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Pròleg

Els fongs són, probablement, el grup de vegetals menys coneguts no sols
entre els biòlegs sinó pel públic en general. Tanmateix, sí que són famosos
alguns dels que presenten cossos fructífers cridaners, comestibles o verinosos, més coneguts com a “bolets”. Però el que vertaderament influeix sobre
els substrats en què es desenvolupen –molt variats– són els seus cossos
vegetatius o micelis, per la capacitat de les hifes per absorbir la matèria
orgànica preformada per altres éssers vius de la qual s’alimenten tots els
fongs. Per tot açò, es consideren els grans recicladors i/o descomponedors
dels ecosistemes terrestres. La nova ciència de la Biogeoquímica els considera com agents conductors imprescindibles en els cicles del carboni i del
nitrogen, sense oblidar la importància que tenen en l’alliberament d’ions
minerals a partir de les roques mare i els sòls i la seua posada en circulació
en el sistema Terra. Tot açò és possible gràcies a la capacitat de síntesi d’enzims complexos que les hifes alliberen a l’exterior i a altres sistemes molt
eficaços d’absorció de petites molècules orgàniques i d’ions inorgànics.
Les maneres en què adquireixen els seus nutrients són molt diverses,
però es poden resumir en tres tipus: 1.- els que s’alimenten de matèria
orgànica morta (necrotròfics), coneguts com a sapròfits, que són els grans
descomponedors; 2.- els que obtenen les substàncies a partir de les cèl·lules
vives d’altres éssers a les quals acaben per matar, que són els paràsits; i 3.els que associats físicament amb éssers vius fotosintètics (arrels de plantes,
algues o cianobacteris) –en un delicat equilibri–, absorbeixen els sucres necessaris a partir d’ells sense danyar-los, són els simbionts mutualistes –intercanvis harmònics entre els organismes que participen en eixes simbiosis–, són els fongs micorícics (micorizes) i els fongs liquenitzats (líquens).
Els fongs paràsits solen ser els més coneguts perquè han provocat grans
canvis econòmics i socials en la història de la humanitat, ja que han arribat
a devastar collites com per exemple el rovell del blat, el míldiu dels ceps i
el ségol banyut o la podridura de la creïlla, però aquests no són ni els més
diversos ni els més importants en els ecosistemes.
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Així doncs, els fongs són probablement el grup d’organismes eucariotes amb major nombre d’espècies i genotipus –sols superats pels bacteris
procariotes– i es troben en tots els processos funcionals bàsics de la vida a
la terra. Per tot açò és important conéixer i comprendre la naturalesa de la
diversitat dels fongs, el seu paper en el funcionament i la sostenibilitat dels
ecosistemes, els riscos que amenacen la seua conservació, el seu interés com
a bioindicadors de condicions ambientals i els seus patrons de distribució,
no sols de l’aspecte de la biodiversitat, sinó també per la possible resolució
de problemes i presa de decisions sobre temes d’impacte ambiental i de
conservació d’ecosistemes o de tipus d’hàbitat. Conéixer els fongs i defensar-los és una forma de respectar el nostre patrimoni natural i cultural ja
que els fongs són pilars bàsics en les estratègies de conservació i de gestió
sostenible de la vegetació natural, dels paisatges, dels cultius i dels sòls.
A la Comunitat Valenciana han estat prou estudiats els líquens i algunes ectomicorizes des dels equips del Departament de Botànica de la Universitat de València. Els paràsits han estat investigats en relació als cultius
en la Universitat Politècnica i en l’IVIA, i els que provoquen malalties en
l’home, en Medicina. Tanmateix, sobre els fongs sapròfits, els que formen
micorizes (ecto i endo) o els paràsits de la vegetació natural –entre els quals
molts formen bolets– s’ha publicat poc en revistes científiques o de divulgació i encara menys s’hi han arribat a elaborar guies de camp per a la seua
identificació. Amb excepció dels treballs i de les exposicions realitzats per
excel·lents experts dins de la Societat Micològica Valenciana o la Guia dels
bolets de la Vall d’Albaida, no hem tingut mai especialistes en aquests fongs
en les institucions d’investigació de la Comunitat Valenciana.
El mèrit, per tant d’aquest llibre, ben escrit i excel·lentment il·lustrat
per Santiago Garcia Català, és molt alt i cobreix un buit de coneixements
que altres investigadors no hem pogut o sabut realitzar. La beca concedida
per la institució Alfons el Vell li ha permés realizar un treball que no existia
i que enriqueix el patrimoni cultural de la Comunitat Valenciana i especialment el de la comarca de la Safor.
Conec Santiago i el seu enorme entusiasme i la seua capacitat de treball, però no menor és la seua qualitat com a fotògraf de la natura, que ha
exposat clarament en aquesta guia, amb algunes fotografies excepcionals.
En aquest llibre ha tractat d’aportar dades sobre la biologia dels fongs, a
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més de descriure espècies rares o poc citades, i ha realitzat un gran esforç
per sintetitzar els caràcters que es necessiten per a la identificació dels
bolets, de manera que aficionats o estudiants puguen utilitzar-los, ajudats per la documentació gràfica. Les descripcions són precises, clares i
senzilles. Ha incorporat un apartat, escrit per Guillermo Salvà, sobre els
líquens com a bioindicadors d’alteracions ambientals. És clarament una
obra d’alta divulgació realitzada amb serietat i criteri, per la qual cosa no
solament la recomane a tots els aficionats als fongs, sinó que ens hem de
felicitar per poder disposar d’aquesta guia en la Comunitat Valenciana, ja
que els seus continguts poden ser utilitzats en molts altres territoris més
enllà de la Safor.
Dra. Eva Barreno Rodríguez
Catedràtica de Botànica de la Universitat de València
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La revolució boletaire al País Valencià

És un fet. Cada vegada són més les famílies que ixen a la muntanya per
gaudir de la natura i de pas, per què no, endur-se uns quants bolets cap a
casa.
Al País Valencià mai hi ha hagut la mateixa tradició boletaire que a altres zones d’Espanya com el País Basc o a Catalunya. No obstant això, cada
vegada són més els curiosos que decideixen conéixer un poc més aquest
apasionant món. Pot ser a causa dels mitjans de comunicació, que obrin
aquest món al públic, o els restaurants d’alta cuina, que ens fiquen les dents
llargues amb suculents plats que porten com a condiment o inclús com a
ingredient principal, els bolets.
A la nostra comarca, no hi ha hagut mai massa tradició boletaire referint-nos a nombre d’espècies. Tradicionalment els aficionats s’han centrat
en unes poques espècies, com l’esclata-sang (Lactarius deliciosus i Lactarius
sanguifluus), el bolet de xop (Agrocybe cylindracea) i poc més. No obstant
això, a les cartes dels grans restaurants poques vegades trobem esclata-sangs,
i sí altres espècies com Boletus, Cantharellus, etc, per alguna raó serà
A la Safor tenim una grandíssima diversitat fúngica, cosa que desconeix
molta gent. No hem de recórrer centenars de quilòmetres, o pagar un preu
desorbitat, si volem gaudir d’una crema de Boletus aereus, o, fins i tot,
aquells que estiguen despertant el seu interés científic podran trobar a la
nostra comarca moltíssimes espècies, algunes de les quals són molt rares a
la resta de la Península.
Per altra banda, aquesta revolució porta desafortunadament moltes vegades cap a activitats no sostenibles en els nostres boscos. Contínuament
trobem deixalles enmig de la muntanya, bolets xafigats, trencats, apilats
Hem de fer-nos a la idea que els fongs no estan a la natura per satisfer les
nostres necessitats, sinó que compleixen la seua funció biològica que no és
altra que “reciclar” la matèria orgànica i deixar-la disponible per a altres organismes, sense esmentar que la immensa majoria estableixen relacions de
simbiosi amb plantes i arbres, que sense els fongs no podrien sobreviure.
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Hem d’evitar la recol·lecció indiscriminada de bolets i únicament agafarem aquells que anem a consumir i que estiguen en condicions òptimes
per al consum (és a dir, que no estiguen corcats, no hagen patit els efectes
de les gelades o no estiguen parasitats per altres fongs), ja que al bosc compliran la seua funció i a casa acabaran al poal del fem.

14

BOLETS DE LA SAFOR.indd 14

29/1/10 10:08:56

Índex

Pròleg . ........................................................................................................

7

La revolució boletaire al País Valencià . ........................................................

13

El regne Fungi .............................................................................................

17

Caràcters generals . ................................................................................

17

Composició química .............................................................................

17

Reproducció . ........................................................................................

18

Caràcters microscòpics ..........................................................................

18

Caràcters organolèptics .........................................................................

21

Formes de vida i nutrició . .....................................................................

23

Toxicologia ...........................................................................................

27

Hàbitat .................................................................................................

29

Els líquens (fongs liquenitzats) i el seu paper com a bioindicadors ...............

37

Estructura de la part descriptiva ............................................................

39

Divisió Ascomycota . ...................................................................................

41

Divisió Basidiomycota . ...............................................................................

55

Glossari .......................................................................................................

193

Índex de noms vulgars . ...............................................................................

199

Índex de noms científics ..............................................................................

201

Bibliografia. . ...............................................................................................

215

15

BOLETS DE LA SAFOR.indd 15

29/1/10 10:08:56

BOLETS DE LA SAFOR.indd 16

29/1/10 10:08:56

El regne Fungi

Caràcters generals
El regne Fungi agrupa éssers de digestió heteròtrofa que no posseeixen cloroplastos i que, per tant, no poden realitzar la fotosíntesi, amb una paret
cel·lular rígida formada per quitina com a component principal i no produeixen cèl·lules mòbils en cap estadi del cicle vital.
Els fongs són organismes eucariotes que realitzen una digestió externa secretant enzimes a l’exterior, de manera que les substàncies solubles
producte d’aquesta digestió queden disponibles per a travessar la paret cel·
lular per difusió (osmotròfia).
Actualment estan descrites més de 70.000 espècies, encara que es pensa que el nombre d’espècies existents podria estar al voltant d’1.500.000
(Hawksworth et al., 1995), la majoria d’elles no visibles a simple vista
(organismes microscòpics filamentosos com per exemple els llevats).
Composició química
Els bolets no constitueixen un aliment complet i, per tant, no han de substituir altres aliments d’una dieta equilibrada. No obstant això, contenen
algunes substàncies que de manera normal no podem trobar en altres productes com, per exemple, l’àcid fosfòric, Vitamina D (cap vegetal la conté)
i en algunes espècies podem trobar altes quantitats de Vitamina C. En la
taula següent en resumim la composició:
Element
Aigua
Proteïnes
Hidrats de carboni
Greixos
Sals minerals

Composició (%)
80-90
2-6
3-8
0,1-0,5
1
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Reproducció
Els fongs són éssers vius que es reprodueixen mitjançant espores, que són
cèl·lules reproductores generalment haploides i unicel·lulars, només visibles al microscopi.
El cicle biològic comença quan germina una espora, que dóna lloc a
la formació d’un miceli primari, amb cèl·lules uninuclears (monocariòtic)
amb n cromosomes. Arribat aquest moment, poden fusionar-se dues hifes
monocariòtiques de diferent sexe (no és del tot correcte parlar de sexe al
món dels fongs per la qual cosa alguns autors parlen de polaritat complementària), formant per plasmogàmia (fusió dels citoplasmes) un miceli secundari amb 2 nuclis sense fusionar (fase dicariòtica). Quan les condicions
ambientals són favorables, aquest miceli pot donar lloc a la formació d’un
cos fructífer, sobre el qual naixeran les cèl·lules fèrtils (ascs o basidis). En
aquest moment es produeix la fusió dels dos nuclis, que dóna lloc a un nucli amb 2n cromosomes. En el cas dels ascomicets, el zigot es divideix per
meiosi formant 8 nuclis, que s’envolten de plasma i d’una paret cel·lular,
formant les ascòspores endògenes, les quals seran alliberades violentament
a través de l’opercle a causa de l’augment de la pressió interna i seran escampades pel vent per tal de recomençar així el cicle.
En el cas dels basidiomicets, el zigot es divideix originant 4 nous nuclis
haploides (que seran 2 de cada “sexe”), a partir dels quals es formen les basidiòspores, que al madurar els basidis seran alliberades i escampades pel vent.
Caràcters microscòpics
Amb els caràcters microscòpics ens referim a elements dels bolets que, per
la grandària, no són possible veure’ls a simple vista.
A l’hora de determinar un bolet, els caràcters macroscòpics poden no
ser constants, variant considerablement dins d’una mateixa espècie, de manera que haurem de passar a fer una anàlisi microscòpica, on sí que es pot
trobar una certa constància i correlació de les dades que prenem.
Les espores
Les espores són les unitats de propagació dels fongs, que poden provenir
d’un basidi (basidiòspores) o bé d’un asc (ascòspores), que quan germinen
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donaran lloc a la formació de les hifes que constituiran el miceli del fong. A
l’hora de determinar un bolet amb una certa seguretat serà imprescindible
prendre dades del color, forma i dimensions de les espores.

Espores el·líptiques de Coprinopsis
lotinae.

Espores anguloses d’Entoloma
conferendum.

Espores ovals amb verrugues reunides
en crestes de Russula sphagnophila.

Espores de Scutellinia umbrorum.

Teliòspora de Phragmidium violaceum.

Uredòspores de Phragmidium
violaceum.
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L’himeni
L’himeni dels bolets és la part fèrtil, és a dir, el formen les estructures reproductores (basidis i cistidis als basidiomicets, i ascs i paràfisis als ascomicets).
Els basidis són les cèl·lules dels basidiomicets on s’originen les basidiòspores haploides (generalment 4), que romanen unides al basidi a través
dels esterigmes. Solen tenir forma de maça, i estan acompanyats de cèl·lules
estèrils anomenades cistidis, que en funció d’on es troben reben diferent
nom: les que es troben a l’aresta de les làmines queilocistidis, pleurocistidis
els que estan a la cara laminar, dermatocistidis les que es troben en la cutícula i caulocistidis les que es troben al peu. La seua forma és un caràcter
molt emprat en taxonomia.

Basidis d’Entoloma conferendum.

Queilocistidis d’Inocybe amethystina.

Per altra banda, els esporangis dels ascomicets reben el nom d’ascs, que
són estructures en forma de sac que contenen les ascòspores (generalment
8) formades per una meiosi que origina 4 nuclis haploides, seguida d’una
mitosi que forma 8 nuclis haploides també. Els ascs apareixen acompanyats d’estructures estèrils anomenades paràfisis.

Ascs d’Scutellinia umbrorum.

Asc i paràfisis d’Scutellinia umbrorum.
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La cutícula dels basidiomicets
La cutícula està formada per una o diverses capes d’hifes o cèl·lules individuals. La seua disposició és un caràcter taxonòmic diferencial molt emprat.
La trama
Amb el nom de trama fem referència a la part interna del cos fructífer,
que pot estar al capell, al peu o a l’himenòfor. En funció de la disposició
de les hifes la carn d’un bolet serà flexible, coriàcia o bé es partirà com
el guix com en els Russulals, la trama dels quals està constituïda per esferocistos.
Caràcters organolèptics
Com podrem veure a les descripcions de les espècies, sempre descriurem,
de vegades un poc subjectivament, els caràcters organolèptics (olor i sabor)
del bolet perquè, moltes vegades, l’olor o sabor serà crucial per poder determinar l’espècie que tenim a les nostres mans. En les nostres eixides de
camp hem d’agafar el costum d’olorar el bolet tan prompte com arribe a
les nostres mans, ja que de vegades aquesta olor se’ns quedarà marcada per
sempre. A continuació es posen exemples dels olors i sabors més freqüents
al món dels bolets.
Olor
–Afruitat: Cantharellus subpruinosus.
–D’all: Marasmius alliaceus.
–Anisat: Clitocybe odora, Agaricus silvicola.
–De creïlla: Amanita citrina.
–Fúngic: Boletus edulis.
–De carn podrida: Clathrus ruber, Phallus impudicus.
–De sucre cremat: Hebeloma sacchariolens.
–De rave: Hebeloma sp.
–De cogombre: Macrocystidia cucumis.
–De lleixiu: Mycena leptocephala.
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–De iode: Boletus impolitus.
–D’orina de ratolí: Entoloma incanum.
–De farina: Calocybe gambosa.
–De coco: Lactarius glyciosmus.
–De peix: Lactarius volemus.
–D’ametles amargues: Hygrophorus agathosmus.
–De col podrida: Micromphale brassicolens.
–De xocolate: Hebeloma laterinum.

Lactarius glyciosmus, un bolet amb una olor molt característica de coco que fructifica en torberes àcides amb Sphagnum sp. i Betula sp.

Sabor
–Amarg: Sarcodon fennicus.
–Picant: Russula torulosa, Russula sanguinaria.
–Dolç: Cantharellus cibarius, Clavariadelphus truncatus.
–Farinós: Calocybe gambosa.
–Salat: Fistulina hepatica.
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Lactarius pyrogalus, bolet micorícic d’avellaners (Corylus) que té un sabor fortament picant, sobretot al làtex (pyrogalus-llet de foc).

Formes de vida i nutrició
Segons el tipus de nutrició que tinguen podem agrupar els fongs en 3
formes de vida:
1) Fongs sapròfits: són aquells que s’alimenten de matèria orgànica en
procés de descomposició. Porten a terme la desintegració d’aquesta
matèria, deixant-la en una forma assimilable per a altres organismes.
Aquests fongs els podem trobar creixent sobre restes de branques,
troncs, excrements, pinyes, fulles, etc. Com a exemple, podem citar
les espècies següents: Xylaria hypoxylon (sobre branques), Agrocybe cylindracea (sobre troncs), Coprinopsis nivea (sobre excrements), Mycena
seynesii (sobre pinyes) o Roridomyces roridus (sobre fulles).
2) Fongs simbionts: aquells que viuen associats amb altres organismes
vius. La simbiosi es defineix com a la interacció entre dos o més organismes, de manera que totes les parts ixen beneficiades. La majoria dels
fongs que podem veure a simple vista (fongs superiors) estableixen relacions de simbiosi obligada amb una o més espècies vegetals (micorizes),
de manera que ambdós organismes no poden viure per separat.
La micoriza (associació entre el fong i les arrels de la planta) beneficia
la planta mitjançant l’augment de l’absorció d’aigua i de sals minerals,
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mentre que el fong simbiont obté de la planta hidrats de carboni i vitamines que per ell mateix no pot sintetitzar.
En el cas de les orquídies, aquesta relació és tan estreta que sense el
fong, les llavors mai podrien germinar, ja que manquen d’endosperma
(reservoli d’aliments). A la Safor és evident la gran riquesa fúngica del
sòl tan sols veient la quantitat d’orquídies que poblen els nostres boscos
durant la primavera.

Vibrissea truncorum, bolet que fructifica sobre branques submergides de Fagus
sylvatica.

Ophrys tenthredinifera i Ophrys speculum, dues orquídies força freqüents en
praderes i matollars heliòfils calcaris.
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Ophrys apifera, orquídia no tan freqüent a la Safor com les anteriors que podem
trobar en llocs més ombrosos

Podem classificar les micorizes en 3 tipus en funció del grau de penetració de les hifes en les arrels:
Ectomicorizes: les hifes del fong no penetren en l’interior de les cèl·
lules de l’arrel, formant en l’exterior una espècie de mantell.
Endomicorizes: les hifes del fong penetren en l’interior de les cèl·lules
formant vesícules alimentàries, sense que s’observe mantell a l’exterior.
Ectendomicorizes: concorren característiques de les ectomicorizes, al
mateix temps que hi ha penetració cel·lular.
Un altre exemple de relacions de simbiosi obligada són els líquens (vegeu l’apartat de líquens).
Com a exemples d’espècies que estableixen relacions de simbiosi als
boscos de la Safor podem esmentar les següents: Lactarius deliciosus (amb
el pi marítim), Lactarius sanguifluus (amb el pi blanc), Boletus aereus
(amb la surera) o Hygrophorus russula (amb la carrasca). Molts d’aquests
no són exclusius d’una espècie vegetal, sinó que formen simbiosi amb
diverses espècies (el Boletus aereus es pot associar amb Quercus ilex subsp.
ballota, Q. suber, Q. faginea, Q. pyrenaica, Q. petraea, Q. robur, Fagus
sylvatica, etc)
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Boletus edulis. Bolet simbiont de diverses espècies com Pinus sylvestris, Fagus
sylvatica o Abies alba.

3) Fongs paràsits: creixen sobre éssers vius, ja siguen animals o vegetals,
arribant a produir fins i tot la mort de l’hoste. Com a exemple representatiu tenim Armillaria mellea, que parasita diverses espècies vegetals
com la carrasca, o Cordyceps militaris, que creix sobre les crisàlides de
Thaumetopoea pityocampa (processionària del pi).

Cordyceps militaris.
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Toxicologia
A la Safor no tenim gran quantitat de bolets tòxics, no obstant això, seran
aquests els que primer haurem de conéixer per tal d’evitar-los en les nostres eixides de camp. A continuació es citen les principals síndromes que
poden causar aquests bolets, descrivint els símptomes que produeixen. Els
hem classificat entre aquells que tenen un període d’incubació curt (els
símptomes apareixen de 30 minuts a 6 hores després de la ingesta) i llarg
(igual o major a 6 hores).
Període d’incubació curt
Síndrome resinoide
• Símptomes: nàusees, vòmits, diarrees, dolor abdominal i deshidratació.
• Espècies causants: Agaricus xanthodermus, Omphalotus olearius, Boletus satanas, Hypholoma fasciculare.
Síndrome micocolinèrgica
• Símptomes: Intensa sudoració, salivació i llagrimeig, acompanyat de
nàusees, vòmits, diarrees i deshidratació.
• Espècies causants: Inocybe sp., Clitocybe sp., Mycena sp.
Síndrome micoatropínica
• Símptomes: deliri, confusió, incoordinació motora, al·lucinacions,
taquicàrdia, sense diarrees.
• Espècies causants: Amanita pantherina, Amanita muscaria
Síndrome coprínica
• Símptomes: rubefacció facial, sudoració, palpitacions, cefalea, nàusees i vòmits.
• Espècies causants: Coprinopsis atramentaria, Coprinopsis romagnesiana, Ampulloclitocybe clavipes (sempre acompanyades d’alcohol).
Síndrome al·lucinatòria
• Símptomes: al·lucinacions, alteracions de la conducta, vertigen, atacs
de pànic, taquicàrdia.
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• Espècies causants: Psilocybe semilanceata, Panaeolus papilionaceus
var. papilionaceus, Gymnopilus spectabilis, Pluteus salicinus.
Síndrome hemolítica
• Símptomes: orines obscures (per destrucció dels glòbuls rojos), símptomes gastrointestinals.
• Espècies causants: Amanita rubescens, Amanita crocea, Amanita vaginata, Morchella sp, Helvella sp, Sarcosphaera coronaria.
Període d’incubació llarg
Síndrome paxilínica
• Símptomes: nàusees, vòmits, diarrees. Si es consumeix en repetides
ocasions es pot produir una reacció antigen-anticòs que dóna lloc a
una hemòlisi greu que pot conduir a la mort per insuficiència renal.
• Espècies causants: Paxillus involutus, Paxillus filamentosus.
Síndrome fal·loïdià
• Símptomes: primer té lloc una fase gastrointestinal amb nàusees, vòmits i diarrees, moltes vegades acompanyades de sang. Gràcies a la
medicació i a la rehidratació té lloc una clara milloria del pacient,
però als pocs dies es produeix un greu empitjorament amb afecció
hepàtica, de vegades acompanyada d’insuficiència renal. En els casos
greus es produeix la mort transcorreguts 8-10 dies de la ingesta.
• Espècies causants: Amanita phalloides, Amanita verna, Amanita virosa,
Amanita porrinensis, Lepiota brunneoincarnata, Lepiota subincarnata
(=Lepiota josserandii), Lepiota helveola, Lepiota pseudohelveola, Galerina marginata.
Síndrome giromítrica
• Símptomes: nàusees, vòmits, diarrees, dolor abdominal, transtorn del
sistema nerviós central, que pot arribar fins a la insuficiència renal.
• Espècies causants: Gyromitra esculenta, Gyromitra gigas, Gyromitra infula (en cru o sense deshidratar).
Síndrome orellànica
• Símptomes: pocs símptomes gastrointestinals, malestar, set intensa.
Pot causar insuficiència renal.
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• Espècies causants: Cortinarius orellanus, Cortinarius rubellus, Cortinarius cotoneus, Cortinarius splendens, Cortinarius henricii
No hem d’oblidar que els bolets estan constituïts entre altres compostos, per quitina, un polisacàrid que no és fàcil de digerir, o sucres com la
trehalosa o el mannitol. Moltes persones manquen de l’enzim que té la
funció de degradar la trehalosa (trehalasa). Aquest fet pot provocar que
manifesten reaccions d’intolerància quan es consumeixen bolets. A més,
certes persones poden presentar també intolerància a bolets considerats
bons i comestibles com ho són Boletus edulis, Macrolepiota procera o Coprinus comatus.
També haurem de tenir en consideració que els bolets són capaços
d’acumular metalls pesats com mercuri, cadmi o plom. Generalment la
concentració d’aquests elements no serà molt alta als bolets que trobem. No
obstant això, tenen la particularitat que són bioacumulables, és a dir, que el
nostre organisme no és capaç d’eliminar-los, resultant potencialment perillosos a certes concentracions. Ens abstindrem d’arreplegar bolets prop de
les carreteres o vies per on circulen vehicles a motor i prop de les fàbriques.
Limitarem el consum de certes espècies com les del gènere Agaricus, ja
que està demostrat que són unes de les espècies que més metalls pesants
són capaces d’acumular.
Hàbitat
A la Safor trobem gran diversitat d’hàbitats on creixen nombrosos bolets,
entre els quals podem destacar els següents:
• Carrascars de Quercus ilex subsp. ballota.
• Suredes de Quercus suber sobre sòls descarbonatats.
• Pinars.
• Estepars.
• Arenals costaners.
• Altres hàbitats.
A continuació descriurem les comunitats vegetals que es donen en cadascun dels hàbitats anteriors, citant les principals espècies de bolets que
hi podem trobar.
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Carrascars de Quercus ilex subsp. ballota
A la Safor, els carrascars representen la vegetació potencial arbrada (definit
per Rivas-Martínez com la comunitat estable que existiria en un àrea donada com a conseqüència de la successió geobotànica progressiva si l’home
deixara d’influir i alterar els ecosistemes vegetals) dels pisos bioclimàtics
termomediterrani i mesomediterrani. Estan representats per la sèrie de
vegetació iberollevantina basòfila de la carrasca Rubio longifoliae-Querco
rotundifoliae sigmetum, que es desenvolupa sobre sòls bruns calissos i terres
rosses ben desenvolupades.
Actualment són molt escassos, entre altres motius perquè han estat
substituïts en la seua majoria per cultius de cítrics a les zones de regadiu,
o per garroferes, oliveres o ametlers a les zones de secà. D’altres, han patit
els efectes dels devastadors incendis tan típics de la zona mediterrània i
han estat substituïts per repoblacions forestals més productives o per grans
urbanitzacions.

