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ABSTRACT. A contribution to the knowledge of the fungal flora of the Balearic Islands (Spain). 
VIII .  The authors report 43 species of fungi of the Balearic Islands, Spain: 9 Ascomycetes and 34 
Basidiomycetes. Two taxa of fungi are reported as new records for the mycological flora of Spain: 
Lachnum controversum (Cooke) Rehm and Tapesia retinco/a (Rabehn. )  P. Karsten, 26 are reported as 
new records for the mycologicaI flora of the Balearic Jslands: Peziza proteana (Boud.) Seaver 
f. sparassoides (Boud.) Korf, Tarzetta catinus (Homsk. : Fr.) Korf et 1.P. Rogers ss. Dennis, Tuber 
borchii Vittad., T. rufum (Pico) f nitidum (Vittad.) Montecchi et Lazari, Agaricus gennadii (Chatin et 
Boud.) PD. Orton, Amanita gradUor Bas et Honrubia, Aureobo/etus gentilis (Qué! . )  Pouza.r, 
Chaetoca/athus craterellus (Dur. et Lév.) Singer, Clitocybe pruniodora (Maire) Singer, Conocybe 
semig/obata (Kühner ex Singer) Kühner et Watling, Coprinus ve/atus Qué!. ss. Pilàt, Ent% ma 
saundersii (Fr.) Sacc. var. hiemalis Lazzari et Blanco, Hymenogaster griseus Vittad., Laccaria /accata 
(Scop. : Fr. ) Berk. et Broome var. pallidifolia (Peck) Peck, Lentinellus coch/eatus (Hoffm. :  Fr.) Karsten 
var. ino/ens Konrad et Maub!., Lenzites warnier Durrieu et Mont., Leucocoprinus birnbaumii (Corda) 
Singer, L. cepistipes (Sowerby: Fr.) Pat., Limacella illinita (Fr. : Fr.) Murrill, Marasmiellus anoma/us 
Lasch var. microsporus (R. Maire) Antonin, Perenniporia ochro/euca (Berk. ) Ryvarden, P/eurotus 
dryinus (Pers.: Fr.) Kummer, P/uteus ephebeus (Fr. : Fr. ) Gi llet, Trich% ma psammopus (Kalchbr.) 
Qué!., T. sejunctum (Sowerby: Fr.) Qué!. and Wakejie/dia macrospora (Hawker) Hawker and, also, four 
are reported new records for the mycological flora of the Majorca island and seven only for the Natural 
Parc of the s'Albufera de Mallorca (Muro). Notes on their ecology, chorology and taxonomy are also 
added. 
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RESUM. Contribució al coneixement micològic de les illes Balears. VIII .  Es citan 43 tàxons, 9 
Ascomycetes i 34 Basidiomycetes, dels quals 2 són noves cites pel catàleg d' Espanya: Lachnum 
controversum i Tapesia retinco/a, 26 són nous pel catàleg de les I l les Balears: 4 són nous només per 
l'i lla de Mallorca i 7 són nous només pel catàleg del Parc Natural de s'Albufera de Mal lorca (Muro). Hi 
ha notes sobre l'ecologia, corologia i taxonomia. 

RESUMEN. Contribución al conocimiento micológico de las islas Baleares. VIII .  Se citan 43 
taxones de hongos de las Islas Baleares, España, 9 Ascomycetes y 34 Basidiomycetes, de los cuales 
resultan 2 nuevos para el catalogo español, 26 nuevos para las Islas Baleares, 4 nuevos para la isla de 
Mallorca y 7 nuevos para el catalogo del Parque Natural de s'Albufera de Mallorca (Muro). Se ofrecen 
notas sobre la ecología, corología y taxonomía 

INTRODUCCIÓ 

Aquest trebal l  és fruit de la recerca de fongs que els autors ens vàrem plantejar, orientada a completar 
el catàleg d ' espècies de les Balears. Aquesta vegada s' incideix, sobretot, en el component fúngic del 
Parc Natural de s'Albufera de Mallorca (Muro), i així es completa un treball ja publicat sobre e l  
mateix tema. (SIQUIER et  al. , 1 995). També incloem algunes espècies trobades en altres local itats 
mallorquines. Aquesta aportació a la flora m icològica de les I lles Balears és significativa, i junt amb 
les anteriors, ajuda a conèixer els Fongs que formen part dels ecosistemes austromediterranis. 
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MATERIAL I M ETODOLOGIA 

Les espècies estan classificades, dins cada classe, per ordre alfabètic i porten l a  indicació de la 
quadrícula UTM i altitud de la local itat on han estat trobades. Quan no es diu, els recol - lectors són els 
autors i s' esmenta el que ha identificat o confirmat la identificació d' una espècie, s i  no és cap d' e l ls. 
Tot el material descrit està d ipositat en l'herbari particular de dos dels autors (JLS i JCS), i quan 
existeixen dupl icats a altres herbaris, s' indica on es conserven . Les observac ions microscòpiques s' 
han real itzat amb un microscopi marca Olympus model BX40 amb l'ajut dels reactius habituals 
apropiats a cada cas. 

