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RESUM
S’exposen les dades obtingudes en 22 sortides de recerca micològica
realitzades entre el 30 d’agost i el 9 de desembre de 2006 pel litoral de Gavà
(Delta del Llobregat). En una àrea que no supera els 4 km2 s’han reconegut 99
espècies de macromicets. D’aquestes, després de revisar la informació
publicada, 45 són espècies noves per al delta del Llobregat. Algunes espècies,
a més, són rares o molt rares a Catalunya, com ara Galeropsis lateritia, Pluteus
aurantiorugosus, Pulveroboletus hemichrysus i Volvariella bombicyna.
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INTRODUCCIÓ I JUSTIFICACIÓ
Des d’un bon principi vaig tenir clar que volia estudiar els fongs del Delta del
Llobregat. He acompanyat moltes vegades el meu pare i els seus col·legues
botànics pels nostres espais litorals i sempre m’ha cridat l’atenció la presència i
l’abundància de bolets en aquests hàbitats immersos a l’Àrea Metropolitana i
tan propers a casa nostra.
Per poder aprofundir en aquest estudi, vàrem limitar l’àrea de la recerca al
litoral de Gavà i el període d’estudi al comprès entre els mesos de setembre i
desembre.
En un primer moment, havia pensat elaborar una petita guia que facilités el
reconeixement de les espècies més notables i característiques de les pinedes.
Però a mesura que s’anaren acumulant les troballes d’espècies noves o no
conegudes vàrem decidir donar al treball un nou enfocament i modificar els
seus objectius inicials, que finalment han estat els següe nts:
1.
2.

Recopilar i revisar la informació publicada recentment sobre els
bolets de la zona estudiada.
Aportar noves dades per al coneixement dels fongs del litoral de
Gavà.

Per no abandonar totalment les primeres intencions divulgadores, he inclòs
també al treball una petita introducció a la Biologia dels fongs.
Darrere d’aquests objectius fonamentals no s’ha d’amagar la meva intenció de
donar a conèixer la important diversitat de bolets que es poden trobar al litoral
de Gavà i particularment a les seves pinedes. Aquesta diversitat micològica
penso que ha de ser un factor més a l’hora de valorar la importància
d’aquestes formacions forestals, justificar la seva conservació i planificar-ne
una gestió integral.
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BIOLOGIA DELS FONGS
Als següents apartats s’exposen alguns aspectes generals de la biologia
d’aquest ampli grup d’organismes.
Origen i classificació
El fongs s’havien considerat tradicionalment com a plantes sense flor i s’havien
classificat juntament amb la resta de talòfits, les molses, les falgueres i les
plantes amb flors dintre del regne vegetal. No obstant, sempre s’havia
reconegut que presentaven nombroses diferències respecte a la resta de
vegetals.
Els fongs, per exposar una diferència amb les plantes, no tenen clorofil·la, el
pigment verd gràcies al qual les plantes poden fer la fotosíntesi. A partir del
diòxid de carboni (CO2), les plantes aconsegueixen fabricar glucosa. Després
les plantes serveixen com a aliment a molts animals i altres organismes, com
ara els fongs.
Els bolets van proliferar després de la colonització de la terra ferma per les
plantes terrestres, fa uns 400 milions d’anys, ja que va produir-se una gran
quantitat de matèria orgànica degradable que podia servir d’aliment per a
aquests organismes descomponedors.
Wittaker va proposar el 1969 un sistema de 5 regnes on al costat del animals i
les plantes es trobaven els procariotes, els protistes i els fongs. Però l’estudi
detallat d’aquestes “criptògames” ha demostrat que es tracta d’un grup
heterogeni que no pot acomodar-se en un únic calaix. De fet, alguns fongs
tenen moltes a afinitats amb els protistes, d’altres semblem més propers a les
algues.
A la figura següent s’han ubicat els principals grups de fongs dintre del sistema
de 5 regnes atenent a diverses consideracions filogenètiques recents. Com
podem observar, els organismes considerats clàssicament com a fongs es
reparteixen, en funció dels seus orígens, en tres regnes diferents: protistes,
fongs i vegetals.
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Situació dels fongs en el sistema de 5 regnes. Segons Durrieu (1993).

Dintre del terme fong tenen cabuda diferents tipus d’organismes de diferents
orígens. Sembla que alguns fongs provenen de protozous primitius, d’altres
d’algues filamentoses, i que a partir d’aquí han anat evolucionant per poder
sortir del medi aquàtic, on devien aparèixer, per poder adaptar-se a la vida en
terra ferma.
En aquest treball definim els fongs com els organismes estudiats pels micòlegs,
però únicament s’estudien els anomenats tradicionalment macromicets.
Aquesta arrelada distinció és veritablement artificiosa, però facilita molt el
mètode de treball. Es consideren macromicets els fongs que en algun moment
del seu cicle biològic formen estructures vegetatives o reproductores ben
visibles, independentment que després sigui necessari el microscopi per arribar
a una correcta determinació.
Segons els criteris abans esmentats, en aquest treball han tingut cabuda els
fongs formadors dels bolets de forma típica (amb peu, barret i làmines), els
bolets de soca, els pets de llop, els niuets, els ous del diable, les cassoletes, les
múrgules, les tòfones i els peus de rata, així com els anomenats fongs
ameboides o mixomicets, que actualment es consideren protistes. En canvi,
no s’han considerat els míldius, les floridures, els llevats, els quitridis, els oïdis,
els rovells i els carbons.
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El coneixement dels fongs
La Micologia (del grec mýkes, que vol dir “bolet”) és la ciència que estudia els
fongs, una branca de la Biologia relativament nova, ja que fins al segle XVII els
científics no van dedicar-se seriosament a l’estudi dels fongs. Científics
importants en aquest àmbit han estat Dillen, Micheli, Bulliard i sobretot Elias
Magnus Fries.
Aquí, a Catalunya, dos
personatges importants
en el món de la
Micologia han estat
Joaquim
Codina
i
Vinyes i Pius Font i
Quer.

Alguns dels assistents a les excursions micològiques de l’octubre de
1933. D’esquerra a dreta: Jaume Pagès, René Maire, Ibáñez,
Joaquin Codina i Pius Font i Quer. Fot. Font i Quer.

Una de les coses més
importants que va fer
Pius Font i Quer va ser
organitzar
el
Pla
Quinquennal Micològic,
que tenia com a
objectiu
principal
millorar el coneixement
de la flora micològica
catalana,
llavors
pràcticament
desconeguda.
Amb
aquesta intenció P. Font
i Quer va convidar
experts
micòlegs
estrangers a visitar
diversos indrets de
Catalunya entre els
anys 1931 i 1935,
normalment durant la
tardor. Cada cop que
passava per Catalunya
un d’aquests micòlegs,
ampliava amb noves
espècies la llista de la
nostra flora micològica.

El microscopi ha estat
també un invent molt important per a la Micologia. Gràcies a aquest aparell
s’han pogut observar les espores i altres petites estructures del fongs,
necessàries a l’hora d’identificar les espècies.
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Fongs, bolets i espores
El veritable cos vegetatiu dels fong –l’anomenat miceli- és poques vegades
visible, ja que normalment es troba ocult dins del substrat que li serveix
d’aliment.
El miceli està format per un conjunt de filaments finíssims anomenats hifes,
normalment blanquinoses. Les hifes presenten un contingut cel·lular aquós i
exteriorment una paret d’una substància molt resistent anomenada quitina.
L’hifa (del grec, hyphé, teranyina) és la unitat estructural de la majoria de fongs.
Alguns grups de fongs que viuen en medis líquids o semilíquids, com ara els
llevats, han perdut l’estructura filamentosa original i es manifesten com a
cèl·lules independents o formen grupets d’unes poques cèl·lules.

Miceli sobre un tronc de pi decorticat; les fibres més grosses, ben visibles, són en
realitat uns agregats d’hifes que s’anomenen rizomorfs. Les veritables hifes són més
primes i costa molt més observar-les a simple vista.

Perquè un fong pugui sobreviure ha de produir espores, que són les cèl·lules
reproductores de tots els fongs, i dispersar-les amb el màxim d’eficàcia. Però
perquè la dispersió sigui eficaç, moltes espècies de fongs formen els cossos
reproductors.
L’espora és la unitat de disseminació dels fo ngs. Fan normalment de 5 a 15
micròmetres, es produeixen en milions en un sol bolet i són endutes pel vent a
10
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kilòmetres de distància. Però molt poques aconsegueixen germinar, ja que són
molt delicades.
Els fongs més primitius poden produir a partir de les mateixes hifes i mitjançant
reproducció asexual un tipus d’espores anomenades conidis. També poden
produir-les asexualment dins d’uns receptacles anomenats esporangis. Però
els fongs més evolucionats (fongs superiors) es reprodueixen sexualment i
formen unes estructures reproductores molt notables, anomenades per
nosaltres bolets, dintre o sobre dels quals es produeixen uns tipus especials
d’esporangis i d’espores.
Els fongs superiors anomenats ascomicets fan un tipus d’esporangi anomenat
asc, amb forma de bossa allargada. Els ascs quan són ben madurs esclaten i
alliberen les 8 espores que normalment contenen, les quals en surten
disparades. Els ascs es disposen els uns arran dels altres formant com una
mena d’empallissada (on es
barregen també amb algunes hifes
estèrils) que recobreix la superfície
fèrtil del bolet, anomenada himeni.
Els
fongs
superiors
que
s’anomenen basidiomicets
fan
basidis. El basidi és un esporangi
en forma de porra, amb 4 banyes
que sostenen, cadascuna d’elles,
una espora. Quan les espores són
madures, els esterigmes, que són
les banyetes que les aguanten, es
trenquen i l’espora cau. Als
basidiomicets,
l’himeni
és
la
superfície del bolet coberta pels
basidis.

Espores groguenques de Galeropsis lateritia.

A fi de produir el major nombre
d’espores, els bolets solen disposar
l’himeni
sobre
estructures
rebregades, làmines, tubs, agulles,
etc., tot buscant l’augment de la
superfície productora d’espores. Als
bolets més primitius les estructures
himenials són més senzilles i als
evolucionats, més complexes.

El color de les espores és un caràcter de gran interès a la Sistemàtica dels
fongs superiors. Per poder observar aquest color es fan les esporades.
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Morfologia dels bolets
Les formes dels bolets, com succeeix a les estructures himenials, són més
senzilles als més primitius i més complexes als més evolucionats. Als
ascomicets, les formes de les cassoles (Peziza) són més senzilles, respecte a
les formes de les múrgoles (Morchella), que es consideren més evolucionades.