Alguns dels bolets més freqüents que podem trobar en aquestes formacions climatòfiles són Hygrophorus russula, Hygrophorus cossus, Amanita
ovoidea, Armillaria mellea, Lactarius atlanticus, Lactarius chrysorrheus o Boletus satanas.
La degradació d’aquesta comunitat condueix a la formació de coscollars
amb llentiscle, donant lloc a la comunitat Querco cocciferae-Pistacietum
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lentisci, que alhora pot donar lloc a un dels matollars més estés al nostre
territori, l’Helianthemo cinerei-Thymetum piperellae, format per diverses espècies heliòfiles com la pebrella (Thymus piperella), l’albada (Anthyllis cytisoides), l’argelaga (Ulex parviflorus) o el romer (Rosmarinus officinalis).
Suredes de Quercus suber sobre sòls descarbonatats
Potser és l’hàbitat més escàs a la nostra comarca, i a la Comunitat Valenciana tan sols podem trobar-ne a les serres d’Espadà, Calderona, Garbí i, de
forma aïllada, al Desert de les Palmes i a la Safor, entre Pinet i Barx.
La surera (Quercus suber), només es pot desenvolupar sobre sòls desproveïts de carbonats (de característiques àcides). Com és possible que a
la Safor, envoltada de massissos calcaris, es puguen desenvolupar aquestes
formacions? La resposta la trobem estudiant el fenomen de la descarbonatació. Aquest fenomen s’ha produït durant milers d’anys gràcies a les fortes
precipitacions, que han lixiviat els carbonats.
Per altra banda, les suredes necessiten dues condicions climatològiques
per poder existir: una pluviometria superior als 600 mm anuals, quantitat
que s’aconsegueix a la Safor a causa en part a la configuració topogràfica
en forma de ferradura oberta als
vents humits de llevant, enregistrant-se una mitjana anual d’uns
700 mm; i no ha de patir condicions de continentalitat, que s’aconsegueix a causa de la proximitat
del mar Mediterrani, que exerceix
esmorteïment climàtic per l’efecte
de Föehn.
Les suredes valencianes s’emmarquen dins de la comunitat
Asplenio onopteridis-Quercetum
suberis, on domina la surera
(Quercus suber) i el pi marítim
(Pinus pinaster), i on apareix un
sotabosc de port lianoide format
per espècies com Rubia peregrina,
Lonicera implexa, Rubus ulmifo-

Amanita phalloides, espècie força freqüent sota sureres.
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lius, Hedera helix o Smilax aspera, i plantes com la falguera Asplenium
onopteris.
La primera etapa de substitució de les suredes valencianes dóna lloc
a un matollar anomenat Cytiso villosi-Ericetum arborae, l’espècie més freqüent del qual és l’Erica arborea.
Potser siga l’hàbitat més ric en espècies de bolets, ja que hi podem
trobar delícies com Craterellus cornucopioides, Cantharellus subpruinosus
o Boletus aereus, espècies tan interessants com Cortinarius scaurotraganoides, Cortinarius balteatocumatilis var. laetus, o Lactarius pseudoscrobiculatus
(més freqüent en les etapes de substitució de les suredes), o fins i tot espècies perilloses com la mortal Amanita phalloides.
Pinars
Els pinars mediterranis de pi blanc (Pinus halepensis) representen formacions edafòfiles o comunitats permanents, que formen part dels matollars
mediterranis i que són un element dominant al paisatge de la Safor, sobre
sòls calcaris, mentre que sobre sòls descarbonatats apareix el pi marítim
(Pinus pinaster). Aquestes formacions tenen un caràcter secundari a
partir de carrascars o suredes i quan
no és així es troben en llocs particularment difícils on les frondoses no
es poden desenvolupar, com crestes
i esperons.
Sense dubte és el lloc on més boletaires anem a trobar, a la recerca
dels esclata-sangs (Lactarius sanguifluus sota Pinus halepensis o Lactarius
deliciosus sota Pinus pinaster).
Als pinars de Pinus halepensis podem trobar altres espècies com la llenega negra (Hygrophorus latitabundus), llengua de bou blanca (Hydnum albidum) o múrgules (Morchella
deliciosa).

Morchella deliciosa, un ascomicet
propi de pinars calcaris.
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Sobre sòls descarbonatats, on el Pinus pinaster representa l’arbre dominant, són freqüents els camagrocs (Craterellus lutescens) o la Mycena seynesii
sobre les seues pinyes.
Estepars
No ens hem d’oblidar d’aquest singular hàbitat, on tantes espècies de
bolets viuen. Substitueix els matollars
de romer i timó, que es desenvolupen
sobre sòls calcaris, i que tenen les labiades com a la família més representativa, formant formacions d’ericàcies
i cistàcies que es desenvolupen sobre
sòls descarbonatats.
L’estepar més freqüent a la Safor
és el Pino pinastri-Cistetum salvifolii,
que representa l’etapa de substitució
de l’Asplenio onopteridis-Querco suberis, les espècies més freqüents del qual
són l’estepa borrera (Cistus salviifolius),
l’estepa negra (Cistus monspeliensis) i
Cistus crispus, acompanyat normalment d’Erica arborea.

Cistus crispus, espècie d’estepa que
podem trobar més freqüentment sobre sòls descarbonatats, molt semblant a Cistus albidus però que se’n
diferencia per les fulles típicament
arrugades.

Ací trobarem bolets com Russula monspeliensis, Lactarius cistophilus, L.
tesquorum o el bolet d’estepera (Tricholoma myomyces), excel·lent comestible.
Arenals costaners
Els arenals costaners estan formats per diverses bandes de vegetació en funció del grau d’especialització de les plantes. Així, la primera banda està
formada per espècies com Salsola kali, Calike maritima o Polygonum maritimum, que formen la comunitat Salsolo kali-Cakiletum maritimae. Però
és en la zona de les dunes mòbils on més espècies de bolets anem a trobar.
Ací apareix una de les formacions més característiques de les zones litorals valencianes, la Medicagini marinae-Ammophiletum australis, l’espècie
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dominant de la qual és l’ Ammophila arenaria subsp. australis. Aquesta
planta té un gran paper a l’ecosistema, ja que actua com a fixadora de les
dunes i protegeix els ecosistemes postdunars.
Ací és freqüent trobar Marasmiellus mesosporus, Peziza pseudoammophila o Psathyrella ammophila.

Altres hàbitats
Ara ja hem aprés que els bolets no són únicament de pinars, i que els podem trobar pràcticament en qualsevol lloc. Així, podem citar els següents
hàbitats “particulars”, que representen una menor superfície al nostre territori, o que mereixen esmentar-se, però que produeixen bolets molt interessants:
• Parcs i jardins: Volvariella gloiocephala, Agrocybe dura, Psathyrella candolleana, Agrocybe cylindracea o Lepiota brunneoincarnata.
• Voreres de camins: Bolbitius titubans, Parasola plicatilis, etc.
• Praderes i herbassars: Marasmius oreades, Agaricus campestris o Coprinus comatus.
• Plantacions d’Eucalyptus: Pluteus salicinus, Pisolithus tinctorius o Lepista sordida.
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• Plantacions de pi pinyoner (Pinus pinea): Pisolithus tinctorius o Russula parazurea.
• Camps de garroferes (Ceratonia siliqua): Laetiporus sulphureus o Phellinus torulosus.
• Sobre insectes: Cordyceps militaris.
• Sobre pinyes: Mycena seynesii.
• Sobre fulles: Rodomyces roridus.
• Carboneres: Múrgules (Morchella sp.).
• Tests: Leucocoprinus birnbaumii.

Parasola plicatilis, bolet freqüent a les voreres de camins.
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Els líquens (fongs liquenitzats)
i el seu paper com a bioindicadors
(Text i fotografies per Guillermo Salvà)

Els líquens són éssers complexos, els cossos dels quals –tal·lus– s’originen
mitjançant simbiosis cícliques –associacions obligades– entre, almenys, un
fong heteròtrof (necessita absorbir carboni a partir de matèria orgànica
preformada) i un soci fotosintètic (cianobactèries o/i algues verdes unicel·
lulars) –autòtrof– que és el que sintetitza els sucres necessaris, alliberant
oxigen al procés (microsistemes).
Els tal·lus simbiòtics dels líquens es troben en equilibri crític amb el
seu entorn la qual cosa els fa molt susceptibles als canvis dels seus hàbitats.
Així, els líquens són fins i ràpids bioindicadors de la presència d’alteracions
ambientals produïdes per les intervencions antropogèniques. Tot això permet detectar els primers senyals d’alarma als sistemes naturals per la qual
cosa també són indicadors de recuperació de l’impacte.
L’ús de líquens per a monitoritzar la qualitat ambiental al medi terrestre
és ben conegut. Els líquens es caracteritzen per tenir una notable sensibilitat tant a l’estrés ambiental, així com a la presència de contaminants i
als canvis climàtics. Les comunitats de líquens epífits es troben afectades
per les diferents variables ecològiques: contaminants atmosfèrics, propietats químiques i físiques del substrat, eutrofització, disponibilitat de llum
i d’aigua, factors climàtics.
La interpretació de la diversitat liquènica a la monitorització dels contaminants ambientals es fonamenta avui en dia en l’avaluació de les desviacions de les comunitats de les condicions “normals” o “naturals”.
Els líquens són, des del conveni per a la Biodiversitat de 1992, un referent molt important per a la detecció i predicció de les pèrdues de la
Biodiversitat general, atesa la seua prompta reactivitat.
Exemples de líquens bioindicadors:
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Xanthoria parietina, espècie nitròfila.

Roccella phycopsis, espècie suboceànica.

Ramalina pusilla, sensible a la contami- Seirophora villosa, espècie molt sensible
nació.
a la contaminació.

Squamarina cartilaginea, espècie terrícola, muscícola.

Juniperus phoenicea subsp. turbinata
colonitzat per Ramalina sp. i Xanthoria parietina.
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Estructura de la part descriptiva
Són ben nombroses les espècies de fongs que creixen a les nostres terres.
No obstant això, i per tal que aquesta obra tinguera un caràcter més divulgatiu, ens hem centrat en aquells fongs anomenats superiors o macromicets (basidiomicets i ascomicets), és a dir, els que més fàcilment podem
observar a simple vista. Així, per facilitar la recerca d’espècies al llibre, les
hem classificades en les principals divisions (Ascomycota i Basidiomycota)
per ordre alfabètic.
En aquesta obra es descriuen un total de 150 espècies de macromicets,
la majoria d’elles fotografiades al nostre territori, xifra que indica una gran
diversitat, però que ni de lluny s’aproxima al nombre total d’espècies que
probablement habiten els nostres boscos.
Per altra banda, les fitxes de les espècies seran d’un color o un altre en
funció de la seua comestibilitat:
Groc: aquelles espècies sense interés culinari.
Verd: espècies comestibles. A l’apartat de comestibilitat es distingirà
entre aquelles realment bones i aquelles amb poc valor.
Taronja: comestibles prèvia cocció (rebutjant l’aigua de cocció) o dessecades. Contenen hemolisines termolàbils.
Roig: espècies tòxiques.
A més, en cada fitxa s’inclou un mapa de la distribució aproximada de
cada espècie a la Comarca.
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Divisió Ascomycota
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Cordyceps militaris (L.) Link

Descripció
Ascomes de fins a 4-5 cm d’altura, claviformes, sovint irregulars, de color
ataronjat viu, amb la superfície coberta per xicotets punts (peritecis), que li
donen un tacte aspre. Peu cilíndric, de vegades recorbat, de color més pàl·lid,
ben diferenciat de la part fèrtil i unit directament a la crisàlide de Thaumetopoea pityocampa.
Comestibilitat
Sense interés culinari.
Hàbitat
Apareix a finals de la tardor i durant
l’hivern parasitant les crisàlides de
la processionària del pi, Thaumetopoea pityocampa, preferentment a
boscos de pi marítim amb presència
d’aquesta plaga. Molt rar a la nostra
comarca, és una espècie per a protegir.
Observacions
El gènere Cordyceps inclou espècies paràsites d’insectes o de fongs hipogeus del
gènere Elaphomyces. Representa la defensa natural dels nostres boscos contra
tan devastadora plaga, per tant, atés que és una espècie rara als nostres boscos,
caldria evitar la recol·lecció indiscriminada de cap exemplar.
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Helvella juniperi M. Filippa & Baiano

Descripció
Mitra de fins a 2 cm d’altura per 1 d’amplària, en forma de sella de muntar, generalment amb 2 lòbuls. Superfície himenial llisa, de color negre molt
obscur. Superfície interna llisa, de color blanquinós. Peu de fins a 2 x 1 cm,
blanquinós o bru a l’àpex, generalment llis encara que de vegades es pot trobar
solcat, sobretot en els exemplars més madurs. Carn fràgil, blanquinosa, sense
olor i sabor apreciables.
Comestibilitat
Sense interés culinari.
Hàbitat
A la Safor el podem trobar des de
principis de l’hivern fructificant en
grans grups a la marjal de la Safor
en zones de dipòsits sedimentaris,
en clarianes de matollar calcari, normalment en zones més ombroses
entre les molses. Poc freqüent.
Observacions
Segons la bibliografia, Helvella juniperi acostuma a fructificar en zones dunars, amb Juniperus spp. o no. No
obstant això, nosaltres la portem recol·lectant durant uns anys a l’hàbitat anteriorment descrit. Microscòpicament es diferencia d’Helvella lacunosa per la
grandària e sporal lleugerament major i per no tenir les paràfisis bifurcades.
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Helvella lacunosa Afzel.

Sinònims: Helvella sulcata Afz.
Nom vulgar: Orella de gat negra.
Descripció
Mitra de fins a 6 cm d’altura per 4 d’amplària, irregularment lobulada, en
forma de sella de muntar, amb 2 o 3 lòbuls. Superfície himenial llisa, de color
gris negrós. Superfície interna llisa, de color gris blanquinós o gris. Peu de fins
a 6 x 2 cm, blanquinós o grisenc, format per costelles molt patents, profundes,
irregulars i anastomosades. Carn fràgil, blanca, sense olor i sabor apreciables.
Comestibilitat
Comestible prèvia cocció (sempre rebutjant l’aigua) o dessecat.
Hàbitat
Apareix a finals de l’hivern i principis de primavera en llocs arenosos
i rics en matèria orgànica en descomposició, com la vora dels rius
o séquies. És més rar trobar-lo als
boscos. Poc freqüent.
Observacions
Espècie molt variable quant a la forma, es caracteritza per la disposició
de la mitra en sella de muntar. Semblant a Helvella crispa, que és de color blanc
i fructifica a la tardor.
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Helvella leucomelaena (Pers.) Nannf.

Sinònims: Paxina leucomelaena (Pers.) Nannf.
Nom vulgar: Bocabadat negre.
Descripció
Fructificacions de fins a 3,5 cm d’altura per 6 de diàmetre, cupuliformes, amb
la vorera crenada de jove que després es trenca. Superfície himenial llisa, pruïnosa, amb tonalitats brunes més o menys clares. Superfície externa dèbilment
pubescent, més pàl·lida que la himenial, sobretot en la inserció amb el peu. Peu
molt rudimentari, curt, de color blanc, sense prolongació de les costelles cap
amunt. Carn prima, molt trencadissa, blanca, d’olor i sabor no destacables.
Comestibilitat
Comestible prèvia cocció (sempre rebutjant l’aigua) o dessecat.
Hàbitat
Apareix a finals de l’hivern i
principis de primavera en vores de camins, pinars, clarianes
de boscos, etc. Molt freqüent i
abundant.
Observacions
Espècie fàcil d’identificar, es
podria confondre amb Helvella
costifera, que té costelles que es
prolonguen des del peu cap amunt.
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Hypomyces lateritius (Fr.) Tul. & C. Tul.

Sinònims: Peckiella lateritia (Fr.) R. Maire
Nom vulgar: Esclata-sang de tot l’any. Esclata-sang mascle.
Descripció
Fong paràsit que ataca l’himeni de diverses espècies de Lactarius, formant una
capa blanquinosa molt prima, que provoca la desaparició de les làmines. Després de la invasió, el fong forma uns peritecis de color gris ocraci, d’uns 0’2
mm de diàmetre, on té lloc la formació de les espores.
Comestibilitat
Els esclata-sangs parasitats per aquest fong, a pesar de l’aspecte deformat, són
molt més saborosos que sense parasitar. A més, el paràsit fa que el bolet siga
més resistent a la invasió de les larves.
Hàbitat
Hypomyces lateritius pot aparéixer
durant gran part de l’any, inclús a
l’estiu si les condicions són adequades, parasitant Lactarius deliciosus i
Lactarius sanguifluus. Freqüent.
Observacions
La majoria d’esclata-sangs que trobem fora de la tardor, probablement
estiguen parasitats per aquest fong,
la qual cosa els fa resistents davant el fred i les larves.
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Leotia lubrica (Scop.) Pers.

Descripció
Fructificacions estipitades, de 3 a 6 cm, amb un capell en forma de maça de
0’5 a 1 cm de diàmetre, convex, clarament diferenciat, que és la part fèrtil
(himeni), de color groc verdós o bru olivaci i de consistència gelatinosa en
temps humit. Peu de fins a 5 cm, de cilíndric a sinuós, de color groguenc, llis,
i de consistència gelatinosa en temps humit. Carn gelatinosa, d’olor i sabor
inapreciables.
Comestibilitat
Sense interés culinari.
Hàbitat
Fructifica a la tardor en llocs molt
humits. Nosaltres l’hem trobat tan
sols en una ocasió, en bosc de sureres amb presència de falgueres.
Molt rar i localitzat a la comarca.
Observacions
Atesa la seua particular forma i
colors no presta cap confusió amb
altres espècies.
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Melastiza chateri (W.G. Sm.) Boud.

Descripció
Fructificacions de 0,5 a 1,5 cm, sèssils, orbiculars més o menys aplanades.
Himeni de color ataronjat o roig ataronjat, brillant, amb la superfície externa
més pàl·lida i proveïda d’una pilositat marginal negrosa. Carn prima, fràgil,
d’olor i sabor no apreciables.
Comestibilitat
Sense interés culinari.
Hàbitat
Fructifica a la tardor en llocs amb
abundant matèria orgànica en
descomposició i voreres de camí.
Concretament nosaltres l’hem trobat fructificant en grans grups sobre una pila de taronges en procés
de descomposició al Convent de
Sant Jeroni. Rara.
Observacions
Espècie pròxima a altres gèneres com Scutellinia o Cheilymenia de les que es
diferencia per tenir els pèls obtusos (aguts als altres gèneres) i les espores reticulades, ornamentació que s’aprecia molt bé amb blau de lactofenol.
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Morchella deliciosa Fr.

Sinònims: Morchella conica var. deliciosa (Fr.) Cetto
Nom vulgar: Múrgula.
Descripció
Mitra de fins a 8 cm d’altura per 4 d’amplària, cònica obtusa. Costelles primàries planes i gruixudes, alineades a la part inferior i desordenades a la superior.
Entre les costelles queden delimitats els alvèols, que són allargats i es divideixen per costelles secundàries donant lloc a alvèols secundaris, sinuosos. La inserció del peu amb la mitra es fa a través d’una profunda val·lècula. Coloració
variable, que va des del blanquinós, quan els exemplars són joves, passant pel
grisenc, bru, rosat, fins al marró fosc. Peu de fins a 4 x 2,5 cm, blanquinós,
buit com la mitra. Carn blanquinosa, d’olor afruitat i sabor dolç.
Comestibilitat
Comestible exquisit prèvia cocció o dessecat, ja que en cru conté hemolisines.
En restaurants d’alta cuina s’aprofita la característica que la mitra està buida
per farcir-les, sobretot de foie, amb
resultats deliciosos.
Hàbitat
Apareix a la primavera en tot tipus
de boscos, carboneres, o llocs on hi
ha hagut tala d’arbres o moviment
de terra, preferentment sobre sòl
calcari. Poc freqüent.
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Otidea bufonia (Pers.) Boud.

Nom vulgar: Orella d’ase bruna.
Descripció
Fructificacions de 3 a 8 cm de diàmetre i fins a 5 d’altura, de forma irregular caliciforme o de copa amb el marge ondulat, pseudoestipitades. Himeni
de color bru ataronjat o canella, llis als exemplars joves, d’aspecte rugós als
exemplars desenvolupats, amb la cara externa furfuràcia, de coloracions més
obscures que la cara interna amb tonalitats grisenques o violàcies. Carn de
consistència elàstica, d’olor i sabor no apreciables.
Comestibilitat
Sense interés culinari.
Hàbitat
Apareix a la tardor sota sureres, sobre sòl sorrenc descalcificat. Poc freqüent.
Observacions
Macroscòpicament semblant a Otidea alutacea, de coloracions més
pàl·lides que O. bufonia i a O. cochleata, amb les espores el·lipsoïdals i
més estretes.
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Peziza pseudoammophila Bon & Donadini

Descripció
Fructificacions d’1 a 5 cm de diàmetre i 4’5 d’altura, inicialment globoses i
immerses en l’arena que posteriorment s’obrin i es trenca la part superior en
forma d’estrella, més o menys sèssils o pseudoestipitades en forma d’un conjunt d’hifes amb gran quantitat d’arena adherida. Himeni marró, ocre clar,
amb la superfície externa més pàl·lida, coberta d’arena. Carn molt fràgil, de
fins a 5 mm de grossària, d’olor i sabor no destacables.
Comestibilitat
No comestible.
Hàbitat
Fructifica a l’hivern i a la primavera de forma semihipogea en dunes
mòbils fixades amb Ammophila arenaria. Molt freqüent en quasi totes
les platges de la Safor.
Observacions
Macroscòpicament idèntica a Peziza ammophila, que es diferencia per
tenir els ascs i espores més menuts,
paràfisis no moliniformes, i per l’absència d’una capa hifal intricada en la zona
central de la medul·la.
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Sarcosphaera coronaria (Jacq.) J. Schröt.