ESPÈCIES ESTUDIADES 

ASCOMYCOTINA 

Cheilymenia theleboloides (Alb. et Schwein . :  Fr.) Baud. 

MATERIAL ESTUDIAT. Carrer Avinguda Argentina (Palma). UTM : E02992, alt. 1 0-50 m, terrícola dins una jardinera on 
hi ha plantat un arbre, 1 7- 1 2- 1 995, JLS 245A. 

OBSERVACIONS. El material estudiat presentava els pèls típics de l'espècie, amb I a 2 septes i mides 
1 40-325 x 9- 1 6  J.lm, espores l l ises, de 1 6- 1 9  x 9,5- 1 0,5 J.lm, coincidint amb la descripció de 
BREITENBACH i KRANZLIN ( 1 984). Es tracta d'una espècie nova pel catàleg de l ' i l la de 
Mallorca, però citada abans a Cabrera (SIQUIER & ULLO, 1 994). 

Lachnum controversum (Cooke) Rehm 
= Dasyscyphus controversus (Cooke) Rehrn 

Apotecis en forma de petita copa, fins a 0,8 mm de diàmetre, amb peu curt; himeni blanquinós rosat, 
que passa al rosat i, al fmal, al bru rogenc; l 'exciple extern i el marge estan coberts per fms i curts 
pèls blanquinosos. Microscòpicament, presenta uns ascs octospòrics, cil índrics, amb l'àpex arrodonit 
i mides 40-50 x 3 -4 J.lm, espores fusiformes, disposades en els ascs de forma irregularment biseriada, 
de 6-8 x 1 ,5-2 J.lm, paràfisis lanceolades, més l largues que els ascs, de 60-80 x 3-5 J.lm, freqüentment 
amb I septe; pèls ci l índrics, 40-50 x 3-4 J.lm, amb l'àpex arrodonit, coberts de grànuls. 

MATERIAL ESTUDIAT. Canal d'en Palet, s'Albufera (Muro), UTM: EE0702, alt .  0- 10  m, sobre restes de Phragmi/es 
aus/rafis en descomposició, 1 8-4-1 997, rev. R. Galan, JLS 248A, dupl . AH 7 1 1 1 . 

OBSERVACIONS. Tant la descripció, l ' hàbitat com la microscòpia del nostre material concorda amb la 
de DENNIS ( 1 949, 1 98 1 ) . Una espècie semblant és Lachnum elongatisporum Baral (= Dasyscypha 
carneola (Sacc.) Sacc. var. longispora Dennis) de la qual es diferencia principalment pels seus 
apotecis més robustos i pels ascs més llargs. Pensem que pot ser freqüent en altre,s hàbitats semblants, 
malgrat que la seva petita mida pot ser la causa que sigui difíci l  de detectar. Es la primera citació 
d'aquest fong a Espanya. 

Iodophanus carneus (Pers.) Korf 

MATERIAL ESTUDIAT. Jardí de la Universitat de les I l les Balears, Palma, UTM : D06987, alt. 50- I SO m., sobre 
excrements. desembre 1 997, /eg. E .  Descals i J.c. Salom, JLS26 1 A, JCS22A. 

OBSERV ACIONS. Espècie més aviat rara a les nostres i l les, caracteritzada per la colorac ió blava que 
pren tot l'himeni amb reactius iodats i per les espores finament verrucoses. Citada abans a les Balears, 
procedent de fems incubats en cambra humida (LARSEN, 1 970). 

Peziza proteana (Baud. )  Seaver f. sparassoides (Baud.) Korf 

MATERIAL ESTUDIAT. Son Estaràs, Selva, UTM: 009499, alt. 1 00-200 m., terrícola, nombrosos apotecis en un indret 
cremat, 1 2- 1 1 - 1 997, /eg. J. Col i, JLS 250A. 

OBSERVACIONS. Els apotecis, coalescents, formaven una gran massa. És una espècie típica de l locs 
cremats. Primera citació a les Balears. 
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Peziza varia (Hedw.) Fr. 

MATERIAL ESTUDIAT. Hivernacle de la Universitat de les I l les Balears, UTM: 006987, alt. 50- 1 00 m, sobre vermiculita, 
a l'interior d'un tetrabrik on hi havia plantada Medicago citrina, novembre 1 997, /eg. J. Sibole, JLS260A, JCS24A. 

OBSERV�CIONS. Espècie caracteritzada per les seves paràfisis, septades i amb els articles bastant 
inflats. Es una espècie citada abans per Balears (SIQUIER & CONST ANTINO, 1 982) però el 
material testimoni d'aquesta citació va quedar destruït. 

