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FONGS MITOSPÓRICS DELS ESTATGES MONTÁ, 
SUBALPÍ 1 ALPÍ DE CATALUNYA 

M. MUNTAÑOLA-CVETKOVlé, P. HOYO i X. LLIMONA 

Universitat de Barcelona, Facultat de Biologia, Depl. de Biol. Vegetal, Diagonal 645, E-08028 Barcelona 

SUMMARY. Mitosporic fungi from montane, subalpine and alpine regions of Catalonia. As 
part of the results obtained in 1996 on fungal diversity in Catalonia, information is given on 21 
species of mitosporic fungi (14 hyphomycetes and 7 coelomycetes) that have been found mainly 
in the Catalan Pyrenees, at up to 2100 m altitude, either as plant parasites, parasites of 
myxomycetes, or colonizing dead plant material. Sorne of these species had rarely or not at all 
been reported from Catalonia. Line-drawing illustrations are given for many ofthem. 
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RESUM. Com a part deis resultats obtinguts en 1996 sobre diversitat micológica a Catalunya es 
donen informacions sobre 21 especies de fongs mitospórics (14 hifomicets i 7 celomicets) trobats 
en els estatges monta, subalpi i alpí, especialment deis Pirineus catalans, fins a 2100 m d ' altitud, 
on vivien com a parasits de plantes, parasits de mixomicets, o colonitzant material vegetal mort. 
A Catalunya alguns d 'aquests fongs havien estat rarament citats o ho són aquí per primera 
vegada. Una bona part d 'ells són il.lustrats amb dibuixos a la cambra clara. 

PARAULES CLAU. Hifomicets, Celomicets, Pirineus, Catalunya, Iconografía 

RESUMEN. Hongos mitospóricos de regiones montanas, subalpinas y alpinas de Cataluña. 
Como parte de los resultados obtenidos en las investigaciones de 1996 sobre biodiversidad 
micológica en Cataluña, se dan informaciones sobre 21 especies de hongos mitospóricos (14 
hifomicetes y 7 celomicetes) encontrados en los pisos montano; subalpino y alpino, sobre todo en 
los Pirineos catalanes, hasta 2100 m S.m., ya sea como fitoparásitos o parasitos de mixomicetes, 
ya sea colonizando material vegetal en descomposición. En Cataluña algunos de estos hongos 
habían sido raramente citados o son citados aquí por primera vez. Varios de ellos son ilustrados 
con dibujos a la cámara clara. 

PALABRAS CLAVE: Hifomicetes, Celomicetes, Pirineos, Cataluila, Espaila, Iconografía 

INTRODUCCIÓ 

199 

Del material coJ.Jeccionat durant el treball de camp fet I'any 1996, dins del Programa de 
Biodiversitat Micologica de Catalunya, hem separat un grup de fongs mitosporics (deuteromicets) 
recollits en terres altes del país (veure mapa de la Fig. 1), corresponents a: 1) diverses localitats deIs 
estatges subalpí i alpí deis Pirineus; 2) d'altres localitats situades a menor altitud (1.100-1.400 m), 
tant deIs Pirineus com de la Serra deis Ports de Tortosa (Sistema lberic). 

MA TERIAL 1 METODES 

El mapa de la Fig. I indica les localitats estudiades. Les xifres corresponen a la numeració 
correlativa que ha estat donada a cada un deIs lIocs recorreguts_ en el Programa de Biodiversitat deIs 
Fongs de Catalunya (LLIMONA el al., 1995; MUNTANOLA-CVETKOVlé el al. , 1996; 
LLIMONA el al., en premsa). Aquestes xifres figuren a cada una de les citacions del material 
estudiat. Les coJ.Jeccions han estat efectuades en dies de primavera, estiu i tardor de 1996. Es 
conserven a l'herbari BCC Myc ge la Universitat de Barcelona, amb el mateix tipus de numeració de 
registre especificat en MUNTANOLA-CVETKOVlé el al. (1996). Els fongs han estat deterrninats 
seguint les tecniques habituals en Micologia, a les que també ens hem referit en l'esmentada 
publicació. Les abreujatures deIs noms' deis autors segueixen a KIRK & ANSELL (1992). Les 
dimensions de les diferents estructures que anotem aquí es refereixen al material que hem estudiat i 
únicament fem constar les que dónen altres autors quan les desviacions són importants. 
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Fig. l. Mapa de les locaIitats de procedencia de les especies citades al treball. 304, 305, 308, Pare Nacional d ' Aigües 
Tortes i SI. Maurici. - 310, 311 , Estanys de Malniu. - 313, Avetosa de Salteguet. . 316, Bellver de Cerdanya -
320,321 Setcases - Ulldeter.· 322, Castell de l'Areny. - 64, Castellolí. . 105, 106, Ports de Tortosa, El Retaule i 
Barranc deis Cirers. 
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RESULTATS 

Com a resultat preliminar de les actuals recerques, esmentem aquí vint i una especies de fongs 
mitosporics que, per raons de tradició, hem agrupat en hifomicets i celomicets. 

HIFOMICETS (HYPHOMYCETES) 

Bactridium ellisii Berk. (Fig. 2) 
Saprotrofic. Fructificacions sobre el substrat natural: a I'ull nu es poden veure els esporodoquis, de 
color salmó pal.lid, d'hemisferics a convexos, de 0,5-1 mm; vistos amb la lupa semblen delicats 
coixinets en els que s'hi haguessin c1avat agulles de color d'ambre, brillants i translúcides. 
Conidiofors hialins o subhialins, densament fasciculats, flexuosos, ramificats, sovint anastomitzats, 
septats. Cel./ules conidiogenes monoblastiques, integrades, cilíndriques. Conidis grossos, hialins de 
joves, després de color de palla, solitaris, terminals, oblongo-cilíndrics, c1aviformes o subfusiformes, 
amb I'apex arrodonit i la base atenuada i truncada, de parets lIises i primes, amb (1-) 2-3 (-4)
euseptes, sovint constrictes al nivell deis septes i amb cel.lules de dimensions desiguals, la medial o 
les dues medials més grosses que les distals, de 100-150 x 15-27 Jlm. 