Sinònims: Sarcosphaera crassa (Santi) Pouzar
Nom vulgar: Orelletes. Carabassetes.
Descripció
Fructificacions de fins a 15 cm de diàmetre, inicialment globoses, buides, soterrades, que quan es desenvolupen emergeixen i s’obrin en forma de corona.
Himeni llis, blanca al principi però ràpidament violat intens. Cara externa
lleugerament tomentosa, de color blanquinós que adquireix tonalitats groguenques amb l’edat. Carn molt prima, fràgil, blanquinosa, d’olor i sabor poc
destacables.
Comestibilitat
Espècie reconeguda com a comestible, però que mal cuinada pot ser molt
tòxica. Açò, junt amb la quantitat de terra que se li queda adherida, fa que no
en recomanem el consum.
Hàbitat
Apareix en boscos calcaris de pi
blanc (Pinus halepensis) de forma semihipogea, durant l’hivern i la primavera. Molt freqüent i abundant.
Observacions
S. coronaria es reconeix a causa de
l’himeni de color violat intens, fet
que la separa d’algunes espècies del
gènere Geopora que també fructifiquen al mateix hàbitat.
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Scutellinia barlae (Boud.) Maire

Descripció
Fructificacions de 0,5 a 1 cm, sèssils, orbiculars, més o menys aplanades, en
forma de disc. Himeni de color roig escarlata, amb la superfície externa més
pàl·lida, de color bru i de textura vellutada, i el marge recobert per pèls de
color marró obscur. Carn prima, fràgil, d’olor i sabor no apreciables.
Comestibilitat
Sense interés culinari.
Hàbitat
Fructifica a la tardor en llocs molt
humits sobre fusta morta o restes
vegetals. Poc freqüent.
Observacions
Al gènere Scutellinia es fa indispensable un estudi microscòpic prou
detallat, ja que són tots molts semblants macroscòpicament. Scutellinia barlae es reconeix per les espores
globoses o subgloboses proveïdes d’espines, amb les ascòspores amb protuberàncies bruscament truncades, de 1-2 µm d’alçària, petits pèls marginats amb
la base simple o amb dues ramificacions.
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Xylaria hypoxylon (L.) Grev.

Descripció
Fructificacions de 2 a 8 cm, formades per un estroma allargat, quasi cilíndric
o filiforme. Àpex bifurcat, pla, de color gris blanquinós, amb aspecte de banya
de daina, recobert per gran quantitat de conidiòspores. Peritecis formats a la
part superior, encara que és més freqüent la forma conidial, sense peritecis.
Carn blanca, d’olor i sabor insignificants.
Comestibilitat
Sense interés culinari.
Hàbitat
El podem trobar durant gran part
de l’any fructificant sobre fusta
morta de planifolis, especialment
de carrasques. Molt freqüent.
Observacions
Molt fàcil de reconéixer pel seu aspecte. Semblant a Xylaria carpophila, molt més menut i que viu sobre
cúpules de faig.
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Agaricus aridicola Geml, Geiser & Royse

Sinònims: Gyrophragmium dunalii (Fr.) Zeller
Descripció
Capell de fins a 3 cm de diàmetre i 5 d’espessor, primer globós, finalment
convex i umbonat, amb la superfície de color blanc brut, més tard marró grisenc obscur, amb la vora fisurada. Peu de fins a 20 x 1,5 cm, cilíndric, blanc,
radicant, amb volva ben desenvolupada, de color ocraci, que de vegades queda
en forma d’anells concèntrics al peu. Gleva formada per làmines molt comprimides, anastomosades, de color negre, no deliqüescents.
Comestibilitat
Sense interés culinari.
Hàbitat
Fructifica a finals de l’hivern i principis de la primavera sobre dunes
litorals fixades amb Ammophila arenaria. Poc freqüent.
Observacions
Molt semblant a Montagnea arenaria, que té la volva esfèrica i espores
amb porus germinatiu evident.
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Agaricus campestris L.

Nom vulgar: Camperol. Morena llanosa.
Descripció
Capell de 3 a 10 cm, inicialment globós, després hemisfèric i finalment pla
convex, de vegades amb el centre deprimit. Cutícula sedosa i fibril·losa, de
color blanc o ocre clar, més tard amb les fibril·les reunides en escates triangulars concèntriques. Làmines lliures, comprimides, primer rosades, després
rosa viu, i per últim marró obscur. Peu de fins a 8 x 2 cm, cilíndric, generalment atenuat cap a la base, fibril·lós, de color blanc. Anell membranós, blanc,
fugaç, que queda trencat en restes a la vora del capell i a la meitat del peu.
Carn blanca, immutable, que pot virar al rosat lentament a la part superior del
peu, d’olor fúngic agradable i sabor
dolç.
Comestibilitat
Molt bon comestible.
Hàbitat
Apareix a la primavera i a la tardor
en praderes i llocs herbosos adobats.
Poc freqüent.
Observacions
Es reconeix fàcilment per la xicoteta
grandària i pel particular color rosa intens de les làmines.
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Agaricus silvicola var. silvicola (Vittad.) Peck

Sinònims: Agaricus essettei Bon
Nom vulgar: Bola de neu anisada.
Descripció
Capell de 5 a 10 cm de diàmetre, blanc, inicialment ovoide o hemisfèric,
després pla convex. Cutícula sedosa i fibril·losa, que es taca de groc al fregament. Làmines lliures, estretes i comprimides, rosa pàl·lides al principi, que es
tornen marró fosc amb l’edat. Peu llarg, de 6-10 x 1-2 cm, cilíndric, recte, no
sempre bulbós, que es taca també de groc amb el fregament. Anell simple, alt,
lleugerament escatós a la cara inferior i evanescent. Carn blanca, un poc rosada a la part alta del peu, d’olor anisat o d’ametles amargues i sabor agradable.
Comestibilitat
Bon comestible quan els exemplars són joves.
Hàbitat
Apareix a la tardor en tot tipus d’hàbitats, sobretot pins i carrasques.
Freqüent.
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Agrocybe cylindracea (DC.) Gillet

Sinònims: Agrocybe aegerita (V. Brig.) Singer
Nom vulgar: Bolet de xop. Pollancró.
Descripció
Capell de 4 a 15 cm, inicialment convex, després pla convex. Cutícula un
poc arrugada, que es quartera amb facilitat, de color marró al principi, que va
tornant-se blanc des de la vora. Làmines adherents i decurrents per una dent,
comprimides, que passen de blanquinós a bru obscur. Peu de fins a 15 x 2,5
cm, cilíndric, fibrós, atenuat cap a la base. Anell membranós, ampli i persistent. Carn compacta, dura, blanquinosa, d’olor i sabor particulars agradables.
Comestibilitat
Comestible molt apreciat a les nostres terres. A l’hora de cuinar-lo recomanem
rebutjar el peu, ja que és de consistència fibrosa.
Hàbitat
Fructifica en grans grups, de manera fasciculada, durant gran part de
l’any sobre la fusta en descomposició
de troncs de diversos planifolis, com
xops, moreres, figueres, oms, salzes,
etc. Molt freqüent.
Observacions
El seu hàbitat lignícola, l’anell membranós i el seu aroma, fa que s’identifique fàcilment.
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Agrocybe dura (Bolton) Singer

Sinònims: .
Descripció
Comestibilitat
Hàbitat

Sinònims: Agrocybe molesta (Lasch) Singer
Descripció
Capell de 3 a 10 cm, primer hemisfèric, després pla convex, amb el marge
apendiculat i restes del vel parcial. Cutícula llisa, viscosa als exemplars joves, blanquinosa, que va passant a ocre i es quartera fàcilment en assecar-se.
Làmines adnates, comprimides, primer beix, marró tabac quan maduren les
espores. Peu de fins a 8 x 1,5 cm, cilíndric, fibrós, amb una zona anular poc
evident, que es queda en forma de restes a la vora del capell. Carn dura, blanca, d’olor agradable, no farinós, com de cacau i sabor suau.
Comestibilitat
Sense valor culinari.
Hàbitat
Apareix des de la primavera en
parcs, jardins o llocs herbosos. Poc
freqüent, encara que pot ser localment abundant en algunes glorietes
de la platja de Gandia.
Observacions
Macroscòpicament semblant a
Agrocybe praecox, amb el capell sense
quarterar a l’assecar-se.
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Amanita citrina var. citrina (Pers.) Pers.

Nom vulgar: Reig bord groc.
Descripció
Capell de 4 a 10 cm, primer hemisfèric, després convex, i per últim estés.
Cutícula llisa, separable, de color groc citrina, sovint coberta per plaques irregulars procedents del vel, de color blanquinós. Làmines lliures, comprimides
i blanques. Peu de fins a 15 x 1,8 cm, cilíndric, blanquinós o lleugerament
groguenc. Anell membranós, ample, persistent, estriat, de color groguenc, i
volva membranosa circumcisa, blanca. Carn blanquinosa, d’olor i sabor poc
agradables a creïlla crua o rave.
Comestibilitat
Sense valor culinari o un poc tòxica. Conté bufotenina, substància que accelera l’activitat cardíaca i actua com a vasoconstrictora.
Hàbitat
Apareix a la la tardor, fructificant en
grans grups en boscos de caducifolis
o de pins, sobre sòl descarbonatat.
Freqüent.
Observacions
Possible confusió amb Amanita phalloides, de la qual es diferencia fàcilment per tenir la volva circumcisa i
una olor intensa de creïlla crua. Ací
està la importància d’extraure el bolet sencer sense tallar-lo, per confirmar la presència de volva.
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Amanita crocea var. subnudipes Romagn.

Descripció
Capell de 4 a 12 cm, primer campanulat, després convex i finalment estés,
de vegades umbonat, amb el marge molt estriat. Cutícula separable, llisa, viscosa, de color ocre ataronjat a groc ataronjat, rarament amb restes de volva.
Làmines lliures, comprimides, desiguals, de blanques a crema. Peu de fins a
15 x 2 cm, atenuat a l’àpex, un poc pruïnós, blanquinós. Volva membranosa,
consistent, envolvent, blanca a l’exterior i groguenca a l’interior. Carn prima,
blanca, ataronjada davall la cutícula, d’olor i sabor indiferents.
Comestibilitat
Comestible mediocre prèvia cocció.
Hàbitat
Apareix a la tardor, generalment sobre sòls descalcificats sota diverses
frondoses (carrasques i sureres). Poc
freqüent.
Observacions
L’espècie tipus es diferencia de la
varietat subnudipes per tenir el peu
recobert per flocs ataronjats en zigzag. Totes les espècies del subgènere
Amanitopsis es caracteritzen per no tenir anell i el marge del capell estriat. Són
comestibles prèvia cocció ja que contenen hemolisines termolàbils (vegeu síndrome hemolítica en l’apartat de toxicitat).
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Amanita franchetii (Boud.) Fayod

Sinònims: Amanita aspera var. franchetii Boud.
Descripció
Capell de 4 a 8 cm, primer hemisfèric, després convex, i finalment aplanat.
Cutícula separable, de coloració variable: bruna als exemplars més joves, groguenca als adults, coberta per petites plaques de color groguenc. Làmines
lliures, comprimides i blanques, amb l’aresta finament flocosa. Peu de fins a 8
x 2 cm, cilíndric, eixamplat cap a la base, bulbós, blanquinós o cremós. Anell
membranós, penjant, estriat, blanc amb el marge groc i volva flocosa, quasi inexistent, formada per escates grogues dispostes concèntricament. Carn blanca,
groga davall la cutícula, d’olor i sabor insignificants.
Comestibilitat
Sense valor culinari.
Hàbitat
Apareix a la tardor, sota planifolis,
sobre sòl descarbonatat. Molt rara i
localitzada a la nostra comarca.
Observacions
Semblant a Amanita rubescens (tòxica en cru), que es diferencia perquè
la carn enrogeix al tall i per no tenir
tonalitats groguenques.

63

BOLETS DE LA SAFOR.indd 63

29/1/10 10:09:47

Amanita gioiosa S. Curreli

Descripció
Capell de 6 a 13 cm, primer hemisfèric, després convex i finalment estés.
Cutícula separable pràcticament fins al centre, llisa, brillant, viscosa en temps
humit, de color ocre groguenc, que es pot decolorar fins a un to groc blanquinós o grisenc, coberta per petits flotons cremosos de color blanc procedents
del vel universal. Làmines lliures, comprimides i blanques o crema pàl·lid, un
poc serrades. Peu de fins a 11 x 3 cm, cilíndric acabat en un bulb radicant napiforme, un poc pruïnós a la part de dalt, amb un anell molt fràgil, fugaç, poc
evident, sovint adherit a la base del peu. Volva fràgil, que queda adherida al
bulb. Carn ferma, espessa, blanca, d’olor insignificant i sense sabor apreciable
o un poc astringent.
Comestibilitat
Sense valor culinari.
Hàbitat
Apareix a la la tardor en boscos mixtos de sureres (Quercus suber), amb
presència de pi marítim (Pinus pinaster) i brucs (Erica arborea), sobre
sòl descarbonatat. Molt rara.
Observacions
Inicialment vam determinar aquesta espècie com a Amanita junquillea f. amici, molt semblant macroscòpicament, que es diferencia d’A. gioiosa per no
tenir fíbules i per fructificar sota pins. Aquesta recol·lecta representa la primera
cita per al País Valencià.
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Amanita ovoidea (Bull.) Link

Nom vulgar: Farinera.
Descripció
Capell de 10 a 30 cm, primer ovoide, després convex. Cutícula blanca, separable, llisa, amb el marge ornamentat amb una abundant cortina blanca,
farinosa i granulosa. Làmines lliures, comprimides, de color blanc, crema amb
l’edat, amb l’aresta flocosa. Peu de fins a 20 x 5 cm, robust, cilíndric, de color
blanc, amb la superfície coberta per grànuls blancs. Anell fràgil, farinós, que es
trenca al mínim contacte, i volva membranosa, sacciforme, de color blanquinós a ocraci. Carn blanca, consistent, d’olor i sabor poc apreciables.
Comestibilitat
Comestible de poca qualitat, a rebutjar per la semblança amb Amanita proxima.
Hàbitat
Apareix a la tardor, fructificant en
grans grups en boscos de caducifolis i pins, sobre sòl calcari. Molt
freqüent.
Observacions
Molt semblant macroscòpicament
a Amanita proxima (tòxica), que creix al mateix hàbitat, i que es diferencia
d’Amanita ovoidea per tenir un anell persistent i membranós, amb la volva de
color ocre ataronjat.
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Amanita pantherina (DC.) Krombh.

Nom vulgar: Pixacà.
Descripció
Capell de 4 a 12 cm, primer subhemisfèric, després convex, i finalment aplanat, amb el marge estriat als exemplars adults. Cutícula separable, de color
bru, coberta per escates de color blanc. Làmines lliures, comprimides, desiguals, blanques. Peu de fins a 14 x 2 cm, cilíndric, blanc, amb bulb marginat
i una o dos zones anulars helicoïdals a la base. Anell membranós, blanc, lleugerament estriat i volva adherida al bulb de color blanc. Carn blanca, d’olor
dèbil i sabor dolç.
Comestibilitat
Espècie molt tòxica, que pot produir fins i tot la mort.
Hàbitat
Apareix a la tardor en boscos caducifolis, en sòl descarbonatat. Poc
freqüent.
Observacions
Podria confondre’s amb Amanita
rubescens, amb la base del peu amb
tonalitats rogenques, i Amanita spissa, amb la vora del capell no estriada
i olor a rave.
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Amanita phalloides (Vaill. ex Fr.) Link

Nom vulgar: Farinera borda.
Descripció
Capell de 4 a 13 cm, primer hemisfèric, després convex, i finalment estés. Cutícula brillant en sec, viscosa en temps humit, de color verd oliva i recoberta
per fibril·les radials. Làmines lliures, comprimides, desiguals, blanques. Peu
de fins a 19 x 2,5 cm, cilíndric, blanc. Anell membranós, blanc, lleugerament
estriat, i volva membranosa, persistent, sacciforme de color blanc. Carn blanca, groga davall la cutícula, d’olor agradable de jove, desagradable amb l’edat,
i sabor dolç.
Comestibilitat
Verinosa mortal.
Hàbitat
Apareix a la tardor en boscos de carrasques i sureres, més rarament sota
pins. Freqüent i localment pot ser
molt abundant.
Observacions
Potser siga el bolet que més intoxicacions de caràcter mortal haja causat.
Per reconéixer-la amb seguretat, cal extraure el bolet sencer per confirmar la
presència d’una volva membranosa. Cal no confondre’l amb Russula virescens,
de color verd també, amb el capell craquelat, i sense volva ni anell.
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Amanita proxima Dumée

Descripció
Capell de 7 a 15 cm, primer hemisfèric, després convex, i finalment estés.
Cutícula llisa, brillant, blanca, amb alguna resta groguenca del vel general.
Làmines lliures, comprimides, desiguals, de color cremós. Peu de fins a 20 x
4 cm, cilíndric, ple, esvelt, recobert per una flotositat blanquinosa, amb anell
membranós, fràgil, poc persistent i blanc, i volva membranosa, persistent de
color ocre ataronjat. Carn grossa, blanca, d’olor i sabor poc agradables.
Comestibilitat
És una espècie nefrotòxica.
Hàbitat
Apareix a la tardor en boscos calcaris de Pinus halepensis i Quercus ilex subsp.
ballota (pins i carrasques). Freqüent.
Observacions
Amanita proxima ha ocasionat nombroses intoxicacions tant a França
com a Itàlia. A Sardenya es coneix
la mort de dos pacients a causa del
consum d’Amanita proxima.
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Armillaria mellea (Vahl) P. Kumm.

Nom vulgar: Camasec de soca. Alzinoi.
Descripció
Capell de fins a 12 cm, convex, amb el marge ondulat i un poc estriat als
exemplars adults. Cutícula separable de color groc mel a bru obscur, amb un
disc central més fosc. Làmines mitjanament comprimides, adherents i decurrents per una dent, amb l’aresta un poc dentada. Peu de fins a 20 cm, molt
fibrós, amb un anell membranós, persistent, estriat per dalt, blanc, de vegades
amb la vorera groguenca. Carn blanca, de sabor dolç, amarg i irritant més
tard. Olor poc agradable.
Comestibilitat
Comestible mediocre prèvia cocció. Cal rebutjar els peus per ser molt fibrosos.
Hàbitat
Apareix a la tardor, de forma fasciculada, formant grans grups que
parasiten diverses espècies d’arbres,
encara que és més freqüent trobarlo sobre carrasques. Freqüent.
Observacions
Aquesta espècie ha produït diverses
intoxicacions gastrointestinals de
caràcter lleu. Per tant en desaconsellem el consum i, si es fa, sempre és millor consumir els capells d’exemplars
joves i en poca quantitat.
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Astraeus hygrometricus (Pers.) Morgan

Nom vulgar: Estreleta.
Descripció
Carpòfor de fins a 4 cm de diàmetre, al principi globós, quan es desenvolupa ho fa en forma d’estrela. Exoperidi dur, cartiaginós, higroscòpic, torna a
tancar-se en temps sec, blanc en la cara externa, fosc a la interna, en forma
d’estrela amb 6-15 braços. Endoperidi globós, fibrós, sèssil, de fins a 1’5 cm,
blanc al principi, després grisenc, amb el porus apical xicotet i irregular, que
deixa escapar la massa esporal. Gleva blanca al principi, color marró fosc al
madurar les espores.
Comestibilitat
Sense interés culinari.
Hàbitat
El podem trobar durant quasi tot
l’any, sobre sòls sorrencs al descobert (xeròfil). Freqüent.
Observacions
Es pot confondre amb algunes espècies del gènere Geastrum, però la
seua condició d’higromètric fa que
no es preste a confusions.
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Aureoboletus gentilis (Quél.) Pouzar

Descripció
Capell de 2 a 7 cm, al principi hemisfèric i després pla convex. Cutícula llisa,
de color rosa pàl·lid, rosa carmí cap al marge, coberta per fines fibril·les radials
més obscures. Tubs curts, de fins a 5 mm, de color or. Peu esvelt, prim, llis i
un poc viscós, de color groc viu, amb taques rosades cap a la base. Carn ferma,
després tova, blanca, rosa viu davall la cutícula, amb olor dèbil i sabor un poc
acidulat.
Comestibilitat
No comestible.
Hàbitat
Apareix sota carrasques i sureres a principi de la tardor, preferentment sobre sòl descarbonatat. Freqüent a la
nostra comarca, però més estrany en
altres llocs de la Península.
Observacions
Es caracteritza pel xicotet capell de
color rosa, que contrasta amb els
porus de color groc viu. Es podria
confondre amb Xerocomus dryophilus, de major grandària, i que creix
sota pins.
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Bolbitius titubans (Bull.) Fr.

Sinònims: Bolbitius vitellinus (Pers.) Fr.
Descripció
Capell d’1 a 5 cm, primer hemisfèric, després cònic campanulat, i per últim
pla convex, amb la vora molt estriada als exemplars adults. Cutícula higròfana, viscosa, de color groc viu. Làmines adnates, estretes, de color groguenc,
brunes quan maduren les espores. Peu de fins a 10 x 0,7 cm, buit, fràgil,
cilíndric, de color groguenc cobert per una pruïna blanquinosa. Carn minsa,
fràgil, blanquinosa, d’olor i sabor poc destacables.
Comestibilitat
Sense valor culinari.
Hàbitat
Apareix durant gran part de l’any,
en llocs amb elevada riquesa en matèria orgànica, com jardins adobats,
zones amb restes vegetals, o voreres
de camins. Freqüent, sobretot als
herbassars nitròfils de la marjal.
Observacions
Es reconeix molt bé a causa de la
petita grandària i el cridanenc color
groc. Es podria confondre amb Conocybe apala, que creix al mateix hàbitat,
però és de color blanc.
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Boletopsis leucomelaena (Pers.) Fayod

Nom vulgar: Mariner.
Descripció
Capell de 6 a 15 cm, primer hemisfèric, després convex, amb el marge ondulat, incurvat i lobulat. Cutícula llisa, amb fibril·les innates, de color gris o gris
negrosa. Tubs curts, de fins a 3 mm, no separables, decurrents i molt densos,
blancs o grisencs. Porus fins, de fins 1 mm, arredonits angulosos, del mateix
color que els tubs. Peu de fins a 8 x 3 cm, gruixut, cilíndric, llis o un poc escatós, concolor amb el capell. Carn gruixuda, blanca, que al tall vira al rosa lilà,
d’olor suau i sabor un poc amarg.
Comestibilitat
No comestible a causa de la seua duresa i amargor.
Hàbitat
Apareix a finals de la tardor en boscos de pi blanc (Pinus halepensis),
sobre sòl calcari. Freqüent.
Observacions
Quan els exemplars són joves, poden arribar a tenir bon sabor. Així
i tot, pensem que no val la pena
recol·lectar-los.
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Boletus aereus Bull.

Nom vulgar: Trompellot. Sureny fosc.
Descripció
Capell de 10 a 25 cm, primer hemisfèric, després convex i finalment pla convex. Cutícula seca, de color negre que passa a marró obscur amb l’edat, amb
la superfície vellutada i coberta per una pruïna blanquinosa quan els exemplars
són joves. Tubs de 10 a 20 mm, de color blanc, que es tornen groc verdosos
amb l’edat. Peu de fins a 12 x 8 cm, obés, claviforme, amb un retícul de color
blanc que aplega fins a la meitat del peu. Carn ferma, tova als exemplars madurs, de color blanc, d’olor i sabor suau i agradable, com d’avellana.
Comestibilitat
Comestible excel·lent, possiblement el bolet comestible més exquisit que apareix a les nostres muntanyes.
Hàbitat
Apareix a l’estiu i a la tardor sota
Quercus ilex subsp. ballota (carrasques), Quercus faginea (roure valencià) i Quercus suber (surera), sobre
sòls descarbonatats. Poc freqüent.
Observacions
Espècie que no representa cap problema a l’hora de la identificació.
Com altres espècies semblants de la secció Edules, té la carn de color blanc
immutable, fet que la diferencia d’altres espècies tòxiques del gènere que blavegen al tacte o en contacte amb l’aire (veure Boletus satanas).
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Boletus fechtneri Velen.

