tetraspòrics, de 17-22 x 7-9 µm. Queilocistidis langeniformes a subuBUTLLETÍ SOCIETAT MICOLÒGICA VALENCIANA 22 ~ 2017
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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 himenoderma 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 rugulosa longitudinalment, posteriorment acanalada solcada, de color marró ataronjat 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 longitudinalment, 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, lleugerament 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 paret 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 tombat d’Eucaliptus, 26/10/2016, leg.
A. Conca & M. Micó, ACM 216023.
Observacions: Enderle & Moreno

Figura 1. Coprinellus domesticu (Fotos: Toni Conca).

(1985) i Ulje (2001) separen C. domesticus de la resta d’espècies del
grup per l’amplària esporal sempre inferior a 4,5 µm. C. ellisii (P. D.
Orton) Redhead, Vilgalys & Moncalvo és l’espècie més semblant del
grup, que se separaria per una menor 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 diferents cremats de la Devesa.

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 estès, 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
BUTLLETÍ SOCIETAT MICOLÒGICA VALENCIANA 22 ~ 2017
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Figura 1. Coprinellus radians ACM 216106 (Foto: Toni Conca).

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 deliqüescents. 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 blanquinosa, 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 faseoliformes 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, pigmentades, les superiors amb cristalls, de fins 55 µm de diàmetre.
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Figura 2. Coprinellus radians
ACM 21610 (Foto: Toni Conca).

VALÈNCIA, el Saler, Tallafocs de la
Garrofera, UTM 30SYJ3059, 1 m, solitari 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 indeterminada, 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 halepensis & 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 Chroogomphus de les Illes Balears, Catalunya, País Valencià i altres regions de l’estat
espanyol apleguen a la conclusió que totes elles, que majoritàriament foren determinades 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 macroscòpic 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 mitjançant anàlisis de DNA, que és l’espècie present en aquest ecosistema.
BUTLLETÍ SOCIETAT MICOLÒGICA VALENCIANA 22 ~ 2017
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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 inicialment 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, gregaris 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 menudes.

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 enrotllada, 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).
BUTLLETÍ SOCIETAT MICOLÒGICA VALENCIANA 22 ~ 2017
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Figura 2. Crepidotus subfulviceps
x 100 (Foto: Toni Conca).

Espores llises, el·lipsoides, amigdaliformes a cilíndriques, no dextrinoides, de color groc clar al microscopi, amb 1 a 5 gútules, de (7,3)7,89,1(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 1633 x 10-15 µm. Caulocistidis claviformes. Fíbules presents a tot el carpòfor.
VALÈNCIA, el Saler, Tallafocs de la Garrofera, UTM 30SYJ3059, 1 m, gregaris 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 observats 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.
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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 deprimit, 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 crema 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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Figura 2. Desarmillaria tabescens. Epicutis x 1000 3 i Espores x 1000 (Fotos: Toni Conca).

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 negrosa. 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 puntualment 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 sobre 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 assenyalen 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, hàbitat 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.).
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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 simples 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 estèril 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)3,74,6(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).
BUTLLETÍ SOCIETAT MICOLÒGICA VALENCIANA 22 ~ 2017

29

Figura 2. Espores x 1000
(Foto: Toni Conca).

hifes esquelètiques amb paret grossa i marró, de 3,5 a 5 µm de diàmetre i hifes generatrius de paret fina, ramificades, sinuoses, hialines, fibulades de 2 a 2,5 µm de diàmetre.
VALÈNCIA, el Saler, Muntanyar de la
Mona, UTM 30SYJ2962, 1 m, solitari sobre 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’himenòfor 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). Encara 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 involut, després recte, crenulat. Superfície de llisa a rugulosa en temps sec, higròfana, 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.
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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 simples, 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. Fíbules 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 macroscòpia 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. corresponen, 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, espaiades, L = 8-9, I = 1, decurrents,
blanques i translúcides. Estípit
de 5-8 x 0,5 mm, cilíndric, pruïnós, blanc translúcid. Carn escassa amb olor i sabor inapreciables.
Espores llises, cilíndriques,
generalment unigutulades, no
amiloides, de 9-11 x 2-3 µm. Basidis claviformes, tetrapòrics, de
23-26 x 6-7 µm. Cistidis himenials no observats. Caulocistidis
generalment setiformes, encara
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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 formades, 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, cilíndric, 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 nombrosos, 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 acampanat més obert amb el temps, amb un umbó arrodonit i evident. Cutícula sencera 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 presenta marcadament solcada-acanalada fins quasi la meitat sobretot als exemplars
oberts. Làmines mitjanament atapeïdes, lliures, estretes, de blanquinoses a grogoses 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’embut, 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)6,37,8(8) µm, Me = 10,3 x 7,1 µm, Q = (1,3)1,4-1,5(1,6), Qe = 1,4. Queilocistidis fusiformes 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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Figura 1. Leucocoprinus cepistipes (Foto: Toni Conca).

VALÈNCIA, el Saler, Tallafocs de la Rambla, UTM 30SYJ2962, 0 m, fasciculats 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 marrons 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.
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Figura 1. Leucocoprinus flos-sulphuris (Foto: Fran Cervera).