MATERIAL EXAMINA T. Sobre fusta morta de Fagus sy/vatiea L. (loe. I 05) Tarragona, La Sénia, Barranc del Retaule, 
a 1.150 m s.m., col. P. Hoyo. 29.10.96, BCC Mic.MC276. 

OBSERVACIONS. Entre les especies de Bactridium, el fong que hem trobat es caracteritza per 
l' escas nombre de septes que presenten els conidis i perque dos deis septes delimiten una cel.lula 
medial més grossa que les altres; aquest caracter també el presenta B. clavatum Berk. et Broome, una 
especie molt semblant, pero amb conidis 4-septats. A Catalunya, del genere Bactridium fms ara 
només ha estat mencionat B. jlavum Kunze et Schm., de conidis subfusiforme-c1avulats, 6-septats, de 
160-180 x 30-40 Jlm (SACCARDO, 1886), trobat per R. Lowe a Vallgorguina, Valles Oriental, 
sobre fusta en descomposició (LLISTOSELLA & AGUASCA, 1986). 

Cylindrocolla urticae (Pers.) Bonord. (Fig. 3) 
Fructificacions sobre el substrat natural: ressalten els esporodoquis de color ataronjat, sessils, 
gregaris, de formes irregulars, aplanats o semblants a berrugues, que formen conjunts de 0,5-1,5 mm. 
Conidiofors de color ataronjat, densament fasciculats, cilíndrics, ramificats, septats, de 1,5-2 Jlm 
d' amplada. Conidis hialins, cilíndrics, O-septats, de 7-12 x 1-1 ,5 Jlm, formant cadenes acrogenes, 
lIargues i sinuoses. 

MATERIAL ESTUDIAT. Sobre tiges seques d'Urtiea dioica L. El material venia mesclat amb I'estat teleomórfic, 
Ca//oriafosarioides (Berle.) Fr. (Dennateaceae) i I'aspecte macroscópic de les fructificacions del teleomorf era semblant 
a les de I'anamorf, pero de coloració un xic més fosca i de textura un xic diferent. El material venia també mesclat amb 
els peritecis d'a1tres ascomicets, (loe. 313) Girona, La Cerdanya, A1p, Avetosa de Salteguet, a 1.750 m s.m., eo/. 
X. L1imona, 26.4.96, BCC Myc.MC245. 

OBSERVACIONS. Per les seves característiques macroscopiques aquest fong ha rebut diversos 
noms generics (Tremella, Dacrymyces, Fusarium). SACCARDO (1886, p. 674) I'inclou en el grup 
de les Tuberculariaceae. 

Dendryphion comosum Wallr. (Figs. 4 - 7) 
Saprotrofic. Fructificacions sobre el substrat natural: ben visibles, pels estromes de color bru 
negrós, parcialment superficials, que sovint s'estenen alllarg de 2 cm o més i ressalten sobre el color 
palla deis teixits morts del substrat. Conidiofors de color bru fose o bru vermellós, que surten deis 
estromes i generalment apareixen disposats en fila o en grups; consten d'un estípit de parets 
gruixudes i lIises, septat i amb lIeus constriccions al nivell deis septes, de 130-200 x 9-12 Jlm en el 
material de camp estudiat, i d' una base de 20 Jlm d'amplada, constiturda per un conjunt compacte 
de cel.lules robustes i de paret gruixuda; vers I'apex, més prim i pal.lid, s'originen curts ramells de 
branques primaries i secundaries, de color brunenc, lIises o verrucoses. Conidis de color brunenc, 
solitaris o en cadena acropeta, irregularment cilíndrics, d'extrems sovint un xic inflats, de parets 
espinuloses, amb cicatrius fosques i ben marcades, 1-5 septats, constrictes al nivell deis septes i amb 
les cel.lules centrals un xic més gruixudes; de 20-36 x 7-8 Jlm. 
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MATERIAL ESTUDIAT: Sobre tija morta de gramínea no identificada, probablement d 'algun cereal cultivat; en companyia 
de Colletotrichum, (loe. 316) Lleida, La Cerdanya, Camping de Bellver, vora Baltarga, a 1.100 m s.m., col. X. Llimona, 
26.4.96, BCC Myc.MCI37 12. 

Dendryphiopsis atra (Corda) S. 1. Hughes (Fig. 8 - 10) 
Saprotrofic. Fructificacions sobre el substrat natural: els estípits del fong, negres, solitaris o en 
grups de dos o tres, s' eleven sobre el substrat, semblants a petits pilons. Conidiofors macronernatics, 
mononematics, formant estípits erectes, de fins a 450 x 8-10 flm, de color bru vermellós o bru fosc, 
amb parets molt gruixudes, gairebé negres i lIises; són septats i vers I'apex porten branques en 
general curtes, de 25-50 x 5-7 flm, un xic més pal.lides i també septades; cidlules conidiogenes 
sobre I'estípit i les branques, monotretiques, integrades i terminals o discretes, cilíndriques. Conidis 
de color bru olivaci, solitaris, acrogens, gairebé cilíndrics, de parets gruixudes i lIises, pluriseptats i 
sovint lIeument constrictes al nivell deIs septes, amb una gútula grossa a cada cel.lula, de 30-60 x 12-
15 flm. 