Descripció
Capell de 6 a 15 cm, primer hemisfèric o globós, després convex i per últim
pla convex. Cutícula un poc pruïnosa al principi, després llisa, de tonalitats
blanquinoses. Tubs de 6 a 15 mm de longitut, groguencs, que viren al blau en
contacte amb l’aire. Peu obés al principi, després més esvelt, claviforme i un
poc radicant, de color groc, adornat amb una banda de color rosat en la meitat
inferior. Carn ferma, més tova amb l’edat, de color groc clar, blau en contacte
amb l’aire, més intensament prop dels tubs, d’olor afruitat i sabor suau.
Comestibilitat
Bon comestible quan és jove.
Hàbitat
Apareix a la tardor sota carrasques
(Quercus ilex subsp. ballota), amb
preferència pel sòl calcari. Poc freqüent i localitzat.
Observacions
Inicialment vam determinar aquest
Boletus com a Boletus pseudoregius,
amb el qual es pot confondre fàcilment. No obstant, es diferencia ja
que B. pseudoregius presenta una coloració del capell amb tonalitats rosades, a
més d’una menor grandària esporal.
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Boletus impolitus Fr.

Sinònims: Xerocomus impolitus (Fr.) Quél.
Nom vulgar: Trompellot deslluït.
Descripció
Capell de 5 a 15 cm, primer hemisfèric, després convex i finalment aplanat.
Cutícula difícil de separar, de color gris a groguenca, amb tonalitats més o
menys verdoses. Tubs prims, separables de la carn, de color groc. Porus concolors amb els tubs, que es blavegen lleument al tacte. Peu robust, primer obés
i després més allargat, no reticulat, de color groc pàl·lid, amb taques de color
marró a la base. Carn ferma, de color blanc o groguenc, immutable. Olor
afruitat al capell, a iode en la base del peu, i sabor dolç o una mica acidulat.
Comestibilitat
Comestible prou bo si se li lleva el peu.
Hàbitat
Fructifica a la tardor sota carrasques
i sureres, tant en sòl calcari com descarbonatat. Freqüent.
Observacions
Es pot confondre amb Boletus appendiculatus, que té el peu reticulat i
no fa olor a iode.
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Boletus lupinus Fr.

Descripció
Capell de 6 a 20 cm, primer hemisfèric, després pla convex. Cutícula un poc
pubescent a la joventut, de color rosa roig des del marge, que a poc a poc va
envaint tot el capell. Tubs llargs, de 5 a 15 mm de color groc, que es taquen
de blau en contacte amb l’aire. Porus xicotets, primer grocs, després taronja o
roig. Peu de fins a 12 x 5 cm, generalment curt i robust, de color groguenc,
amb taques rogenques a la meitat inferior del peu que es taca de blau a la pressió. Carn espessa, un poc tova al capell, que es torna blau verdosa amb l’aire,
d’olor inapreciable o desagradable i sabor poc apreciable.
Comestibilitat
Sospitosa de toxicitat.
Hàbitat
Espècie xeròfila, creix formant grups
a principis de la tardor en boscos de
carrasques, preferentment en sòls
bàsics. Poc freqüent.
Observacions
A causa de la coloració tan particular que presenta, difícilment es podria confondre amb altres espècies.
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Boletus luridus Schaeff.

Nom vulgar: Mataparent de peu reticulat.
Descripció
Capell de 6 a 18 cm, primer hemisfèric, després convex i finalment pla convex.
Cutícula seca, molt vellutada, de coloració molt variable, groc olivaci, amb tonalitats taronges, taronja rogenc, marró, bru olivaci o inclús bru obscur, que
es taca de blau a la pressió. Tubs de 9 a 15 mm, separables, groc o groc olivaci
als exemplars adults. Porus estrets i arredonits de color taronja, que blavegen
intensament amb la pressió. Peu de fins a 15 x 6 cm, robust, unes vegades
obés i bulbós, d’altres esvelt i claviforme, aprimat en la part superior, i amb la
base un poc radicant, cobert per un llarg reticle que ocupa casi 2/3 parts de la
superfície, de color roig. Carn espessa, dura, tova amb l’edat, groga (roja davall
els tubs), que es torna blava amb l’aire, d’olor i sabor fúngics agradables.
Comestibilitat
Comestible mediocre prèvia cocció.
Hàbitat
Apareix a finals d’estiu i principis de
la tardor sota carrasques, sobre sòl
calcari preferentment. Freqüent.
Observacions
Espècie molt variable morfològicament, que es pot reconéixer fàcilment pel reticle característic.
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Boletus radicans Pers.

Sinònims: Boletus albidus Roques.
Descripció
Capell de 8 a 20 cm, primer globós, després convex i finalment pla convex o
estés. Cutícula seca, un poc tomentosa, de color blanquinós o grisenc. Tubs
llargs, de 5 a 10 cm, primer grocs i després verdosos, que blavegen amb la pressió. Peu de fins a 14 x 5 cm, robust, radicant, groc en la part alta i més obscur,
ocraci brut cap a la base, sense presència de reticle. Carn ferma, prou espessa,
blanc groguenca, que blaveja lleugerament amb el contacte amb l’aire, d’olor
poc agradable i sabor amarg.
Comestibilitat
No comestible a causa de l’amargor.
Hàbitat
Apareix a finals d’estiu i principis
de la tardor sota diverses espècies de
Quercus (carrasques, sureres o roure valencià) sobre sòl descalficicat.
Rara.
Observacions
Aquesta espècie es reconeix fàcilment per la cutícula blanquinosa,
la carn que vira al blau en contacte
amb l’aire i pel sabor amarg.
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Boletus satanas Lenz

Nom vulgar: Matagent.
Descripció
Capell de 10 a 30 cm, subglobós, hemisfèric, després convex o pla convex.
Cutícula vellutada, de color blanc, blanc brut, amb taques de color groguenc
o verdós. Tubs llargs, de 10 a 25 mm, fins, de color groc, que blavegen amb
l’aire. Porus molt xicotets de color roig o ataronjat, que es taquen de blau
amb la pressió. Peu de fins a 14 x 12 cm, obés, subesfèric, radicant, de color
groc viu a la part alta, roig viu al centre, que s’aclareix cap a la base, tacant-se
de blau a la pressió. Reticle sols present a la part alta. Carn espessa, ferma, de
color blanc, que blaveja de forma irregular en contacte amb l’aire, d’olor molt
desagradable sobretot als exemplars adults i sabor dolç.
Comestibilitat
Tòxica.
Hàbitat
Apareix a finals de l’estiu o principis
de la tardor sota Quercus ilex subsp.
ballota (carrasques) o Quercus faginea (roure valencià), sobre sòls bàsics. Poc freqüent.
Observacions
A pesar del seu nom, B.satanas origina intoxicacions de caràcter gastrointestinal, no és mortal.
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Cantharellus subpruinosus Eyssart. & Buyck

Nom vulgar: Rossinyol.
Descripció
Capell de 4 a 12 cm, convex, després pla, i finalment deprimit, amb el marge
incurvat i sinuós. Cutícula separable, llisa, de color groc i recobert per una
pruïna blanquinosa. Himeni format per plecs grossos, decurrents, anastomosats, de color groc. Peu de fins a 7 x 2 cm, aprimat cap a la base, concolor amb
el capell. Carn ferma, fibrosa, blanquinosa, groguenca a les parts exteriors,
d’olor afruitada molt agradable de bresquilla, i sabor dolç.
Comestibilitat
Comestible excel·lent. Pot ser un acompanyant perfecte de carns o peixos, o
inclús es pot confitar i utilitzar de postres. Té la particularitat de no corca-se i
es pot assecar amb facilitat.
Hàbitat
Apareix a la tardor sota carrasques
i sureres sobre sòls descarbonatats.
Poc freqüent.
Observacions
Podria confondre’s amb Hygrophoropsis aurantiaca, de color més ataronjat i amb verdaderes làmines, i
amb Omphalotus olearius (tòxic),
que creix sobre fusta.

81

BOLETS DE LA SAFOR.indd 81

29/1/10 10:10:04

Chroogomphus fulmineus (R. Heim) Courtec

Nom vulgar: Cama de perdiu.
Descripció
Capell de 4 a 8 cm, primer convex, després estés i aplanat amb un umbó agut
i sovint amb el marge incurvat amb restes del vel, que queden més visibles als
exemplars joves. Cutícula llisa, viscosa en temps humit, de color roig ataronjat o roig ferruginós. Làmines decurrents, espaiadades, desiguals, concolores
amb el capell, després brunes i finalment bru negroses. Peu de fins a 8 x 1,5
cm, cilíndric o lleugerament atenuat a la base, viscós en temps humit, fibril·
lós, concolor amb el capell, amb una zona pseudoanular ben marcada en la
inserció amb el capell, de color més groguenca. Carn compacta, de color groc
ataronjat, d’olor no apreciable i sabor lleugerament dolç.
Comestibilitat
Comestible de poc interés.
Hàbitat
Apareix a la tardor generalment en
boscos mixtos de pi marítim (Pinus pinaster) amb sureres (Quercus
suber), sobre sòl descarbonatat. Poc
freqüent.
Observacions
Espècie típicament mediterrània, es
distingeix de C. rutilus pels seus colors més vius.
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Chroogomphus rutilus (Schaeff.) O.K. Mill

Sinònims: Gomphidius viscidus (L.) Fr.
Nom vulgar: Cama de perdiu.
Descripció
Capell de 4 a 12 cm, cònic campanulat, després convex i finalment estés i
umbonat, amb el marge incurvat. Cutícula separable, llisa, viscosa, de color
marró o roig vinós. Làmines decurrents, espaiades, grosses, bifurcades, de color marró, púrpura o inclús negre als exemplars adults. Peu de fins a 10 x 2 cm,
cilíndric, atenuat a la base, viscós, fibrós, concolor amb el capell o un poc més
clar, amb la base groguenca. Carn grossa, compacta, de color groc ataronjat,
d’olor i sabor poc apreciables.
Comestibilitat
Comestible de poc interés.
Hàbitat
Apareix a la tardor en boscos de
pins. Freqüent.
Observacions
Possible confusió amb Chroogomphus fulmineus, de coloracions més
rogenques i que té preferència pels
sòls descarbonatats.
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Clathrus ruber P. Micheli ex Pers

Nom vulgar: Gita de bruixa. Reixat. Cresta de gall.
Descripció
Carpòfor de jove (fase d’ou), de globós a piriforme, de 4 a 8 cm, de color
blanc, amb cordons miceliars a la base. Quan es desenvolupa, forma una malla
de 12 x 9 cm, de color roig coral viu, amb malles poligonals. Peridi gelatinós,
blanc cremós, que roman a mode de pseudovolva després d’obrir-se. Gleva
deliqüescent, mucilaginosa, de color verd obscur, que es situa a l’interior dels
tabics, d’olor fètid.
Comestibilitat
En fase d’ou es considera comestible, però ni el seu aspecte ni olor conviden
al consum.
Hàbitat
Apareix a la tardor en boscos de pins
i zones de matollar, on és fàcil localitzar-lo a causa de l’olor que desprén. Freqüent.
Observacions
Aquest gasteromicet utilitza les mosques com a mitjà de dispersió de les
espores, les quals són atretes per la
forta olor de la gleva.
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Clavulina cinerea (Bull.) J. Schröt

Descripció
Carpòfor de 4 a 9 cm, ramificat dicotòmicament partint d’una base comuna,
d’aspecte coral·loide, amb ramificacions de fins a 1 cm, arredonides o lleugerament aplanades, amb l’àpex acabat en punta, de color blanc grisenc amb
coloracions violàcies, amb la superfície llisa o finament rugosa. Carn tova, de
color grisós, d’olor i sabor poc apreciables.
Comestibilitat
Sense interés culinari.
Hàbitat
Fructifica a la tardor en tot tipus
de boscos, tant de coníferes com de
planifolis. Nosaltres el trobem també habitualment en voreres de camí
de zones de matoll mediterrani. Freqüent.
Observacions
Difícil de separar d’altres espècies
del gènere com Clavulina cristata
que han estat parasitades per Helminthosphaeria clavarianum, fet que li dóna el mateix aspecte amb coloracions
grisenques.
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Clitocybe odora (Bull.) P. Kumm

Nom comú: Anisat.
Descripció
Capell de 3 a 8 cm, primer convex, després estés i aplanat. Cutícula llisa, no
higròfana, de color verd blavós o gris verdós, amb tendència a la decoloració.
Làmines poc decurrents, comprimides, desiguals, blanquinoses o verd clar.
Peu de fins a 6 x 1 cm, cilíndric, fibril·lós, blanquinós o verdós, però més clar
que el capell. Carn prima, ferma, blanquinosa, de sabor dolç anisat i olor forta
d’anís.
Comestibilitat
Sense valor culinari.
Hàbitat
Fructifica a la tardor en tot tipus
de boscos, generalment en grups
de nombrosos exemplars. Molt freqüent.
Observacions
Inconfusible pel capell amb tonalitats verd blavoses, i la particular
olor d’anís.
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Conocybe apala (Fr.) Arnolds

Sinònims: Conocybe lactea (J.E. Lange) Métrod.
Descripció
Capell d’1 a 4 cm, primer cònic fusiforme, després cònic campanulat, amb la
vora estriada en temps humit. Cutícula llisa, mat, de color crema blanquinós.
Làmines adnates, comprimides, blanc pàl·lid al principi, després brunes. Peu
de fins a 10 x 0,5 cm, cilíndric, fràgil, lleugerament atenuat cap a dalt, un poc
bulbós, de color blanquinós. Carn prima, fràgil, blanquinosa, d’olor a herba i
sabor suau o lleugerament amarg.
Comestibilitat
Sense valor culinari.
Hàbitat
Apareix durant quasi tot l’any, més
freqüent a l’estiu, a parcs i jardins,
sobretot al passeig marítim de Gandia. Molt freqüent.
Observacions
Es reconeix amb facilitat a causa del
color blanc, i la forma que recorda a
un dit de guant.
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Coprinellus micaceus (Bull.) Vilgalys, Hopple & Jacq. Johnson

Sinònims: Coprinus micaceus (Bull.) Fr.
Descripció
Capell de 2 a 4 cm, d’ovoide a cònic campanulat, amb el marge molt estriat
a la maduresa i lentament deliqüescent. Cutícula marró o groguenca, coberta
a la joventut per grànuls cristal·lins, procedents del vel universal. Làmines
adnates, primer blanques, després marró púrpura i finalment negres i deliqüescents. Peu de fins a 10 x 0’5 cm, cilíndric, blanquinós, lleugerament sedós i
finament llis, amb miceli blanquinós a la base. Carn molt prima d’olor i sabor
no apreciables.
Comestibilitat
Sense valor culinari.
Hàbitat
Apareix a la primavera i a la tardor,
fructificant de forma fasciculada i
en grans grups sobre troncs en descomposició de planifolis o fusta soterrada, especialment de Morus alba
(Morera). Freqüent.
Observacions
Possible confusió amb Coprinellus
domesticus, molt semblant macroscòpicament, però amb miceli de color ataronjat a la base del peu, i diferent morfologia esporal.
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Coprinopsis nivea (Pers.) Redhead, Vilgalys & Moncalvo

Sinònims: Coprinus niveus (Pers.) Fr.
Descripció
Capell de 1 a 4 cm d’amplària i d’1 a 3’5 d’altura, cilíndric, després cònic
campanulat i finalment estés. Cutícula de color blanc, recoberta per restes
flocoses i farinoses procedents del vel. Làmines lliures, o un poc adnates, comprimides, primer blanques, després grises, i finalment negres, deliqüescents.
Peu de fins a 10 x 0’5 cm, cilíndric, buit, fràgil, blanc amb restes de vel. Carn
insignificant, grisenca, d’olor i sabor poc significatius.
Comestibilitat
Sense valor culinari.
Hàbitat
Apareix a la la tardor fructificant sobre excrements de vaca i cavall. Poc
freqüent.
Observacions
Es distingeix fàcilment per la cutícula coberta per restes blanquinoses
de vel, i pel seu hàbitat copròfil.
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Coprinus comatus (O.F. Müll.) Pers.

Nom vulgar: Bolet de tinta. Pixacà barbut.
Descripció
Capell de 5 a 10 cm, de cilíndric ovoide a campanulat. Cutícula blanca, tomentosa i llanosa, amb escates fibril·loses bru groguenques. Làmines lliures,
molt comprimides, desiguals, primer blanques, després rosades, i per últim
negres i deliqüescents. Peu de fins a 15 x 1’5 cm, fibrós, bulbós a la base, blanc
i deliqüescent. Anell blanc, mòbil i persistent. Carn escassa, blanca, deliqüescent, d’olor i sabor agradables.
Comestibilitat
Comestible excel·lent quan és jove i les làmines continuen blanques.
Hàbitat
Fructifica a jardins i llocs herbosos
adobats, durant la primavera i la
tardor. Freqüent.
Observacions
Fàcilment identificable per la gran
grandària, i per la presència d’anell.
Cal no confondre’l amb Coprinopsis
atramentaria (tòxic), molt més xicotet i amb la cutícula grisenca i sense
anell.
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Cortinarius balteatocumatilis var. laetus (M.M. Moser) Quadr.

Descripció
Capell de 5 a 14 cm, primer hemisfèric, després convex, i al final estés i aplanat, amb el marge involut, i amplament umbonat. Cutícula no separable,
viscosa, brillant, amb fibril·les innates, de color violaci, amb la perifèria blava
violàcia. Làmines escotades, comprimides, grisenques amb to lilà suau, que
passen a ocre progressivament. Peu de fins a 12 x 5 cm, bulbós claviforme,
atenuat a la base, de color blau lilà. Cortina abundant, persistent, de color
blanc. Carn gruixuda, blanca, lleugerament lila a la part alta del peu, d’olor de
floridura i sabor indiferent.
Comestibilitat
Sense valor culinari.
Hàbitat
Apareix a la tardor sota sureres
(Quercus suber), en sòl descalcificat.
Rar.
Observacions
Macroscòpicament semblant a Cortinarius variecolor, menys robust i
d’olor terrosa més forta.
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Cortinarius bombycinus Mahiques & Burguete

Descripció
Capell d’1 a 3 cm, pla convex o parabòlic, amb un umbó ample i el marge
incurvat. Cutícula poc higròfana, sedosa i fibril·losa, de color bru castany
amb tonalitats vinoses, més tard bru pàl·lid amb tons groguencs, i el centre
més obscur, amb restes de vel blanquinós. Làmines escotades, distants, un poc
ventricoses, de color bru grisàcies amb tons lilàs en la joventut, que després
passen a canella. Peu de fins a 3 x 0’6 cm, cilíndric o lleugerament atenuat a
la base, sedós i blanquinós, amb tons lilàs; vel i cortina abundants i blanquinosos, sobretot a la part inferior. Carn bru pàl·lida, rogenca al peu, d’olor i
sabor indiferents.
Comestibilitat
No comestible.
Hàbitat
Apareix a la tardor sota estepes (Cistus), en sòl descarbonatat. Poc freqüent.
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Cortinarius bulliardii (Pers.) Fr.

Descripció
Capell de 4 a 10 cm, de convex a campanulat, després estés però no aplanat,
amb el marge incurvat. Cutícula separable, higròfana, sedosa de color marró
fosc a ocre ataronjat. Làmines escotades, espaiades, desiguals, de color marró
fosc, amb tonalitats ataronjades, i aresta serrada més clara. Peu de fins a 10 x
2 cm, amb la base bulbosa i radicant, brillant, amb cortina persistent, de color
blanquinós a bru, a la part alta, roig cinabri cap a la base. Carn prima, de color
marró grisenca clara, més obscura a la base del peu, d’olor suau d’avellana i
sabor dolç.
Comestibilitat
Sense interés culinari.
Hàbitat
Apareix a la tardor en boscos de carrasques, sobre sòl calcari, menys freqüent sobre sòl descarbonatat. Poc
freqüent.
Observacions
Es reconeix amb facilitat per la particular coloració roig cinabri que
presenta a la base del peu.
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Cortinarius caligatus Malençon

Descripció
Capell de 4 a 10 cm, primer hemisfèric, després convex, i finalment pla convex, amplament umbonat, amb el marge involut. Cutícula separable, viscosa
en temps humit, fibril·losa radialment, de color ocre, marró groguenc o grisenc. Làmines adnates, mitjanament comprimides, desiguals, de color violat
clar, després marrons, amb l’aresta un poc crenada. Peu de fins a 10 x 2,5 cm,
fusiforme, blanquinós, decorat per bandes anulars de color groguenc. Cortina
blanca, que queda adherida al peu. Carn gruixuda, de color blanquinós, d’olor
dèbil i sabor dolç.
Comestibilitat
Comestible poc apreciat.
Hàbitat
Apareix a la tardor en boscos de
carrasques, sobre sòl calcari, menys
freqüent sobre sòl descarbonatat.
Freqüent.
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Cortinarius petroselineus Chevassut & Rob. Henry

Descripció
Capell de 2 a 5 cm, cònic o convex campanulat. Cutícula higròfana, llisa,
amb fibril·les blanquinoses, de color marró rogenc fosc. Làmines sinuades,
ventricoses, separades, de coloració més pàl·lida que el capell, amb l’aresta
crenada i més clara. Peu de fins a 8 x 1 cm, atenuat cap a la base, blanquinós,
marró rogenc amb l’edat. Carn fràgil, marró rogenca, d’olor suau de julivert i
sabor indiferent.
Comestibilitat
No comestible.
Hàbitat
Apareix a la tardor en boscos de carrasques i sureres, en sòl descarbonatat. Poc freqüent.
Observacions
Aquesta espècie deu el nom a l’olor
de julivert que fa, sobretot, al trencar-lo. Com altres espècies del subgènere Hydrocybe, la seua determinació requereix d’un profund estudi
microscòpic.
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Cortinarius rigens (Pers.) Fr.

Sinònims: Cortinarius duracinus Fr.
Descripció
Capell de 4 a 8 cm, de campanulat a convex, amplament umbonat, amb el
marge incurvat, dur, quasi cartilaginós. Cutícula higròfana, seca, llisa, bru rogenca quan està humida, beix a l’assecar-se. Làmines escotades, amples, comprimides, desiguals, de color ocre pàl·lid, que es torna bru progressivament.
Peu de fins a 14 x 1,5 cm, fusiforme radicant, corbat a la part inferior, blanc,
fibril·lós. Cortina blanca, evanescent. Carn ferma, blanquinosa en sec, bruna
en humit, d’olor rafanoide dèbil i sabor dolç.
Comestibilitat
Sense interés culinari.
Hàbitat
Apareix a la tardor sota pins, sobre
sòls calcaris i descalcificats. Poc freqüent.
Observacions
Es caracteritza pel capell higròfan,
l’olor de la carn a rave, i el peu fortament fusiforme radicant.
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Cortinarius salor Fr.