Les múrgules (Morchella conica) són fongs relativament abundants a les pinedes de
Gavà, però fructifiquen a la primavera. Fot. Francisco Valverde. Primavera de 2006.

Als basidiomicets també hi ha formes senzilles i complexes. Els bolets de soca
tenen una estructura molt senzilla, tan sols una làmina coriàcia i llisa (Stereum)
enganxada a la fusta; les bosses (Clavariadelphus) també són bastant
senzilles.
En canvi, els peus de rata (Ramaria), els rossinyols (Cantharellus), els bolets
d’esca (Polyporus), les llengües de bou (Hydnum) i els ceps (Boletus)
presenten unes estructures més complexes. Els pets de llop tenen la seva
massa interna fèrtil (gleva) tancada i acaba tota ella convertida en una massa
d’espores.
Per als fongs que tenen peu i barret petites variacions en la forma poden ser
determinants a l’hora de reconèixer les diferents espècies. Segons la seva
forma, el barret es pot dir estès (pla o convex), hemisfèric, campanulat, ogival o
ovoide, deprimit, infundibuliforme, umbonat o mamellonat (mucronat). Atenent
al marge, es diu involut, obtús o arrodonit, recte, reflex, excedent, estriat,
pectinat o apendiculat.
12
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La forma i la inserció de les làmines també són caràcters d’interès sistemàtic.
El perfil que presenta el marge de la làmina pot ser convex, denticulat, serrat o
sinuat. Pel que fa al tipus d’inserció, poden ser distants, lliures, escotades,
finament sinuades, uncinades o decurrents.
La presència d’anell i la seva disposició també son caràcters importants, així
com la presència de volva. Per la forma i disposició, el peu s’anomena bulbós,
afuat, radicant, obès, lateral o excèntric.

Formes de vida i de nutrició dels fongs
El fet diferencial d’aquest grup d’organismes és la forma de nutrició. Els fongs
són heteròtrofs, com els animals. Això vol dir que necessiten la matèria
orgànica produïda per altres éssers vius.
Però si deixem a una banda els mixomicets, que no són veritables fongs i
capten la matèria orgànica per fagocitosi, el fet distintiu dels fongs és que
obtenen els nutrients per digestió externa, com ho fan els bacteris heteròtrofs,
cosa que no succeeix a cap altre grup d’organismes eucariotes.
La digestió externa exigeix l’emissió d’enzims digestius fora de les cèl·lules i
l’absorció posterior del productes de la digestió. Els fongs necessiten tenir, més
que la resta d’éssers vius, un contacte íntim amb el seu medi ambient. La
relació entre la superfície de les hifes i el volum citoplasmàtic és enorme. S’ha
calculat que un gram de miceli pot arribar a tenir una superfície de mig metre
quadrat. El diàmetre dels filaments normalment està entre els 5 i els 10 µm;
això vol dir que qualsevol punt del citoplasma es troba sempre a una distància
igual o inferior als 5 µm. Aquesta estreta relació també ens explica la
sensibilitat i la dependència que aquests organismes manifeste n envers els
canvis del medi ambient aquest organismes.
Però si tots els fongs fan digestió externa, no tots obtenen la matèria orgànica
de la mateixa manera.
El fongs que viuen sobre organismes morts o sobre els seus residus
s’anomenen sapròfits.
Els fongs necròtrofs envaeixen organismes vius, els maten i després
descomponen el cadàver. Són una mena de depredadors.
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Volvariella bombicyna és un bolet sapròfit que acostuma a
desenvolupar-se sobre Populus. En el cas d’aquest
exemplar trobat sobre un pollancre viu s’ha de suposar
que havia obtingut els nutrients de la part morta de l’arbre.
Volvariella bombicyna és un bolet sapròfit que acostuma a

Hi ha un grup de fongs que s’alimenten directament d’altres éssers vius, siguin
animals, plantes o altres fongs. En aquest cas, si únicament proporcionen
molèsties als hostes, s’anomenen paràsits. Però si tots dos surten beneficiats
d’aquesta relació, s’anomenen simbiòtics. El cas més conegut de simbiosi és el
dels líquens, organismes duals constituïts per un fong i una alga. Es coneixen
unes 20.000 espècies de líquens. Però també s’ha de comentar l’existència de
més de 50.000 espècies de fongs que s’associen amb plantes vasculars per a
formar les anomenades micorizes. La salut dels nostres boscos depèn en gran
mesura del bon manteniment d’aquestes relacions.
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CARACTERÍSTIQUES DE LA ZONA ESTUDIADA
Tot seguit, s’examinen alguns aspectes generals de la zona d’estudi, com ara
la localització i delimitació, climatologia, geologia i vegetació.
Localització i delimitació
La zona estudiada es localitza al sector més litoral del municipi de Gavà. Els
límits d’aquesta zona s’han fet coincidir al sud amb la platja de Gavà, de
gairebé 4 Km de longitud; a llevant, amb l’estany de la Murtra; a ponent, amb el
límit municipal que marca la frontera amb Castelldefe ls; i al nord, amb la línia
més o menys irregular que separa els espais naturals o seminaturals (pinedes,
jonqueres, prats humits,...) dels conreus de la zona agrícola..
Han estat afectades per l’estudi 7 quadrícules UTM de 1x1 Km, però l’extensió
total de l’àrea examinada és de gairebé 4 Km2 , ja que únicament s’aporten les
dades obtingudes per a les 4 quadrícules interiors indicades al mapa.

Localització de la zona estudiada i delimitació de les quadrícules UTM d’1x1 Km
afectades.
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Dades climàtiques
El clima del litoral de Gavà és un clima mediterrani, caracteritzat per un màxim
de pluja a la primavera i un altre a l’inici de la tardor, i també per un període de
sequera, més o menys llarg, durant els mesos d’estiu. Els hiverns són
moderadament freds i no gaire plujosos.
La precipitació anual és d’uns 583 mm. Les màximes es donen durant els
mesos de setembre i d’octubre, tot i que aquest any passat, com es pot veure a
les gràfiques següents, l’agost ha estat un dels mesos més plujosos. Les
precipitacions mínimes es donen durant els mesos de juny i juliol. L’hivern
acostuma a ser una estació amb poques pluges. Durant aquest estudi el mes
més favorable quant a pluges, després de l’agost, ha estat el setembre. Els
mesos d’octubre i novembre, en canvi, han estat bastant secs. Entre els bolets i
les pluges hi ha una estreta relació: si no hi ha pluges, no hi ha bolets.
La temperatura mitjana al litoral de Gavà és de 15,6º. Els bolets necessiten; per
poder fructificar; unes te mperatures de l’ordre de 10 a 25ºC. Per tant, a la zona
estudiada podem dir que la fructificació pot produir-se en qualsevol moment de
l’any, encara que als mesos de gener i febrer les temperatures poden baixar
per sota dels 10ºC.
El vent i sobretot el seu aliat, la sequera, són dos enemics reconeguts dels
bolets. Durant l’estiu, el fort impuls de la marinada sol provocar durant el dia
vents del SSW, mentre que a les nits resten en calma o bufen del nord fluixos
terrals . A l’hivern, hi pot haver marinada, però són més freqüents els vents del
NNW, que si es presenten durant l’estiu poden provocar precipitacions, però a
l’hivern provoquen normalment un ambient sec i fred. Els vents que deixen més
pluja són els de llevant, que bufen de mar cap a terra.
Geologia
Els terrenys deltaics de Gavà són al·luvions del quaternari recent,
majoritàriament constituïts per materials detrítics sorrencs, amb un predomini
del component carbonatat. La reacció positiva a l’àcid indica la seva naturalesa
bàsica. L’altitud màxima de la zona estudiada, deixant de banda alguns espais
aixecats artificialment, no supera els 3 m sobre el nivell del mar, alçada
corresponent a les dunes fixades de major altura.

Vegetació
En examinar el mapa dels hàbitats que acompanya l’Atles dels hàbitats i
catàleg florístic de la plana deltaica de Gavà, de Seguí et al. (2006), crida
l’atenció l’absència pràcticament total al municipi de Gavà de comunitats
halòfiles, com ara els salicornars, les jonqueres amb plantatge crassifoli
(Plantago crassifolia) i les jonqueres amb jonc marítim (Juncus maritimus) i
espartina (Spartina versicolor), encara presents als municipis de Viladecans i el
Prat.
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La pineda litoral és la formació vegetal més important a Gavà, pel que fa a
extensió i desenvolupament. La pineda ocupa actualment l’espai que
potencialment correspondria al cadequer litoral i a la comunitat climàcica, que
en aquest territori seria l’alzinar.

Aspecte d’una pineda localitzada al sector de la Pava. J. F. Valverde, 20/2/2006.

Al sotabosc d’aquestes pinedes, no obstant, es troben algunes de les espècies
característiques del cadequer i l’alzinar, les dues comunitats que
suposadament van ser envaïdes.
Les alberedes, les omedes i les salzeredes són les comunitats higrofítiques
més característiques del delta del Llobregat. Únicament de les alberedes se’n
troben alguns fragments immersos a les pinedes o acompanyant breument el
curs d’alguna corredora.

Restes d’albereda prop de la corredora de Baix
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També s’ha de destacar la presència a la plana deltaica de Gavà d’algunes
explotacions de pollancres.

Plantació de pollancres (Populus sp.) prop de la riera dels Canyars. F. Valverde,
13/9/2006.

Finalment s’ha d’esmentar l’existència de superfícies importants ocupades per
prats humits i per jonqueres, també lligades a ambients amb nivells moderats
d’humitat.