MA TERlAL ESTUDIA T. Sobre escorya de Quercus sp., (loe. 64) Castellolí, Anoia, Torrent de les Coves, col. P. Hoyo, 
29.5.96, BCC Mic.MCI99. - Sobre fusta morta de Pinus sylvestris L. , (loe. 106) Tarragona, Montsia, La Sénia, 
Barranc dei s Cirers, a 1.100 m s.m., col. X. Llimona; 30.9.96, BCC Myc.MC270. 

OBSERV ACIONS. ELLlS (1971) anota dimensions més grans, 40-80 X 12-25 flm, deIs conidis 
d ' aquest taxon. 

Haplotrichum ellipsosporum (Hol.-Jech.) Hol.-Jech. 
MATERIAL ESTUDIAT. Sobre fusta en descomposició d'Abies alba MilI., (305) Pallars Sobira, Espot, Pare de Sant 
Maurici, Refugi de Pesca, a 1.700 m s.m., col. X. Llimona, 13 .9.96, BCC Myc.MC260. 

Monilia aurea 1.F. Gmel. 
MATERIAL ESTUDIA T. Sobre fusta morta de Fagus sylvatica L., (loe. 105) Montsia, La Sénia, Fageda del Retaule, a 
1.100 m s.m., col. P. Hoyo, 29.10.96, BCC Myc.MC277. 

Ramularia aff. actaeae 1. B. EIlis et Holw. (Fig. 11) 
Fitoparasit de Ranunculus sp., on causa lesions foliars amfigenes, de color bru vermellós i formes 
irregulars, limitades pels nervis; ataca també els pecíols, que apareixen amb taques fosques, 
allargades i deprimides. Fructificacions sobre el substrat natural: al revers de les fulles es veuen 
tenues coixinets blancs formats pels conidiOfors i els conidis del fong. Conidiofors agrupats en 
fascicles, hialins, subcilíndrics, amb I'apex marcat per la inserció simpodial deIs conidis, sen se 
septes, la majoria de 15-35 x 4-5 flm, pero alguns atenyen 50 flm de lIargada. Conidis hialins, 
polimorfics, oblongo-cilíndrics i de 11,5-20 x 4-5 flm , d' altres subcilíndrics i de fins a 35 x 4,5-5 
flm , de parets lIises i O-I-septats, amb la base truncada si són terminals, o amb tots dos extrems 
truncats, perque poden formar curtes cadenes acropetes. 

MATERIAL ESTUDIA T. Ex lesions en fulles vives de Ranunculus sp , (loe. 32 1) Girona, Ripolles, Vall de Camprodoll, 
Illés amullt de Setcases. a 1.400 m s.m., col. Munt.-Cvet. 22.9.96, BCC Myc.MC251 . 

OBSERVACIONS. Descrits sobre Ranunculus, a la bibliografia hi ha diversos taxons del genere 
Ramularia Unger i del seu sinonim Ovularia Sacc. (SACCARDO, 1886, pp. 200, 201). 
GONZALEZ FRAGOSO (1917) cita sobre Ranunculus repens L. , de San Martí Sescorts, 
R. aequivoca (Ces.) Sacc., que descriu amb conidis de 24 x 4 flm .i conidiOfors en general poc més 
Ilargs que els conidis, pero que poden arribar a superar fins a tres vegades aquesta lIargada. Són els 
mateixos caracters morfometrics que hem observat en el nostre material, i és possible que es tracti de 
la mateixa especie. Tanmateix, a la descripció original de R. aequivoca (Fusisporium aequivocum 
Ces.) s' indiquen conidis de 15-20 x 2-2,5 flm. Aixo no ens permet donar el mateix epítet a BCC 
Myc.MC251 . Les mides de les estructures microscopiques d'aquesta col.lecció són equiparables a 
les de R. actaeae, descrita sobre fulles d'una altra ranunculacia, Aclaea alba (L.) MilI. 
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Figs. 2, Bactridium aff. ellisii, conidis. - 3, Cylindrocolla urticae, esporodoqui, conidiOfors i conidis. -
4-7, Dendryphion comosum: 4, conidiOfor; 5, part basal i 6, part apical d'un conidiOfor; 7, conidis. -
8-10, Dendryphiopsis atra: 8 i 9, conidiOfors in situ, diferents augments; 10, conidis. [Del. M. Munt.-Cvet. & 
P. Hoyo] 
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Ramularia variabilis Fuckel (Fig. 12) 
Fitoparasit. Causa lesions foliars de color bru i marge vermellós. Fructificacions sobre el substrat 
natural: apareixen fmes pelfes amfigenes, blanquinoses, constitu'ides pels conidiOfors i els conidis 
del fong. Conidiófors fasciculats, flexuosos, hialins o subhialins, de parets llises i primes, marcats, 
vers la part apical, per les cicatrius simpodials que deixen els conidis quan es desprenen, poc septats, 
de 30-50 x 3,5 J.!m . Conidis sovint catenulats acropetament, hialins, subcilíndrics, amb la base 
truncada, o amb tots dos extrems truncats segons la posició del conidi en la cadena, O-I-septats, de 
12-20 x 2-3 J.!m . 

MATERIAL ESTUDIAT. Sobre full es vives de Verbascum Iychnilis L. , (loe. 321) Girona, Ripollés, Vall de 
Camprodon, més amunt de Setcases, a 1.400 m s.m., col. M. Munt...cvet. 22.9.96, BCC Myc.MC250/1. 

OBSERVACIONS. Especie citada per GONZÁLEZ FRAGOSO (1927, pp. 120-121) sobre 
Verbascum majale OC (V boerharvii L.), de Llívia (Girona); també sobre Digitalis purpurea L., del 
Guadarrama. 