Descripció
Capell de 3 a 8 cm, de campanulat a convex, després estés, amb el marge incurvat. Cutícula separable, molt viscosa, de color blau violaci, amb tonalitats
groguenques pel centre. Làmines escotades uncinades, poc comprimides, desiguals, de color gris blavoses, després bru ocràcies. Peu de fins a 15 x 2 cm, de
forma variable: cilíndric, engrossit cap a la base, en punta, etc, viscós, de color
blanc amb tons lilàs, amb restes de cortina en forma de zona anular. Carn
blanca, gris lilà a la part alta del peu, d’olor dèbil i sabor dolç.
Comestibilitat
Sense interés culinari.
Hàbitat
Apareix a la tardor en boscos de
carrasques i sureres, amb tendència
calcícola. Poc freqüent.
Observacions
Myxacium fàcilment d’identificable
a causa del color, i a la viscositat del
peu i capell.
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Cortinarius scaurotraganoides Rob. Henry

Descripció
Capell de 3 a 7 cm, hemisfèric o convex, amb el marge incurvat. Cutícula
de color crema, que va passant a bru, fibril·losa innata, coberta en la joventut
per una abundant capa tomentosa de color gris blanquinós. Làmines adnates,
fines, mitjanament separades, de color gris verdós o crema vinós, que passen a
grisenc amb tons verdosos. Peu de fins a 8,5 x 5 cm, bulbós en forma de ceba,
submarginat, de color blanquinós a bru, que va adquirint tonalitats verdoses
i acaba per safranar-se, amb la base clarament safranada. Cortina abundant i
blanquinosa. Carn compacta, gruixuda, de color crema vinós, d’olor especial
forta de farina rància i sabor indiferent.
Comestibilitat
Sense valor culinari.
Hàbitat
Apareix a la tardor sota sureres sobre
sòl descalcificat. Molt rara i localitzada.
Observacions
Aquesta espècie està inclosa al subgènere Dermocybe, secció Sericeocybe, molt rara i poc citada a la Península Ibèrica.
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Cortinarius scobinaceus Malençon & Bertault

Descripció
Capell de 0’5 a 3 cm, convex, agut o obtusament umbonat, amb la vora estriada per transparència. Cutícula higròfana, castany groguenc, amb tonalitats
rogenques i el centre més obscur. Làmines adnates, sinuades o subdecurrents,
espaiades, de color castany grisenques o castany rogenques. Peu de fins a 3,5
x 0,6 cm, cilíndric o lleugerament engrossit a la base, castany groguenc. Carn
marró, sobretot al centre del peu, d’olor i sabor no destacables.
Comestibilitat
Sense valor culinari.
Hàbitat
Apareix a la tardor sota diverses espècies d’estepes (Cistus salviifolius,
Cistus crispus), en sòl descarbonatat.
Freqüent.
Observacions
Espècie inclosa en el subgènere Telamonia, grup amb gran quantitat
d’espècies, cap de les quals no és
comestible.
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Cortinarius trivialis J.E. Lange

Descripció
Capell de 5 a 10 cm, primer acampanat, després cònic convex i finalment un
poc deprimit i amplament umbonat. Cutícula molt viscosa, separable, llisa,
de color bru ocràcia, amb tonalitats olivàcies i el centre més fosc. Làmines adnates, comprimides, desiguals, de color gris blavós. Peu de fins a 15 x 1,5 cm,
cilíndric o lleugerament atenuat a la base, glutinós, blanc a la part superior, i
bru a la resta, recobert de bandes helicoïdals. Carn blanca, bruna al peu, d’olor
poc apreciable i sabor dolç.
Comestibilitat
Sense valor culinari.
Hàbitat
Apareix a la tardor sota carrasques i
sureres. Freqüent.
Observacions
Espècie del subgènere Myxacium,
es reconeix amb facilitat per tenir
el capell i peu cobert per una densa
capa mucilaginosa, i per la decoració particular del peu. És un dels
pocs Cortinarius que es pot identificar sense massa problemes.
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Craterellus cinereus (Pers.) Donk

Nom vulgar: Trompeta cendrosa.
Descripció
Capell de 2 a 4 cm, infundibuliforme, amb el centre umbilicat i el marge
incurvat i ondulat. Cutícula fibril·losa radialment, un poc escamosa, de color
marró grisenc obscur. Himeni format per plecs irregulars, decurrents, ramificats, de color gris cendrós, després blanquinós per les espores. Peu de fins a
3 x 0,5 cm, aprimat cap a la base, buit, concolor amb el capell. Carn prima,
membranosa, de sabor dolç i olor afruitada molt agradable.
Comestibilitat
Bon comestible, de menor qualitat gastronòmica que Craterellus cornucopioides.
Hàbitat
Apareix a la tardor i principis de
l’hivern de forma fasciculada sota
sureres i carrasques, sobre sòl descalcificat. Molt rar.
Observacions
Es pot confondre amb Craterellus
cornucopioides, que presenta un himeni quasi llis sense uns plecs tan
marcats com C. cinereus. A causa de
la seua raresa a la comarca, recomanem no recol·lectar aquesta espècie.
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Craterellus cornucopioides (L.) Pers.

Nom vulgar: Trompeta.
Descripció
Capell de 3 a 5 cm, infundibuliforme, molt deprimit en forma de trompeta,
amb el marge incurvat i lobulat. Cutícula fibril·losa, negra, amb escates més
obscures. Himeni llis, o lleugerament arrugat longitudinalment, decurrent,
de color grisenc, blanquinós quan té lloc la maduració de les espores. Peu de
fins a 10 x 1,5 cm, aprimat cap a la base, buit, fibril·lós, de color negre. Carn
prima, fibrosa, negra, d’olor agradable afruitat i sabor dolç.
Comestibilitat
Comestible excel·lent. Se sol conéixer també com a trufa dels pobres, ja que
s’utilitza, una vegada dessecada, per aromatitzar molts plats, atés que l’aroma
s’incrementa amb la dessecació.
Hàbitat
Apareix a la tardor i principis de
l’hivern sota sureres i carrasques, en
terreny calcari segons la bibliografia, encara que a la nostra comarca
és més freqüent sobre sòls descarbonatats. Poc freqüent.
Observacions
El color i forma de l’himeni fa que
es reconega amb facilitat.
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Craterellus lutescens (Fr.) Fr.

Nom vulgar: Camagroc.
Descripció
Capell de 2 a 6 cm, generalment infundibuliforme, amb el marge incurvat,
ondulat. Cutícula fibril·losa, de color gris marró o marró ataronjat. Himeni
format per plecs molt poc marcats, decurrents, de color groc ataronjat viu. Peu
de fins a 10 x 1 cm, buit, de color groc ataronjat, amb la base blanca. Carn
prima, crema, d’olor afruitat molt agradable i sabor dolç.
Comestibilitat
Comestible excel·lent, molt bo si es cuina seguint la recepta de les angules, o
bé enfarinat i fregit amb oli. A causa de l’escassa carn que té, es pot assecar
fàcilment per utilitzar-lo més tard
com a condiment, ja que a l’assecarlo se n’incrementa l’aroma.
Hàbitat
Fructifica a finals de la tardor i
principis de l’hivern sota pi marítim, sobre sòls descarbonatats. Poc
freqüent, però molt abundant a les
zones on apareix.
Observacions
Les nombroses colònies d’aquest bolet arriben fins i tot a tapar el sòl, i a pesar
de la seua xicoteta grandària, se’n poden recol·lectar grans quantitats en uns
pocs metres quadrats.
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Craterellus melanoxeros (Desm.) Pérez-De-Greg.

Descripció
Capell de 5 a 9 cm, d’aplanat a deprimit, lleugerament infundibuliforme, amb
el marge ondulat. Cutícula llisa, lleugerament fibril·losa, de color groguenc, o
bru groguenc. Himeni format per plecs irregulars, anastomosats i poc decurrents, de color groc o ocre, de vegades amb tonalitats liles. Peu de fins a 6,5
x 1,5 cm, ple, subcilíndric o atenuat, corbat, de color groguenc. Carn ferma,
blanquinosa, que vira al gris o negrós, als pocs minuts de ser tallada. Olor
agradable i sabor dolç.
Comestibilitat
Comestible mediocre, d’inferior qualitat a Craterellus lutescens.
Hàbitat
Apareix a la tardor en boscos de
Quercus suber (sureres), en terreny
descalcificat. Rar, encara que localment abundant.
Observacions
Espècie pròxima a Cantharellus ianthinoxanthus, de la qual es diferencia
perquè la carn ennegreix.
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Crepidotus variabilis (Pers.) P. Kumm.

Descripció
Capell de 0’5 a 3 cm, en forma de conquilla o ventall, amb el marge incurvat
i irregular, unit directament al substrat, sèssil. Cutícula tomentosa, feltrada,
blanquinosa o cremosa. Làmines adnates, confluents en un punt central, blanquinoses al principi, bru salmonades amb l’edat. Carn prima, blanca, d’olor i
sabor no destacables.
Comestibilitat
Sense valor culinari.
Hàbitat
Apareix durant la tardor i l’hivern, també a principis de la primavera, sobre
branques i restes vegetals. Freqüent.
Observacions
El gènere Crepidotus es composa de
nombroses espècies, algunes de les
quals són molt semblants macroscòpicament. Crepidotus variabilis
potser siga una de les espècies més
freqüents en l’ambient mediterrani.
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Crinipellis scabella (Alb. & Schwein.) Murrill

Sinònims: Crinipellis stipitaria (Fr.) Pat.
Descripció
Capell d’1 a 2 cm, inicialment convex, després aplanat i un poc deprimit,
amb un petit umbó central, amb el marge un poc dentat. Cutícula coberta per
fibril·les radials, de color bru ferruginós o bru ataronjades, sobre fons blanc,
amb el centre més fosc. Làmines adnates, espaiades, desiguals, de color blanc.
Peu de fins a 5 x 0,2 cm, fibrós, tomentós, de color bru ferruginós, amb la
part superior més clara. Carn molt prima, insignificant, de color crema, d’olor
i sabor no destacables.
Comestibilitat
Sense valor culinari.
Hàbitat
Apareix a la tardor després de les
primeres pluges sobre restes vegetals, especialment tiges i arrels de
gramínies.
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Crinipellis subtomentosa (Peck) Singer

Sinònims: Crinipellis mauretanica Maire
Descripció
Capell de 1 a 3 cm, primer convex, després estés i amplament umbonat. Cutícula vellutada o lleugerament escatosa, de color marró clar a cremós, amb
l’umbó sempre més fosc. Làmines escotades, més o menys espaiades, desiguals,
de color blanc a crema. Peu de fins a 4 x 0,3 cm, cilíndric, un poc radicant,
blanquinós a l’àpex, quasi concolor amb el capell a la resta, amb la superfície
vellutada. Carn un poc tenaç, blanquinosa, d’olor i sabor poc apreciables.
Comestibilitat
Sense interés culinari.
Hàbitat
Apareix a la tardor a partir de les
primeres pluges sobre diverses restes
vegetals, especialment de gramínies,
en llocs herbosos, sobretot a les voreres dels camins. Poc freqüent.
Observacions
Semblant a Crinipellis tomentosa,
molt menys robusta i amb tonalitats
liles al capell, i C. scabella, amb peu
quasi filiforme.
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Cyathus olla (Batsch) Pers.

Nom vulgar: Niuets.
Descripció
Carpòfor de fins a 1 cm de diàmetre, al principi subglobós, quan es desenvolupa ho fa en forma de copa, de color gris intens. Peridi triestratificat, la cara
externa ocre marró o gris marró, amb una certa pilositat poc marcada, la cara
interna llisa, blanc grisenc. Epifragma membranós, blanc grisenc, desapareix
a la maduresa. Gleva constituïda per una sèrie de peridiols, de 2-3 mm de
diàmetre, de color gris, i units a la paret a través d’un filament.
Comestibilitat
No comestible.
Hàbitat
Creix sobre restes vegetals, generalment branques en descomposició. Els exemplars representats a la
fotografia creixien sobre les restes
d’una caixa de fruita degradada.
Freqüent.
Observacions
Es pot confondre amb altres espècies del gènere com Cyathus striatus,
intensament estriat radialment, Cyathus stercoreus, de costums copròfils, o
Crucibulum laeve, amb tonalitats groguenques.
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Entoloma incanum (Fr.) Hesler

Descripció
Capell de 1 a 4 cm, primer cònic o hemisfèric, després convex, i finalment
estés, de vegades amb el centre deprimit o umbilicat, amb el marge involut,
després incurvat o dret. Cutícula higròfana, estriada per transparència fins a
les tres quartes parts del capell, de color verd groguenc, verd olivaci o marró.
Làmines adnates, moderadament distants, de color blanc o verd pàl·lid als
exemplars joves, rosat quan maduren les espores. Peu de fins a 8 x 0,2 cm,
cilíndric, de color verd viu o groc verdós, amb la base blavosa i recoberta per
un toment blanquinós miceliar. Carn escassa, dèbil, concolora amb el capell,
d’olor fort d’orina de ratolí i sabor inapreciable o un poc desagradable.
Comestibilitat
Sense interés culinari.
Hàbitat
Apareix a la tardor en clarianes de
boscos i llocs herbosos, amb preferència pels sòls calcaris. Rara.
Observacions
Aquesta espècie és una de les poques
del subgènere Leptonia que es pot
reconéixer fàcilment sense haver de
fer un estudi microscòpic. Els seus
peculiars colors, i l’olor a orina de
ratolí de la carn, fa que es reconega sense cap problema.
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Entoloma xanthochroum (P.D. Orton) Noordel.

Descripció
Capell de 1 a 5 cm, cònic o hemisfèric, després convex, finalment amb el centre deprimit, i el marge involut, després dret. Cutícula dèbilment higròfana,
estriada per transparència fins a quasi la meitat del capell, de color groc ataronjat amb el centre més obscur, escatós i fibril·lós. Làmines adnates decurrents
per una dent, moderadament distants, amples, amb l’aresta finament crenada,
de coloracions groguenques amb tons rosats de les espores. Peu de fins a 7 x
0,5 cm, cilíndric, de color groc més pàl·lid que el capell, amb la base blanc
tomentosa. Carn fineta, dèbil, blanc groguenca, d’olor dèbil o lleugerament
afruitat i sabor un poc àcid o ranci.
Comestibilitat
Sense interés culinari.
Hàbitat
Fructifica a la tardor en boscos de
sureres, amb presència de falgueres
i brucs. Rar.
Observacions
Espècie molt rara i poc citada a la
resta de la Península, i que es diferencia d’Entoloma formosum per
tenir les làmines blanquinoses al
principi i no groguenques.
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Fomes fomentarius (L.) J.J. Kickx

Nom vulgar: Bolet d’esca.
Descripció
Carpòfor de fins a 30 cm d’amplària, per 10-25 d’espessor, sèssil, amplament
fixat al substrat. Superfície zonada, coberta per una corfa dura, de color gris
clar o marró pàl·lid. Tubs de fins a 6 mm, sovint dispostos en capes, amb una
densitat de 4-5 per mm, de color grisenc o marró pàl·lid, que es taquen al
tacte. Trama bru ferruginosa, fibrosa, amb presència de nuclis miceliats en les
zones de contacte amb el substrat. Olor agradable i sabor amarg.
Comestibilitat
Sense valor culinari.
Hàbitat
Apareix durant tot l’any de manera
paràsita o sapròfita sobre troncs vius
o morts de Populus (xops), que produeix una podridura blanquinosa.
Freqüent.
Observacions
Aquest bolet era utilitzat fa molts
segles per encendre foc.
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Fomitopsis pinicola (Sw.) P. Karst.

Sinònims: Ungulina marginata (Fr.) Pat.
Nom vulgar: Esca marginada.
Descripció
Carpòfor de fins a 40 cm de llar i 20 d’espessor, sèssil, fortament adherit
al substrat. Superfície llisa, glabra, coberta per una dura corfa, zonada a diferents nivells amb zones multicolors, de color groc, ataronjat, bru, amb la
vora blanquinosa. Tubs estratificats, de fins a 6 mm per capa anual. Porus
arredonits, fins a 3-4 per mm, de color crema pàl·lid, freqüentment amb gotes
d’exsudació. Trama de fins a 6 cm d’espessor, dura, llenyosa, de color ocre
groguenc, d’olor i sabor no destacables.
Comestibilitat
Sense valor culinari.
Hàbitat
Apareix durant tot l’any fructificant
sobre fusta morta, rarament viva,
de coníferes, especialment de pins,
produint una podridura bru rogenca.
Observacions
Possible confusió amb Fomes fomentarius. A l’acostar-se-li una flama es
crema i no es fon com Fomitopsis
pinicola.
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Galerina marginata (Batsch) Kühner

Sinònims: Galerina autumnalis (Peck) A.H. Sm. & Singer. Galerina unicolor
(Vahl) Singer.
Descripció
Capell de 2 a 5 cm, primer campanulat, després convex, i finalment estés,
amb el marge incurvat i estriat per transparència. Cutícula higròfana, llisa,
de color bru rogenc, ocre groguenc, amb la vora més clara. Làmines adnates i
decurrents per una dent, comprimides, desiguals, de color ocraci, amb l’aresta
blanquinosa. Peu de fins a 6 x 0,5 cm, cilíndric, de color bru, cobert per fibril·
les blanques. Anell membranós, prou persistent, de color blanc. Carn prima,
fràgil, de color ocre, d’olor i sabor farinós.
Comestibilitat
Galerina marginata és un bolet que
produeix intoxicacions que poden
arribar a ser mortals.
Hàbitat
Creix a la tardor de manera fasciculada sobre branques en descomposició de Pinus pinaster (pi marítim).
Poc freqüent.
Observacions
Es reconeix fàcilment per l’hàbitat lignícola i per l’anell membranós i persistent. Cal no confondre’l amb Kuehneromyces mutabilis, el qual no fa olor a
farina i té escates sota l’anell.
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Geastrum pectinatum Pers.

Noms vulgars: Estrelleta.
Descripció
Carpòfor de fins a 10 cm de diàmetre, al principi globós, quan es desenvolupa
ho fa en forma d’estrela. Exoperidi no higroscòpic, de color beix, constituit
per 5-10 braços. Endoperidi globós, estipitat, d’1 a 2,5 cm de diàmetre, cobert per una pruïna blanquinosa que quan desapareix deixa al descobert el
color grisenc de l’endoperidi. Apòfisi desenvolupada i solcada, igual que el
peristoma, que és cònic. Gleva de color marró que queda envoltada per l’endoperidi.
Comestibilitat
Sense interés culinari.
Hàbitat
Fructifica a la tardor i a l’hivern en
boscos mixtos, preferentment sobre
sòls descarbonatats. Freqüent.
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Geastrum triplex Jungh.

Nom vulgar: Estreleta trencadissa. Estreleta de tres capses.
Descripció
Carpòfor de fins a 15 cm de diàmetre, ovoide, que s’obri en forma d’estrela
de 5 a 7 braços incurvats, no higroscòpics. Exoperidi carnós i gros, dividit
en 5-7 braços recurvats cap a baix, de color bru la part exterior i bru rosada
la interior, amb el terç inferior esmicolat formant un collar per davall del cos
endoperidial. Endoperidi subglobós, de fins 4 cm, sèssil, membranós, amb la
superficie bru grisenca. Peristoma cònic, ben delimitat, amb la columela ben
desenvolupada. Gleva convertida en pols esporal de color marró, envolta per
l’endoperidi.
Comestibilitat
Sense interés culinari.
Hàbitat
Fructifica a la tardor en tot tipus
de boscos, encara que més freqüent
sota carrasques. Poc freqüent.
Observacions
Fàcil d’identificar a causa de la grandària i forma característica.

115

BOLETS DE LA SAFOR.indd 115

29/1/10 10:10:37

Gymnopilus penetrans (Fr.) Murrill

Sinònim: Gymnopilus hybridus (Bull.) Maire.
Descripció
Capell de 2 a 7 cm, primer hemisfèric, després convex, i finalment estés. Cutícula llisa, amb fibril·les radials molt fines, de color groc ataronjat. Làmines
adnates i decurrents per una dent, comprimides, desiguals, de color groguenc.
Peu de fins a 7 x 1 cm, groguenc, cilíndric, fibril·lós, amb la base tomentosa
i blanca i cortina fugaç blanquinosa. Carn prima, groguenca, d’olor fúngica i
sabor amarg.
Comestibilitat
Espècie tòxica.
Hàbitat
Apareix a la tardor fructificant de
forma aïllada o fasciculada, sobre
fusta morta o pinyes de pi marítim
(Pinus pinaster). Freqüent.
Observacions
De fàcil identificació si es presta
atenció a la seua coloració i hàbitat.
Possible confusió amb Gymnopilus
sapineus, que també viu sobre restes
de coníferes, i amb el capell lleugerament escatós.
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Hebeloma laterinum (Batsch) Vaquestrh.

Sinònims: Hebeloma edurum Métrod.
Nom vulgar: Carlins.
Descripció
Capell de 5 a 12 cm, primer hemisfèric, després convex i finalment pla convex,
amb el marge involut de jove. Cutícula un poc viscosa, de color blanquinós a
cremós, un poc ocraci o amb zones marrons i la vora generalment més clara.
Làmines adnates, comprimides, de color blanquinós al principi, marrons clares més tard, amb l’aresta més pàl·lida. Peu de fins a 9 x 2 cm, cilíndric, generalment amb la base bulbosa, robust, de color blanquinós amb flocs marrons.
Cortina absent. Carn blanca o cremosa, d’olor agradable de cacau i sabor un
poc amarg.
Comestibilitat
Encara que és una espècie considerada comestible en algunes zones de
Catalunya, nosaltres no en recomanem el consum per la proximitat a
altres espècies toxiques del gènere.
Hàbitat
Fructifica a la tardor formant grans
erols de bruixes generalment sota pi
blanc (Pinus halepensis), sobre sòl
calcari, i més rarament sota carrasques. Freqüent.
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Hydnellum ferrugineum (Fr.) P. Karst.

Descripció
Carpòfor de 3 a 10 cm, pla o convex, irregular, deprimit al madurar. Superfície tomentosa, blanquinosa de jove, que exsuda gotes roges, bru rogenca en
estat adult. Himenòfor constituït per petits agullons de fins a 6 mm, decurrents, primer blanquinosos i finalment concolors amb el capell. Peu de fins a 6
x 0’3 cm, irregular, concolor amb el capell. Carn coriàcia, de color bru rogenc,
d’olor i sabor fúngics agradables.
Comestibilitat
Sense valor culinari.
Hàbitat
Apareix a la tardor fructificant entre les agulles dels pins, normalment
englobant restes vegetals, branquetes i agulles dins del cos fructífer.
Molt freqüent.
Observacions
És un dels bolets més fàcils d’identificar, sempre que els exemplars
siguen joves, a causa de les característiques gotetes roges que exsuden els carpòfors. Molt semblant macroscòpicament a Hydnellum peckii, del qual es diferencia per tenir un sabor molt
coent.
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Hydnum albidum Peck

Nom vulgar: Llengua de bou blanca.
Descripció
Capell de 5 a 6 cm, primer convex, després pla convex al final un poc deprimit, irregular i lobulat. Cutícula lleugerament vellutada, primer blanca, més
tard amb tonalitats groguenques. Himeni format per agullons de fins a 6 mm,
decurrents, fràgils, de color blanc, després groguenc. Peu de fins a 5 x 2 cm,
central o excèntric, fràgil, de color blanc. Carn molt fràgil, de color blanc,
groguenca en contacte amb l’aire, d’olor afruitat agradable i sabor suau.
Comestibilitat
Comestible excel·lent, molt superior a altres espècies del gènere com Hydnum
repandum o Hydnum rufescens. Pot preparar-se a la vinagreta i servir com a
condiment d’amanides.
Hàbitat
Creix formant grans erols de bruixes o bandes en boscos de pi blanc
(Pinus halepensis), amb presència de
llentiscle (Pistacia lentiscus) sobre
sòl calcari. Sol aparéixer cap a finals
de la tardor, principis de l’hivern,
aguantant fins a ben entrat el mes
de febrer amagat sota la fullaraca del
pi. Molt freqüent i abundant.
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Hydnum rufescens Pers.

Nom vulgar: Picornell de pi.
Descripció
Capell de 3 a 6 cm, pla convex, després deprimit, amb el marge un poc ondulat. Cutícula un poc vellutada al principi, finalment glabra, de color ataronjat,
o roig ataronjat. Himeni format per agullons de fins a 5 mm, molt fràgils,
de color groc ataronjat, lliures, deixant un cercle concèntric sense agullons al
voltant del peu. Peu de fins a 7 x 1 cm, cilíndric, generalment cèntric, de color
blanquinós o groc ataronjat. Carn molt fràgil, prima, de color blanc o crema,
groguenca en contacte amb l’aire, d’olor afruitat agradable i sabor suau.
Comestibilitat
Bon comestible, encara que de
menys qualitat que Hydnum repandum o Hydnum albidum.
Hàbitat
Fructifica a la tardor en tot tipus
de boscos, encara que més freqüent
sota sureres. Poc freqüent.
Observacions
Es podria confondre amb Hydnum
albidum, molt més gran, de color
blanc, i amb preferència per pinars calcaris.
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Hygrocybe conica (Schaeff.) P. Kumm.

Nom vulgar: Pixaconill.
Descripció
Capell de 2 a 7 cm, cònic, cònic campanulat, quasi sempre amb un umbó
agut, i el marge irregular, excedent, de vegades estriat per transparència. Cutícula un poc viscosa en temps humit, llisa, brillant, radialment fibril·losa, de
color variable des del groc ataronjat al roig viu, que ennegreix. Peu de fins a
13 x 1 cm, cilíndric, buit, un poc viscós i higròfan en temps humit, fibril·lós
longitudinalment, de color groc amb zones roges o ataronjades, que ennegreix
com el capell. Carn prima, fibrosa, groguenca, blanquinosa al peu, sense olor
i sabor destacables.
Comestibilitat
Tòxica. Pot ocasionar intoxicacions
gastrointestinals de caràcter lleu.
Hàbitat
Apareix a la tardor en praderes, llocs
herbosos i clarianes de boscos. Poc
freqüent.
Observacions
Els seus peculiars colors, i el fet
d’ennegrir, fa que siga fàcilment
identificable.
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Hygrophorus cossus (Sowerby) Fr.

Nom vulgar: Mocosa blanca pudent.
Descripció
Capell de 2 a 6 cm, primer convex, després pla convex i finalment estés, lleugerament mamellonat i amb el marge enrotllat. Cutícula llisa, molt viscosa,
blanca o crema pàl·lid. Làmines d’adnates a decurrents, espaiades, desiguals i
blanques. Peu de fins a 7 x 1 cm, cilíndric, fusiforme, estretit a la base, viscós,
de color blanc. Carn fibrosa, blanca, d’olor molt forta i desagradable pareguda
a la larva Phoelena cossus o de formatge de cabra, i sabor inapreciable.
Comestibilitat
Sense valor culinari.
Hàbitat
Apareix a la tardor, excepcionalment
a finals de la primavera, sota sureres
o carrasques. Freqüent.
Observacions
S’identifica amb facilitat pel peu i
capell recoberts per una capa mucilaginosa, i per la particular olor, que
difícilment s’oblida.
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Hygrophorus hypothejus (Fr.) Fr.