Aspecte d’un prat humit establert sobre un camp de conreu abandonat.
Fotografia feta des del camí de la Pineda de Baix. F. Valverde, 31/5/2006.
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MATERIAL I MÈTODES
Pel que fa als mètodes, aquest treball s’ha distribuït en tres fases,
corresponents a l’estudi bibliogràfic previ, a les sortides i recol·lecció dels
exemplars i a la determinació i conservació de les mostres obtingudes.
No s’ha trobat cap estudi concret sobre els macromicets de Gavà. Els treballs
més propers i recents són de MAYORAL & ÀNGEL (1995) i VILA et al. (1998),
publicats a la Revista Catalana de Micologia, que són la primera i la segona
aportació al coneixement dels macromicets del Garraf. En aquests treballs,
sense cap limitació temporal pel que fa al període de fructificació, es presenten
les dades recollides en un àrea geogràfica més gran (Zona del Garraf). La
primera part del treball ha consistit bàsicament a buidar la informació que
interessava d’aquests treballs i traslladar-la a un full de càlcul (Excel).
S’han realitzat un total de 22 sortides per la zona d’estudi, distribuïdes entre els
mesos d’agost i desembre. En cada sortida s’han anotat els exemplars trobats,
s’han fotografiat i eventualment s’han recol·lectat. Les fotografies s’han fet amb
una càmera OLYMPUS E1 i amb una LUMIX DMC-LX1. Per a cada exemplar
s’ha anotat la seva localització general (UTM de 1x1 Km) i excepcionalment per
als més rars o interessants s’ha anotat la localització precisa mitjançant un
GPS (GARMIN VISTA C). També s’ha fet una curta descripció in situ, tant dels
exemplars com de l’hàbitat.
Per evitar les alteracions produïdes durant el transport, els exemplars recollits
s’han guardat embolicats en paper d’alumini o dintre d’unes capses petites que
després s’han ficat en un cistell corrent, semblant al que fan servir els
boletaires.
A casa s’han fet les tasques d’identificació utilitzant bibliografia especialitzada
que citem a l’apartat corresponent. L’observació detallada dels exemplars s’ha
fet amb una lupa binocular OLYMPUS model SZ60. La mesura de les espores i
l’estudi microscòpic d’alguns exemplars, mitjançant un microscopi ZEISS model
Axioskop, amb objectius de 4x, 10x, 20x, 40x i 100x.
Per a la determinació d’algunes espècies s’han utilitzat alguns reactius químics.
El tipus de reactiu i el resultat s’indica a l’apartat específic concret.
De molts exemplars s’han obtingut esporades. També s’han obtingut les
exicatta dessecant els exemplars sota la llum d’una bombeta o dintre d’un
recipient on s’havia posat gel de sílice. Les mostres dessecades s’han guardat
en bosses petites de plàstic degudament etiquetades.
Pel que fa a la determinació, s’ha de dir que hem trobat moltes dificultats amb
els gèneres Inocybe, Coprinus i Lepiota. D’aquests gèneres únicament
s’aporten dades de les espècies que s’han reconegut amb suficient seguretat.
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Esporada de Xerocomus rubellus
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El meu pare m’ha acompanyat a totes les sortides. També ens ha acompanyat
amb regularitat el meu oncle, Juan Francisco Valverde. Alguna vegada també
han sortit amb nosaltres la meva mare i la meva germana. Totes les fotografies
de bolets que apareixen en aquest treball han estat realitzades per nosaltres i
són d’exemplars de Gavà i trobats pràcticament tots en el període d’estudi. Les
fotografies fetes pel meu oncle porten la seva autoria. Si s’aporta alguna
fotografia que no s’ajusta als criteris anteriors, se n’indica també l’autoria o la
data concreta de realització.
Mentre es feien totes aquestes activitats pràctiques, el meu tutor, Martín García
Pleyan, m’ha facilitat informació i m’ha assessorat sobre la biologia general dels
fongs, a la vegada que ha revisat i corregit amb regularitat tot els documents
que li he anat presentant.
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Recipient amb gel de sílice utilitzat per dessecar les mostres

Mostres guardades sobre diferents suports
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RESULTATS
Revisió i recopilació de la informació publicada
Les publicacions que aporten informació sobre els macromicets del delta del
Llobregat són escasses i en cap d’elles s’ha abordat l’estudi d’aquest grup
d’organismes d’una manera exclusiva per a aquest territori.
Les Observations sur la flore mycologique catalane, recollides per Roger HEIM
amb la col·laboració de P. FONT QUER i J. CODINA (!934) i publicades pel
Museu de Ciències Naturals de Barcelona, són possiblement les primeres
pàgines on podem trobar referències concretes als macromicets del Delta.
Roger Heim, convidat i acompanyat per Pius FONT QUER, va recórrer des del
14 d’octubre al 14 de novembre de 1932 bona part de Catalunya, buscant,
determinant i posant nom a diferents espècies de fongs, com havia fet l’any
1931 el seu predecessor, el micòleg R. MAIRE.
Entre les diferents sortides realitzades per R. HEIM, s’ha de destacar la visita al
Camp d’aviació del Prat, el 2 de novembre, i el reconeixement de les dunes
litorals de Castelldefels, el 10 de novembre. Però la llista d’espècies definitiva,
publicada a l’esmentat treball, presenta poques referències al delta del
Llobregat, i algunes corresponen a espècies de micromicets. S’ha de destacar
la primera troballa d’Androsaceus epiphyllus Fr. ex Per. var. Plantaginae Heim,
nov. var (sin. Marasmius epiphyllus (Pers.: Fr.) Fr. var. plantaginae Heim),
sobre fulles de Plantago crassifolia. També a les dunes de Castelldefels van
trobar Inocybe carpta Quél. sensu Heim, Inocybe Cookei Bres, Bolbitius
vitellinus i Gyrophragmium Delilei Mont.
J. M.ª LOSA QUINTANA, a la seva
Contribución al estudio y revisión de los
Inocybes españoles (1960), considerant
l’amplitud del territori estudiat, inclou
moltes referències a espècies trobades
a
Gavà
i
a
Castelldefels.
Malauradament, com ja s’ha comentat
anteriorment, nosaltres no hem pogut
aprofundir en l’estudi d’aquest gènere
tan divers. Aquest mateix autor,
juntament amb S. RIVAS-MARTÍNEZ,
aportà noves dades sobre el fongs del
Delta del Llobregat
en estudiar el
Comportement
sociologique
des
Champignons des dunes littorals du
fleuve Llobregat (Barcelona), publicat el
1969.
G. MALENÇON i R. BERTAUT (1971)
aporten algunes dades interessants sobre els micromicets i els macromicets de
la marina de Castelldefels a
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Champignons de la Péninsule Ibèrique. I. Explorations entre el Midi valencien et
le Montseny. Aquests autors van recórrer el 5 de novembre de 1969 en una
pineda de Pinus pinea, un campig i dunes d’aquest municipi. El total d’espècies
referenciades és 29.
També es troben citacions molt concretes als treballs de D. SIERRA (1987), M.
P. MARTÍN (1998), J. VILA (1996) i en algunes làmines de Bolets de
Catalunya hem trobat descripcions i fotografies de bolets del delta del
Llobregat. Finalment, destaquem com a curiositat la referència que A.
MARCHAND fa al primer volum de Champignons du nord et du midi a la
dotzena d’exemplars de Lepiota brueneo-incarnata recollits el 30 d’octubre del
1966 a una pineda de Pinus pinea, al Prat de Llobregat.
Però els treballs que bàsicament ens han servit de referència per al nostre
estudi han estat les dues aportacions al coneixement del macromicets de
Garraf.

La primera aportació al coneixement dels
macromicets de la zona del Garraf, de A.
MAYORAL i F. ÀNGEL (1995) i la Segona
aportació al coneixement dels macromicets de la
zona del Garraf, de J. VILA, F. ÀNGEL, A.
MAYORAL i P. HOYO, són els treballs que
subministren la llista més extensa i més
actualitzada de bolets de la plana deltaica,
malgrat el títol, que fa referència a primera vista la
zona muntanyenca del Garraf. Una part de la
nostra tasca ha consistit a extreure i sintetitzar la
informació corresponent al delta del Llobregat que
es troba en aquests dos treballs.
A la taula següent hem anotat les principals
aportacions dels autors pel que fa al nombre de
referències i al nombre d’espècies.

Nº de
referències
Nº d’espècies

Delta del
Llobregat
408

Gavà

Gavà (agost-decembre)

268

162

165

116

74

Taula. Aportacions de MAYORAL, A. et ÀNGEL, F. (1995) i VILA, J. et al. (1998) al
coneixement de la flora micològica del delta del Llobregat i de la plana deltaica de Gavà.

A l’annex 1r hem posat la llista de totes les espècies reconegudes pels autors
i hem diferenciat mitjançant colors les observades a Gavà (a qualsevol dia de
l’any) i a Gavà durant el període corresponent al nostre estudi.
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Aquest treball s’ha fonamentat en la cerca de les 74 espècies citades per al
territori i per al període coincidents amb el nostre estudi. Tot seguit s’exposa, al
següent apartat, la informació disponible d’aquestes 74 espècies, afegint a la
que consta a les dues aportacions, la que s’ha obtingut en aquest treball. S’ha
afegit a més la corresponent a les noves espècies trobades. Aquestes espècies
s’han indicat amb un asterisc *.
A les dues aportacions anteriors, aquesta informació fa referència principalment
a la localitat, la fenologia i l’ecologia, però aquí s’ha afegit també informació
descriptiva i algunes fotografies. S’han obtingut fotografies de totes les
espècies observades, però posar-les totes ens ha semblat desmesurat. També
es podrien haver descrit totes, però l’exte nsió del document hauria superat la
nostra disponibilitat. Com a mostra, s’ha n intercalat petites descripcions de les
espècies que ens han semblat més rares o interessants. A l’annex 2 s’ha posat
la descripció de Galeropsis lateritia divulgada per la web.
Un aspecte important a considerar és la referència a la localitat. Nosaltres hem
referit les troballes directament a quadrícules UTM de 1x1Km, però els autors
de les dues aportacions anteriors ho van fer a localitats de diferents
dimensions. Per tal d’intentar uniformitzar la informació, hem elaborat la taula i
el mapa següents.

Nº
5
6

7
10
16
21
22

25
26

LOCALITAT
Viladecans, El Remolar

HÀBITAT
UTM
Dunes fixades de sorra molt 31TDF4204570
fina.
31TDF4214570
Gavà, Les Maioles
Dunes fixades
31TDF4174569
31TDF4184569
31TDF4194569
El Prat de Llobregat. La Primeres dunes litorals
31TDF4224570
Pineda
31TDF4234570
Gavà. Gavà marítima
Dunes fixades
31TDF4184569
Gavà. La Goma
Dunes fixades
31TDF4164568
Viladecans. Platges de Dunes litorals, Rereduna amb 31TDF4204569
Viladecans
Pinus pinea.
31TDF4214569
Gavà. La Pava
Dunes fixades. També un 31TDF4164570
sector amb sòl argilós.
Plantacions de Populus nigra.
Platja del Prat. Estany de la Pinus sp., Cistus salviifolius.
31TDF4254571
Ricarda
Castelldefels. Urbanització Dunes fixades
31TDF4174569
“Pine Beach”

Taula. Característiques de les localitats prospectades per MAYORAL, A. et ÀNGEL, F.
(1995) i VILA, J. et al. (1998)
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Mapa. Correspondència entre les localitats esmentades a les dues aportacions al
coneixement dels macromicets de la zona del Garraf i les quadrícules UTM de 1x1 km
(Fet a partir d’un mapa original de N. Urios).