Riessia semiophora Fresen. (Figs. 13 - 15) 
Fructificacions sobre el substrat natural: ressalten els sinnemes blancs, de gairebé I mm d 'al!):ada, 
amb el ter!): superior de forma obconica i aspecte farinós. Estípits de 800-975 x 50-70 J.!m, més 
amples a la base, on assoleixen 130 J.!m i prenen coloracions groguenques o brunenques; estan 
formats per cordons d'hifes erectes, hialines, de 2-2,5 J.!m de di<'¡m. , amb parets llises i presencia de 
fibules entre cel.lules apicals contigües; vers la meitat superior de I'estípit les hifes se separen i 
s'obren moderadament formant un ventall; en els seus extrems es formen les cid lules conidiógenes, 
filiformes, hialines. Conidis hialins, de 9-14 J.!m de di<im., compostos de quatre (rarament cinc) 
lobuls aplanats, disposats I' un al costat de l'altre en forma de creu, disposició que dóna als conidis 
I' aspecte d ' una flor. 

MATERIAL ESTUDIA T. Sobre un carpófor del basidiomicet Fomilopsis pinicola (Fr.) Karst., que creixia sobre el !ronc 
d' lIn pi , (loe. 146) Torrent de les Coves, a 600 m S.m., col. X. L1imona, 11 .3.96, BCC Myc.MC234. - Sobre un !ronc 
de Pinus sylveslris L., (loe. 322) Castell de l' Areny, col. P. Hoyo i J. A. Ramírez, 15 .8.96, BCC Myc.MC243 . 

OBSERV ACIONS. El genere Riessia, dedicat al micoleg alemany Riess, és molt poc citat a la 
literatura. Tenint en compte la forma deis conidis i I' hilbit sinnematic de les hifes fertils , 
SACCARDO ( 1886, p. 627) el va incloure en el grup deis Staurosporae de la família Stilbeae Fr., 
entre els deuteromicets. HA WKSWORTH et al.(1995) consideren els conidis del genere Riessia 
com a dictiospores i a l'ensems com a estaurospores. La presencia de cel.lules fibulades en les hifes 
deis sin nemes indica que es tracta d' un anamorf dicariotic d ' un basidiomicet. 

Stilbella byssiseda (Pers.) Seifert (Figs. 16 - 18) 
Parasit de mixomicets: Cribraria argil/acea (Pers.) Pers., C. cancel/ata (Batsch) Nann.-Brem ., i 
Lindbladia tubulina Fr. Fructificacions sobre el substrat natural: els sinnemes blancs i capitats del 
fong ressalten com agulletes blanques sobre els esporangis foscos del mixomicet. Sinnemes blancs, 
erectes, més aviat prims segons el criteri de SEIFERT (1985), separats o gregaris, cilíndrico-capitats, 
no ramificats, alguns finament tomentosos, d' uns 600-900 J.!m d'al!):ada, amb 100-150 J.!m 
d'amplada a la base i 75 J.!m vers la zona conidiogena o capitulum; constituns per hifes de parets 
Ilises i 2-3 ~L1n d'amplada les de I'estípit, i 2,5-6 J.!m d'amplada les de la base i les marginals, les 
quals presenten parets verrucoses. Conidiófors amb 2-3 ramificacions; metules de 7,5-15 x 2-2,5 J.!m ; 
fialids rectes o lleument flexuosos, lateral s, terminals o formant verticils d'elements lageniformes, de 
7-30 x 2-2,5 J.!m . Conidis ovoideo-el.lipso'idals o cilíndrico-el.lipso'idals, de 6-8 x 2,5 J.!m, agrupats 
en masses blanques globoses o hemisferiques al capdamunt de I'estípit. 

MATERIAL ESTUDIA T. Sobre els esporangis del mixomicet Cribraria argil/acea. adherits a una soca morta de Pinus 
!>ylveslris L.. (loe. 322) Barcelona, Castell de I'Areny, Bergada, a 1.115 m s.m., col. P Hoyo, 15.8.96, BCC 
Myc. MC278. - Tan1bé sobre esporangis de C. argillacea, que creixien a la part inferior d'una branca de pi caiguda, 
tocant aterra i en descomposició, (loe. 106) Tarragona, Barranc deIs Cirers, La Sénia, Montsiil, carrascar i pineda, a 
1. lOO 111 s.m., col. P. Hoyo, 30.9.96, BCC Myc.MC26 1. - Sobre C. argil/acea i C. cancel/ala, en fusta morta no 
identificada. (loe. 1 05) Tarragona, Montsia, La Sénia, Fageda del Retaule, a 1.050 m s.m., col. X. L1imona, 29.10.96, 
BCC Myc.MC274. - També sobre esporangis de Lindbladia lubulina Fr. , sobre fusta morta no identificada. Barcelona, 
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Figs. 1 1, Ramularia aff. actaeae, estroma, conidiOfors i conidis. - 12, Ramularia variabilis, estroma, conidiOfors i 
conidis. - 13-15, Riessia semiophora: I3 sinnema in situ; 14. conidis; 15, hifes amb fibules. - 16-18 Stilbella 
byssiseCÚJ: 16, sinnema in situ; 17, cel.lules conidiogenes i conidis; 18, cel.lules laterals del sinnema (Escales: Figs. 
13 = 85 Ilm; 16 = 63 Ilm; les demés = \O Ilm)[DeI. M. Munt.-Cvet. & P. Hoyo] 
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Dosrius, Pare del Corredor, vora I'ennita del Far, a 400 m s.m., en una pineda de Pinus halepensis i P. pinea, col. 
C. Sanvieente, 2.11.96, BCC Mye.MC273 . 