Tapesia retincola (Rabehn . )  P. Karsten 
= Mollisia retincola (Rabehn.) P. Karsten 

MATERIAL ESTUDIAT. Canal d'en Palet, s'Albufera (Muro), UTM: EE0702, alt. 0- 1 0  m, sobre Phragmites australis, març 
1 997, JLS 264A. lbid. 3 - 1 1 -97, rev. R. Galan, JLS 264bisA, AH 7 1 1 2  

OBSERVACIONS. Apotecis inicialment en  fonna de  l lentia, amb el marge un  poc més alt i de  color 
grisenc a groc grisenc, disposats sobre una densa capa d'h ifes de color negre que cobria les tiges de 
Phragmites australis, sempre quasi al nivel l de l'aigua. Amb el temps passen a color groc més o 
menys viu, es van defonnant i adoptant una fonna lobulada irregular; fmalment, a mesura que es van 
assecant es tomen d'un color més pàHid i la part h imenial freqüentment se separa de la resta de 
l'apoteci i es desprèn. Les nostres recol· leccions concorden bé amb les descripcions, tant 
macroscòpiques com m icroscòpiques, d' AEBI ( 1 972), DENNIS ( 1 98 1 )  i MEDARDI ( 1 992); en 
aquest darrer treball, hi podem trobar el dibuix dels caràcters microscòpics. Anterionnent, ja havíem 
trobat aquest fong ( 1 986), però el material recol · lectat ja no presentava espores i no va ser possible la 
seva detenninació. Volem remarcar que, a la literatura consultada, només es fa menció d' haver 
trobat aquesta espècie a la primavera, mentre que nosaltres l'hem trobada també a la tardor, 
abundantment, sobre el substrat esmen�t. A la fotografia es pot observar les diferents etapes de 
creixement dels apotecis d'aquest fong, Es nova citació per Espanya. 

Tarzetta catinus (Holmsk. : Fr.) Korf et 1 .P .  Rogers ss. Dennis 
= Pustularia catinus (Holmsk.: Fr .) Fuckel 

MATERIAL ESTUDIAT. Sa Comuna, Bunyola. UTM: 007593, alt. 400-500 m, sobre molsa, en un bosc de Pinus 
ha/epensis, desembre 1 996, JLS 265A, JCS27 A. 

OBSERVACIONS. És una espècie que, si bé és més aviat pròpia de la primavera i de boscos de 
caducifol is, nosaltres hem trobat a la tardor i en boscos de coníferes. Aquesta és la primera citació a 
les Balears. 

TubeT borchii V ittad. 
= Tuber albidum Pico 

MATERIAL ESTUDIAT. Menut, Escorca, UTM: OE9 1 1 O, alt. 500-600 m, bosc de Quercus i/ex, novembre 1 996, /eg. Joan 
Romero, JLS 266A. Carretera Esporles-Banyalbufar, prop de Son Valentí, Banyalbufar, UTM : 006 1 92, alt. 300-400 m, 
bosc de Quercus i/ex, 26- 1 - 1 997, /eg. Pep Sastre, JLS 267A, JCS l l A. 

OBSERVACIONS. Espècie freqüent, especialment a la regió mediterrània, caracteritzada per les 
espores amb un reticle de malla petita, més aviat pentagonal, maduració a l'hivern, i carn, que amb el 
temps, pren un olor i un sabor un poc desagradables. Aquesta és la primera citació a les Balears. 

Tuber rufum (Pico) Fr. f. nitidum (Vittad .) Montecchi et Lazzari 
= Tuber nitidum Vittad. 

MATERIAL ESTUDIAT. L'Arboçar, Pollença, UTM : EE04 1 0, alt. 50- 1 00 m, bosc de Quercus i/ex, 26-2-1 998, rev. J .M.  
Vidal, JLS 255A.  Jbid. 5-3- 1 998, JLS 257 A,  JCS25A. 

OBSERVACIONS. Ascomes de dimensions petites, fins a 2 cm de diàmetre, molt freqüents a la 
local itat esmentada, però la major part dels exemplars trobats eren molt joves. Les espores dels més 
madurs, presentaven la seva típica ornamentació fonnada per agulletes, que en fa faci l  distingir 
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�questa espècie de Tuber borchii Vittad., que pot fructificar als mateixos indrets i moment de l'any. 
Es primera citació a les Balears. 

BASI DIOMYCOTINA 

Agaricus bisporus (1. Lange) Imbach var. bisporus 

MATERIAL ESTUDIAT. Ca'n Cuarassa, Pollença, UTM: EE07 1 4, alt. 0-5 m, en un jardí, sobre un munt d'arena, 26- 1 2-
1 997, JLS 987B. 

OBSERVACIONS. Espècie ben caracteritzada pels basidis bispòrics. Citada a Menorca (AGUASCA et 
al. , 1 982) i a Mallorca (SIQUIER & CONST ANTINO, 1 982), però en aquest darrer cas, no es 
conserven mostres, degut a la destrucció de l 'herbari. Aquest material confmna doncs la dada 
anterior. 

Agaricus campestris L. : Fr. var. equestris (Mol l . )  Pi la! 

MATERIAL ESTUDIAT. Sa Roca, s'Albufera, Muro, UTM:  EE0905, alt. 0- 1 0  m, zona arenosa, prop de les cases, 5- 1 1 -
1 997, JLS 93 1 B. 