Als treballs anteriors, algunes localitats es poden referir concretament a una
quadrícula UTM (Loc. 10, 16, 22, 25 i 26), però altres abasten dos (Loc. 5, 7 i
21) o tres (Loc. 6).
Un altre aspecte important a considerar és l’ecologia que s’exposa a les dues
aportacions. Mentre que a la primera és una afirmació sintètica, que correspon
a diferents localitats, a vegades no deltaiques, a la segona aportació s’exposen
informacions diferents quan es tracta de localitats de característiques
ecològiques també diferents.
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Catàleg dels macromicets del litoral de Gavà
Classe MIXOMICETS
*Diderma spumarioides (Fr.) Fr.
UTM 1969: 21/10/06. Sobre pinassa. És una espècie freqüent a les pinedes del
Delta. Normalment es troba aglutinant acícules de pi.
Enteridium lycoperdon (Bull.) Farr
UTM 1669: 19/11/06; UTM 1769: 25/11/06, 09/12/06. Sobre fusta de pi en
descomposició.
VILA, J. et al. (1998). Loc. 6: 08/12/1994. Sobre calcinal de Pinus sp.
*Fuligo septica (L.) Wiggers var. Flava Pers.
UTM 1669: 25/10/06; UTM 1869: 21/10/06, 15/11/06, 18/11/06; UTM 1969:
12/10/06.
Sobre fustes de pi i d’àlber en descomposició. També sobre pinassa.
*Lycogala epidendron L.
UTM 1669: 25/10/06; UTM 1869: 24/10/06, 28/10/06. Sobre fusta de pi en
descomposició.

Lycogala epidendron

*Stemonitis sp. 1
UTM 1769: 29/10/06; UTM 1869: 3/10/2006. Sobre el tronc d’un pi.
La determinació de les espècies del gènere Stemonites és una tasca reservada
als especialistes. S’han recollit mostres que semblen pertànyer almenys a dues
espècies diferents. A la fotografia inferior podem observar les diferències més
aparents pel que fa a les proporcions i aspecte general dels individus.
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Stemonitis sp. 1 i Stemonitis sp. 2

*Stemonitis sp. 2
UTM 1769: 29/10/06. Sobre fusta de pi.
Classe ASCOMICETS
Anthracobia macrocystis (Cooke) Boud.
MAYORAL, A. i ÀNGEL, F. (1995). Loc. 10: 06/12/1991. Sobre fusta
carbonitzada.
Geopora arenicola (Lév.) Kevs
MAYORAL, A. i ÀNGEL, F. (1995). Loc. 6: 17/12/1989.- Loc. 16: 15/12/1991.
Llocs sorrencs i humits, sota pins.
Geopora foliacea (Schaeff.) Ahmad
VILA, J et al. (1998). Loc. 6: 16/12/1995. En dunes fixades, enmig de l'herba i
d'acícules de Pinus halepensis.
*Geopyxis carbonaria (Alb. et Schwein.: Fr.) Sacc.
UTM 1769: 09/12/06. Un exemplar dintre del forat d’un tronc de pollancre en
descomposició i parcialment carbonitzat. És una cassoleta petita, de poc més
d’un centímetre, de color taronja, amb el marge una mica enfosquit. Paràfisis
cilíndriques, septades, molt primes.
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Geopyxis carbonaria

Helvella lacunosa Afz.: Fr.
MAYORAL, A. i ÀNGEL, F. (1995). Loc. 6: 27/11/1988. Boscos de planifolis i
pinedes, sorrals, entre herbes i també al costat dels camins.
Hypomyces chrysospermus Tul. & Tull. (sin. Sepedonium chrysospermum
(Bull.) Fr.)) UTM 1969: 12/10/06. Viu sobre boletàcies en descomposició. S’ha
trobat sobre Suillus i sobre Xerocomus.

Espores de Hypomyces chrysospermus

*Peziza varia (Hedw.) Fr.
UTM 1869: 21/10/06. Sobre la pinassa d’una pineda amb llentiscle (Pistacia
lentiscus). Cassoleta que pot superar els 6 centímetres de diàmetre. El marge,
lleugerament crenat, es trenca irregularment. La superfície interior (himenial) és
lleugerament més fosca que l’exterior. La carn és molt trencadissa i en
observar un tall per la lupa binocular poden diferenciar-se 5 capes
perfectament.
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Peziza varia

*Stilbella fimetaria (Pers.) Lindau
UTM 1669: 24/09/06; UTM 1769: 25/11/06; UTM 1969: 22/10/06. S’ha trobat
sobre excrements d’animals diversos: ovella, gos, conill. Aquest fong es
reprodueix normalment mitjançant conidis, un tipus d’espores produïdes
asexualment a l’àpex d’uns filaments anomenats conidiòfors. Els conidiòfors al
seu torn s’uneixen per formar unes estructures anomenades sinnemes, de color
taronja i amb forma de llumí, visibles a la fotografia. Al caps del sinnemes es
troba una goteta d’un líquid mucós que aglutina els conidis.

Stilbella fimetaria. Fot. Francisco Valverde.

Classe BASIDIOMICETS
*Aegerita candida Pers. Fr.
UTM 1869: 18/11/06. Sobre l’escorça d’un àlber (Populus alba).
Les boletes blanques de la fotografia són l’estadi anamòrfic (asexual) de la
corticiàcia Bulbillomyces farinosus (Bres.) Jülich.
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Aegerita candida. Fot. Francisco Valverde

Agaricus bisporus (Lange) Imbach.
UTM 1869: 27/09/06. En una zona herbosa, prop d’un camí.
MAYORAL, A. i ÀNGEL, F. (1995). Loc. 16: 06/12/1989. Prats, conreus i
jardins.
*Agaricus bitorquis (Quél.) Sacc.
UTM 1969: 30/08/06; UTM 1869: 21/10/06, 28/10/06. En un zona herbosa
enmig de la pineda litoral. És característic d’aquesta espècie la presència d’un
anell doble, que pren la forma de beina en la part basal.
*Agaricus praeclaresquamosus E.M. Freeman
UTM 1769: 26/09/2006. En una pineda sense sotabosc, però amb pinassa
abundant. L’exemplar trobat presentava el barret cobert de petites esquames
brunes i feia una olor desagradable.
*Agaricus xanthodermus Genev.
UTM 1669: 19/11/06. Marge de la pineda, en un prat herbós. És un camperol
que es taca de color groc de sofre en gratar-lo, tan al peu com al barret.
Agrocybe aegerita (Brig.) Fayod
UTM 1669: 26/09/06, 28/10/06; UTM 1769: 30/08/06, 29/10/06; UTM 1869:
27/09/06, 3/10/06. S’ha trobat sobre fusta de diverses espècies arbòries, però
principalment sobre pollancres i àlbers. Després de la gírgola (Pleurotus
ostreatus), és el bolet més buscat a la zona estudiada. Per aquesta raó, encara
que sigui una espècie abundant, no és fàcil trobar un grup d’exemplars ben
desenvolupats. Els de la fotografia van ser localitzats el 30 d’agost de 2006.
MAYORAL, A. i ÀNGEL, F. (1995). Loc. 6: 08/10/1989, 21/10/1990, 24/11/1991,
15/12/1991, 31/10/1992. Creix sobre Populus, tant vius com morts.
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Agrocybe aegerita

*Amanita baccata (Fr.) Gill.
UTM 1669: 17/10/2006; UTM 1769: 17/10/2006. En pinedes sense sotabosc,
però amb pinassa abundant. És característic d’aquesta espècie la presència
d’un bulb radicant i el barret cobert de berrugues blanques. Els exemplars
arrencats van arrossegar sorra del substrat a la base del peu.

Amanita bacatta

Amanita ovoidea (Bull.: Fr.) Link
UTM 1869: 17/09/06, 3/10/06.- UTM 1969: 30/08/06, 11/10/06. Espècie bastant
freqüent a les pinedes de Gavà. S’ha trobat en pinedes amb sotabosc arbustiu,
però sobretot en pinedes sense sotabosc i amb molta pinassa. El color blanc i
la grandària – el barret pot arribar als 20 cm de diàmetre- fan que les
fructificacions d’aquest bolet siguin molt vistoses.
MAYORAL, A. i ÀNGEL, F. (1995). Loc. 6: 30/10/1988, 28/10/1990, 24/10/1992.
Pinedes litorals amb llentiscle.
VILA, J et al. (1998). Loc. 26: 04/12/1997. Dunes fixades, sota Pinus sp.
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*Astraeus hygrometricus (Pers.: Pers.) Morgan
UTM 1969: 11/10/06. Al cim d’una duna , en la pineda litoral, prop de la platja.
Vulgarment s’anomena estrelleta per la forma que adopta l’exoperidi en temps
humit. Quan el temps és sec, els braços es tanquen sobre l’endoperidi, i el
bolet adopta una forma més esfèrica.
Auriculariopsis ampla (Lév.) Maire
UTM 1869: 18/11/06. Sobre branques seques d’àlbers.
MAYORAL, A. i ÀNGEL, F. (1995) Loc. 6: 06/12/1989, 10/12/1989, 15/12/1991.
Freqüent sobre branques i trossos d'escorça caiguts de Populus sp.

Auriculariopsis ampla. Fot. Francisco Valverde.

Bolbitius vitellinus (Pers.: Fr.) Fr.
UTM 1869: 26/11/06. En una clariana de pineda amb àlbers, sobre un terreny
cobert de molses.
MAYORAL, A. i ÀNGEL, F. (1995). Loc. 6: 17/12/1989. Llocs ben adobats, on
creix l'herba.
Bovista plumbea Pers.: Pers.
MAYORAL, A. i ÀNGEL, F. (1995). Loc. 6: 06/12/1989. Terreny sorrenc, indret
aclarit i herbós.
*Callistosporium elaeodes (Romagn.) Bon
UTM 1869: 27/09/06. En una clariana de pineda, sota un llentiscle. Sobre
terreny sorrenc, però amb moltes branques i restes vegetals enterrades.
La determinació d’aquesta espècie ha estat complicada. Els exemplars
presenten un contingut granulós i groguenc a les espores i als basidis,
característic del gènere Callistosporium. Per l’aspecte general, els exemplars
trobats són bastant diferents als de C. olivascens, però pel que fa a la grandària
i forma de les espores no hem trobat moltes diferències.
Callistosporium olivascens (Boud.) Bon
UTM 1769: 17/10/06. A una pineda sense sotabosc, amb molta pinassa.
MAYORAL, A. i ÀNGEL, F. (1995). Loc. 6: 21/10/1990. Al marge herbós de la
pineda litoral.
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Chroogomphus rutilus (Sch.: Fr.) Mill.
UTM 1769: 11/10/06, 09/12/06.- UTM 1869: 21/10/06, 28/10/06. És una espècie
abundant a les pinedes litorals del Delta del Llobregat. Hem observat
exemplars a les pinedes de Cal Francès i de l’antic càmping Toro Bravo
(Viladecans), de la Zona Militar, de Can Camins, de la Ricarda i de Ca l’Arana
(El Prat de Llobregat). A Gavà és més abundant a les pinedes madures, sense
sotabosc, amb una bona capa de pinassa. Malgrat ser un comestible
reconegut, no és gaire apreciat pels nostres buscadors de bolets.
MAYORAL, A. i ÀNGEL, F. (1995). Loc. 6: 30/10/1988, 12/11/1989, 17/12/1989,
21/10/1990, 28/10/1990, 18/11/1990. Boscos de coníferes.

