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Fig. 1- Pseudo clitocyb e exp allens : A) espores ; Nec tria p eziza: B) espores , D) ascs , E) exiple ectal , F) exiple
medul ·lar; Lepista sordida var. aianthina: C) espore s. A, B i C, barra = 10 um ; D, E i F, una divisió = 1 um,
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Pseudoclitocybe expallens (Pers.) M.M. Moser

Píleu de fins a 40 mm al principi convex, després infundibuliforme, molt higròfan, de color bru
ocraci en estat hidratat, crema ocraci en assecar-se. Làmines amples espaiades , decurrents, del
mateix color que el píleu, de fins a 4 mm d'amplada. Peu també del mateix color. Carn amb sabor
herbaci i olor poc notable. Esporada de color blanc, amiloide. Espores de 7-8,5 x 6-6,8 Qm = 1,2.

MATERIAL ESTUDIAT. BARCELONA, Vallès Occidental, Coll d ' Estenalles, Parc Natural de Sant Llorenç del Munt.
UTM 31T 0416-4614, alt. 900 rn, entre l'herba, en un bosc de Querats ilex en terreny calcari , 5 exemplars, 23-II-2008.
SCM B-5332.

OBSERVACIONS. Aquesta espècie és fàcil d'identificar gràcies al seu píleu molt higròfan i estriat
fins al centre. P. cyathiformis és de color bru fosc, només estriat vora el marge i amb espores m és
grans, de 7,8-12 x5,5-7 um.
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Nectria peziza (Tode) Fr.; (SCM A-I084)