OBSERVACIONS. Aquesta varietat se separa de l'espècie tipus pel color groguenc que pren tot el 
carpòfor i ,per les seves espores més petites. Ha estat citada abans per les Balears (ESTEVE
RA VENTOS et. al., 1 992), però es la primera citació a s'Albufera. 

Agaricus gennadii (Chatin et Boud.) P.D. Orton 

MATERIAL ESTUDIAT. Son Fraret, Selva, UTM: D09399, alt. 1 00-200 m, voreres d' un camp de conreu, 7-5-96, /eg. Joan 
Vicens i J .L .  Siquier, rev. F. Esteve-Raventós, JLS 774B. Pla d'Amarador, s'Albufera, Muro, UTM: EE0802, alt. 0- 1 0  m, 
zona arenosa de pasturatge; varis exemplars, acompanyats per la presència abundant d' Agaricus bi/arquis (Quél . )  Sacc. i 
Lepia/a brunneaincarna/a (Chodat et Martin), 1 2- 1 1 - 1 997, JLS 9498. Ibid. 25- 1 1 - 1 997, JLS 9678. 

OBSERVACIONS. Espècie semblant a Agaricus pequinii (Boud. )  Konrad et Maubl. citada a les Balears 
(LLI STOSELLA & ;\GUASCA, 1 990), de la qual es distingeix per presentar la tal la més petita i les 
espores més grosses. Es primera citació a les Balears. 

Amanita gracilior Bas et Honrubia 

MATERIAL ESTUDIAT. Cala Agulla, Capdepera, UTM: ED3897, alt. 0-5 m, zona dunar amb presència de Juniperus 
phoenicea i Pinus ha/epensis, 8- 1 1 - 1 996, JLS 845B. 

OBSERVACIONS. Es tracta d'una espècie que s' assembla a Amanita baccata (Fr.) Gi l let i a Amanita 
solitaria (Bu l l . :  Fr.) Mérat, però la seva aparença és més fràgi l  i el seu peu és molt radicant. És 
primera citació a les Balears. 

Aureoboletus gentilis (Quél . )  Pouzar 

MATERIAL ESTUDIAT. L'Arboçar, Pollença, UTM: EE04 1 0, alt. 50- 1 00 m, bosc de Quercus i/ex amb presència puntual 
de Pinus ha/epensis, 20- 1 1 - 1 997, J LS 959B. lbid. 1 - 1 2- 1 997, JLS 973B.  

OBSERVACIONS. És una espècie petita i, fms i tot, es possiple trobar alguns exemplars molt petits, 
però que destaquen pel color groc molt viu dels seus porus. Es nova citació a les Balears. 

Bjerkandera adusta (Wil ld . :  Fr. ) P. Karst. 

MATERIAL ESTIJDIAT. Sa Roca, s'Albufera, Muro, UTM: EE0905, alt. 0- 1 0  m, sobre troncs caiguts d' U/mus minar, 25-
I 1 - 1 996, JLS 892B 

OBSERVACIONS. Espècie caracteritzada pels seus porus grisos. És nova citació a s'Albufera 
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Chaetocalathus craterellus (Dur. et Lév .) Singer 

MATERIAL ESTUDIAT. Menut, Escorca, UTM: OE9 1 1 0, alt. 500-600 m, sobre branquetes d' Erica arborea, desembre 
1 996, JLS 997B, JCS 1 46B 

OBSERVACIONS. Petita espècie amb peu rudimentari i amb el barret cobert de pèls. És nova citació a 
les Balears. 

Clitocybe pruniodora (Maire) Singer 

MATERIAL ESTUDIAT. Sa Comuna, Bunyola, UTM: 007594, alt. 500-600 m, terrícola en un bosc de Pinus ha/epensis, 
2 1 - 1 1 - 1 997, del. M .  Bon, JLS9888. 

OBSERVACIONS. És una espècie petita, amb barret de color gris brunenc, làmines gris blanquinoses, 
peu fosc vers la base i carn amb olor fiuitada, que recorda la de les prunes; les seves espores són 
llargament eHíptiques, 7-8 x 4-5 !lm, a les nostres mostres, i presenten basidis bi i tetraspòrics. 
Aquest fet es podria interpretar com una forma de la espècie tipus, ja que aquesta només presenta 
basidis bispòrics. Es nova citació a les Balears. 

Conocybe semiglobata (Kühner ex Singer) Kühner et Watling 

MATERIAL ESTUDIAT. Es Comú, s'Albufera, Muro, UTM: EE I I 04, alt. 0- 1 0  m, terrícola en sòl arenós, en presència de 
P inus ha/epensis, 1 7-9- 1 996, JLS 989B. 

OBSERVACIONS. Petita espècie amb peu l larg i prim i base semibulbosa. Les espores són �osses: 1 2-
1 5  (- 1 6) x 6,5- 1 0  (- 1 1 ) !lm, a les nostres mostres. Presenta caulocistidis només capitats. Es primera 
citació a les Balears. 