Chroogomphus rutilus. Fot. Francisco Valverde.

Clathrus ruber Pers.: Pers.
UTM 1869: 17/09/06, 27/09/06, 11/10/06, 21/10/06, 24/10/06, 28/10/06; UTM
1969: 11/10/06. És una espècie relativament abundant. S’ha trobat a les
pinedes ben formades, amb i sense sotabosc arbustiu, i a les clarianes
herboses de les mateixes pinedes.
MAYORAL, A. i ÀNGEL, F. (1995). Loc. 6: 30/10/1988. Pinedes aclarides,
sobre restes descompostes d'agulles i fusta morta.
*Clitocybe nivea Velen
UTM 1969: 12/10/06, 21/10/06. En una pineda amb sotabosc arbustiu dominat
pel llentiscle (Pistacia lentiscus) i el fals aladern de fulla estreta (Phillyrea
angustifolia).
Barret amb forma d’embut, blanc , que es taca d’un color ocraci. Làmines també
d’un color ocraci. El peu, que és excèntric en alguns exemplars, porta a la base
una mena de toment blanquinós. Surt en grups.
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Clitocybe nivea

Clitocybe odora (Bull.: Fr.) Kumm.
MAYORAL, A. i ÀNGEL, F. (1995). Loc. 6: 31/10/1988. Bosc mixt, amb
dominància d'alzines.
Clitocybe phyllophila Pers.: Fr.) Kummer
MAYORAL, A. i ÀNGEL, F. (1995). Loc. 16: 17/12/1989. En dunes fixades per
Pinus halepensis.
*Clitocybe radicellata Gillet
UTM 1669: 19/11/06. Pineda litoral, en grups de diversos exemplars.
Barret de 3 a 4 cm de diàmetre, convex, deprimit al centre i d’un color ocraci a
un color brunenc. Les làmines són denses i poc decurrents. És característic
d’aquesta espècie la presència a la base del peu d’uns cordons micelians
blancs i grossos que arrosseguen restes del substrat quan són arrencats.
Collybia dryophila (Bull.: Fr.) Kumm.
UTM 1969: 12/10/06, 28/10/06, 18/11/06. A l’interior de les pinedes, però
sobretot a les clarianes amb Cistus salviifolius.
MAYORAL, A. i ÀNGEL, F. (1995). Loc. 6: 30/10/1988. Boscos d'alzines.
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Collybia dryophila

Coprinus atramentarius (Bull.: Fr.) Fr.
UTM 1769: 18/11/06, 09/12/06. Al marges ruderalitzats de la riera dels Canyars
i al sotabosc herbaci de la pineda, prop d’un camí.
MAYORAL, A. i ÀNGEL, F. (1995). Loc. 6: 06/12/1989, 21/10/1990. Al marge
del camí.

Coprinus atramentarius

Coprinus comatus (Müll.: Fr.) Pers.
UTM 1869: 21/10/06, 22/10/06, 24/10/06, 28/10/06, 26/11/06; UTM 1969:
11/10/06. Espècie abundant a la zona estudiada. És freqüent a les pinedes, a
les clarianes herboses i als marges dels camins. Fructifica tot l’any. És el bolet
de tinta més gran que es troba a la zona. Tot i ser un bon comestible, no hem
pogut constatar-ne la recol·lecció per part dels nombrosos boletaires que volten
per aquests paratges.
MAYORAL, A. i ÀNGEL, F. (1995). Loc. 6: 30/10/1988, 12/10/1989, 12/11/1989,
10/12/1989, 17/12/1989, 18/11/1990, 31/10/1992. Llocs freqüentats per cavalls,
entre l'herba.
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*Coprinus domesticus (Bolton: Fr.) Gray
UTM 1769: 09/12/06. Sobre un tronc de pollancre en descomposició. Barret de
color ocre clar amb granets brunencs. El peu, que és una mica bulbós a la
base, és blanquinós. És característica la coloració vermellosa o ataronjada que
té el miceli d’aquest fong .

Coprinus domesticus

*Coprinus disseminatus (Pers.: Fr.) S.F.Gray
UTM 1769: 17/10/06, 25/11/06, 26/11/06, 09/12/06. S’ha trobat sobre peus de
pollancre, i també sobre la capa de terra o de molsa que a vegades cobreix les
soques d’aquest arbres. Fructifica en grups de nombrosos individus. Quan és
jove, el barret presenta una color ocre clar, però en madurar pren una tonalitat
grisenca.
*Coprinus heptemerus M. Lge. & Smith
UTM 1669: 19/11/06. Al marge d’una pineda. Bolet molt gràcil, delicat. Barret
de fins a 10 mm de diàmetre, cobert d’uns grànuls brunencs que són restes del
vel universal. Peu de 25 a 50 mm, hialí, cobert d’un toment molt fi.
Coprinus lagopus (Fr.: Fr.) Fr.
UTM 1869: 22/10/06. Al marge d’un camí.
MAYORAL, A. i ÀNGEL, F. (1995). Loc. 6: 19/10/1991. Fondalada de
pollancres freqüentada pels cavalls.
Coprinus niveus (Paers.: Fr.) Fr.
MAYORAL, A. i ÀNGEL, F. (1995). Loc. 6: 17/12/1989. Sobre fems de cavalls.
*Coprinus xanthotrix Romagnesi
UTM 1969: 21/10/06, 22/10/06. S’han trobat nombrosos exemplars dispersos a
la clariana d’una pineda que s’havia netejat abans de l’estiu i tenia moltes
serradures de pi en descomposició. És una espècie semblant a C. domesticus,
però de mida més petita.
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Coprinus xanthotrix

Cyathus olla (Batsch: Pers.) Pers.
UTM 1969: 21/10/06, 22/10/06. Sobre terreny sorrenc, cobert de molses, en
una clariana de pineda.
MAYORAL, A. i ÀNGEL, F. (1995). Loc. 6: 21/10/1990, 24/11/1991. Llocs amb
poca vegetació, a terra, i alguns cops sobre restes vegetals.
Cyathus striatus (Huds.: Pers.) Willd.Fr.) Kumm.
MAYORAL, A. i ÀNGEL, F. (1995). Loc. 16: 17/12/1989. Lignícola, sobre
fragments de fustes diverses.
Echinoderma carinii (Bres.) Bon
VILA, J. et al. (1998). Loc. 6: 08/12/1995. Enmig de l'herba, sota Pinus
halepensis.
*Fomitopsis pinicola (Sw.: Fr.) P. Karst.
UTM 1769: 29/10/06, 25/11/06; UTM 1869: 3/10/2006, 21/10/06. Fructifica
sobre troncs morts de pins.
*Funalia extenuata (Dur. & Mont.) Doman
UTM 1769: 25/11/06; UTM 1869: 18/11/06. S’ha trobat fructificat sobre troncs
morts d’àlber (Populus alba) i de pollancre (Populus sp.). És molt semblant a F.
trogii però F. extenuata presenta una coloració un xic més fosca, el marge
aprimat i amb la potassa (NaOH) la carn s’enfosqueix ràpidament.
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*Funalia trogii (Berk. apud Trog) Bond. & Sing.
UTM 1869: 18/11/06, 26/11/06. S’ha trobat sempre sobre fusta de Populus, a
vegades sobre exemplars vius.

Funalia trogii

*Galeropsis lateritia Watling
UTM: 1769: 30/08/06; UTM 1869: 12/10/06. En prats humits i jonqueres de
Scirpus holoschoenus.
Aquesta és la segona vegada que es constata la presència de l’espècie a
Catalunya. August Rocabruna i Manuel Tabares l’havien trobat primerament a
Pedralbes, en un jardí privat. Fins ara, es considerava una espècie introduïda i
lligada a gespes ben regades. Nosaltres vàrem trobar els primers exemplars el
30 d’agost, després d’una precipitació acumulada en aquest mes de 109,7 mm
(Observatori Meteorològic de Viladecans), a la dreta de la riera dels canyars, en
un prat humit. Més tard, el 12 d’octubre, vàrem trobar més exemplars a la
banda esquerra de la riera dels Canyars, també en un prat humit. Després de la
segona troballa, decidírem penjar una fotografia i una petita descripció al
Noticiari Naturalista de la Web de les Cases d’en Puig (Ajuntament del Prat de
Llobregat). Arran de la divulgació de la fotografia, un funcionari de l’Ajuntament
del Prat, José Manuel Arenales, va reconèixer i fotografiar diversos exemplars
de Galeropsis lateritia el 25 d’octubre, a la gespa de l’aparcament del Cementiri
Sud del Prat (Pau Esteban, comunicació personal). A la vista del mapa adjunt,
suposem que la espècie estarà repartida per bona part de les gespes, prats
humits i jonqueres del Delta del Llobregat.
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Mapa de distribució de Galeropsis lateritia al delta del LLobregat

No obstant, encara és una espècie rara a la Península Ibèrica.

Distribució de Galeropsis lateritia a la Península ibèrica, segons el SIMIL (Sistema de
Información Micológica Ibérica en Línea)

La descripció detallada d’aquesta espècie la podeu trobar a l’annex 2.

*Ganoderma lucidum (Curt.: Fr.) Karsten
UTM 1669: 26/09/06. Sobre la soca d’un arbre indeterminat. La pipa es una
espècie fàcil de reconèixer per la seva forma i sobretot pel llustre del barret. És
una espècie freqüent als alzinars de la muntanya, però a la pineda litoral s’han
trobat només un parell d’exemplars sobre la mateixa soca.
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*Gloeophyllum trabeum (Pers. ex Fr.) Murrill
UTM 1869: 15/11/06. Sobre el tronc d’un àlber. Fong de textura coriàcia. La
cara superior és de color cafè amb llet. L’himeni inferior presenta uns tubs
allargassats que li donen un aspecte laminar. Gloeophyllum sepiarium, no
trobat a la zona d’estudi, presenta la paret dels tubs més gruixuda i la superfície
superior amb unes bandes concèntriques més marcades.