Taeniolella scripta (Karst.) S. 1. Hughes (Figs. 19, 19a) 
Saprotrofic. Fructificacions sobre el substrat natural: apareixen en fonna de coixinets allargats, 
solitaris o agrupats, de color bru fose, gairebé negreo Conidiofors molt curts, poc definits, brunencs, 
de 3-5 11m d'amplada. Conidis en cadenes simples o ramificades, subcilíndrics, sovint flexuosos, de 
paret gruixuda, llisa o a vegades un xic verrucosa, molt variables pel que fa al nombre de 
pseudoseptes, de 7-17, i a les dimensions, de 12-60 x 5-7 11m. 

MATERIAL ESTUDIAT. A la base d'un !rone mort de Fagus sylvatica L., (loe. 105) Tarragona, Montsiil, La Sénia, 
Barrane del Retaule, a 1.080 m S.m., col X. L1imona, 29.10.96, BCC Mye.MC292. 

Taeniolella stilbospora (Corda) S. 1. Hughes (Fig.20) 
Saprotrofic. Fructificacions sobre el substrat natural: apareixen a manera de toments negres en 
fonna de coixinets o crostes compactes i pulverulents, que es poden extendre, ocupar uns quants 
centímetres i abrayar tota la branca colonitzada. Conidiofors semimacronematics, curts, sen se 
branques o poc ramificats, de color brunenc. Conidis rectes o flexuosos, subcilíndrics, amb la base 
sovint truncada, de color bru, paret Ilisa, gruixuda i fosca, variables pel que fa a les dimensions, en 
general de 17-50 x 5-8 11m, i també als septes, que són gruixuts i foscos i en general en nombre de 3-
10. 

MATERIAL ESTUDIAT. Sobre branques mortes de Salix caprea L., (loe. 304) Sant Mauriei, a 1.900 m s.m., col. 
X. L1imona, 20.6.96, BCC Mye.MC204. 

OBSERVACIONS. Hem observat la fusta de l' interior de la branca tenyida de color vennellós, un 
fenomen característic de la presencia d'aquest fong. 

Torula herbarum (Pers.: Fr.) Link f. quaternella Sacc. (Figs. 21, 22) 
Saprotrofic. Fructificacions sobre el substrat natural: sobre branquillons morts d'Abies, fonnant 
crostes o coixinets negres, densos, que semblen peluts degut a les Ilargues cadenes de conidis. que en 
surten. Conidiofors micronematics, irregulannent ramificats, brunencs, de parets llises o Ileument 
verrucoses. Conidis de color bru o bru olivaci, constitui'ts per cel.lules de parets gruixudes i 
verrucoses, gairebé esferiques o un xic més amples que Ilargues, de 7-12 11m, fonnant cadenes 
llargues i sovint ramificades, que es desintegren en segments de O, 1,2 o més elements septats. 

MATERIAL EXAMINA T. Sobre branquillons morts d'Abies alba MilI.. (loe. 313) Girana, La Cerdanya, Alp, Avetosa 
de Saltéguet. a 1.750 m s.m., col. X. L1il11ona, 26.4.96, BCC Mie.MC 142 /1. 

Torula rllOdodendri Kze. 
Suprotro/ic. Fructificacions sobre el substrat natural: en el revers de les fulles i en els pecíols de la 
planta viva apareixen crostes negres, de marges irregulars, aplicades a I'epidennis, pero que no 
necrosen els teixits de I' hoste. Conidiofors molt poc diferents de les hifes superficials del miceli, 
gruixuts i de color brunenc, de parets Ilises, sovint amb proliferacions successives. Conidis molt 
variables pel que fa a fonnes i dimensions, pero sovint subcilíndrics, amb I'extrem distal arrodonit i 
la base truncada, de color bru molt fose i parets molt gruixides i Ilises, amb 1-8 septes transversals i 
algun d 'oblic o longitudinal, de 15-45 x 10-1 5 11m. 

MATERIAL EXAMINA T. Sobre tulles i peciols vius de Rhododendron fermginelll/1 L., (loe. 310) Girana, La 
Ccrdanya, Mcranges. vora 1 'estany de Malniu. a 2.100111 S. I11 .. col. X. L1imona, 4.6.96, BCC Mie.MC 18311. 

OBSERVACIONS. El material es va trobar a les congesteres, en plantes properes al sol, poc després 
de fondre's I'espessa capa de neu acumulada aquell hivem, que les havia materialment planxat 
contra la superfície del sol. 
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10 >1m 

Figs. 19. Taenio/ella seripta. - 20, Taeniolella stilbospora. - 21-22, Tornla herbarnm f. quaternella: 21, aspecte de 
les fructificacions in situ; 22, conidiOfors i conidis. [Del. M. Munt.-Cvet. & P. Hoyo] 
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CELOMICETS (COELOMYCETES) 

Colletotrichum dematium (Pers.: Fr.) Grove (Fig. 23) 
Saprotrofie. Fruetifieaeions sobre el substrat natural: les setes deIs acervuls, en forma de pels 
negres, ressalten sobre els teixits morts de l'hoste. Conidiomes acervulars, subcuticulars o 
subepidermics, de dehiscencia irregular, sovint confluents, amb nombroses setes entre els 
conidiOfors. Setes de color bru fose, septades, amb parets llises, de llargades molt variables en un 
mateix conidioma, de 40-130 x 10-12 Jlm de gruix a la base i més primes vers l'extreill apica!. 
Cel.lules conidiogenes brunenques, subcilíndriques, de 10-15 x 2,5-4 Jlm. Conidis hialins, 
falciformes o fusiformes, amb extrems aguts, de 16,5-22 x 2,5 Jlm. 

MATERIAL ESTUDIA T. Sobre tiges mortes de planta herbacia (gramínea), (loe. 316) L1eida, La Cerdanya, Camping 
de Bellver, vora Baltarga, valllateraI, a 1.100 m s.m., col. X. L1imona, 26.4.96, BCC Mye.MCI37 /1. 