Coprinus disseminatus (Pers. et Fr.) S.F.  Gray 

MATERIAL ESTUDIAT. Sa Roca, s'Albufera, Muro, UTM: EE0905, alt. 0- 1 0  m, sobre restes llenyoses caigudes, en 
descomposició, en un bosc en galeria, d' U/mus minor, 25-1 1 - 1 996, JLS 890B. 

OBSERVACIONS. Espècie molt semblant a Psathyrella pygmaea (Bull . :  Fr. )  Sing., amb la qual es pot 
trobar mesclada. Citada abans a Eivissa (FINSCHOW, 1 984), Menorca (LLISTOSELLA & 
AGUASCA, 1 990) i Mallorca (CONSTANTINO & SIQUIER, 1 996), és nova citació a s'Albufera. 

Coprinus velatus Quél .  ss. Pi làt 

MATERIAL ESTUDIAT. Sa Roca, s'Albufera (Muro), UTM: EE0905, alt. 0- 1 0  m, sobre un tronc viu d' U/mus minor, 1 - 1 1 -
1 996, del. M .  Bon, JLS8928. 

OBSERVACIONS. ÉS una espècie l ignícola, que té e l ' barret cobert per una gruixuda capa gelatinosa. 
Aquest és de color crema clar al d isc central i grisenc a la resta del barret, que és fmament estriat al 
seu marge, làmines blanques quan és jove, anel l  persistent i de color groguenc i carn una m ica 
rosada. Pel que fa a la microscòpia, presenta unes espores negres amb porus ample, lenticulars, de 9-
1 0  x 6-7 x 5-6 !lm, a les nostres mostres, i un vel amb hifes allargades, l l ises (no diverticulades) i 
amb fibules. Aquests caràcters concorden amb la descripció de l'espècie, que es diferencia de 
Coprinus jilamentifer Kühner et Romagn. ex Kühner, entre altres coses, per l 'hàbitat copròfil 
d'aquesta darrera espècie (CITERIN, 1 994). 

Entoloma saundersii (Fr. ) Sacc. var. hiemalis Lazzari et B lanco 

MATERIAL ESTUDIAT. Es Comú, s'Albufera, Muro, UTM: E E l I 03, alt. 0- 1 0  m, terrícola, a la zona dunar, 25- 1 1 - 1 996, 
del. F. Esteve-Raventós, JLS 8968. Sa Roca, s'Albufera, Muro, UTM: EE0905, alt. 0- 1 0  m, nombrós grup d'exemplars a 
un dic de terra molt nitrificat, prop del bosc en galeria d' U/mus minor, acompanyats per Volvariella speciosa var. 
g/oiocephala (OC.:  Fr.) Singer, 25-1 1 - 1 997, det. F. Esteve-Raventós, JLS 968B. 

OBSERVACIONS. És tracta d'una varietat que es diferència de l'espècie tipus pel color grisenc que 
presenta tant al barret com al peu. La cutícula del pí leu es higròfana i fins i tot viscosa. Fructifica tant 
a la tardor com a la primavera, i les espores son isodiamètriques, amb angles molt poc marcats. 
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Podem trobar més detalls sobre com es diferencien els dos tàxons a BELLÚ ( 1 985). És primera 
citació a les Balears. 

Gloeophyllum abietinum (Bul l . :  Fr.) P. Karst. 

MATERIAL ESTUDIAT. Ca'n Pep Torrandell, Pollença, UTM: EE03 1 3 , alt 50- 1 00 m, sobre calcinal de Pinus halepensis, 
9- 1 1 - 1 992, JLS 605bisB. 

OBSERVACIONS. Nova a l ' i l la de Mallorca. Citada abans a Eivissa (FINSCHOW, 1 978) i a Menorca 
(TELLERIA et al, 1 997). 

Hymenogaster griseus Vittad. 

MATERIAL ESTUDIAT. Sa Comuna, Bunyola, UTM: 007593, alt. 400-500 m, hipogeu, en un bosc de Quercus i/ex, 3-3-
98, del. 1 .M. Vidal, JLS 96 1 8, JCS I 9B .  

OBSERVACIONS. Petita espècie, recentment trobada a Catalunya (VIDAL, 1 997). Presenta unes 
espores amb perispori poc marcat i mides, que a les nostres mostres, són de: 25-29 (-3 1 )  x ( 1 0) 1 1 - 1 3  
(- 1 4) !-lm. Pode� trobar una descripció molt completa i una discussió taxonòmica de l'espècie a 
V IDAL ( 1 997). Es nova citació a les Balears. 

Laccaria laccata (Scop. et Fr.) Cooke var. pa/lidifolia (Peck) Peck 
= Laccaria affinis var. affinis Bon 

MATERIAL ESTUDIAT. Son Massip, Escorca, UTM: OE8908, alt. 600-700 m, nombrós grup d'exemplars entre molses 
sobre una antiga silja, 27- 1 0  -96, JLS 7878. Ibid 28- 1 0  -97, lLS 9008. L'Arboçar, Pollença, UTM: EE0309, alt. 50- 1 00 
m, nombrós grup d'exemplars, entre molses, sobre una antiga silja, 20- 1 1 -97, rev. F. Esteve-Raventós, lLS 963B .  Ibid 
1 - 1 2- 97, JLS 975B. 