Gloephyllum trabeum

*Gymnopilus spectabilis (Fr.: Fr.) Smith
UTM 1869: 09/12/06. Sobre la soca d’un pi. Bolet gran, que pot superar els 10
cm de diàmetre. Presenta colors vius, normalment ataronjats. Als exemplars
trobats ens va conduir el boletarire Juan Sánchez, que havia constatat la
fructificació sobre la mateixa soca en anys anteriors.
*Hericium erinaceum (Bull.: Fr.) Pers.
UTM 1669: 25/10/06; UTM 1869: 15/11/06. Sobre àlbers. Es va fotografiar
també un exemplar desenvolupat sobre el tronc d’un pi blanc caigut i decorticat.
És un bolet de forma arrodonida, amb la superfície inferior coberta d’agulles de
2 a 4 cm de longitud.
Hohenbuehelia geogenia (Dc.) Sing.
UTM 1969: 22/10/06. En una clariana de la pineda amb llentiscle.
MAYORAL, A. i ÀNGEL, F. (1995). Loc. 10: 02/12/1991, 15/12/1991. En els
calcinals de coníferes.
Inocybe sp.
A les sortides s’han recollit i fotografiat diverses espècies de Inocybe que
no s’han pogut determinar. Algunes poden haver estat citades als treballs
anteriors i fins i tot estar enumerades en aquesta mateixa llista.
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Inocybe dulcamara (A. & S.) Kumm.
UTM 1669: 25/10/06. En terreny sorrenc, en una clariana de la pineda.
MAYORAL, A. i ÀNGEL, F. (1995). Loc. 6: 06/12/1989. Dunes fixades.
Inocybe dulcamara (A. & S.) Kumm. var. homomorpha (A. & S.)
MAYORAL, A. i ÀNGEL, F. (1995). Loc. 6: 12/10/1989. Dunes fixades.
Inocybe heimii M. Bon
UTM 1669: 24/09/06, 17/10/06, 25/10/06. Sobre dunes fixades amb molses.
MAYORAL, A. i ÀNGEL, F. (1995). Loc. 16: 06/12/1989, 17/12/1989. Pinedes
litorals.

Inocybe heimii

Inocybe rimosa (Bull.: Fr.) Kumm.
UTM 1669: 17/10/06; UTM 1869: 21/10/06. Al marge herbós d’una pineda.
MAYORAL, A. i ÀNGEL, F. (1995). Loc. 6: 14/10/1990, 21/10/1990, 28/10/1990.
Preferentment en pinedes.
Lactarius sanguifluus (Paul.) Fr.
UTM 1969: 12/10/06. En la pineda, prop d’un llentiscle. El rovelló no és rar a les
pinedes de Gavà, però costa molt de trobar-lo, ja que és molt buscat pels
caçadors de bolets. Aquest any un boletaire ens va mostrar una bossa on
portava 8 exemplars.
MAYORAL, A. i ÀNGEL, F. (1995). Loc. 6: 17/12/1989, 28/10/1990, 18/11/1990.
Pinedes termòfiles preferentment.
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Lactarius sanguifluus

Lentinellus omphalodes (Fr.) P. Karst.
UTM 1969: 26/11/06. Entre molses i sobre fusta de pi, a la pineda. És
característic de les espècies d’aquest gènere la presència de làmines
denticulades.
MAYORAL, A. i ÀNGEL, F. (1995). Loc. 6: 30/10/1988, 06/12/1989.- Loc. 16:
17/12/1989. Sobre fusta en descomposició. Preferentment de pi.

Lentinellus omphalodes

*Lenzites warnieri Durieu & Mont.
UTM 1769: 29/10/06, 18/11/06. Durant el període d’estudi, s’ha controlat un
grup de fructificacions que es desenvolupaven sobre fusta de pollancre.
Segons M. Bon i altres auto rs aquesta espècie és diferent de la Daedalea
quercina.
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Lenzites warnieri

Lepiota sp.
El gènere Lepiota està molt ben representat a la zona estudiada. Hem recollit i
fotografiat bastants exemplars que no s’han pogut determinar. El
reconeixement de moltes espècies d’aquest gènere requereix un estudi
microscòpic exhaustiu per part d’un especialista.
Lepiota brunneoincarnata Chod. & Mart.
UTM 1669: 24/09/06, 28/10/06; UTM 1769: 17/10/06, 29/10/06; UTM 1869:
27/09/06, 21/10/06, 24/10/06, 28/10/06. Sobretot a les clarianes herboses i
marges de les pinedes.
MAYORAL, A. i ÀNGEL, F. (1995). Loc. 6: 17/12/1989, 14/10/1990, 21/10/1990,
28/10/1990. Dunes fixades, sota pins i indrets herbosos.
Lepiota castanea Quél.
MAYORAL, A. i ÀNGEL, F. (1995). Loc. 6: 10/12/1989, 21/10/1990. Sota pins.
Lepiota griseovirens Maire
MAYORAL, A. i ÀNGEL, F. (1995). Loc. 6: 06/12/1989. Sota pins. En Llocs
ruderalitzats.
Lepiota josserandii M. Bon & Boiff.
UTM 1669: 24/09/06, 25/10/06; UTM 1969: 28/10/06, 29/10/06. Sota pins.
MAYORAL, A. i ÀNGEL, F. (1995). Loc. 6: 06/12/1989, 10/12/1989, 17/12/1989,
21/10/1990, 28/10/1990, 04/11/1990, 15/12/1991, 31/10/1992. Abundant sota
pins. En terrenys sorrencs i herbosos.
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Lepiota josserandii

Lepiota langei Knuds.
MAYORAL, A. i ÀNGEL, F. (1995). Loc. 6: 21/10/1990. En boscos mixtos. Llocs
rics en matèria orgànica.
Lepiota liliacea Bres.
UTM 1669: 24/09/06; UTM 1769: 29/10/06; UTM 1869: 24/10/06, 28/10/06. A
les pinedes.
MAYORAL, A. i ÀNGEL, F. (1995). Loc. 6: 06/12/1989, 14/10/1990, 21/10/1990.
Entre l'herba.

Lepiota liliacea
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Lepiota parvannulata (Lasch.) Gill.
MAYORAL, A. i ÀNGEL, F. (1995). Loc. 6: 21/10/1990. Espècie rara i molt
petita.
Lepiota pseudofelina Lange
MAYORAL, A. i ÀNGEL, F. (1995). Loc. 6: 10/12/1989. Pinedes de la zona
litoral.
Lepiota rhodorhiza (Romagn. & Locq.) ex Orton
MAYORAL, A. i ÀNGEL, F. (1995). Loc. 6: 06/12/1989. Bosc mixt. En indrets
amb herba. Pinedes en terreny sorrenc.
Lepista nuda (Bull.: Fr.) Cooke
UTM 1669: 28/10/06. En una zona herbosa, enmig de la pineda.
MAYORAL, A. i ÀNGEL, F. (1995). Loc. 6: 30/10/1988, 14/10/1990, 21/10/1990,
28/10/1990, 18/11/1990.- Loc. 10: 15/12/1991.- Loc. 16: 08/12/1989. Força
abundant. No hem especificat les varietats. Pinedes, en indrets herbosos i amb
residus vegetals.
Leucoagaricus leucothites (Vitt.) Wasser
UTM 1869: 21/10/06. En una zona herbosa al marge de la pineda.
MAYORAL, A. i ÀNGEL, F. (1995). Loc. 6: 08/10/1989, 06/12/1989, 07/09/1990,
14/10/1990, 24/10/1992. Llocs arenosos i amb herba. Camins.

Leucoagaricus leucothites

Leucoagaricus littoralis (Menier) M. Bon
MAYORAL, A. i ÀNGEL, F. (1995). Loc. 6: 14/10/1990, 21/10/1990, 31/10/1992.
Terrenys sorrencs. Dunes litorals.
Limacella subfurnacea (Let.) Maire L. furnacea auct. medit.
UTM 1669: 24/09/06, 26/09/06, 25/10/06, 28/10/06. Molt abundant, sobretot en
les pinedes sense sotabosc i amb pinassa abundant.
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MAYORAL, A. i ÀNGEL, F. (1995). Loc. 6: 30/10/1988, 08/10/1989, 06/12/1989,
10/12/1989, 14/10/1990, 28/10/1990, 18/11/1990.- Loc. 16: 17/12/1989.
Pinedes litorals, sobre sòl arenós.

Limacella subfurnacea

Lycoperdon perlatum Pers.: Pers.
MAYORAL, A. i ÀNGEL, F. (1995). Loc. 6: 14/10/1990. Molt freqüent, tant en
pinedes com en alzinars.
*Lyophyllum sp.
UTM 1969: 29/10/06. Píle u conico convex, de color bru grisenc. Peu
blanquinós, tacat de un color brune nc a la base. Pot ser un tàxon proper a L.
lanzonii. Pendent de determinació.
*Marasmiellus vaillantii (Pers.: Fr.) Singer
UTM 1669: 19/11/06. En una clariana de la pineda, prop d’una bassa, sobre
branquetes i altres restes vegetals. Barret de 0,4 a 1,2 cm, blanc, més ocraci al
centre, sobretot de jove, estriat al marge.

Marasmiellus vaillantii
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Marasmius carpathicus Kalchbr.
MAYORAL, A. i ÀNGEL, F. (1995). Loc. 6: 31/10/1992. En el compost de fulles
de Quercus coccifera.
Marasmius wynnei Bk. & Br.
MAYORAL, A. i ÀNGEL, F. (1995). Loc. 6: 14/10/1990. Sota planifolis.
Melanoleuca graminicola (Vel.) Kühn & Maire
MAYORAL, A. i ÀNGEL, F. (1995). Loc. 6: 15/12/1991.- Loc. 10: 15/12/1991.
En els llocs herbosos de les pinedes litorals.
Melanoleuca grammopodia var. obscura (Bull.: Fr.) Pat
MAYORAL, A. i ÀNGEL, F. (1995). Loc. 6: 24/10/1992. Clarianes en les
pinedes litorals.
Melanoleuca kuehneri Bon
VILA, J et al. (1998). Loc. 6: 08/12/1994. Dunes fixades amb Pinus pinea,
Populus sp. i Cistus salvifolius.
Merulius tremellosus Schrad.: Fr.
MAYORAL, A. i ÀNGEL, F. (1995). Loc. 6: 12/11/1989. Sobre fusta en
descomposició.
*Micromphale brassicolens (Romagn.) P.D. Orton
UTM 1669: 25/10/06, 19/11/06. En una zona herbosa, sota àlbers. La carn
d’aquest bolets és escassa però fa una olor característica de col bullida.