Descripció
Capell d’1 a 5 cm, convex al principi, després estés i al final un poc deprimit.
Cutícula viscosa, amb fibril·les innates, de color bru olivaci, sobre fons més
clar i mamelló més obscur. Peu de fins a 8 x 1 cm, cilíndric o fusiforme, glutinós, de color blanquinós o groguenc. Làmines decurrents, irregulars, anastomosades, de color groc. Carn prima, fibrosa, higròfana, blanca, d’olor i sabor
de subnul a lleugerament resinós.
Comestibilitat
Comestible de poc valor.
Hàbitat
Apareix a finals de la tardor en boscos de pins, preferentment de Pinus
pinaster sobre sòls descarbonatats
quan tenen lloc les primeres gelades. Rar.
Observacions
Pareix ser que el miceli d’aquesta
espècie, juntament amb Pleurotus
ostreatus, necessita les gelades per
poder fructificar.

123

BOLETS DE LA SAFOR.indd 123

29/1/10 10:10:45

Hygrophorus latitabundus Britzelm.

Nom vulgar: Llenega. Llenega negra. Mocosa.
Descripció
Capell de 10 a 15 cm, primer convex, amplament mamellonat, i amb el marge
incurvat. Cutícula separable, llisa, molt glutinosa, de color grisenc o marró
olivaci, amb el centre més obscur. Làmines d’adnates a decurrents, espaiades,
desiguals, blanques. Peu de fins a 15 x 4 cm, fusiforme, subradicant, robust,
de color blanc i amb la superfície glutinosa exceptuant la inserció amb les làmines. Carn grossa, compacta, blanca, sense sabor i olor destacables.
Comestibilitat
Comestible excel·lent, molt bo en estofats amb carn. Recomanem retirar la
cutícula, que és molt viscosa.
Hàbitat
Apareix a la tardor i durant l’hivern
sota pi blanc (Pinus halepensis), en
sòl calcari. Freqüent.
Observacions
Es podria confondre amb altres espècies de la secció Olivaceoumbrini, com Hygrophorus persoonii, que
fructifica sota carrasques, o H. olivaceoalbus, més xicotet i la cutícula del qual dóna un color verd blavós en
posar-la en contacte amb amoníac.
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Hygrophorus nemoreus (Pers.) Fr.

Descripció
Capell de 2 a 7 cm, primer hemisfèric, després convex i per últim pla convex
i lleugerament umbonat. Cutícula seca, llisa, un poc vellutada, de color ocre
ataronjat, més clar cap al marge. Làmines decurrents, espaiades, desiguals, de
color blanc cremós. Peu de fins a 10 x 2 cm, cilíndric, estretit cap a la base, de
color més pàl·lid que el capell. Carn fibrosa, espessa, compacta, blanca, d’olor
farinós i sabor suau.
Comestibilitat
Bon comestible.
Hàbitat
Apareix a la tardor en boscos de màquia mediterrània, amb presència
de Quercus suber, Erica arborea, Pinus pinaster i Arbutus unedo. Rar.
Observacions
Aquesta espècie es podria confondre
amb altres del gènere, com Hygrophorus arbustivus var. quercetorum,
però aquesta última té una olor poc
significativa mentre que H. nemoreus té una olor clara de farina, molt
semblant a Tricholoma populinum.
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Hygrophorus russula (Schaeff.) Kauffman

Nom vulgar: Carlet vermell. Escarlet.
Descripció
Capell de 4 a 10 cm, primer convex, després estés, amb el marge incurvat.
Cutícula un poc viscosa en temps humit, de color roig vinós, amb taques més
fosques. Làmines d’adnates a subdecurrents, sinuoses, desiguals, primer blanquinoses, més tard tacades de púrpura vinós. Peu de fins a 8 x 3 cm, robust,
cilíndric, sec, primer blanc i després tacat de vinós. Carn grossa, compacta,
tenyida de rosa, d’olor agradable i sabor dolç o un poc amarg.
Comestibilitat
Comestible. Cal retirar la cutícula, sobretot dels exemplars més vells, per tal de
llevar-li l’amargor.
Hàbitat
Apareix a finals de la tardor fructificant en grups nombrosos sota carrasques i sureres. Freqüent.
Observacions
Es fàcil de reconéixer per l’aspecte
robust, i per tenir les làmines tacades de roig vinós.
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Infundibulicybe geotropa (Bull.) Harmaja

Sinònim: Clitocybe geotropa (Bull.) Quél.
Nom vulgar: Candela de bruc. Pampa.
Descripció
Capell de 10 a 20 cm, pla convex umbonat, després deprimit conservant l’umbó, amb el marge enrotllat. Cutícula llisa, mat, seca, de color blanc cremós,
a ocre ataronjat. Làmines decurrents, comprimides, distants, de blanquinoses
a crema. Peu de fins a 18 x 3 cm, cilíndric, robust, eixamplat cap a la base,
concolor amb el capell. Carn ferma, dura, blanquinosa, de sabor dolç i olor
ciànic.
Comestibilitat
Bon comestible. Cal rebutjar els
peus dels exemplars més vells per ser
molt coriacis.
Hàbitat
Apareix a la tardor formant erols de
bruixes en llocs herbosos i clarianes
de boscos, fonamentalment en terreny calcari. Poc freqüent.
Observacions
Infundibulicybe geotropa, junt a altres espècies comestibles del gènere, com Clitocybe nebularis, pot ocasionar intoleràncies en algunes persones, per tant, si és
la primera vegada que es consumeix es recomana fer-ho en petites quantitats.
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Inocybe dulcamara (Alb. & Schwein.) P. Kumm.

Descripció
Capell de 2 a 5 cm, primer hemisfèric, després pla convex, umbonat, amb la
vora involuta i asserrada. Cutícula tomentosa, escatosa, de color marró o ocre
groguenc. Làmines adnates, de color ocre groguenc. Peu de fins a 5 x 0,6 cm,
cilíndric, fibril·lós, concolor amb el capell. Cortina filamentosa efímera, que
queda en forma de bandes al peu. Carn groguenca al capell, més bruna al peu,
d’olor a mel i sabor amarg.
Comestibilitat
Tòxica.
Hàbitat
Fructifica a la tardor en tot tipus de
boscos, ja siguen pins o planifolis,
erials, voreres de camins, sobre sòls
sorrencs descarbonatats. Freqüent.
Observacions
Ben caracteritzat pel color ocre, i els
seus particulars olor i sabor. A pesar de ser un bolet típic de la tardor,
nosaltres també l’hem trobat al mes
de juny.
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Inocybe rimosa (Bull.) P. Kumm.

Sinònims: Inocybe fastigiata (Sch.) Quél.
Descripció
Capell de 2 a 6 cm, primer cònic campanulat, després pla convex, umbonat,
amb el marge estriat. Cutícula fibril·losa, de color ocre groguenc, amb l’umbó
generalment més fosc. Làmines adnates, de color gris groguenc, amb tonalitats olivàcies. Peu de fins a 10 x 0,7 cm, cilíndric, fibril·lós, més clar que el
capell. Carn blanquinosa, d’olor espermàtic i sabor un poc amarg.
Comestibilitat
Tòxica, conté elevats nivells de muscarina.
Hàbitat
Fructifica a la tardor (rarament durant l’estiu) en boscos calcaris de pi
blanc (Pinus halepensis). Molt freqüent.
Observacions
Aquesta espècie té una morfologia
molt variable, i pot presentar des de
formes enanes fins a gegantismes.
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Laccaria laccata (Scop.) Cooke

Nom vulgar: Pimpinella rosada.
Descripció
Capell de 2 a 5 cm, primer convex i finalment aplanat o deprimit, amb la vora
incurvada i marge estriat per transparència. Cutícula higròfana, llisa, de color
bru ataronjat. Làmines adnates i decurrents per una dent, molt espaiades, de
color rosa. Peu de fins a 7 x 0,5 cm, fibrós, cilíndric, concolor amb el capell.
Carn prima, rosada, d’olor i sabor fúngics.
Comestibilitat
Comestible de poc valor.
Hàbitat
Apareix a la tardor en tot tipus d’hàbitats, ja siguen boscos de carrasques
o pins. Molt freqüent.
Observacions
El gènere Laccaria consta d’unes 15
espècies, molt difícil de diferenciar
sense un estudi microscòpic detallat. Les nostres recol·lectes sobre
sòls arenosos en zones obertes han
acabat corresponent a Laccaria laccata.
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Lactarius atlanticus Bon

Nom vulgar: Pebràs de peu pelut.
Descripció
Capell de 3 a 6 cm, primer convex, després aplanat i per últim deprimit, amb
la vora incurvada. Cutícula mat, brillant en temps humit, pruïnosa, no zonada, de color roig ataronjat, més obscura al centre. Làmines d’adnates a subdecurrents, de color ocre o ocre ataronjat, que es taquen de marró rogenc en
les ferides. Peu de fins a 8 x 1’5 cm, concolor amb el capell, cilíndric, esvelt i
corbat, un poc fusiforme cap a la base, amb el terç inferior cobert per una capa
de pèls blanquinosos. Carn blanquinosa o cremosa, que al cap d’unes hores es
torna roig pàl·lida, d’olor forta, com de xinxe, més tard de xicòria i sabor dolç.
Làtex poc abundant, aquós i de sabor amarg.
Comestibilitat
Sense valor culinari.
Hàbitat
Apareix a la tardor sota carrasques
formant grans grups. Freqüent.
Observacions
Es pot reconéixer fàcilment per la
particular olor, i el peu cobert de
miceli blanquinós.
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Lactarius azonites (Bull.) Fr.

Nom vulgar: Lleterola blanca.
Descripció
Capell de 3-9 cm, primer pla convex, després estés i finalment deprimit. Cutícula seca, mat, pruïnosa, de color crema blanquinós o gris brunenc, amb una
línia blanca a la vora. Làmines adnades o un poc decurrents, primer crema
i després ocre salmonat, rosa a les zones danyades. Peu de fins a 7 x 1’5 cm,
cilíndric, ple, blanquinós o més clar que el capell, que es taca de rosa amb la
manipulació. Carn espessa, ferma, blanca, que es torna rosa viu després de
ser tallada, d’olor dèbil i sabor dolç. Làtex blanc, abundant, que lentament es
torna rosa salmó sobre les làmines.
Comestibilitat
És un comestible molt apreciat,
sobretot en algunes zones de Catalunya. Fet a la brasa perd el sabor
picant que pot tenir.
Hàbitat
Apareix a la tardor sota carrasques
i sureres en sòl descarbonatat. Freqüent.
Observacions
En la majoria de publicacions apareix com a no comestible. No obstant això, a
les zones on es cull és molt apreciat. Es reconeix fàcilment pel color rosat que
adquireixen les làmines i el làtex.
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Lactarius chrysorrheus Fr.

Nom vulgar: Pinetell bord. Pebràs coent. Lleterola de llet groga.
Descripció
Capell de 4 a 8 cm, pla convex, més tard estés i deprimit, amb el marge lobulat. Cutícula seca, llisa, zonada, de color carn ataronjat. Làmines adnates
i decurrents, de color blanquinós o cremós, amb tonalitats ataronjades. Peu
de fins a 5 x 2 cm, cilíndric, ple de jove i després buit, blanc, amb tonalitats
ataronjades. Carn ferma, blanca, que es torna groga pel làtex, d’olor agradable
i sabor molt coent. Làtex abundant, blanc, que en contacte amb l’aire es torna
groc, primer dolç, després amarg i per últim coent.
Comestibilitat
No comestible pel seu sabor molt coent. Sospitós de toxicitat.
Hàbitat
Apareix a la tardor sota diversos planifolis (carrasques, sureres). Molt
freqüent i abundant.
Observacions
Es pot confondre fàcilment amb
Lactarius deliciosus (esclata-sang),
però el seu hàbitat sota planifolis,
i el làtex de color blanc que vira al
groc, fa que siga ben fàcil reconéixer-lo si es presta atenció.
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Lactarius cistophilus Bon & Trimbach

Descripció
Capell de a 2 a 5 cm, pla convex al principi, després deprimit en forma d’embut, amb les vores involutes. Cutícula viscosa en temps humit, no zonada,
més o menys rugosa, de color gris bru lila, decolorant-se cap al centre. Làmines adnates o un poc decurrents, de color crema, que es taquen de violat al
tocar-les. Peu molt curt en relació amb el capell, de fins a 4 x 2 cm, cilíndric o
un poc fusiforme, blanc amb tonalitats violàcies on ha sigut manipulat. Carn
prou compacta, blanquinosa, que vira a violat pàl·lid progressivament, d’olor
dèbil i sabor un poc amarescent. Làtex abundant, de color blanc, que en contacte amb l’aire vira a violat intens.
Comestibilitat
Sense valor culinari.
Hàbitat
Apareix durant l’hivern i la tardor
exclusivament sota diverses espècies
de Cistus (estepes), preferentment
sobre sòls descalcificats. Poc freqüent.
Observacions
Es reconeix fàcilment pel color violat que adquireix durant la manipulació, i el seu hàbitat sota estepes.
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Lactarius deliciosus (L.) Gray

Nom vulgar: Esclata-sang. Rovelló. Pebràs.
Descripció
Capell de 5-15 cm, inicialment pla convex, finalment deprimit, amb el marge
involut, sobretot en els exemplars joves. Cutícula llisa, viscosa, pruïnosa, de
color taronja, zonada concèntricament amb bandes més obscures, que es tornen verdes al tacte. Làmines d’adnates a decurrents, bifurcades, comprimides,
de color taronja, que poden tacar-se de verd. Peu de fins a 5 x 3 cm, curt, cilíndric, de color blanc a causa d’una pruïna blanquinosa que el recobreix, excepte
les fossetes (escrobícules), que són concolores amb el capell. Carn granelluda i
compacta, blanquinosa cap al centre i de color taronja cap a la perifèria d’olor
agradable i sabor un poc amarg. Làtex abundant de color taronja viu.
Comestibilitat
És un comestible molt buscat a la comarca, que cal netejar molt bé a l’hora de
cuinar-lo a causa de la gran quantitat d’arena que sol portar adherit.
Hàbitat
Apareix a la tardor sota Pinus pinaster (pi marítim), en sòls descalcificats. Freqüent.
Observacions
Sense dubte és el bolet més conegut
per tothom a la comarca, encara que
no siga el més bo.
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Lactarius pseudoscrobiculatus Basso, Neville & Poumarat

Descripció
Capell de 5 a 15 cm, pla convex al principi, després aplanat i finalment embudat, amb el marge incurvat. Cutícula viscosa, glutinosa en temps humit,
cobert per un toment prou patent i amb la vora peluda, amb zonacions concèntriques, de color groc citrí clar, amb tonalitats ataronjades als exemplars
adults. Làmines d’adnates a decurrents, comprimides, de color crema a crema
ataronjat, tacades de bru als exemplars adults. Peu de fins a 4 x 3 cm, cilíndric, curt, sovint atenuat cap a la base, de color blanquinós a groguenc, amb
escrobicles de color crema. Carn compacta, de color crema, que en contacte
amb l’aire es torna groguenca, d’olor suau afruitada i sabor primer amarg, i
després coent. Làtex abundant, blanc, groc citrí en contacte amb l’aire, de
sabor coent.
Comestibilitat
No comestible pel sabor picant. Sospitós de toxicitat.
Hàbitat
Fructifica a la tardor en boscos de
Pinus pinaster (pi marítim), amb sotobosc d’Erica arborea (bruc), sobre
sòl descarbonatat. Rar, encara que
localment és molt abundant.
Observacions
Espècie de recent creació (2001),
que en moltes ocasions es confon
amb Lactarius citriolens.
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Lactarius rugatus Kühner & Romagn.

Nom vulgar: Lleterola roja.
Descripció
Capell de 5-10 cm, primer convex, després pla deprimit amb el marge involut, després estés. Cutícula seca, molt rugosa, un poc pruïnosa, de color roig
ataronjat intens. Làmines adnates o lleugerament decurrents, primer blanc i
després blanc cremós. Peu de fins a 7 x 2 cm, cilíndric, ple, concolor amb el
capell, arrugat. Carn compacta, blanquinosa amb tendència al bru, d’olor de
carxofa i sabor dolç. Làtex blanc, abundant, bru sobre les làmines, dolç.
Comestibilitat
Bon comestible.
Hàbitat
Apareix a la tardor sota carrasques i
sureres en sòl descarbonatat. Rar.
Observacions
Fàcilment identificable per la cutícula arrugada de color roig ataronjat
intens.
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Lactarius sanguifluus (Paulet) Fr.

Nom vulgar: Esclata-sang. Rovelló. Esclata-sang de pi bord. Pebràs.
Descripció
Capell de 4-9 cm, primer pla convex, després pla deprimit. Marge involut,
després estés. Cutícula llisa, un poc viscosa, brillant, separable només la vora,
de color ocre ataronjat, amb tonalitats roig púrpura, zonada amb bandes concèntriques. Làmines decurrents, comprimides, estretes, de color ocre ataronjat
que es taquen de roig sanguinós al fregament, més tard verd. Peu de fins a 5 x
2 cm, cilíndric, atenuat a la base, llis, al principi ple, després buit, pruïnós a la
part alta i amb unes fossetes característiques. Carn compacta, blanca al centre,
i roig vinós a les vores, d’olor agradable i sabor dèbil, un poc picant. Làtex roig
vinós, abundant.
Comestibilitat
Excel·lent comestible, que supera
en qualitat al Lactarius deliciosus.
Hàbitat
Apareix a la tardor (excepcionalment a finals de la primavera), sota
Pinus halepensis (pi blanc), en terreny calcari. Molt freqüent.
Observacions
Es distingeix fàcilment de Lactarius deliciosus, pel làtex de color vinós.
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Lactarius subumbonatus Lindgr.

Descripció
Capell de 2 a 6 cm, pla convex, després deprimit. Marge lobulat de vegades,
involut. Cutícula seca, mat, granulosa, de color bru obscur. Làmines adherents decurrents, comprimides, arquejades, de color crema a crema ataronjat.
Peu de fins a 6 x 0’7 cm, cilíndric, de vegades concolor amb el capell, però
sovint més clar, sobretot a la part alta. Carn de color ocre, d’olor forta de xinxe
i sabor dolç. Làtex poc abundant, aquós, blanc i de sabor suau.
Comestibilitat
Sense valor culinari.
Hàbitat
Apareix a la tardor sota carrasques i
sureres. Poc freqüent però pot arribar a ser localment abundant.
Observacions
Sinonimitzat per diversos autors
amb Lactarius cimicarius, es reconeix per la cutícula granulosa i l’olor
de xinxe.
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Lactarius tesquorum Malençon

Nom vulgar: Esteper. Pebràs pelut. Peludes.
Descripció
Capell de 3 a 7 cm, pla convex al principi, després aplanat i deprimit, amb el
marge incurvat. Cutícula seca, no zonada, recoberta per una pilositat que es
fa més evident cap a la vora, de color ocre rosat amb tonalitats groguenques.
Làmines d’adnates a decurrents, comprimides, de color crema o rosat. Peu de
fins a 3 x 1,5 cm, cilíndric, curt, atenuat cap a la base, de color més pàl·lid que
el capell, un poc escrobiculat. Carn poc densa, blanquinosa, rosa davall la cutícula i al peu, d’olor poc apreciable i sabor un poc picant. Làtex poc abundant,
blanc, immutable i un poc picant.
Comestibilitat
No comestible pel sabor picant.
Sospitós de toxicitat.
Hàbitat
Apareix a la tardor exclusivament
sota diverses espècies de Cistus (estepes). Poc freqüent.
Observacions
Es reconeix per la poca grandària,
per viure associat a estepes, pel curt
peu en relació amb el capell, i per tenir la vora molt llanosa.
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Lactarius zonarius (Bull.) Fr.

Nom vulgar: Enganyapastors.
Descripció
Capell de 3 a 12 cm, convex al principi, després aplanat i deprimit, amb el
marge incurvat. Cutícula separable fins la mitat, viscosa, de color ocre groguenc a ocre ataronjat, zonada a la vora per cercles concèntrics. Làmines decurrents, al principi blanquinoses, després ocre groguenques. Peu de fins a 5
x 2 cm, llis, cilíndric, blanquinós al principi, més tard ocre. Carn compacta,
blanquinosa, que amb l’aire es torna rosada, d’olor afruitada i sabor un poc
acre. Làtex abundant, blanc, molt coent.
Comestibilitat
No comestible pel sabor tan coent.
Sospitós de toxicitat.
Hàbitat
Apareix a la tardor sota planifolis,
en terreny calcari. Poc freqüent.
Observacions
Es reconeix fàcilment pel capell zonat de color groguenc ataronjat, i el
làtex blanc inmutable coent.
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Laetiporus sulphureus (Bull.) Murrill

Nom vulgar: Bolet de garrofera. Bolo. Gírgola groga.
Descripció
Carpòfor de fins a 50 cm, format per diversos capells flabel·liformes, densament agrupats sobre la fusta, sèssil, ondulat i amb el marge arredonit. Superfície tomentosa de color groc o ataronjat viu. Himeni format per tubs de fins
a 5 mm, no separables, grocs. Porus molt prims, arredonits. Carn tova de jove,
blanquinosa, més tard dura, d’olor agradable i sabor acidulat.
Comestibilitat
És un comestible molt apreciat a la zona. Ha de consumir-se quan els exemplars són joves i la carn és tova. Pot provocar intoleràncies si es barreja amb
begudes alcohòliques.
Hàbitat
Apareix a finals d’estiu i a la tardor
parasitant troncs de garrofera o altres planifolis. Poc freqüent.
Observacions
Es reconeix fàcilment per la grandària i coloració així com pel seu
hàbitat.
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Leccinum lepidum (H. Bouchet ex Essette) Bon & Contu

Nom vulgar: Trompellot tardà.
Descripció
Capell de 6 a 12 cm, al principi hemisfèric, després convex. Cutícula un poc
viscosa en temps humit, d’aspecte rugós, de color groguenc de jove, més tard
marró. Tubs de 10 a 15 mm de longitud, fàcilment separables. Porus xicotets i
arredonits, de color groguenc que es taquen de marró a la pressió. Peu fusiforme, gruixut de jove, de color groc que es taca de gris a la pressió. Carn ferma
i dura, que al tall es torna de color rogenc o rosat, d’olor agradable i sabor poc
apreciable.
Comestibilitat
Bon comestible.
Hàbitat
Apareix a la tardor i a l’hivern sota
carrasques (Quercus ilex subsp. ballota) i sureres (Quercus suber), sense
cap preferència edàfica, encara que
és més freqüent sobre sòl calcari.
Freqüent.
Observacions
Es podria confondre amb Leccinum
corsicum, espècie que estableix relació amb cistàcies (Cistus sp.), també comestible i que no hem trobat a la Safor.
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Lentinellus micheneri (Berk. & M.A. Curtis) Pegler

Sinònims: Lentinellus omphalodes (Fr.) P. Karst.
Descripció
Capell d’1 a 4 cm, de morfologia molt variable, de convex a flabel·liforme,
umbilicat al centre, amb el marge sinuós i incurvat. Cutícula llisa, higròfana,
de color ocre rosada. Làmines d’adnates a decurrents, espaiades, desiguals i
blanquinoses, que passen a crema, amb l’aresta molt serrada. Peu de fins a
3,5 x 0,5 cm, de central a excèntric, llis, de color beix o marró. Carn prima,
higròfana, blanquinosa i un poc cartilaginosa, d’olor agradable i sabor molt
picant.
Comestibilitat
Sense valor culinari.
Hàbitat
Apareix a la tardor sobre restes vegetals i fusta morta, tant de planifolis
com de coníferes. Poc freqüent.
Observacions
Les làmines tan característiques
profundament serrades, i el capell
umbilicat, fan que siga fàcilment
identificable.
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Lepiota brunneoincarnata Chodat & C. Martín

Descripció
Capell de 2 a 5 cm, primer convex, després estés, amb un umbó obtús, amb el
marge excedent. Cutícula de color ocre rosat, coberta per escates bru rosades,
disposades més o menys concèntricament. Làmines lliures, comprimides, desiguals, distants, de color blanc, després crema. Peu de fins 5 x 0’5 cm, cilíndric, curt i robust, blanc a la part superior per damunt de l’anell, amb la resta
escatosa com al capell. Anell cortiniforme, poc persistent. Carn blanca, rosada
a la part alta del peu, de sabor dolç i olor a mandarina molt agradable.
Comestibilitat
Verinós, causant d’intoxicacions mortals.
Hàbitat
Fructifica a zones herboses i jardins,
després de les primeres pluges de la
tardor. Freqüent a jardins com el
de l’Escola Politècnica Superior de
Gandia.
Observacions
Aquesta Lepiota pertany a la secció
Ovisporae, que abraça altres espècies
mortals com L. helveola, L. subincarnata, L. pseudohelveola o L. brunneolilacea.