OBSERVACIONS. Petita espècie amb barret estriat en l 'adult, làmines amb reflexos de color entre carni 
i l i lací, m iceli basal rw violaci, peu no estriat de brunenc, espores subglobuloses, de menys de 1 0  !-lm 
i amb ornamentaCió formada per espines de fms a 2 !-lm. Es diferencia de l'espècie tipus, Laccaria 
laccata (Scop. et Fr.) Cooke var. laccata, per les espores menys eHipsoïdals ,  i de la seva 
f. macrocystidiata, per uns quei locistidis més petits (CACIALLI & DOVERl, 1 992). Es nova citació 
a les Balears. 

Lentine/lus coch/eatus (Hoffm.:  Fr.) Karsten var. ¡no/ens Konrad et Maubl . 

MATERIAL ESTUDIAT. Pla de Son Torrella, Escorca, UTM: OE8004, alt. 850-950 m, sobre tronc de Quercus i/ex, 27- 1 0-
96, lLS 8028. 

OBSERVACIONS. Grup d'exemplars amb creixement cespitós, units per un peu comú, de color beix,o 
crema. La característica d'aquesta varietat és l 'absència d' olor anisada típica de l'espècie tipus. Es 
nova citació a les Balears. 

Lenzites warnieri Durrieu et Mont. 

MATERIAL ESTUDIAT. Son Massip, Escorca, UTM: OE8908, alt. 600-700 m, sobre tronc de Quercus i/ex, 1 9- 1 2-97, lLS 
995 8 .  

OBSERVACIONS. Espècie termòfila que presenta l'himeni amb làmines sovint bifurcades, de 6 a 8 
làmines per cm; superficie superior del barret glabra i zonada; consistència l lenyosa. Aquestes 
característiques la diferencien de Lenzites, betulina (L. :  Fr.) Fr. Una completa descripció d'aquesta 
espècie es troba a BERN ICCHI A  ( 1 990). Es citació nova a les Balears. 

Lepiota brunneoincarnata Chodat et Martin 

MATERIAL ESTUDIAT. Pla d'Amarador, s'Albufera, Muro. UTM: EE0802, alt. 0- 1 0  m, zona de pasturatge arenosa, 
acompanyada d' Agaricus gennadii (Chad. et Boud.) P.D. Orton i Agaricus bitorquis (Qué! .) Sacc., 1 2- 1 1 - 1 997, JLS 
945 8.  
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OBSERVACIONS. Espècie que es pot confondre amb Lepiota brunneolilacea Bon et Boiffard, ja que 
presenta el mateixos colors vinosos al barret, esquames del peu i a la carn, però se'n diferencia per la 
fonna de les seves espores, l 'absència d' un veritable anel l  i la presència freqüent d'olor de 
mandarina, un caràcter que era molt perceptible a les nostres mostres. Citada abans a Menorca 
(AGUASCA & LLISTOSELLA, 1 990) i a Mallorca (PEREZ-DE-GREGORIO & VIDAL, 1 994). 
Es una citació nova al catàleg de s'Albufera. 

Leucoagaricus leucothites (Vittad.) Wasser 

MATERIAL ESTUDIAT. Can E ixut, s'Albufera, Muro, UTM: E E 1 002, alt. 0- 1 0  m, zona de pasturatge, 5- 1 1 -97, Leg. 
F. Li l lo i Rachel King, JLS 932B. 

OBSERVACIONS. Espècie amb barret de color blanc, que pot arribar a crema amb l'edat. Citat a 
Balears com Le!Jcoagaricus cretaceus (Bul l . :  Fr.) M.M. MOSER (PEREZ-DE-GREGORIO & 
VIDAL, 1 994). Es nova citació a s'Albufera 

Leucocoprinus birnbaumii (Corda) Singer 
= Leucocoprinus flos-sulphuris Schnizlein 

MATERIAL ESTUDIAT. Pont d'Inca Nou, Marratxí, UTM: 007383, alt. 25-35 m., dins un cossiol amb Lantana camara, 
en el jardí d' una casa, 22-9 - 1 997 leg. 1. Fajardo, JLS 998B, lCS 1 248. 

OBSERVACIO�S.  Espècie molt vistosa pel seu color groc i freqüent en cossiols (testos) amb plantes 
ornamentals. Es nova citació a les Balears. 

Leucocoprinus cepistipes (Sowerby: Fr.) Pat. 

MATERIAL ESTUDIAT. Casa particular, Palma, UTM: 0D698 I , alt. O-50 m., dins un cossiol, 1 5- 1 1 - 1 997, rev. M. Bon, 
JLS9528. 