Micromphale brassicolens

Mycena adscendens (Lasch) Maas G.
MAYORAL, A. i ÀNGEL, F. (1995). Loc. 6: 19/11/1989. Sobre restes vegetals
de planifolis.
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*Mycena amicta (Fr.: Fr.) Quél.
UTM 1769: 09/12/06. Sota uns exemplars de pi blanc. Barret campanulat de
color general grisenc, bru fosc al centre. El peu presenta a la base un color
blavós.
*Mycena leptocephala (Pers.: Fr.) Gillet
UTM 1869: 26/11/06. Sobre fusta de pi molt descomposta. Barret de 12 a 20
mm de diàmetre, campanulat, amb el marge més clar i estriat per
transparència.

Mycena leptocephala

*Mycena rosea (Bull.) Gramberg
UTM 1969: 12/10/06. Un exemplar al sotabosc herbós d’una albereda. Barret
de 5 cm de diàmetre, umbonat al centre, de color rosa pàl·lid. Peu cilíndric,
lleugerament dilatat a la base.
*Mycena seynesii Quél
UTM 1969: 22/10/06. Sobre pinyes de pi blanc (Pinus halepensis). Barret
campanulat de color gris brunenc o rosat, amb una lleugera tonalitat violàcia.

Mycena seynesii
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*Panaeolus ater (J.E. Lange) K ühner et Romagn. Ex Bon
UTM 1969: 26/11/06. Un grup d’exemplars al marge d’un corriol dins d’una
pineda ruderalitzada. Barret de 10 a 30 mm de diàmetre, finalment convex, de
color bru fosc o quasi negre. Làmines fosques, pràcticament negres a la
maduració.
*Panaeolus dunensis Bon et Courtec.
UTM 1869: 28/10/06. Barret de fins a 1,5 cm de diàmetre de color beix brunenc,
tenyit d’ocraci al centre. Làmines ventricoses, amb l’aresta blanca. Hem recollit
un grup d’exemplars que tenien una coloració més olivàcia, semblants per
l’aspecte general a P. olivaceus. Aquests exemplars estan pendents d’un estudi
microscòpic detallat.

Panaeolus dunensis

Panaeolus foenisecii (Pers.: Fr.) Schroet.
UTM 1869: 26/11/06.- UTM 1969: 28/10/06. Al sotabosc herbós i ruderalitzat
d’una albereda.
MAYORAL, A. i ÀNGEL, F. (1995). Loc. 6: 10/11/1989. En els camins sorrencs
freqüentats per cavalls.
Panaeolus guttulatus Bres.
MAYORAL, A. i ÀNGEL, F. (1995). Loc. 6: 06/12/1989, 21/10/1990,
28/10/1990.- Loc. 16: 17/12/1989. A les pinedes sorrenques, alguns cops ben
abundant.
Panaeolus papilionaceus (Bull.: Fr.) Quél.
MAYORAL, A. i ÀNGEL, F. (1995). Loc. 6: 14/10/1991. Indrets adobats.
Panaeolus sphinctrinus (Fr.) Quél.
UTM 1669: 30/08/06. Al marge d’una pineda amb Parietaria officinalis i altres
ruderals.
MAYORAL, A. i ÀNGEL, F. (1995). Loc. 6: 12/10/1989. Indrets adobats i sobre
fems.
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Panaeolus sphinctrinus

Pisolithus arhizus (Scop.: Pers.) Rausch.
UTM 1669: 30/08/06, 24/09/06, 26/09/06; UTM 1869: 30/08/06, 17/09/06,
19/09/06. En terreny sorrenc, principalment als marges de les pinedes. Mig
enterrat.
MAYORAL, A. i ÀNGEL, F. (1995). Loc. 6: 08/10/1989, 12/11/1989, 24/11/1991,
31/10/1992. Dunes fixades amb pins, normalment en els marges.

Pisolithus arhizus
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Pleurotus ostreatus (Jacq.: Fr.) Kumm
UTM 1769: 29/10/06, 25/11/06; UTM 1869: 18/11/06. Sobre troncs de
pollancres, principalment, però també en alguna soca de pi. És l’espècie més
buscada a tota la zona estudiada. Alguns boletaires fan ús d’una canya amb un
ganivet lligat a un extrem per tallar els exemplars que fructifiquen a les parts
inaccessibles dels arbres.
MAYORAL, A. i ÀNGEL, F. (1995). Loc. 6: 08/10/1989. Sobre troncs morts de
planifolis.
*Pluteus aurantiorugosus (Trog.) Sacc.
UTM 1669: 25/10/06, 19/11/06. A la soca del mateix àlber (Populus alba) s’han
trobat successives fructificacions, però sempre les més desenvolupades
arrencades pels buscadors de pollancrons (Agrocybe aegerita). És un bolet
vistós. Els exemplars més joves tenen una coloració escarlata que en madurar
es dilueix sobre un fons groguenc. És una espècie molt rara a Catalunya.

Pluteus aurantiorugosus

*Pluteus romellii (Britzelm.) Sacc.
UTM 1969: 28/10/06. En una clariana de la pineda amb abundants restes
vegetals, entre mates d’estepa borrera (Cistus salviifolius) i llentiscle (Pistacia
lentiscus). Barret de color bru groguenc a bru fuliginós, amb el marge més clar i
estriat per transparència, de 2 a 4 cm de diàmetre. Làmines grogues a la
maduresa. Peu de color groc llimona.
*Postia stiptica (Pers.: Fr.) Jül.
UTM 1869: 28/10/06, 15/11/06. Sobre fusta de pi. Bolet resupinat, de color
blanc de jove, ocraci en fer-se vell. Els porus també són blancs al principi, però
després prenen una coloració crema característica.
Psathyrella ammophila (Dur. & Lev.) Orton
MAYORAL, A. i ÀNGEL, F. (1995). Loc. 6: 28/10/1990. A les dunes del litoral,
lligada a Ammophila arenaria.
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Psathyrella candolleana (Fr.: Fr.) Maire
UTM 1869: 27/09/2006. Forma flotes a les clarianes herboses de la pineda.
VILA, J et al. (1998). Loc. 6: 09/10/1994. Sobre troncs de Populus sp.

Psathyrella candolleana. Fot. Francisco Valverde.

Psathyrella conopilus Fr.: Fr.
UTM 1869: 22/10/06. Al marge del camí de la Pineda de Baix.
MAYORAL, A. i ÀNGEL, F. (1995). Loc. 6: 19/11/1989. Lloc sorrenc i herbós,
amb fems de cavall.

Psathyrella conopilus
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Psathyrella melanthina (Fr.) K. v. Wav.
UTM 1669: 25/10/06, 19/11/06; UTM 1769: 29/10/06, 25/11/06, 09/12/06; UTM
1869: 15/11/06, 26/11/06. És una espècie molt freqüent. Apareix normalment
associada a àlbers i pollancres, a vegades directament sobre fusta i serradures
d’aquests arbres.
MAYORAL, A. i ÀNGEL, F. (1995). Loc. 6: 15/12/1991, 31/10/1992. Sobre fusta
morta, troncs i branquetes caigudes, en indrets humits.
*Psathyrella sarcocephala (Fr.) Singer
UTM 1769: 25/11/06. Sobre terra al peu d’un pollancre, formant flotes. Barret
convex, molt carnós, de color beix al principi i després xocolata. Peu cilíndric,
robust, setinat, blanc.

Psathyrella sarcocephala

*Psathyrella spadiceo-grisea (Fr.) Mre.
UTM 1869: 24/10/06. Entre dos camins, en una franja estreta de pineda amb
sotabosc herbaci. Barret umbonat, en estat hidratat gris brunenc, en assecarse beix crema. Làmines adnades, denses, ocràcies, d’aresta blanquinosa. Peu
llarg, cilíndric i blanquinós.
*Pulveroboletus hemichrysus (Bk. e Curt.) Sing
UTM 1669: 24/09/06, 26/09/2006. Al marge d’una pineda. En una zona amb
pinassa abundant i sota un llentiscle (Pistacia lentiscus). Boletàcia molt vistosa,
de color groc daurat. El barret es taca en algunes zones de vermell i bru. Els
porus són grocs. Tot el bolet, en tallar-lo o fregar-lo, pren ràpidament un color
blau fosc. És una espècie molt rara i poc coneguda.
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Pulveroboletus hemichrysus

*Pycnoporus cinnabarinus (Jacq.: Fr.) Karsten
UTM 1769: 29/10/06, 25/11/06; UTM 1869: 3/10/2006, 21/10/06. Freqüent a les
soques i troncs de pins morts. És una espècie molt vistosa i relativament
abundant. Crida l’atenció que no es trobin cites anteriors.
*Ramaria abietina (Pers.: Fr.) Quél
UTM 1869: 24/10/06. Al sotabosc de les pinedes. Les ramificacions d’aquest
fong mesuren de 2 a 5 mm de grossor i són entre ocres i groc olivàcies.

Ramaria abietina
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Ramaria stricta (Pers.: Fr.) Quél.
MAYORAL, A. i ÀNGEL, F. (1995). Loc. 16: 17/12/1989. Sobre restes vegetals
enterrades.
Rhizopogon roseolus (Corda) Th. Fr.
MAYORAL, A. i ÀNGEL, F. (1995). Loc. 6: 08/10/1989. Sota pins, amb els
quals forma micorizes.
Russula sanguinea (Bull.) Fr. (= Russula sanguinaria (Schumach.)
Rauschert)
UTM 1769: 11/10/06, 12/10/06; UTM 1869: 21/10/06; UTM 1969: 11/10/06,
29/10/06. Bastant abundant, sobretot a les pinedes més properes a la platja.
Destaca el color vermell de sang del seu barret. Les làmines són de color
crema i el peu és llarg. Espècie no comestible, ja que és molt picant, motiu pel
qual se l’anomena escaldabec.
MAYORAL, A. i ÀNGEL, F. (1995). Loc. 6: 08/10/1989, 14/10/1990, 21/10/1990,
28/10/1990. En boscos de coníferes.
VILA, J et al. (1998). Loc. 10: 27/11/1997. En dunes fixades, sota Pinus pinea i
Cistus salviifolius.