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 pensem 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
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Figura 1. Mycena vitilis (Foto: Toni Conca).

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 subfusiformes 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.
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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)11,413(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 granulacions en la trama.

Figura 2. Espores x 1000
(Foto: Toni Conca).
Figura 1. Myxarium nucleatum (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 apendiculada. Superfície recoberta
de fines escates poligonals a
subtriangulars adpreses, de
color bru clar a xocolata sobre
un fons blanc lluent, que presenta a les zones comprimides
tonalitats crema groguenques.
Làmines lleugerament atapeïdes (8-10/cm), l = 1-3, llargament decurrents, arquejades,
de color blanc brut a crema
clar, amb l’aresta finament irregular i concolor. Estípit de
13,5 x 1,1 cm, lleugerament
excèntric, cilíndric, atenuat a
radicant a la base, ple. Superfície coriàcia, escatosa excepte
a la base que es presenta llisa;
escates regirades cap amunt a
l’extrem, de color marró castanya a torrat, sobre un fons
blanc a crema. Carn molla al
píleus, corticada a l’estípit,
coriàcia a l’exterior i més bla- Figura 2. Neolentinus lepideus. Cutícula,
neta interiorment, blanquino- làmines i estípit (Fotos: Toni Conca).
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 depressió suprapendicular, no amiloides de (9,5)10,1-14,5(15,6) x (3,1)3,2-4,1(4,5) µm,

BUTLLETÍ SOCIETAT MICOLÒGICA VALENCIANA 22 ~ 2017

39

Figura 2. Neolentinus lepideus.
Espores x 1000 (Foto: Toni Conca).

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 2732 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 generatrius 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 presentaven cap dubte sobre la seua determinació, bolet d’olivera (Omphalotus olearius), 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, finalment estès, acanalat en 2/3 part de la superfície, de color blanc ocre més fosc al
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Figura 1. Phloeomana speirea (Foto: Francesc Martínez).

centre fins arribar a marró. Làmines espaiades, L = 10-12, I = 1-3, rectes d’adnates 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 claviformes, 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.
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Ramariopsis sp.
Figura 1 (macroscòpia), Figura 2 (microscòpia)
Fructificacions de fins 4 cm de llargada, filiformes, erectes, cilíndriques i únicament 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 apareixen 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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Figura 2. Espores x 1000 i himeni x 1000 (Fotos: Toni Conca).

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 García-Sandoval et al. (2005), s’aproximarien a Ramariopsis kunzei (Fr.) Donk,
però els trets macroscòpics, amb carpòfors curtament pedunculats i profusament 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 esporals 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·lules, decurrents, arquejades, amples, de fins a 0,7 cm de gruix, blanquinoses, es
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Figura 1. Russula Delica (Foto: Toni Conca).

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. Superfície blanca, pruïnosa, amb tendència a tacar-se de color rovell. Carn blanca, 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-verdós fosc i amb el sulfat de ferro esdevé rosa ataronjada.
Espores de subgloboses a amplament el·lipsoides, obovoides, amb berrugues còniques a piramidals de 0,6-0,8 µm d’alçada, catenulades, interconnectades entre si formant un reticle molt incomplet; placa suprapendicular amiloide, 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)1,131,3(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,
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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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Figura 2. Espores x 1000
(Foto: Toni Conca).

coriaci, però fràgil, d’1 mm de gruix i grogós.
Superfície quartejada en diminuts fragments
de color ocre violaci sobre un fons groc. Gleba polsosa, de color negre violaci, que després
esdevé marró fosc. Olor peculiar i característica, 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) 8,911,7(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 turmes (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 atribuïdes 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.
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Figura 1. Tricholoma gausapatum (Foto: Toni Conca).

Observacions: D’acord amb Riva (1988, 2003), els nostres exemplars presentaven 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 excedent 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 gregaris en un clot amb Pinus halepensis, Quercus coccifera & Pistacia lentiscus,
7/01/2015, leg. A. Conca & F. de P. Martínez, ACM216112.
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Figura 1. Tricholoma scalpturatum (Foto: Toni Conca).

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 cutícula 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 varietat 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
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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

BUTLLETÍ SOCIETAT MICOLÒGICA VALENCIANA 22 ~ 2017

49

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. & Kovalenko i Russula pseudoaeruginea (Romagn.) Kuyper & Vuure respectivament.
També s’ha llevat Polyporus brumalis Pers.: Fr. que cita Folgado (1983, inèdit) 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 abundant 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 & Mahiques (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 sinònims dubtosos d’Agaricus moelleri o A. xanthodermus.
- Agaricus pseudocretaceus Bon d’el Saler considera que és sinònim d’Agaricus xanthodermus.
- El material descrit com Agaricus volvatus (Pearson) Heinemann és, en realitat, 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. Després de les revisions abans esmentades el nombre total de basidiomicets del
parc és de 222 taxons.

50

BUTLLETÍ SOCIETAT MICOLÒGICA VALENCIANA 22 ~ 2017

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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