OBSERVACIONS. Aquesta espècie presenta com a caràcters principals, un umbó pronunciat, cutícula 
de beix mat a beix crema, marge estriat fms a la meitat del barret i, sobretot, peu fil ifonne gairebé 
bu lbós a la base i carn sense olor de�tacat (que la diferencia d'alguna varietat seva), aix í  com el seu 
hàbitat freqüent en testos de plantes. Es nova citació a les Balears. 

Limacella illinita (Fr. : Fr. ) Murri l l  

MATERIAL ESTUDIAT. Sant Elm, Andraitx, UTM: 0D448 1 ,  alt. 1 0-20 m., jardí particular amb Pinus halepensis i Pistacia 
lentiscus, 1 4-9- 1 996. Leg. 1 .L.  Siquier i P. Viver, rev. F. Esteve-Raventós, lLS 776B. 

OBSERVACIONS. Espècie molt ,viscosa, especialment al peu, on fonna una mena de fals anel l  viscós, 
que desapareix amb el temps. Es nova citació a les Balears. 

Marasmiellus caesioater (Speg.) Singer 

MATERIAL ESTUDIAT. Bassa d'es Molí, s'Albufera, Muro, UTM: EE0703, alt. O- 1 0 m., sobre Phragmites australis, 3-1 1 -
97, lLS 92 1 B . 

OBSERVACIONS. Hem observat la presència d'aquest fong en tota la zona esmentada, i amb un gran 
nombre d'exemplars, confmnant les dades de la seva anterior publicació (BON & SIQUIER, 1 995). 

Marasmius corbariensis (Roum.) Singer 

MATERIAL ESTUDIAT. Sa Roca, s'Albufera, Muro, UTM: EE0905, alt. 0- 1 0  m., sobre fulles caigudes d' OIea europaea 
var. sylvestris, 25- 1 1 -96, JLS 899B. 

OBSERVACIONS. Espècie freqüent en àrees mediterrànies, a EUr0pa i al nord d'Àfrica, sobre ful les i 
restes de diversos arbres. Citat abans a les Balears, sota el nom de Marasmius oleae Qué! .  per 
ROLLAND ( 1 904). És primera citació al Parc de s'Albufera. 
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Marasmiellus anomalus Lasch var. microsporus (R. Maire) Antonin 

MATERIAL ESTUDIAT. Pla d'Amarador, s'Albufera, Muro, UTM: EE0802, alt  0- 1 0  m., sobre restes de Plantago 
coronopus, 1 2- 1 1 - 1 997, JLS 948B. 

OBSERVACIONS. Varietat que es diferencia de l'espècie tipus per presentar unes espores més petites i 
per l'especificitat del hàbitat (ANTONIN & NOORDELOOS, 1 993). Es primera citació a les 
Balears, però l'espècie tipus ja havia estat citada a Cabrera (SIQUIER & ULLO, 1 996). 

Marasmiellus ramealis (Bull . :  Fr.) Singer var. ramealis 

MATERIAL ESTUDIAT. Es Puats (Escorca), UTM: OE9 1 08, alt. 500-600 m., sobre tiges de Rubus ulmifolius, a les voreres 
d'un bosc de Pinus halepensis, 1 8- 1 0- 1 99 1 ,  JLS 499B. 

OBSERVACIONS. El material estudiat correspon a les qescripcions, tant macroscòpiques com 
microscòpiques d' ANTONIN & NOORDELOOS ( 1 993). Es citació nova a les Balears. 

Perenniporia ochroleuca (Berk.) Ryvarden 

MATERlAL ESTIJDIAT. Can Ferrer, Pollença, UTM: EE04 I I ,  alt. 50- 1 00 m., sobre branques caigudes de Quercus ilex, 1 3-
1 1 - 1 997, JLS 996B, JCS 63B 

OBSERVACIONS. És una espècie típica dels boscs mediterranis, que també hem observat en altres 
localitats, i que podem considerar freqüent als alzinars de l'il la de Mal lorca. A Balears, ha estat citada 
'a Menorca i a Eivissa (TELLERIA et al. , 1 997), però és nova citació a Mallorca. 

Phylloporia ribis (Schumach. :  Fr.) Ryvarden 
= Phellinus ribis (Schumach. :  Fr.) Karst. 

MATERIAL ESTUDIAT. Es Comú, s'Albufera, Mallorca, UTM: EE I I 04, alt. , 0- 1 0  m., sobre plantes vives d' Erica 
multiflora, 9- 1 1 - 1 992, JLS 608B. 

OBSERVACIONS. Espècie que no és tan freqüent a Mallorca com a les altres i l les, on ja ha estat citada 
abans, Cabrera (SIQUIER & LILLO, 1 994), Eivissa (SIQU IER & CONSTANTINO, 1 995), 
Fonnentera (SIQUIER, 1 994) .  És nova citació a Mallorca. 

Pleurotus dryinus (Pers . :  Fr.) Kummer 

MATERIAL ESTUDIAT. Sa Roca, s'Albufera, Muro, UTM: EE0905, alt. 0- 1 0  m., sobre troncs vius d' U/mus minar, 3 1 -7-
1 996, det. F. Esteve-Raventós, JLS 990B. 

