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ABSTRACT. Stigmatella allrantiaca, a myxomycete-Iooking myxobacterium, found in CoUserola 
Park (Catalonia). Stigmatella aurantiaca has been found on plant debris collected in ColIserola, near 
Barcelona (Catalonia). It belongs to myxobacteria, a group ofprocariotes rarely found fonuing fruiting 
bodies in the nature, where it may easily be confused with an immature myxomycete. It fonns clusters 
oftiny fruiting bodies, orange coloured, on white stalks. 
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RESUM. Stigmatella allrantiaca, un mixobacteri amb aspecte de mixomicet, trobat al Parc de 
Collserola (Catalunya). Stigmatella aurantiaca ha estat trobada sobre restes vegetals recol'lectades a 
Collserola, prop de Barcelona (Catalunya). Es tracta d'un mixobacteri que rarament es pot veure 
fonnant cossos fructífers a la natura i es pot confondre facilment amb un mixomicet immadur. Fonna 
grups de cossos fructífers mol! petits, de color taronja, portats per pedicels blancs. 

Paraules clau: eubacteris, procariotes, bacteris gramnegatius, Mixococca ls, cistobacteri ilcies, Cata lunya 

RESUMEN. Stigmatella aurantiaca, una mixobacteria con aspecto de mixomicete, hallada en el 
Parque de Collserola (Cataluña). Stigmatella aurantiaca ha sido encontrada sobre restos vegetales 
recolectados en Collserola, cerca de Barcelona (Cataluña). Se trata de una mixobacteria que raramente 
se puede ver fonnando cuerpos fructíferos en la naturaleza y que fácilmente se puede confundir con 
algún mixomicete inmaduro. Fonna grupos de diminutos cuerpos fructíferos de color naranja, 
sostenidos por pedicelos blancos. 

Palabras clave: eubacterias, procariotas, bacterias gramnegativas, Mixococales, cistobacteriáceas, Cataluña 

INTRODUCCIÓ 

71 

En I'ambit de la recerca que estem duen a terme, sobre els micromicets que viuen associats a arbres 
i arbustos, sovint hem de mostrejar el sol i les restes vegetals que el cobreixen, lloc on habitualment 
hi creixen fongs com Orbilia sarraziniana, Mollisia melaleuca, Discosia vagans, Dacrymyces 
stillatus o Coccomyces delta, entre molts altres. Una de les tecniques que habitualment fem servir 
consisteix en portar les restes vegetal s (en especial branques i branquillons) al laboratori, 
rehidratar-Ies i posar-les en cambra humida, per tal de foryar la fructificació deIs fongs que hi són 
presents i fer així possible 11ur identificació. A l'esCOfya de branqui110ns de Quercus ilex recollits 
del terra al Torrent de les Tres Serres, al Parc de Collserola, i mantinguts una setrnana en cambra 
humida, s'hi observaren uns agregats mucilaginosos, a partir deis quals es formaren unes 
estructures semblants als esporangis d' algun mixomicet (vegeu Fig. 1), pero que en realitat 
corresponen a un mixobacteri . Les fructificacions es van formar tant sobre la superficie de I'escorya 
com sobre el tal' lus del liquen Xanthoria parietina, que hi creixia damunt. 
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MA TERIALS TMETODES 