Dinemasporium strigosum (Pers.: Fr.) Sacc. (Figs. 24, 27) 
Saprotrofie o parasit debil. Fruetifieaeions sobre el substrat natural: conidiomes superficials, 
negres, hirsuts per la presencia de setes pe.-iferiques; primer més o menys globosos i tancats, després 
s'obren i prenen la forma de copes d'uns 0,2 mm de diam. Setes de color bru molt fose, poc septades, 
amb parets llises i gruixudes, de fms a 230 x 4-7 Jlm. Conidiofors hialins, subcilíndrics, de 10-17 x 
20-25 Jlm; s'originen de les parets basals i laterals deIs conidiomes. Conidis lleument eorbats, hialins 
o subhialins, O-septats, el cos de 8-13 x 2,0-2,5 Jlm, amb un apendix filiforme de 5-7 Jlm de llargada 
a cada extremo 

MATERIAL ESTUDIA T. Sobre fulles mortes d'una gramínia petita vora el eamí, (313) Girona, Alp, Collada de Toses, 
avetosa de Salteguet, 1.750 m s.m., col. X. L1imona, 26.4.96, BCC Mie.MCI44. 

OBSERVACIONS. L'epítet generic Dinemasporium (de di, dos, i nema, fil) fa referencia als dos 
apendixs filiformes deIs conidis. Pel que fa al nom específic, fiquest taxon és més conegut a la 
literatura com a D. graminum (Lib.) Lév., amb el qual BAUSA ALCALDE (1946) el cita sobre 
Carex leporina L. d'Alberca, Salamanca. Abunda sobre gramínies i es considera una de les formes 
mitosporiques de I'ascomicet Phomatospora dinemasporium J.Webster. 

Heteropatella umbilicata (Pers.) Jaap (Figs. 28,29) 
Saprotrofie. Fruetifieaeions sobre el substrat natural: l'epítet generic, Heteropatella (de patella, plat 
petit), i I'específic, umbilieata, fan referencia a I'aspecte de les fiuctifieacions, com cassoletes o plats 
negres amb un melic. Conidiomes superficials, de color bru fose, globosos pero deprimits a la part 
superior, de manera que semblen copes, de 320-420 Jlm de diam., paret gruixuda de textura 
angularis, uniloculars; ostíol absent, la dehiscencia es produeix per ruptura de la part central, amb 
paret de textura porreeta. Conidiofors hialins, cilíndrics, de parets llises, rectes o lleument sinuosos, 
ramificats a la base, septats vers l'apex, de 15-20 x 2-2,5 Jlm. Conidis hialins, fusiformes, corbats, de 
parets primes i llises, 3-euseptats, la majoria amb el cos de 20 x 2-2,5 Jlm, la ceI.lula apical allargada 
per un apendix filiforme de 15-18 Jlm, i la basal truncada, sovint amb un curt apendix excentric, de 
1-2Jlm. 

MATERIAL ESTUDIAT. Sobre plantes mortes de Verbascum nigrum L., de Senecio doronicum (L.) L. i 
Molospospermum sp., (loe. 303) L1eida, Pallars Sobira, Espot, Sant Mauriei, a 1900-2.150 m s.m., col. X. L1imona, 
20.6.96, BCC Mye.MC211 , BCC Mye.215 i BCC Mye.MC217. - També sobre Peucedanum oslrulhium (L.) Koeh., 
(loe. 308) Pallars Sobira, Espot, Estanys de Ratera, a 2.100 m s.m., col. X. L1imona, 20.6.96, BCC Mye.MC218.
Sobre tiges mortes d'Aconitum napellus L. (A . pyrenaicum auet.), (loe. 320) Girona, Ripolles, Refugi d'Ulldeter, més 
amunt de Seteases, a 2.200 m s.m., col. P. Hoyo, 22.9.96, BCC Mye.MC254. 

OBSERVACIONS. Un deIs binomis amb que ha estat descrita aquesta especie, Kellermania alpina 
El!. et Everh., i les citacions bibliografiques de les !ocalitats en que ha estat trobada indiquen les 
seves possibilitats de prosperar en llocs alts. GONZALEZ FRAGOSO (1914, 1917) la troba sobre 
diverses plantes a la serra de Guadarrama. 
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Figs. 23, Co/letotrichum dematium, acervul amb setes, conidiOfors i conidis. - 24-27, Dinemasporium strigosum: 24, 
fiuctificacions in situ; 25, conidioma; 26, ceI. lules conidiógenes i conidis; 27, detall d'una seta -
28-29, Heteropatella umbi/icata: 28, conidioma; 29, cel.lules conidiógenes i conidis. - 30-31, Pyrenochaetafallax: 
30, conidioma; 31 , cel.lules conidiógenes i conidis. (Fig. 24, esbo\; sense escala) [Del. M. Munt.-Cvet. & P. Hoyo] 
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Phoma macrostoma Mont. varo incolora (Home) Boerema et Dorenbosch 
Conidiomes picnídics, immersos, aplanats, uniloculars. Conidis hialins, el.lipsoidals, de parets fmes, 
O-septats, la majoria conspícuament bigutulats, de 7-8 x 2,4 11m. 

MATERIAL ESTIJDIAT. Sobre fulla morta encara inserida a una branca marcescent d'Hedera helix L., (loe. 105) 
Tarragona, Montsiil, La Senia, Fageda del Retaule, a 1.100 m s.m., col. P. Hoyo, 29.10.96, BCC Myc.MC275. 

Phomopsis stictica (Berk. et Broome) Traverso 
Fructijicacions sobre el subslrat natural: en el material recol.lectat hem observat els conidiomes, de 
color bru fosc o negre, més o menys circulars i convexos, d'uns 0,5 mm de diam., o el.líptics, de 
0,75 x 0,5 mm, alguns amb exudat de color ambre ciar, pero la majoria ja buits. Estructures 
microscopiques: Picnidis multiloculars. Conidis únicament del tipus 13, filiformes, corbats, de 16-25 
x 1-1,2 11m. 

