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ABSTRAC T. Contribution to the knowledge of L epiota s.l. from Balea ric Island s (Spain), VI.
Lepiota nigrescentipes G. Riousset. An uncommonly found western mediterranean specie s is quoted
and described for first time in the Balearic Islands and also for Spain. Note s are afforded on its
taxonomy, ecology and distribution.
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RESUM. Contribució al coneixement de Lepiota s.l, a les Illes Balears , VI. Lepiota nigrescentipes
G. Riou sset. Se cita i es descriu per primera vegada a les Balears i com a nova cita per a l'Estat
Espanyol una espècie poc coneguda: Lepiota nigrescentipes G. Riousset. A més , s' aporten notes sobre
la seva taxonomia, ecologia i distribució.

RESUMEN. Contribución al conocimiento de Lepiota s.l, en las Islas Baleares, VI. Lepiota
nigrescentipes G. Riousset. Se cita y se describe por primera vez para las Islas Baleares y para España
una especie poco conocida: Lepiota nigrescentipes G. Riousset. Adem às, se aportan datos sobre su
taxonomía, ecología y distribución.

INTRODUCCIÓ

Amb aquest treball es pretén continuar l' estudi de Lepiota sj. a les Balears, que es va començar a
SALaM (1999) i continuar a SALaM & SIQUIER (2001) , SALaM (2002) , SALaM et al,
(2004) i SALaM & SIQUIER (2007). Des de l'any 2002, els autors del present treball , han anat
recol·lectant a distintes localitats de les Illes Balears, l'espècie que ara es descriu. Han pogut
constatar que aquesta espècie mediterrània és bastant freqüent a les Illes, però , per la seva mida
reduïda, és molt fàcil que passi desapercebuda.

MATERIALS I METODOLOGIA

El material que s'ha recol·lectat i que ara s'ha estudiat, es conserva a l'herbari personal d'uns dels
autors (lCS). Les descripcions microscòpiques s'han realitzat utilitzant un microscopi Olympu s
BX-51 amb tub de dibuix. Les microfotografies s'han fet amb un màquina digital compacta
Olympus C-7070.

Lepiota nigrescentipes G. Riousset. Doc. Mycol. XXII (85): 63-73 . 1992.

Píleu de 5-9 (17) mm de diàmetre, de convex a plano-convex, amb umbó ample , o pla, un xic
estriat vers els marges als exemplars desenvolup ats; marge sencer, que s'excoria en envellir;
revest iment pileic d'aspecte serici, més fibril·lós vers als marges, un poc viscós quan s'hidrata, de