EIs cossos fructífers del mixobacteri es van estudiar amb I'ajut de la lupa estereoscopica (Olympus 
SZ60) i del microscopi optic (Zeiss Axioscope) . Les preparacions microscopiques es van muntar en 
vermell Congo. Es van amar els cossos fructífers amb una nansa esteri l. Se' ls va resuspendre en 0,2 
mI de tampó PBS. Una fracció de 0,1 mI de la mostra es va lisar a 95° C, i se' n va recuperar 
l' ADN. La segona fracció de 0,1 mI de la mostra es va utilitzar per inocular el medi VY/2 AGAR, 
(ll evat 5 gIL, CaCI2.2H20 1,36 gIL, vitamina B 12: 0,5 mgIL i agar 15 gIL) que es va incubar a 30° 
C durant 72 hores. Les colonies que hi van créixer, de coloració taronja i sospitoses de pertanyer al 
bacteri en estudi , es van tomar a inocular en cultiu pur, en les mateixes condicions. A partir de les 
noves colonies obtingudes, es va procedir a extreure l' ADN que, posteriorment, es va ampli ficar. 
L'ampli ficació es va fer de la regió genomica corresponent al 16S del RNA ribosomic amb els 
encebadors 27f!l 492r (modificats a partir deIs usats amb els eubacteris, descrits a WEISBURG et 
a/., 199 1). L'amplímer obtingut, tant del material provinent de la mostra primaria com del cu lti u 
pur, es va purificar amb el kit QIAquick Gel Extraction Kit (Qiagen Tnc. , Va lencia, USA), segui nt 
les instruccions del fabricant, i es va seqüenciar amb els mateixos encebadors. La seqüenciació es 
va rea litzar amb el ki t ABI PRlSM Big Dye 3. 1 Terminator Cycle Sequencing Ready Reaction 
(Perkin Elmer, Appl ied Biosystems) en un ABI PRlSM 3730 DNA Analyzer (Perkin Elmer, 
Applied Biosystems). Les seqüencies es van realitzar per duplicat. La comparació de la seqüencia 
obtinguda per nosaltres amb les seqüencies dipositades a les bases de dades de EMBL i GenBank 
es van portar a terme amb I'aplicació BLAST, disponib le a the National Institutes of Health (NIH) 
(http: //www.ncbi.nlm.nih .gov). 

Fig. 1. Fructificació de Stigmatella aurantiaca, on pode m di ferenciar els cossos ITuctífers o "sorus", més o 
menys agrupats a sobre pedicels blancs. 
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RESULTATS 

Hem identificat el material com Stigmatella aurantiaca Berkeley & Curtis in Berkeley 
(BERKELEY, 1857: 313), el material estudiat ha quedat dipositat al Herbari BCN, del Centre de 
Documentació de Biodiversitat Vegetal (CeDocBiV), de la Universitat de Barcelona. La seqüencia 
del material de la mostra primaria va revelar un 95 % de coincidencia, i les del cultiu pur, un 94% 
de coincidencia, amb el mixobacteri Stigmatella aurantiaca (AJ233935). Tant una seqüencia com 
I'altra van presentar un 93% de coincidencia amb Stigmatella erecta (DQ768128) i amb 
Stigmetella hybrida (DQ768 129), ja que hi ha una gran homologia (99,4 %) en la seqüencia del 
16S rRNA de les tres especies. 

DESCRIPCIÓ. Pedicels de color blanc, de 70 ~ d'alt per 4-5 ~ d'ample, de vegades confluents a la 
base i més rarament ramificats; que sostenen cossos fructífers o "sorus" de color taronja, de fomla 
el'lipsoi'dal fins a ovoide, de 47-60 x 32-37 ~ (Fig. 1). Les observacions microscopiques, mostren 
que tant els estípits com els "sorus" estan constitui'ts per una massa de bacteris, baciHars, de 3-4 x 1 
~ (Figs. 2 A i B), anomenats mixospores (GARRITY et al. 2005). Les cel'lules vegetatives, 
observades a partir del cultiu, són molt més lIargues i primes que les mixospores, i lIeument 
subfusiformes o apicalment atenuades, 5-10 (-13) x 0,7-0,8 ~ (Figs. 2 C, D, i E). Aquests caracters 
encaixen plenament amb la descripció de Stigmatella aurantiaca, lIevat de la Ilargada de les cel'lules 
vegetatives que a la bibliografia (REICHENBACH & DWORKIN, 1969 i GARRITY et al. 2005) 
les situen entre 4 i 8,4 ~ de lIargada. En el nostre material , fan de 6-10 (excepcionalment, 13) ¡.tm 
de lIargada. 

Fig. 2. Stigmatella aurantiaca. A i B) Mixospores que fonnen els "sorus". C, DiE) Cel'lules vegetatives que 
es fonnen en cultiu. Tinció alllb vemle ll Congo. Barra = 5 fllll per tota la figura. 
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HÁBITAT. L'habitat preferent sembla que és la superfic ie de la fusta en descomposició que roman al 
sol (REICHENBACH & DWORKIN, 1969 i GARRlTY et al. 2005). Pero a la citació original 
(BERKELEY, 1857), es menciona un habitat molt específic, sobre "Sphaeria hibisci", que 
probablement pot cOlTespondre a Aplosporella hibisci (Berk.) Petr. & Syd., un anamorf lignícola 
que viu sobre fusta de Hibiscus syriacus. Anys més tard, el mateix autor (BERKELEY, 1875), la 
cita també sobre un liquen, sense donar més detalls. Nosaltres l'hem trobat sobre l'escorya de 
branques mortes de Quercus ilex, que hi havia aterra. Els cossos fructífers es van formar tant sobre 
1 ' escorya com sobre el tal'lus de Xanthoria parietina, que vivia sobre la mateixa escorya. 