MATERIAL EXAMINA T. Sobre Buxus sempervirens L., branca encara dreta pero morta, (loe. J05) Tarragona, 
Montsiil, La Senia. Fageda del Retaule, col. X. L1imona, 29.10.96, BCC Mic.MC339. 

Pyrenochaeta faUax Bres. : Strasser (Figs. 30, 31) 
Fructijicacions sobre el subSlrat natural: es poden distingir els picnidis, foscos, globosos, amb 
lIargues setes brunes. Picnidis globosos, superficials o poc immersos, de paret gruixuda de textura 
angularis, de color bru fosc a I'exterior i més p¡'i1.1id cap a I'interior, de 160 11m de diam. els més 
freqüents. Ostíol central, circular. Setes abundants al voltant de I'ostíol, sovint també presents sobre 
altres parts del picnidi, erectes o una mica corbades, subcilindriques, sovint nuoses, de parets 
gruixides i lIises, de color bru fosc a la base i més pal.lid vers I'apex, de 225-250 x 3-5 11m. 
Conidiofors hialins, pluriseptats; per sota deis septes i a manera de petites protuberancies s'originen 
els conidis. Conidis hialins, cilindrics, de parets lIises, O-septats, de 5-6 x 1,5 11m. 

MATERIAL ESTIJDIA T. Sobre tiges seques d' Urtica dioica L., (loe. 316) L1eida, Camping de Bellver, vora Baltarga, 
col. X. L1imona, 26.4.96, BCC Myc.MC 138/1 . 

Septoria scabiosicola Desm. f. pyrenaica Gonz.-Frag. 
Fitoparasit que causa necrosis foliars orbiculars, de color porpra fosc quan són joves; després els 
teixits centrals moren i apareixen de color palla. Fructijicacions sobre el subslrat natural: 
Conidiomes globosos, bruns, epifitics. Picnidis globosos, immersos, de parets més gruixudes i 
fosques al voltant de I'ostíol, uniloculars, de 160-170 11m de diam. Ostíol circular, central. 
Conidiofors absents. C¿l.lules conidiogenes holoblastiques, ampul.liformes, de parets lIises. Conidis 
filiformes, rectes o lIeument flexuosos, de base truncada i apex obtús, amb parets lIises i primes, 
hialins, generalment 5-septats, de 60-70 x 1-2 11m. 

MATERIAL ESTUDIA T. Sobre fulles vives de Knautia arvensis (Briq.) Szabó, (loe. 321) Girana, Ripolles, més amunt 
de Setcases, a 1.400 m s.m., col. P. Hoyo, 22.9.96, BCC Myc. MC2S8. 

OBSERV ACIONS. GONZALEZ FRAGOSO (1916) va diferenciar la forma pyrenaica pels conidis 
consistentment més lIargs i septats que els de la forma típica. El fong que hem trobat als Pirineus 
Orientals de Catalunya encaixa bé amb la f. pyrenaica, originariament descrita sobre fulles de 
K. sylvatica (L.) Dubuy (sin. K. arvensis), deis Pirineus Orientals de Franc;a, prop d'Estavar, Gorges 
de l' Angost. a 1.250 m s.m. 

DISCUSSIÓ I CONCLUSIONS 

Alguns deis fongs mitosporics trobats han estat observats ja sigui com a parasits de plantes 
vives (Knautia arvensis, Ranunculus sp., Verbascum lychnitis), ja colonitzant restes d'especies 
vegetal s que són corrents en els estatges als quals ens hem limitat en la present publicació (Abies 
alba, Aconitum napel/us, Fagus sylvatica, Rhododendron ferrugineum, Verbascum Iychnitis, etc.). 
Així mateix, n'em trobat sobre material vegetal (Acer, gramínies, Platanus, Urtica) i mixomicets 
(Cribraria spp., Lindbladia tubulina) corrents també en les terres baixes. En un cas i en I'altre, es 
tracta de fongs per als quals els factors dominants a les regions prospectades (baixes temperatures i 
cobertures de neu durant lIargs períodes de I'any) no són capac;os d'impedir ni la seva existencia ni la 
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seva activitat com a degradadors de la materia organica. Entre els fongs amb arquitectura apropiada 
per a resistir les inclemencies d'uns habitats com els que hem prospectat, pero que també hom troba 
en els tropics, cal assenyalar la freqüent presencia de demaciacies de miceli escas pero 
abundantissims conidis de paret fosca i molt gruixuda. En són exemples Taenio/ella spp., Toru/a 
spp. i d'altres, com ara Sporidesmium Link: Fr., Stigmina Sacc, etc, que no ens hem aturat a estudiar 
en aquest treball, ja que els haviem obtingut de fulleraca molt bruta de fang, amb una gran barreja 
d'espores pertanyents a grups taxonomics mal defmits. Septoria scabiosico/a f. pyrenaica, i basa,nt
se només en criteris morfometrics, ha estat diferenciada com a forma típica d'alta muntanya. 

A Catalunya, poca és I'atenció que hom ha dedicat fins ara a les poblacions deis deuteromicets 
terrestres deis estatges monta, subalpí i alpí ,del país. Un nom que es destaca en I'estudi d'aquests 
fongs en els estrats pirinencs és el de GONZALEZ FRAGOSO (1916), que en recol.lecta sobretot en 
els Pirineus Oriental s francesos. 

