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En el present treball es demostra la presència de Cortinarius puellaris Brandrud, Bendiksen & Dima al Parc Natural del Cadí-Moixeró mitjançant la construcció 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 genéticos confirman la presencia de Cortinarius puellaris (Cortinariaceae, Agaricales) 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, Agaricales) in the Cadí-Moixeró Natural Park (north-eastern Iberian Peninsula). Butll.
Soc. Micol. Valenciana, 22: 61-71.
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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 donen 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 corresponent. 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 tradicional (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 classificades” fins ara.
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MATERIAL I MÈTODE
Estudi macroscòpic i microscòpic. Exemplars de dos recol·leccions que aparentment corresponien a la mateixa espècie de Telamonia foren examinats emprant
una metodologia estàndard. Així, les descripcions macroscòpiques i microscòpiques 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 micromorfològic 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 destil·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 autor (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 autors 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 seqüenciBUTLLETÍ SOCIETAT MICOLÒGICA VALENCIANA 22 ~ 2017
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MH045188

KX831127
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CODI DE
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Taula 1. Relació de tàxons inclosos a l’estudi filogenètic d’aquest treball, incloent les dos recol·leccions de Cortinarius realitzades al
Parc Natural del Cadí-Moixeró. A la taula s’indica, per a cadascun d’ells, l’hàbitat i la localitat de recol·lecció, el codi d’herbari i el
de la seqüència ITS al GenBank. La procedència de les seqüències emprades de cada tàxon s’indica entre parèntesi (p. ex. Tipus, T).
Amb lletra negreta s’assenyalen aquells tàxons per als quals s’han obtingut seqüències d’ITS de novo. Amb N/A s’especifica que no
s’ha trobat informació a la literatura i/o a les bases de dades. Els països es referencien segons www.country-code.cl/es/.

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 ajudar 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 regions 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 Bootstrapping and search for best-scoring ML tree”. El recolzament dels nodes es va
avaluar mitjançant els valors de bootstrap calculats a partir de 1000 pseudorèpliques 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 recolzada amb un valor de bootstrap del 100%. De fet, la seqüència ITS de la mostra 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 ~ 2017
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l’estudi filogenètic situa a C. subpuellaris Brandrud & Dima com a espècie germana 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 traces liles. Píleus de 15-25 (30) mm, inicialment cònics, després convexes, aviat
aplanats, alguns exemplars deprimits, altres lleugerament umbonats, amb petit 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 innata 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 lamèl·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 evidents, 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).
BUTLLETÍ SOCIETAT MICOLÒGICA VALENCIANA 22 ~ 2017

69

Material estudiat. Espanya, Barcelona, Berguedà, Gisclareny, Sant Martí del

Puig, un grup abundant d’una vintena d’exemplars, sota roures (Quercus humilis) 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, microscòpicament, per unes espores fortament crostoses. Cortinarius casimiri (Velen.) 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 formen 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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