OBSERVACIONS. Vàrem recoHectar un gran nombre d'exemplars, que si bé presentaven 
característiques de l 'espècie, com són la presència d' aleuriòspores, espores particularment 
cil índriques i esveltes, de més de 1 2  �m de l largària i Q>3, no mostraven clarament les 
característiques restes de vel sobre el peu, a la seva inserció amb les làmines, ni el color de la 
superficie pi leica, que era diferent del que correspon al tipus, crema al centre i més ocre-beix, 
esfumat de grisenc en apropar-se al marge. A més, s'ha trobat creixent sobre oms, un substrat no 
freqüent per aquesta espècie. Aquestes diferències podrien constituir, potser, una [onna de l 'espècie 
tipus. Es nova citació a les Balears. 

Pluteus ephebeus (Fr. : Fr.) Gi l let 
= P. villosus (Bull .) Quél . ,  P. lepiotoides A. Persoon 

MATERIAL ESTUDIAT. Sa Roca, s'Albufera, Muro, UTM: EE0905, alt 0- 1 0  m., terrícola, en un bosc en galeria d' Ulmus 
minar, possiblement sobre restes de fusta soterrats, 3 - 1 1 - 1 997, det. F. Esteve-Raventós, .lLS 9 1 2B. 

OBSERVACIONS. Espècie caracteritzada per presentar un barret de color bru a bru grisenc, que, des de 
la meitat del radi fins al marge, té petites esquames del mateix. color, en fonna de blens, norpbrosos 
cistidis de lagenifonnes a ventruts, i pileïpeNis amb pigment intracel ' lular i incrustant. Es nova 
citació a les Balears. 
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Tricholoma sejunctum (Sowerby: Fr.) Quél .  

MATERIAL ESTUDIAT. L'Arboçar, Pollença, UTM: EE04 JO, alt. 50- 1 00 m . ,  terrícola, e n  u n  bosc mixt d e  Quercus ilex i 
Pinus halepensis, 20- 1 1 - 1 997, rev. 1. Navarro, JLS 962B. 

OBSERVACIONS. Espècie ben caracteritzada pel color del barret i freqüent als alzinars. A les Balears 
és una espècie més aviat rara. Nova citació a les Balears. 

Tricholoma psammopus (Kalchbr.) Quél .  

MATERIAL ESTUDIAT. Carretera d e  S a  Calobra, Escorca, UTM : DE82 1 0, alt. 1 00-200 m . ,  terrícola, sota Ampelodesma 
mauritanica en un bosquet de Pinus halepensis, 4-1 - 1 997, rev. 1 .  Navarro, JLS 994B, MA-Fungi 38.675. 

OBSERVACIONS. És una espècie rara a les nostres i l les, que m icroscòpicament queda ben 
caracteritzada per les seves hifes epicuticulars capitades i unes espores petites, que a les nostres 
mostres són de 5-6 x 4,5 f..lm .  

Tubaria cons persa (Pers . :  Fr.) Fay. 

MATERIAL ESTUDIAT. Sa Roca, s'Albufera, Muro, UTM: EE0905, alt., 0- 1 0  m., gregari sobre una densa capa de restes 
vegetals, en un bosc en galeria d' Ulmus minor, 25-1 1 - 1 996, JLS 887B. 

OBSERVACIONS. Els exemplars trobats presentaven un vel blanc, que els recobreix molt temps, el 
barret de color camussa més o menys cIar, espores d' e l · l ipsoïdals a am igdaliformes, caràcters que els 
diferencien de Tubariafurforacea (Pers . :  Fr.) Gi l l . ,  i també nombrosos queilocistidis molt variables, 
de cil índrics a ondulats o, fms i tot, lageniformes. Podem trobar una molt bona jJ · lustració d'aquesta 
espècie a BRElTENBACH & KRÀNZLIN ( 1 995). Citada abans a les Balears (MALENÇON & 
BERTAUL T, 1 972) com Naucoria conspersa (Pers. :  Fr. ) Kummer, és nova citació a s'Albufera. 

Wakefieldia macrospora (Hawker) Hawker 

MATERIAL ESTUDIAT. Son Massip, Escorca, UTM: DE8908 alt. 600-700 m., semihipogeu en un bosc de Quercus i/ex, 
desembre 1 996, rev. J .M.  Vidal, JLS 898B, JCS 1 5B. 

OBSERVACIONS. ÉS una espècie que recorda un Hymenogaster, però e ls caràcters microscòpics són 
molt diferents, ja que presenta unes espores de globoses a subgloboses, (a les nostres mostres més 
aviat subgloboses), amb perispori cobert per grosses berrugues amb aparença de plaques. Es nova 
citació a les Balears. 
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Lachnum controversum (Cooke) Rehrn . Detall dels caràcters microscòpics: ascs, paràfisis i pèls. 

Tapesia retincola (Rabehn.) P. Karsten. Detal l dels apotecis, en diferentes etapes de creixement. 