Podriem concloure que, vista I'escassa informació que tenim sobre els fongs mitosporics de 
I'alta muntanya, molt inferior a la que existeix sobre els macroscopics, convindria aprofundir la 
prospecció i I'estudi deis deuteromicets en les regions pirenaiques. 
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LLlSTAT D'ESPECIES FÚNGIQUES 

Bactridium ellisii Berk.: Fagus sylvatica, fusta morta, MC276 
Calloriafusarioides (Berk.) Fr. (ascomicet): Urtica dioica L. 
Colletotrichum dematium (Pers.: Fr.) Grove: Gramínies, MC137/1 
Cylindrocolla urticae (pers.) Bonord.: Urtica dioica L., tiges seques, MCN° 245 
Dendryphion comosum Wall. : Gramínies, MCN° 137/2 
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Dendryphiopsis atra (Corda) S, J Hughes: Pinus sylvestris L" fusta morta, MC270; Quercus sp" 
MCI99 

Dinemasporium strigosum (Pers,: Fr,) Sacc,: Gramínies, MCN° 144 
Haplotrichum e/lipsosporum (HoL-Jech,) HoL-Jech,: Abies alba MilI. , MC260 
Heteropatel/a umbilicata (Pers,) Sacc,: Aconitum napellus L. [A , pyrenaicum auct], MC254; 

Molospermum sp" MC217; Peucedanum ostruthium (L.) Koch" MC218; Senecio doronicum (L.) 
L., MC215; Verbascum nigrum L., MC211 

Monilia aurea JF, Gmel.: Fagus sylvatica L., fusta morta, MC277) 
PllOma macrostoma Mont var, incolora (Horne) Boerema et Dorenbosch: Hedera helix L., MC275 
PllOmopsis stictica (Berk, et Broome) Traverso: Buxus sempervirens L., MC339 
Pyrenochaetafal/ax Bres,: Strasser: Urtica dioica L., MC 138/ 1 
Ramularia aff, actaeae Ell, et Hollw,: Ranunculus sp" fulles vives, MC251 
Ramularia variabilis Fuckel: Verbascum lychnitis L., fulles vives, MC250/ 1 
Riessia semiopllOra Fresen,: Pinus sylvestris L., MC243 
Septoria scabiosicola Desm, f. pyrenaica Gonz,-Frag, : Knautia arvensis (Briq,) Szabó, MC258 
Stilbel/a byssiseda (Pers,) Seifert: Cribraria argillacea,(Pers,) Pers, (mixomicet), MC261, MC274, 

MC278; Cribraria cancellata (Batsch) Nann,-Brem, (mixomicet), MC274; Lindbladia tubulina 
Fr. (mixomicet), MC273 

Taeniolella scripta (Karst) S, J Hughes: Fagus sylvatica L. MC292 
Taeniolel/a stilbospora (Corda) S, J Hughes: Salix caprea L., MC204 
Torula herbarum (Pers,: Fr.) Link f. quaternella Sacc, : Abies alba MilI., branquillons morts, 

MC142/ 1 
Torula rhododendri Kze,: Rhododendron forrugineum L., MC 183/1 

LLlSTAT DE SUBSTRATS 

Abies alba MilI.: Haplotrichum ellipsosporum (HoL-Jech,) HoL-Jech" MC260; Torula herbarum 
(Pers,: Fr.) Link f. quaternella Sacc" MCI42/l 

Aconitum napellus L: Heteropatella umbilicata (Pers,) Sacc" MC254 
Buxus sempervirens L: Phomopsis stictica (Berk, et Broome) Traverso, MC339 
Cribraria argil/acea (Pers, ex JF, Gmel) Pers, (mixomicet), Stilbella byssiseda (Pers,) Seifert, 

MC261 , 274, 278 
Cribraria cancel/ata (Batsch) Nann,-Brem, (mixomicet): Stilbella byssiseda (Pers,) Seifert, MC274 
Fagus sylvatica L., faig : Bactridium ellisii B" MC276; Monilia aurea JF. GmeL, MC277; 

Taeniolella scripta (Karst) Hughes, MC 292 
Fomitopsis pinicola (Fr.) Karst: Riessia semiophora Fresen, 
Gramínies: Colletotrichum dematium (Pers,: Fr.) Grove, MC137/1; Dendryphion comosum Wallr. , 

MCI37/2); Dinemasporium strigosum (Pers,:Fr.) Sacc" MCI44 
Hedera helix L. : Phoma macrostoma Mont var, incolora (Horne) Boerema et Dorenbosch, MC275 
Knautia arvensis (Briq,) Szabó: Septoria scabiosicola Desm, f. pyrenaica Gonz,-Frag" MC258) 
Lindbladia tubulina Fr. (mixomicet): Stilbella byssiseda (Pers,) Seifert, MC273 
Molospermum sp,:Heteropatella umbilicata (Pers,) Sacc" MC217 
Peucedanum ostruthium (L.) Koch, : Heteropatella umbilicata (Pers,) Sacc" MC218 
Pinus sylvestris L: Dendryphiopsis atra (Corda) Hughes, MC270; Riessia semiophora Fresen" 

MC243 
Quercus sp,: Dendryphiopsis atra (Corda) Hughes, MCI99 
Ranunculus sp, : Ramularia cf. actaeae Ell, et Hollw" MC251 
Rhododendronferrugineum L: Torula rhododendri Kze" MC183/ 1 
Salix caprea L. (gatsaule): Taeniolella stilbospora (Corda) Hughes, MC204 
Senecio doronicum (L.) L: Heteropatella umbilicata (Pers,) Sacc" MC215 
Urtica dioica L: Cylindrocolla urticae (Pers,) Bonord" MC245; Pyrenochaetafallax Bres,: Strasser, 

MC138/ 1 
Verbascum Iyclmitis L: Ramularia variabilis Fuck" MC250/1 
Verbascum nigrum L: Heteropatella umbilicata (Pers,) Sacc, MC21 1 