DISTRIBUCIÓ. La primera citació (BERKELEY, 1857) és de Carolina del sud. REICHENBACH & 
DWORKlN (1969) la varen trobar freqüentrnent, a Minneapolis i Minnesota, després de pocs dies 
d'i ncubació en cambra humida, i només ocasionalment la citen com a fructificada a la natura. 
GARRlTY et al. (2005) afirmen que és una especie molt comuna al mig oest deis Estats Units, 
pero que sembla molt rara en altres lloes, i recullen les citacions d'altres autors de Polonia i 
Alemanya. 

OBSERVACIONS. Els mixobacteris se situen actualment en el filum deIs proteobacteris 
(Proteobacteria), més concretament, a l'ordre de les myxococcals (Myxococcales), un grup de 
bacteris gramnegatius freqüent en el sol, caracteritzat per tenir el genoma bastant més gran que el 
deis altres bacteris (més del doble del d'Escherichia coli). Stigmatella aurantiaca ha estat molt 
utilitzat als laboratoris de microbio logia, sobretot per I'interes que despelta la gran mobilitat que té 
en fase vegetativa, deguda a I'extrusió de polímers mucilaginosos, que provoquen un moviment de 
lliscament deis agregats de cel·lules. Aquest moviment és, fins a un cert punt, paral'lel a com ho fan 
alguns mixomicets (dictiosteliomicets), que són, pero, eucariotes. També ha estat estudiat per la 
seva capacitat de síntesi deis pigments que donen color als cossos fructífers. 

Quan Stigmatella aurantiaca es va publicar per primera vegada (BERKELEY, 1857), només es va 
acompanyar d 'un dibuix. L'autor la va inc10ure en els hifomicets (lsariacei), pensant que era un 
fong. Anys després, el mateix autor la continuava considerant un fong (BERKELEY 1875) ja que 
la va citar, aquesta vega da acompanyada d 'una breu descripció, en un altic1e sota el títol de 
"Notices of North American Fungi". No va ser fins l'any 1892 que, el gran micoleg america 
Roland Thaxter (1858-1932), la va reconeixer com a un mixobacteri , és a dir, pertanyent a un grup 
de bacteris ben diferenciats i caracteritzats (REICHENBACH & DWORKlN, 1969). 

La raó per la qual es pot confondre Stigmatella aurantiaca amb un mixomicet és evident, ja que les 
estructures reproductores que forma el mixobaeteri semblen realment esporocarps pedicel'lats com 
els que produeixen molts mixomicets, si bé de mida més petita. Hi ha diferencies macroscopiques 
que poden ajudar a decidir si es tracta d'un mixobacteri o no. Deixant de banda la mida, els 
esporocarps deis mixomicets van deixant d'ésser translúcids a mesura que maduren, i fonnen un 
peridi més o menys consistent i molt sovint, contenen un capil'lici filamentós. En el cas de 
Stigmatella, en canvi , encara que maduri, el cos fructífer conserva la transparencia i pren un color 
taronja molt viu, que norrnalment no es troba en els mixomicets madurs. 

Microscopicament, la diferencia entre ambdós tipus d'organismes és molt més clara. A Stigmatella 
aurantiaca es veu que la massa basal i els seus pedicels estan forrnats per agregats de bacteris 
baeil·lars. En els mixomicets, I'estípit pot ser massís o tubulós, pero en cap cas estara integrat per 
bacteris, les seves espores acostumen a ésser esferiques, i mai no són bacil·liformes. Entre els 
generes més f)'eqüents de mixobaeteris que es poden iso lar del sol, hi ha Myxobacterium i 
Chondromyces. 

AGRAIMENTS 

Volem agrair al Consorci del Parc de Collserola, el suport economic mitjanyant els convenis de 
col ' laboració establerts. 
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