145

BOLETS DE LA SAFOR.indd 145

29/1/10 10:11:07

Lepiota griseovirens Maire

Descripció
Capell de 1,5 a 3 cm, primer hemisfèric, després campanulat, i finalment
de convex a pla convex, amb umbó obtús, i el marge apendiculat, incurvat, i
finalment estés. Cutícula formada per escates de color gris verdós, sobre fons
crema ocraci, amb el centre més bru amb tendència al rogenc. Làmines lliures,
comprimides, ventricoses, de color blanc cremós o ocre pàl·lid. Peu de fins a
6 x 0,5 cm, cilíndric, amb la base lleugerament engrossida, un poc recorbat,
fistulós, recobert per escates i fibril·les gris verdoses baix de la zona pseudoanular, per damunt quasi blanc. Carn prima, blanca al capell, gris ocràcia a la
part superior del peu, rosada de la meitat a la base del peu, d’olor desagradable
que recorda a Lepiota cristata, i sabor no destacable.
Comestibilitat
No comestible, tòxica.
Hàbitat
Apareix a la tardor principalment
en boscos de pins, generalment a
les clarianes, més freqüent sobre sòl
descarbonatat. Freqüent.
Observacions
Molt semblant a altres Lepiota com
L. grangei o L. pseudofelina, de les
quals es diferencia per tenir una menor grandària esporal.
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Lepista sordida (Schumach.) Singer

Sinònims: Lepista sordida var. lilacea (Quél.) Bon.
Nom vulgar: Peu blau.
Descripció
Capell de 3 a 8 cm, primer convex, després aplanat, amb un umbó central i la
vora involuta. Cutícula llisa, higròfana, d’un intens color violat, marró en ocasions, que es pot decolorar amb el temps. Làmines adnates o subdecurrents,
comprimides, de color violat més clar que el capell. Peu de fins a 6 x 1 cm,
cilíndric, fibril·lós i pruïnós, concolor amb les làmines. Carn fràgil, de color
violaci clar, d’olor dèbil fúngic i sabor dolç.
Comestibilitat
Comestible mediocre. Se sol cuinar barrejat amb altres bolets ja que sols té un
sabor típicament dolç.
Hàbitat
Apareix durant gran part de l’any
en tot tipus de boscos, ja siguen de
carrasques, pins o inclús Eucalyptus.
Molt freqüent i abundant.

147

BOLETS DE LA SAFOR.indd 147

29/1/10 10:11:09

Leucocoprinus birnbaumii (Corda) Singer

Sinònims: Leucocoprinus flos-sulfuris (Schnitz.) Cejp
Descripció
Capell de 2 a 6 cm, primer cònic campanulat, després pla convex, amb la vora
estriada. Cutícula llisa, ornamentada amb petites escates de color bru, poc
denses, sobre fons de color groc viu. Làmines lliures, denses, de color crema a
groguenc, amb l’aresta sencera i del mateix color, o un poc bruna a la maduresa. Peu de fins a 8 x 0’8 cm, cilíndric, bulbós cap a la base, groc, finament
ornamentada per flotons per davall de l’anell, que és membranós i fràgil. Carn
membranosa, groga, d’olor dèbil, indefinida, i sabor suau.
Comestibilitat
No comestible, sospitós de toxicitat.
Hàbitat
Espècie d’origen tropical, que fructifica durant l’estiu en tests de plantes ornamentals i sobre terra adobada de jardins, a l’aire lliure i en
hivernacles. Freqüent.
Observacions
Fàcil de reconéixer pel capell de color groc intens, i pel seu particular
hàbitat.
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Leucopaxillus gentianeus (Quél.) Kotl.

Sinònims: Leucopaxillus amarus sensu NCL
Nom comú: Bolet amarg.
Descripció
Capell de 5 a 12 cm, primer convex, després aplanat, de vegades un poc deprimit, amb la vora incurvada i estriada. Cutícula mat o lleugerament vellutada, de color bru rogenc. Làmines d’adnates a subdecurrents, comprimides,
blanques que esdevenen crema, fàcilment separables. Peu de fins a 7 x 2,5 cm,
cilíndric, ple, amb la base un poc bulbosa, blanc. Carn espessa, blanca, d’olor
farinós i sabor molt amarg.
Comestibilitat
No comestible a causa de la forta
amargor de la carn.
Hàbitat
Fructifica a la tardor en boscos de
pins i carrasques, encara que és
molt més comú sota aquest últim.
Freqüent.
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Limacella subfurnacea Contu.

Sinònims: Limacella grisea Singer. Limacella furnacea (Let.) Maire
Descripció
Capell de 3,5 a 8 cm, primer de semiglobós a convex, després de pla convex
a pla, amb el marge involut i sovint apendiculat. Cutícula no higròfana, llisa,
viscosa en temps humit, de color gris a marró clar, amb el centre més obscur.
Làmines lliures, fines i comprimides, de color blanc i amb l’aresta un poc irregular. Peu de fins a 8 x 1,5 cm, cilíndric, sovint atenuat cap a la base, blanc,
amb un anell membranós de color blanc fugaç. Carn blanca, d’olor forta de
farina i sabor farinós.
Comestibilitat
Comestible de poc interés.
Hàbitat
Apareix a la tardor en boscos calcaris de pi blanc (Pinus halepensis).
Poc freqüent.
Observacions
Espècie pròpia d’ecosistemes mediterranis càlids, que es reconeix fàcilment per la cutícula de color gris
i viscosa, i el peu cilíndric de color
blanc amb anell. Es podria confondre amb Hygrophorus latitabundus, que
fructifica al mateix hàbitat, molt més robust i amb el peu obés i sense anell.
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Lycoperdon perlatum Pers.

Nom vulgar: Pet de llop perlat.
Descripció
Carpòfor de 2 a 7 cm de diàmetre per 4-9 d’altura, de globós a piriforme, amb
pseudoestípite ben desenvolupat. Exoperidi en forma d’espines còniques, primer blanques i després bru groguenc, rodejades de verrugues o agullons més
persistents. Endoperidi blanquinós, reticulat a causa de les cicatrius que queden al desprendre’s l’exoperidi. Gleva primer blanca, groguenca a la maduresa,
pulverulenta. Subgleva esponjosa, blanca al principi, groguenca més tard.
Comestibilitat
Comestible quan els exemplars són joves i la gleva encara és blanca.
Hàbitat
Apareix a la tardor en tot tipus d’hàbitats. Freqüent.
Observacions
Es reconeix fàcilment per tenir
l’exoperidi rodejat per petites espines. És el pet de llop més comú.
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Marasmiellus mesosporus Singer

Sinònims: Marasmiellus dunensis Robich, G. Moreno et Pöder.
Descripció
Capell de 0,5 a 2 cm, primer convex, després aplanat, finalment amb el centre
un poc deprimit; marge involut. Cutícula no higròfana, estriada, amb solcs
ben marcats en alguns exemplars, de color rosat o carnós, amb el centre un poc
més obscur. Làmines d’adnates a subdecurrents, molt separades, desiguals,
amb nombroses lamèl·lules, concolores amb el capell. Peu de fins a 2,5 x 0,4
cm, cilíndric, generalment atenuat cap a la base, concolor amb el capell i recobert d’arena que queda adherida. Carn fineta, un poc fibrosa, d’olor dèbil
fúngic i sabor fúngic al principi, més tard un poc amarg.
Comestibilitat
Sense interés culinari.
Hàbitat
Apareix en ambients dunars, sobre
restes de gramínies, concretament
sobre Ammophila arenaria i Sporobolus pungens als cordons dunars de
la platja de l’Ahuir. La podem trobar des de finals de la tardor i durant l’hivern. Poc freqüent a la Safor
i extremadament rar a la resta del
territori.
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Marasmius anomalus Peck

Sinònims: Marasmius littoralis Quél. & Le Bret.
Descripció
Capell de 0,5 a 1 cm, primer hemisfèric, després pla convex, amb un petit
umbó i amb el marge acanalat i fistonejat. Cutícula de color crema o ocre
pàl·lid, amb el centre un poc més obscur. Làmines lliures, molt espaiades, més
o menys intervenades, de color crema pàl·lid. Peu de fins a 4 x 0,2 cm, esvelt,
llis, amb la base tomentosa, de color cremós a l’àpex, que va obscurint-se cap
a la base fins adquirir tonalitats bru rogenques. Carn molt escassa, de color
blanquinós, d’olor poc apreciable i sabor un poc amarg.
Comestibilitat
Sense interés culinari.
Hàbitat
Apareix a la tardor fructificant en
grans grups en llocs herbosos, especialment en voreres de camins.
Poc freqüent, alguns anys pot ser
localment abundant als herbassars
calcaris del Convent de Sant Jeroni.
Observacions
Espècie prou rara i escassa a la resta
del territori, resulta fàcil d’identificar per les característiques làmines espaiades,
i el peu bicolor.
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Marasmius oreades (Bolton) Fr.

Nom vulgar: Cama-sec. Carrereta. Moixernó de tardor.
Descripció
Capell de 3 a 7 cm d’acampanat a pla, umbonat, amb el marge un poc estriat.
Cutícula higròfana de color marró clar o crema. Làmines espaiades, desiguals,
lliures, de blanquinoses a crema. Peu de fins a 10 x 0’5 cm, concolor amb el
capell o un poc més clar, molt fibrós i elàstic. Carn prima, blanca, amb olor
ciànic i sabor agradable.
Comestibilitat
Comestible excel·lent. Recomanem rebutjar els peus a causa que són molt
fibrosos.
Hàbitat
Apareix a la primavera i a la tardor
en praderes i jardins, formant grans
bandes o erols de bruixes. En poc
espai s’hi poden recol·lectar gran
quantitat d’exemplars. Poc freqüent.
Observacions
Marasmius oreades es reconeix fàcilment a causa de la particularitat de
poder retorçar-lo sense que es trenque. A més, a causa que la carn no és putrescible per contenir àcid cianhídric, es pot assecar fàcilment per conservar-lo.
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Mycena capillaripes Peck

Descripció
Capell d’1 a 3 cm, primer cònic, després campanulat, amb un umbó persistent i marge estriat. Cutícula llisa, higròfana, estriada, de color bru grisenc
o beix grisenc, amb la zona central més fosca. Làmines adnates, espaiades,
primer blanquinoses i després grisenques, amb l’aresta laminar de color bru
vermellós. Peu de fins a 9 x 0,2 cm, cilíndric, concolor amb el capell i amb
la base coberta per un toment blanquinós. Carn molt fràgil, minsa, de color
grisenc, d’olor molt forta de lleixiu.
Comestibilitat
Sense interés culinari.
Hàbitat
Fructifica a la tardor en grups de
nombrosos exemplars entre les
agulles dels pins, preferentment en
boscos de Pinus pinaster sobre sòl
descalcificat. Poc freqüent, encara
que localment abundant en algunes
zones de la comarca.
Observacions
Macroscòpicament semblant a Mycena olivaceomarginata, amb l’aresta laminar de color bru olivaci i d’olor feble,
i no de lleixiu com Mycena capillaripes.
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Mycena galopus (Pers.) P. Kumm.

Descripció
Capell de 0’5 a 2 cm, convex, amb la superfície llisa, estriada radialment, de
color beix grisenc a marró, més clar a les vores. Làmines prou comprimides,
de color blanc brut, adnates. Peu cilíndric, llarg, glabre i llis, concolor amb el
capell, amb abundants rizoides blanquinosos a la base. Carn escassa, trencadissa, que al tall emet un làtex blanquinós sobretot al capell i a la part alta del
peu, d’olor i sabor inapreciables.
Comestibilitat
No comestible.
Hàbitat
Apareix a la tardor fructificant sobre
fulles en descomposició de pins o
altres arbres, o directament sobre el
sòl. Molt freqüent.
Observacions
A causa de la propietat de secretar
làtex blanc a través de les ferides, fa
que siga un bolet que es reconega
fàcilment.
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Mycena leptocephala (Pers.) Gillet

Nom vulgar: Micena flaqueta.
Descripció
Capell d’1 a 2 cm, primer cònic campanulat, després campanulat i umbonat,
amb el marge finament ondulat i estriat per transparència, amb una pruïna
que desapareix amb el temps. Cutícula higròfana, de color marró grisenca.
Làmines adnates, blanc grisenques. Peu cilíndric, fràgil, marró grisenc, més
clar en la inserció amb el capell. Carn blanquinosa, amb un olor netament
nitrós, de lleixiu, i sabor dolç.
Comestibilitat
No comestible.
Hàbitat
Fructifica a la tardor generalment
sobre les acícules dels pins i matèria orgànica en descomposició. Freqüent.
Observacions
Es caracteritza per la petita grandària, olor nitrós i pel creixement no
fasciculat. Possible confusió amb
Mycena stipata, que creix sobre fusta
de manera fasciculada.
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Mycena pura (Pers.) P. Kumm.

Nom vulgar: Micena neta.
Descripció
Capell de 2 a 5 cm, primer convex campanulat, finalment estés. Cutícula higròfana amb coloració molt variable, des de lilà a blanquinós, passant per blavós o rosat. Marge estriat per transparència. Làmines adnates, blanquinoses o
del mateix color que el capell, amb l’aresta irregular. Peu prim, de fins a 8 cm,
concolor amb el capell. Carn prima, de color lila, amb una forta olor a rave.
Comestibilitat
Tòxica i al·lucinògena.
Hàbitat
Apareix a la tardor en tot tipus de
boscos. Molt freqüent.
Observacions
Es reconeix fàcilment per l’olor a
rave. Es pot confondre amb Mycena
rosea, espècie amb una coloració rosa
molt impactant, que es diferencia
per tenir l’aresta laminar sencera.
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Mycena seynesii Quél.

Nom vulgar: Micena de les pinyes.
Descripció
Capell d’1 a 3 cm, convex al principi, després aplanat convex, i finalment
deprimit, amb la vora estriada. Cutícula de color bru a bru grisenc, amb tonalitats rosades o liles. Làmines adnates, de blanquinoses a rosades, amb l’aresta
més fosca. Peu llarg, de 2 a 8 cm, cilíndric, freqüentment sinuós, concolor,
i amb la base més gruixuda i hirsuta. Carn prima, blanquinosa, sense olor i
sabor apreciables.
Comestibilitat
No comestible.
Hàbitat
Fructifica a principis de la tardor
sobre pinyes caigudes, excepcionalment sobre fusta en descomposició.
Molt freqüent.
Observacions
Sobre pinyes poden créixer també
altres espècies, com Baeospora myosura, o espècies d’Strobilurus, però la
seua morfologia res té a veure amb
Mycena seynesii, ja que tenen aspecte colibioide.
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Phellinus torulosus (Pers.) Bourdot & Galzin

Descripció
Carpòfor de fins a 30 cm i 10 d’espessor, aplanat, sèssil, amplament fixat al
substrat. Superfície tomentosa, irregular, de color bru rogenca, ataronjada, de
vegades coberta per algues o molses, i amb el marge arredonit i enfeltrat. Tubs
de fins a 6 mm, estratificats, arredonits, estrets, de color ferruginós. Carn de 2
a 6 cm d’espessor, fibrosa, suberosa, de color bru groguenc, d’olor i sabor no
destacables.
Comestibilitat
Sense valor culinari.
Hàbitat
Apareix durant tot l’any preferentment a la base d’arbres o arbustos,
sobretot de Ceratonia siliqua (garrofera) o Pistacia lentiscus (llestiscle).
Freqüent.
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Pisolithus tinctorius (Pers.) Coker & Couch

Sinònims: Pisolithus arhizus (Scop.:Pers.) Rauschert.
Descripció
Carpòfor de 5 a 15 cm, de globós a piriforme-columniforme, de color groguenc o marró. Peridi simple, prim, amb la superfície llisa o un poc rugosa,
dura, que es trosseja a la maduresa mitjançant una dehiscència irregular. Pseudoestípite desenvolupat o no, format per una massa estèril micelial. Gleva
formada per nombroses cavitats o alvèols de xicoteta grandària (1 a 4 mm) al
principi de color groguenc, per passar més tard a marró i a una massa pulverulenta a la maduresa.
Comestibilitat
Comestible als estats juvenils, el seu aspecte fa rebutjar-la del consum.
Hàbitat
Fructifica durant gran part de l’any.
Espècie d’àmplia distribució que viu
associada a diverses espècies vegetals
com Eucalyptus camaldulensis, pi pinyoner (Pinus pinea) o carrasques
(Quercus ilex subsp. ballota). Freqüent.
Observacions
Espècie de gran importància en la
inoculació de plantes d’interés forestal utilitzades per repoblar zones degradades, té qualitats immunodepresores i a més s’utilitza en la elaboració de tints.
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Pluteus salicinus (Pers.) P. Kumm.

Descripció
Capell de 3 a 8 cm, primer convex, després pla convex, i finalment aplanat
i lleugerament umbonat, amb el marge un poc estriat. Cutícula de llisa a
subfibril·losa radialment, de color gris verdós, gris marró, amb el centre més
obscur. Làmines lliures, inicialment blanques que es tornen rosades amb la
maduració de les espores. Peu de fins 9 x 0’7 cm, subcilíndric i un poc engrossit cap a la base, de color blanc amb fibril·les gris verdoses. Carn blanca, un
poc blau verdosa a la base, escassa, d’olor feble de rave i sabor no apreciable.
Comestibilitat
Tòxica que pot provocar al·lucinacions.
Hàbitat
Fructifica a la tardor sobre fusta
morta de planifolis, especialmente
Salix (salzes), Populus (xops) o Eucalyptus. Nosaltres l’hem trobat a la
plantació d’Eucalyptus camaldulensis
de la marjal de Gandia, creixent sobre restes de fusta soterrades. Rar.
Observacions
Dins del gènere Pluteus és una de les
espècies més fàcils de reconéixer a
causa de la poca grandària i la cutícula amb tonalitats verdoses.
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Polyporus meridionalis (A. David) H. Jahn

Descripció
Capell de 1 a 3 cm, primer pla convex, després aplanat, amb el centre generalment deprimit, i sovint amb el marge involut i ciliat. Cutícula recoberta per
escates molt xicotetes, de color bru sobre fons més pàl·lid, de vegades formant
zones concèntriques, amb el centre més obscur. Porus subdecurrents, mitjanament comprimits (1-2 per mm), allargats o angulosos, però no poligonals,
de color blanc. Peu de fins a 4 x 0,4 cm, cilíndric, amb la superfície tomentosa, concolor amb el capell. Carn fineta, membranosa, de color blanc cremós,
d’olor i sabor no destacables.
Comestibilitat
Sense interés culinari.
Hàbitat
Fructifica des de la tardor fins a la
primavera sobre la base de diverses
espècies del matollar mediterrani,
com Helichrysum, Cistus, Erica, Pistacia, encara que és més freqüent
sobre Rosmarinus officinalis (romer).
Molt freqüent.
Observacions
Espècie de distribució mediterrània
lligada a ambients de màquia, es reconeix fàcilment per l’hàbitat i pel capell
típicament escatós.
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Psathyrella ammophila (Durieu & Lév.) P. D. Orton

Sinònims: Psilocybe ammophila (Mont.) Gillet.
Descripció
Capell de 1 a 4 cm, primer convex i campanulat, després aplanat, no deliqüescent. Cutícula higròfana, llisa o un poc rugosa, lleugerament fibril·losa,
sobretot al marge, de color bru grisenc, bru rogenc o ocre groguenc. Làmines
adnates, poc comprimides, de color bru grisenc de joves, més tard bru obscur
amb tonalitats púrpures. Peu de fins a 8 x 0,4 cm, cilíndric, molt radicant,
engrossit a la base a causa de l’adheriment d’arena, llis o lleugerament fibril·lós,
de color blanquinós. Carn prima, blanquinosa, d’olor i sabor no destacables.
Comestibilitat
Sense valor culinari.
Hàbitat
Apareix a la tardor i a l’hivern. Fructifica en grans grups en dunes litorals fixades amb Ammophila arenaria. Poc freqüent, però pot arribar a
ser abundant a la platja de l’Ahuir,
única platja on l’hem trobat, encara
que pot estar present en altres zones
dunars.
Observacions
A causa de l’hàbitat exclusivament dunar d’aquesta espècie no presenta problemes d’identificació.
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Psathyrella candolleana (Fr.) Maire

Descripció
Capell de 3 a 6 cm, primer campanulat o convex, finalment estés i aplanat.
Cutícula higròfana, llisa, finament fibril·losa, de coloracions molt variables
que van des del blanc fins a l’ocre groguenc; marge amb restes del vel universal
en forma de flotons. Làmines adnates, comprimides, de color blanquinós de
joves, bru púrpura quan maduren les espores. Peu de fins a 8 x 0,5 cm, cilíndric, llis, de color blanc. Carn escassa, molt fràgil, de color blanquinosa, d’olor
i sabor fúngics agradables.
Comestibilitat
Sense valor culinari.
Hàbitat
Apareix a la tardor fructificant en
grans grups generalment sobre fusta
de planifolis, sovint soterrada. Molt
freqüent.
Observacions
Espècie molt variable morfològicament, és una de les espècies més
fàcils de trobar a la Safor.
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Rhizopogon roseolus (Corda) Th. Fr.

Nom vulgar: Turma rogenca.
Descripció
Carpòfor de 2 a 5 cm, globós, semihipogeu, cobert per fins cordons micelials
no massa abundants. Peridi de fins a 0,4-0,5 cm, primer blanquinós, després groguenc, finalment roig vinós, sobretot al fregament. Gleva d’aspecte
esponjós, primer blanquinosa, però prompte groc olivàcia, marró obscur als
exemplars madurs, deliqüescent. Olor poc apreciable, desagradable a l’envellir,
i sabor poc no destacable.
Comestibilitat
Comestible de poc interés.
Hàbitat
Apareix a la tardor sota pins, preferentment sobre sòl calcari. Molt
freqüent.
Observacions
Espècie molt variable morfològicament es distingeix d’espècies pròximes com Rhizopogon luteolus a causa
que el seu peridi enrogeix.
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Rhodocollybia butyracea f. asema (Fr.) Antonín, Halling & Noordel.

Sinònims: Collybia butyracea f. asema (Fr.) Singer
Descripció
Capell de 2 a 6 cm, primer convex, després aplanat, amb un umbó central,
i el marge lleugerament estriat per transparència en temps humit. Cutícula
higròfana, llisa, de color bru en estat humit, amb la part central més obscura.
Làmines comprimides adherents i blanquinoses, amb l’aresta irregular. Peu
de 3 a 7 cm, claviforme cap a la base, elàstic i fibril·lós. Carn molt prima, de
blanquinosa a crema, elàstica, de sabor dolç i olor fúngic agradable.
Comestibilitat
No comestible.
Hàbitat
Fructifica a la tardor en boscos de
pins i de carrasques. Hi forma grans
grups, tant sobre sòls calcaris com
descarbonatats. Molt freqüent.
Observacions
L’espècie tipus és més rogenca i té
predilecció pels sòls àcids. A causa de les subtils diferències, Bon la
considera una forma en lloc d’una
varietat.
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Roridomyces roridus (Scop.) Rexer

Sinònims: Mycena rorida (Scop.) Quél.
Descripció
Capell de 0’5 a 1 cm, d’hemisfèric a convex, amb el centre deprimit a umbilicat, i el marge estriat i acanalat. Cutícula blanc cremosa, grisenca cap al centre. Làmines decurrents, poc comprimides, blanques i amb l’aresta sencera.
Peu de 4 x 0’2 cm, filiforme, blanquinós, cobert per una capa mucilaginosa
molt evident. Carn membranosa, d’olor i sabor no destacables.
Comestibilitat
No comestible.
Hàbitat
Apareix a la tardor sobre rametes i
fulles caigudes de vegetals, segons
la bibliografia, sobre Rubus, encara que nosaltres l’hem trobat sobre
acícules de Pinus pinaster i fulles de
Quercus suber. Poc freqüent i difícil
de veure per la xicoteta grandària.
Observacions
Es distingeix d’altres espècies de la
subsecció Omphaliariae per presentar una capa gelatinosa al peu prou abundant, i microscòpicament per tenir la cutícula formada per cèl·lules globoses.
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Russula chloroides (Krombh.) Bres.