Russula sanguinea

Russula torulosa Bres.
UTM 1969: 11/10/06. Menys freqüent que Russula sanguinea, comparteix els
mateixos hàbitats que aquesta última. Cutícula de color vermell porpra o vinós,
amb tonalitats verdoses fosques al centre del barret, en alguns exemplars,
mentre que en d’altres apareix més descolorida que als marges. S’han
recol·lectat alguns exemplars albins o decolorats que poden ser assignats a
aquesta espècie. Pel que fa a la comestibilitat, és també picant, com l’anterior.
MAYORAL, A. i ÀNGEL, F. (1995). Loc. 6: 17/12/1989, 28/10/1990, 18/11/1990.
Pinedes sorrenques i sobre sòls calcaris.
*Russula sp.
UTM 1769: 3/10/2006, 11/10/06. Trobada en un rodal de pineda sense
sotabosc, però amb pinassa abundant. No s’ha pogut concretar la
determinació, però possiblement estem davant d’un tàxon proper a Russula
risigallina (Batsch) Sacc. El color groc llimona del barret la fa molt diferent de
58

MACROMICETS DEL LITORAL DE GAVÀ

A. Valverde Valera

les altres dues llores trobades a les nostres pinedes. Les làmines també són
groguenques i prenen una tonalitat cremosa en madurar o ser dessecades.

Russula sp. Fot. Francisco Valverde.

Schizophyllum commune L.: Fr.
UTM 1869: 15/11/06. Sobre fusta d’àlber i de pollancre.
MAYORAL, A. i ÀNGEL, F. (1995). Loc. 6: 10/12/1989. Molt abundant, sobre
troncs caiguts, calcinats, etc.
*Skeletocutis sp.
UTM 1869: 15/11/06. Sobre troncs de pi. Forma crostes coriàcies blanquinoses
amb porus rodons o angulosos també blanquinosos.
*Stropharia aurantiaca (Cooke) Imai
UTM 1769: 09/12/2006. En una zona herbosa, enmig d’una pineda. Barret
convex de color vermell ataronjat. Làmines de color crema a bru olivàcies. Peu
d’ocre a vermell ataronjat, més clar per l’extrem superior, amb un anell
rudimentari. Als exemplars trobats també ens va conduir el boletaire Juan
Sánchez.

Stropharia aurantiaca
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Suillus bellini (Inz.) Kuntze
MAYORAL, A. i ÀNGEL, F. (1995). Loc. 6: 14/10/1990. Abundant en les
pinedes litorals catalanes, durant la tardor.
Suillus bovinus (L.: Fr.) Kuntze
VILA, J et al. (1998). Loc. 10: 27/11/1997. Dunes fixades, sota Pinus sp.
Suillus collinitus (Fr.) Kuntze
UTM 1669: 30/08/06, 25/10/06; UTM 1769: 11/10/06; UTM 1969: 30/08/06,
11/10/06, 21/10/06, 29/10/06. Molt freqüent a les pinedes de la zona estudiada.
MAYORAL, A. i ÀNGEL, F. (1995). Loc. 6: 08/10/1989, 06/12/1989, 17/12/1989,
24/10/1992, 31/10/1992. Sovint abundant en les pinedes de Pinus halepensis.
*Suillus mediterraneensis (Jacquet. Et J. Blum) Redeuilh
UTM 1669: 25/10/06; UTM 1869: 28/10/06; UTM 1969: 12/10/06. És més rar a
les nostres pinedes que l’espècie anterior, a la qual s’assembla molt per
l’aspecte general. Suillus mediterranensis té generalment una coloració més
clara a la cutícula i les fibres fosques són inapreciables. Tots dos poden
diferenciar-se millor en ser tallats. La carn de S. mediterraneensis és d’un color
groc més intens i generalitzat.

Suillus mediterraneensis

Tapinella panuoides (Batsch) E.-J. Gilbert (sin. Paxillus panuoides (Fr.: Fr.)
Fr.)
UTM 1669: 24/09/06; UTM 1769: 25/11/06, 09/12/06; UTM 1869: 21/10/06,
26/11/06. Freqüent sobre soques i fustes de pi. També ha fructificat molt a les
parcel·les de pineda properes a l’autovia ja que es van netejar a l’estiu. Els
encenalls de fusta que es van produir van afavorir molt la fructificació.
MAYORAL, A. i ÀNGEL, F. (1995). Loc. 6: 21/10/1990, 28/10/1990,
15/12/1991.- Loc. 16: 17/12/1989. Entre les soques tallades de pins, en general
molts carpòfors junts.
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*Trametes hirsuta (Wulfen: Fr.) Pilát
UTM 1669: 28/10/06; UTM 1869: 09/12/06; UTM 1969: 12/10/06, 22/10/06,
28/10/06, 18/11/06. Sobre troncs tallats de pi. Presenta una textura coriàcia. El
barret és de color blanquinós i presenta algunes zones concèntriques.
*Tremella mesenterica Retz.: Fr.
UTM 1769: 09/12/06. Sobre les branquetes caigudes d’un pollancre. Fong amb
textura gelatinosa, de color groc, més ataronjat quan s’ha deshidratat.

Tremella mesenterica

*Trichaptum fuscoviolaceum (Ehrenb.) Ryvarden
UTM 1769: 18/11/06. Sobre un tronc de pi en descomposició. Himeni hidnoide
o irpicoide, de color violeta.
*Tubaria autochtona (L.) Singer
UTM 1669: 19/11/06. En una clariana de pineda. Bolet petit, amb un barret que
oscil·la entre 0,5 i 1,5 cm d’amplada, de color gris clar.

Tubaria autochtona
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*Tubaria hiemalis Romagnesi ex Bon
UTM 1869: 21/10/06. En una pineda amb abundants restes vegetals. Barret de
color marronós, amb el marge estriat. Làmines de color crema i peu blanquinós.
*Volvariella bombicyna (Sch: Fr.) Singer
UTM 1769: 13/09/2006. Sobre un tronc de pollancre viu però amb la part
superior trencada, a més de dos metres d’altura. Barret gran, que pot arribar
fins als 20 cm. Làmines de color salmó clar. Peu de blanc a crema groguenc.
Volva àmplia, obscura. Bolet molt rar, no només a la zona d’estudi, sinó també
a Catalunya. A més, les cites anteriors corresponen a zones interiors bastant
allunyades de la nostra.

Mapa de distribució de Volvariella bombycina. Banc de Dades de Biodiversitat de
Catalunya

Volvariella hypopithys (Fr.) M.M. Moser
UTM 1669: 24/09/06; UTM 1769: 13/09/06. En una pineda sense sotabosc i
amb pinassa abundant.
VILA, J et al. (1998). Loc. 6: 15/10/1995. En dunes fixades, enmig de l'herba.

Volvariella hypopithys
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Volvariella pusilla (Pers.: Fr.) Singer var. taylori (Berk. et Broome) Boekhout
UTM 1869: 27/09/2006. Barret de fins a 3 cm, blanquinós i fibril·lós. Presenta
una volva gris brunenca.
Volvariella speciosa f. gloiocephala (D C.: Fr.) Courtec.
UTM 1669: 19/11/06; UTM 1769: 29/10/06. Espècie abundant a les zones
herboses i prats humits ruderalitzats.
MAYORAL, A. i ÀNGEL, F. (1995). Loc. 6: 10/12/1989, 28/10/1990. Indrets
ruderalitzats, humits i amb herba.

Volvariella speciosa f. gloiocephala

Xerocomus chrysenteron (Bull.) Quél.
MAYORAL, A. i ÀNGEL, F. (1995). Loc. 6: 08/10/1989, 21/10/1990. Igual creix
en Populus que sota pins.
Xerocomus rubellus (Krombh.) Quél.
UTM 1669: 30/08/06; UTM 1869: 30/08/06, 19/09/2006, 27/09/2006, 24/10/06,
28/10/06. Bastant comú a les pinedes.
MAYORAL, A. i ÀNGEL, F. (1995). Loc. 6: 14/10/1990. No és rar trobar-lo en
alzinars. També e n les pinedes sorrenques del litoral.

Xerocomus rubellus
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CONCLUSIONS
En aquest treball s’aporten per a la flora micològica del delta del Llobregat 227
noves referències corresponents a 99 espècies. Aquestes referències suposen
l’observació de 58 espècies noves al litoral de Gavà, de les quals únicament 6
ja havien estat observades anteriorment a la mateixa localitat, però amb una
fenologia diferent.
A la taula següent es resumeix l’aportació que suposa aquest treball pel que fa
al nombre d’espècies.

Espècies noves

Gavà litoral
Tardor
58

Gavà litoral

Delta del Llobregat

52

45

Si s’afegeixen aquestes dades a les obtingudes en les aportacions anteriors,
s’obtenen els següents resultats:

Nombre de
referències
Total de
referències
Nombre d’espècies
Total d’espècies

Delta del
Llobregat
408
227
635

Gavà
Litoral
268
227
495

Gavà litoral
(agost-desembre)
162
227
389

165
45
210

116
52
168

74
58
132

En lletra normal s’han indicat les aportacions de MAYORAL, A. et ÀNGEL, F.
(1995) i VILA, J. et al. (1998). En vermell s’indiquen les nostres aportacions.
Finalment, en negreta s’anoten les sumes de les tres aportacions.
A partir d’aquestes dades podem concloure que aquesta aportació suposa el
21,4 % de les espècies conegudes al delta del Llobregat, el 30,9 % de les
conegudes al litoral de Gavà i el 43,9 % de les conegudes al litoral de Gavà per
al mateix període.
A més d’aquestes dades numèriques, s’ha de destacar la raresa d’algunes de
les espècies trobades, com ara Galeropsis lateritia, Pluteus aurantiorugosus,
Pulveroboletus hemichrysus i Volvariella bombycina.
La comunitat o formació vegetal que aporta un major nombre d’espècies és la
pineda litoral, que és també la més ben representada a la zona. Però s’ha de
valorar molt positivament la presència d’alberedes i pollancredes. Fins a 21
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espècies s’han trobat associades, més o menys exclusivament, a aquestes
formacions forestals. Destaquem, entre d’altres, Aegerita candida, Agrocybe
aegerita, Auriculariopsis ampla, Funalia extenuata, F. Trogii, Gloeophyllum
trabeum, Hericium erinaceum , Lenzites warnieri, Pleurotus ostreatus i Pluteus
aurantiorugosus.
El delta del Llobregat s’ha de considerar un espai d’alta diversitat pel que fa a
espècies de macromicets. Al treball de LLAMAS, B. & TERRÓN, A. (2004),
Hongos de Doñana, es reconeixen 252 tàxons fúngics per aquest espai. Encara
que a la presentació els autors deixen clar que el treball no recull la totalitat
d’espècies, s’ha de dir que amb les 210 espècies actualment conegudes al
delta del Llobregat no estem gaire lluny d’aquella xifra. I a la vista dels nostres
resultats, tampoc creiem que es pugui donar la llista per tancada. Bastaria amb
ampliar la superfície i el període d’estudi per poder recollir possiblement noves
dades. A més, s’ha de reconèixer que l’escassetat de pluges registrada durant
la realització de aquest treball tampoc ha afavorit el procés de fructificació del
conjunt d’espècies.
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