Descripció
Capell de 8 a 15 cm, convex umbilicat, després estés i profundament deprimit
cap al centre, amb el marge incurvat. Cutícula separable fins a la meitat, mat,
eixuta, de color blanc cremós. Làmines d’adnates a decurrents, comprimides,
desiguals i anastomosades, de color blanquinós amb reflexos de color blau verdós, sobretot prop del peu. Peu de fins a 5 x 2,5 cm, atenuat a la base, de color
blanc, un poc verdós a la part alta. Carn dura, espessa, blanca, d’olor dèbil de
peix, i sabor dolç, un poc coent a les làmines.
Comestibilitat
Espècie generalment considerada com a no comestible, a la nostra comarca
gaudeix de certa tradició culinària. Per eliminar la coentor es bull, i després
es pot preparar amb tomaca i pebre
fregits. Així i tot, és un comestible
mediocre.
Hàbitat
Apareix a la tardor en tot tipus d’hàbitats. Molt freqüent i abundant.
Observacions
Possible confusió amb Russula delica, de major grandària, amb les làmines més espaiades, i sense reflexos
blau verdosos a les làmines.
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Russula cuprea (Krombh.) J.E. Lange

Descripció
Capell de 3 a 10 cm, primer convex, després estés i deprimit, amb el marge
obtús o arredonit i acanalat als exemplars adults. Cutícula separable des d’un
terç a la meitat del radi, humida, brillant, de coloració molt variable, de color
marró cobre o marró castany, amb el disc un poc ataronjat i la vora més vinosa
ocràcia. Làmines adherents, de comprimides a més o menys espaiades, prou
grosses en les formes grans, intervenades, molt fràgils, amb reflexos citrins en
la joventut, ocre ataronjades als exemplars adults. Peu de fins a 7 x 2 cm, cilíndric, de color blanc que es fa un poc bru amb la manipulació, fràgil. Carn no
massa grossa, fràgil, blanca, d’olor insignificant i sabor molt coent.
Comestibilitat
Sense interés culinari.
Hàbitat
Fructifica a principis d’estiu i a la
tardor sota planifolis, especialment
sureres (Quercus suber), sobre sòl
descalcificat. Rara.
Observacions
Aquesta Russula tan sols l’hem trobat en una ocasió al mes de juny,
en un any inusualment humit en
aquesta època. Pertany a la secció Insidioseae, que agrupa espècies d’esporada
groga (IV segons el codi Romagnesi) i de sabor coent.
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Russula monspeliensis Sarnari

Descripció
Capell de 3 a 7 cm, primer convex, després estés i deprimit, amb el marge
lleument acanalat. Cutícula separable fins la meitat, de color verd aquós, amb
el centre bru violaci. Làmines adherents decurrents, poc comprimides, iguals,
fràgils, de color crema pàl·lides. Peu de fins a 3,5 x 1 cm, cilíndric, atenuat
cap a la base, ple, blanc, tacat de bru a la base. Carn blanca, d’olor aromàtic, i
sabor dolç, un poc coent a les làmines.
Comestibilitat
Sense interés culinari.
Hàbitat
Fructifica a la tardor sota estepes
(Cistus), sobretot Cistus monspeliensis, sobre sòl descalcificat. Poc
freqüent.
Observacions
Aquesta Russula pertany a la subsecció Griseineae, grup que abraça
espècies amb una coloració molt
variable.
Molt semblant a Russula parazurea,
que sol aparéixer sota pins.
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Russula parazurea Jul. Schäff.

Descripció
Capell de 3,5 a 8 cm, primer convex, després aplanat, amb el marge incurvat
i un poc acanalat. Cutícula separable fins la meitat, pruïnosa, de color gris
blavosa, amb reflexos lilàs. Làmines adnates, prou comprimides, després espaiades, intervenades, fràgils, de color blanc cremós. Peu de fins a 6 x 2 cm,
quasi cilíndric, un poc eixamplat cap a la base, de color blanc, tacat de marró
a la base. Carn fràgil, blanca, d’olor dèbil i sabor dolç, un poc coent a les
làmines.
Comestibilitat
Sense interés culinari.
Hàbitat
Fructifica a la tardor sota pins, generalment en terreny calcari. Poc
freqüent.
Observacions
Es caracteritza pel capell de color
gris blavós. Com totes les Griseineae, té la carn dolça i les làmines són
una mica coents.
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Russula persicina Krombh.

Descripció
Capell de 4 a 11 cm, primer subglobós, després convex i un poc deprimit, i
finalment estés; marge irregular o lobulat, incurvat, acanalat o no. Cutícula
separable només a la vora, viscosa i brillant, d’un preciós color roig cirera que
pot decolorar-se fins al rosa. Làmines adherents decurrents, de comprimides a
més o menys espaiades, amb lamèlules, intervenades, fràgils, de color blanquinós a cremós. Peu de fins a 7 x 2,5 cm, cilíndric, de vegades un poc atenuat,
ple, de color blanquinós o tacat de rosa. Carn espessa, dura, blanca, rosada
sota la cutícula, d’olor afruitat que recorda dèbilment al coco i sabor coent.
Comestibilitat
No comestible.
Hàbitat
Apareix a la tardor en boscos de sureres sobre sòl descarbonatat. Poc
freqüent però abundant als llocs on
fructifica.
Observacions
No hi ha cap Russula de semblants
coloracions que siga fàcil de determinar. Molt semblant a R. emetica,
R. sanguinaria, etc, però si ens fixem
en la inserció de les làmines al peu veurem que són adnatodecurrents, caràcter
prou diferenciador.
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Russula poikilochroa f. heliochroma (Sarnari) Sarnari

Descripció
Capell de 2 a 5 cm, primer convex, progressivament estés i aplanat, de vegades
amb el centre deprimit. Cutícula separable fins a la meitat del radi o un poc
menys, llisa i brillant, humida, d’un bell color groc intens, amb el marge un
poc més pàl·lid. Làmines adherents, poc comprimides, iguals o amb alguna
lamèlula intercalada, fràgils, de color blanc, amb l’aresta sencera i concolora.
Peu de fins a 5 x 1,5 cm, cilíndric o subclavat, un poc eixamplat en la inserció
amb el capell, de color blanc. Carn compacta, blanca, d’olor inapreciable, i
sabor dolç al capell, lleugerament coent a les làmines.
Comestibilitat
Sense interés culinari.
Hàbitat
Fructifica a la tardor sota sureres
(Quercus suber), sobre sòl sorrenc
descalcificat. Rara i localitzada.
Observacions
Ben caracteritzada per la coloració
groga intensa que contrasta amb les
làmines blanques. Semblant a Russula risigallina = R. lutea, amb les
làmines groguenques, R. claroflava,
amb làmines també groguenques i preferència pels bedolls (Betula sp.) i a R.
helios, que comparteix hàbitat però té les làmines grogues com les anteriors.
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Russula subfoetens Wm.G. Sm.

Descripció
Capell de 5 a 10 cm, primer subglobós, després convex i finalment pla convex.
Cutícula separable fins a la meitat, llisa i brillant, viscosa en temps humit,
de color marró ataronjat o ocre, amb les vores més clares. Làmines adnates,
comprimides, de color cremós. Peu de fins a 8 x 2,5 cm, cilíndric, atenuat cap
a la base, cavernós, de color blanc, de vegades tacat de marró. Carn compacta,
blanca, d’olor desagradable, i sabor un poc acre i desagradable.
Comestibilitat
Sense interés culinari.
Hàbitat
Fructifica a finals d’estiu i a la tardor
sota sureres, sobre sòl descalcificat.
Poc freqüent però localment abundant.
Observacions
Macroscòpicament semblant a Russula foetens, més gran i a diferència
de R. subfoetens, no reacciona a les
bases fortes.
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Russula torulosa Bres.

Sinònims: Russula fuscorubra (Bres.) J. Blum.
Nom vulgar: Poagre comú.
Descripció
Capell de 4 a 10 cm, hemisfèric, després pla convex i un poc deprimit, amb el
marge incurvat. Cutícula separable de la vora, brillant, de color roig púrpura,
amb el centre més obscur. Làmines adnates, comprimides, de color blanc, després crema. Peu de fins a 7 x 2,5 cm, cilíndric, rosat amb tonalitats violàcies.
Carn gruixuda, dura, blanquinosa, rogenca sota la cutícula, d’olor afruitat i
sabor molt coent.
Comestibilitat
No comestible a causa del sabor fortament picant.
Hàbitat
Apareix a la tardor, o finals de primavera si es donen les condicions,
en pinars de pi blanc (Pinus halepensis) sobre sòl calcari. Molt freqüent.
Observacions
Es caracteritza pel capell i peu de
color roig vinós, i per tenir un sabor
fortament picant. Pròxima a Russula sardonia, que té les làmines de color groc
viu.

176

BOLETS DE LA SAFOR.indd 176

29/1/10 10:11:38

Russula virescens (Schaeff.) Fr.

Nom vulgar: Llora verda. Poagre verdet.
Descripció
Capell de 6 a 14 cm, primer hemisfèric, després convex i finalment aplanat i
un poc deprimit. Cutícula separable, seca, mat, de color verd sobre fons blanc,
que es clivella amb facilitat. Làmines adnates, comprimides, fràgils, bifurcades, de color crema clar. Peu de fins a 9 x 4 cm, cilíndric, atenuat cap a la base,
ple, després esponjós i cavernós, blanc, amb alguna taca bru rogenca. Carn
gruixuda, compacta, ferma, blanca, d’olor afruitat i sabor dolç.
Comestibilitat
Comestible excel·lent, molt bo inclús cru en amanides. Molt buscada en altres Comunitats com el País Basc o
Catalunya.
Hàbitat
Apareix a la tardor en boscos de
sureres, sobre sòls descarbonatats.
Rara.
Observacions
Semblant a Russula monspeliensis,
que fructifica sota Cistus, o Russula
parazurea, sota pins, que són de menor grandària i molt menys carnoses que Russula virescens, que a més presenta
el capell freqüentment craquelat.
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Sarcodon fennicus (P. Karst.) P. Karst.

Descripció
Capell de 3 a 10 cm, primer pla convex, després estés i lleugerament deprimit,
amb el marge lobulat, ondulat i un poc excedent. Cutícula escatosa, sobretot al centre, sovint quarterada, de color marró obscur. Himeni format per
agullons de fins a 5 mm, subdecurrents, de color gris blanquinós al principi,
després més foscos. Peu de fins a 7 x 2,5 cm, cilíndric que s’estreteix cap a la
base, concolor amb el capell, amb característiques tonalitats verd blavoses a la
base. Carn dura, de color blanquinós, verd blavós a la base, d’olor intens de
farina i sabor fortament amarg.
Comestibilitat
No comestible a causa de la forta amargor de la carn.
Hàbitat
Fructifica a la tardor en boscos mixtos de pi marítim (Pinus pinaster)
amb presència d’alguna surera, sobre sòl descalcificat. Rar.
Observacions
Es reconeix fàcilment per les tonalitats verd blavoses de la base del peu,
per l’olor de farina, i pel sabor de la
carn, fortament amarg.
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Schizophyllum commune Fr.

Descripció
Capell de 0’5 a 3 cm, flabel·liforme en forma de ventall. Superfície tomentosa, hirsuta, de color blanc encara que de vegades amb coloracions verdoses a
causa de la colonització d’algunes algues, amb el marge molt lobulat. Himeni
constituït per pseudolàmines molt marcades, bifurcades, dispostes radialment
a partir del punt d’inserció al substrat, de color carn. Peu absent o molt xicotet. Carn coriàcia, prima, de color carn pàl·lid, d’olor i sabor inapreciable.
Comestibilitat
Sense valor culinari.
Hàbitat
Apareix durant tot l’any fructificant sobre branques o fusta morta
de gran varietat d’arbres i arbustos.
Molt freqüent.
Observacions
Es reconeix fàcilment a causa del
capell flabel·lat, amb pseudolàmines
de color carn i bifurcades.
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Sphaerobolus stellatus Tode

Descripció
Carpòfor d’1 a 2 mm de diàmetre, globós, blanc o groc ataronjat. Peridi
blanquinós, en forma d’estrela, format per diverses capes d’aspecte gelatinós,
amb color més viu a la part interna, amb un peridíol esfèric al centre, de color
groguenc. Gleva esfèrica, d’1 mm de diàmetre, que és llançada a mode de
projectil a causa de la pressió osmòtica que es produeix a l’endoperidi, el qual
es queda en forma d’esfera transparent després del llançament.
Comestibilitat
Sense interés culinari.
Hàbitat
Apareix a la tardor fructificant sobre
restes de fusta en descomposició,
així com excrements d’hervíbors.
Poc freqüent.
Observacions
Espècie molt difícil de trobar a causa de la xicoteta grandària. Nosaltres
l’hem localitzat en algunes zones de
Barx on hi ha ramat boví.
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Suillus bellinii (Inzenga) Watling

Nom vulgar: Fong. Molleric. Moixí.
Descripció
Capell de 5 a 12 cm, primer hemisfèric, després convex i finalment pla convex,
amb el marge incurvat. Cutícula fàcilment separable, molt viscosa, brillant,
de color blanquinós al principi, després es va tornant marró clar, conservant
la vora blanquinosa. Tubs adherents i decurrents, separables, curts, de color
crema blanquinós al principi, després groguenc. Porus irregulars, de fins a 1
mm, concolors amb els tubs, que als exemplars joves exsuden unes gotetes de
color rosat. Peu de fins a 6 x 3 cm, curt, aprimat cap a la base, ple, blanquinós,
cobert per taques de color rosat. Carn primer ferma, després tova, de color
blanc o groguenc, d’olor dèbil afruitat i sabor dolç.
Comestibilitat
Comestible de poc interés, millor si
es retira la cutícula per cuinar-lo.
Hàbitat
Fructifica a la tardor en boscos de
pins, preferentment de pi marítim
(Pinus pinaster) sobre substrats descalcificats. Molt freqüent.
Observacions
Possible confusió amb Suillus collinitus, que té la base del peu coberta per miceli de color rosa, i amb Suillus mediterraneensis, amb la carn groguenca.
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Suillus collinitus var. collinitus (Fr.) Kuntze

Nom vulgar: Fong. Molleric. Moixí.
Descripció
Capell de 4 a 15 cm, primer hemisfèric, després convex i finalment pla convex, amb el marge incurvat. Cutícula separable, llisa, brillant, viscosa en
temps humit, de color ocre, marró groguenc, marró obscur més tard, cobert
per fibril·les radials innates més fosques. Tubs adherents i decurrents, curts,
de color groc viu o groc verdós. Porus xicotets, de color groc o groc verdós,
que es taquen de marró i no exsuden gotes. Peu de fins a 10 x 2 cm, cilíndric,
aprimat cap a la base, de color groguenc a la part superior, més obscur a la
inferior, decorat amb granulacions primer grogues, més tard marrons, amb
la base coberta per miceli de color rosa. Carn primer ferma, després tova, de
color blanc groguenc, d’olor dèbil
afruitat i sabor dolç.
Comestibilitat
Comestible de poc interés igual que
la resta de Suillus.
Hàbitat
Fructifica a la tardor en boscos de
pins, sobretot de pi blanc (Pinus
halepensis) sobre sòl calcari. Molt
freqüent.
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Tapinella panuoides (Batsch) E.-J. Gilbert

Sinònims: Paxillus panuoides (Fr.) Fr.
Nom vulgar: Bolet de soca de pi.
Descripció
Capell de 2 a 8 cm, en forma de ventall o conquilla, i d’embut en els exemplars adults, amb el marge involut i lobulat. Cutícula tomentosa pubescent,
seca, feltrada, després quasi llisa, de color cremós groguenc o groc olivaci. Làmines decurrents, bifurcades i anastomosades, desiguals, denses, de color groc
intens o groc olivaci. Peu molt curt o absent, lateral, concolor amb el capell.
Carn corretjosa, blanquinosa o groguenca, d’olor dèbil i sabor suau.
Comestibilitat
Sense interés culinari.
Hàbitat
Fructifica a la tardor de forma cespitosa sobre blanques i troncs de pi en
descomposició. Poc freqüent.
Observacions
Espècie fàcilment identificable,
únicament podria confondre’s amb
Crepidotus mollis, de cutícula gelatinosa i que a més viu sobre fusta de
planifolis.
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Tricholoma albobrunneum (Pers.) P. Kumm.

Sinònims: Tricholoma striatum (Schaeff.) Sacc.
Nom comú: Bolet d’ovella.
Descripció
Capell de 4 a 10 cm, primer convex, després aplanat i estés, amb el marge
involut, després dret i excedent. Cutícula separable, no viscosa o un poc en
temps humit, lluenta, de color marró obscur, més obscur al centre, amb fibril·
les radials més o menys evidents. Làmines escotades uncinades, comprimides,
desiguals, de color blanquinós que es taca de bru amb l’edat. Peu de fins a 7
x 2 cm, cilíndric, atenuat a la base, ple, del mateix color que el capell o un
poc més clar, amb una zona pseudoanular a la part alta de color blanquinós.
Carn gruixuda, ferma, blanca, crema rosada davall la cutícula i la base del peu,
d’olor lleugerament de farina i sabor amarg.
Comestibilitat
Sense interés culinari a causa de la forta amargor.
Hàbitat
Fructifica a la tardor en grans grups
en totes les pinedes de la Safor. Molt
freqüent.
Observacions
És l’espècie de la secció Albobrunnea
més freqüent a les nostres pinedes.
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Tricholoma atrosquamosum var. squarrulosum (Bres.) Mort.
Chr. & Noordel.

Sinònims: Tricholoma squarrulosum Bres.
Descripció
Capell de 4 a 10 cm, primer cònic o obtús, després convex, i finalment més
obert, amb el marge enrotllat, apendiculat i enfeltrat. Cutícula separable, de
color bru grisenc, més obscura al centre, llanosa, i coberta de nombroses escates negres sobre fons blanc. Làmines amples, desiguals, adnates, blanques,
amb l’aresta puntejada de negre. Peu de fins a 8 cm, cilíndric, ple, fibril·lós i
escatós, concolor amb el capell. Carn prima, blanca o un poc grisenca, amb un
olor particular de pebre roig i sabor dolç farinós.
Comestibilitat
Comestible sense massa interés.
Hàbitat
Fructifica a la tardor, preferentment
sota sureres en sòl descarbonatat,
encara que també l’hem trobat sota
carrasques. Poc freqüent.
Observacions
Es pot confondre amb Tricholoma
atrosquamosum var atrosquamosum,
que no té escates al peu, o amb altres espècies tòxiques del gènere que
no trobem a la Safor.
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Tricholoma caligatum (Viv.) Ricken

Nom vulgar: Garlandí.
Descripció
Capell de 6 a 15 cm, primer convex i després aplanat. Cutícula llisa, seca,
coberta d’escates, sobretot al centre, de color marró rogenc, deixant veure el
marge blanc, de vegades amb restes de vel. Làmines adnates, blanques, crema
amb l’edat. Peu llarg, quasi sempre atenuat cap a la base on es corba, amb una
decoració concolora amb el capell i amb un anell característic membranós, que
separa la inserció al capell de color blanca. Carn compacta, blanca, groga al
revestiment del peu i rosada davall la cutícula, d’olor molt característic, difícil
de definir, afruitat, i sabor amarg.
Comestibilitat
A pesar que al Japó es considera
un comestible apreciat, a Espanya
manca de tradició culinària. No
obstant això, es pot consumir quan
els exemplars són joves i no han
obert el capell.
Hàbitat
Apareix a la tardor sota pins en sòl
calcari. Molt freqüent, encara que
rar a altres zones de la Península.
Observacions
Confusió possible amb Tricholoma focale, que manca d’escates al capell.
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Tricholoma myomyces (Pers.) J.E. Lange

Sinònims: Tricholoma terreum (Schaeff.) P. Kumm.
Nom vulgar: Fredolic. Bolet d’estepera. Bolet de rosada.
Descripció
Capell de 3 a 8 cm, cònicocampanulat, després convex i ràpidament aplanat,
amb un umbó obtús i el marge incurvat, regular i excedent. Cutícula enfeltrada, fibril·losa i pubescent, uniforme, estriada, separable, de color gris obscur,
amb el centre més fosc. Làmines escotades uncinades, mitjanament comprimides, de color blanquinós amb reflexos grisos. Peu de fins a 9 x 1,2 cm, cilíndric, ple al principi, després quasi fistulós, un poc engrossit a la base, d’aspecte
fibril·lós, blanc. Carn escassa, poc consistent, fràgil al peu, blanca, gris sota la
cutícula, d’olor inapreciable i sabor
suau i agradable de farina.
Comestibilitat
Comestible excel·lent, molt bo en
sopes o en croquetes.
Hàbitat
Apareix a finals de la tardor en boscos de pins o sota estepes (Cistus
albidus), aguantant molt bé les gelades. Freqüent.
Observacions
Cal no confondre’l amb cap Inocybe, d’aspecte similar però amb tonalitats més
ocràcies.
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Tricholoma ustaloides Romagn.

Descripció
Capell de 5 a 8 cm, primer hemisfèric, ràpidament convex, i finalment estés,
amb el marge involut al principi, després dret i excedent, acanalat finalment.
Cutícula viscosa i brillant, glutinosa en temps humit, separable, llisa, de color
bru castany. Làmines escotades uncinades, comprimides, desiguals, de color
blanquinós que es taca de bru amb l’edat. Peu de fins a 10 x 1,5 cm, cilíndric,
ple, fibril·lós, quasi concolor amb el capell, amb una zona pseudoanular ben
delimitada de color blanc. Carn gruixuda, blanca, d’olor a farina i sabor molt
amarg.
Comestibilitat
Sense interés culinari a causa de la forta amargor.
Hàbitat
Fructifica a la tardor sota sureres
preferentment, sobre sòls descarbonatats. Poc freqüent.
Observacions
Molt semblant macroscòpicament
a Tricholoma albobrunneum, de la
qual es diferencia per tenir un sabor molt més amarg, el seu hàbitat
exclusiu sota planifolis, i pel capell
viscós, quasi glutinós.
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Tulostoma brumale Pers.

Nom vulgar: Palet de tambor.
Descripció
Carpòfor format per un cap esfèric de 0,5 a 1,2 cm, de color gris blanquinós.
Peristoma amb ostíol ben delimitat i definit, de color més fosc. Peu de fins a 5
x 0,3 cm, cilíndric, fibrós, buit, escatós, amb la base bulbosa, de color marró.
Peridi membranós, de color blanquinós. Gleva pulverulenta, marró.
Comestibilitat
Sense interés culinari.
Hàbitat
Apareix a finals de la tardor i durant
l’hivern en praderes i zones de matollar calcari. Molt freqüent i abundant.
Observacions
De vegades resulta molt difícil de
veure a causa que en la majoria de
vegades tan sols es veu el xicotet
peridi, mentre que la resta del cos
fructífer roman soterrat.
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Volvariella gloiocephala (DC.) Boekhout & Enderle

Descripció
Capell de 5 a 14 cm, primer campanulat, després estés, amb el marge obtús i
estriat. Cutícula llisa, viscosa i brillant en temps humit, fibril·losa radialment
en sec, de color blanc grisós, freqüentment amb restes membranosos del vel
universal. Làmines lliures, comprimides, de color primer blanquinós que va
passant a rosat amb el temps. Peu de fins a 16 x 1,5 cm, cilíndric, esvelt, atenuat cap a l’àpex, que es separa fàcilment del capell, de color blanquinós. Volva membranosa, ampla, irregular, sovint soterrada i difícil d’extraure sencera.
Carn blaneta, blanca, d’olor rafanoide i sabor un poc dolç.
Comestibilitat
Sense interés culinari.
Hàbitat
Fructifica durant l’estiu i la tardor
en llocs molt adobats (espècie nitròfila), com horts i jardins. Freqüent,
sobretot en alguns jardins de la platja de Daimús, on arriben a trobarse’n grans grups.
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Volvariella pusilla (Pers.) Singer

Descripció
Capell de 1 a 3 cm, primer convex, després estés i més o menys aplanat, sovint
amb un umbó central agut. Cutícula sedosa i fibril·losa, de color blanc a crema, o beix grisenc sobretot al centre, amb el marge estriat quan el capell està
estés. Làmines lliures, primer blanques, després rosa salmonat. Peu de fins a 5
x 0,5 cm, cilíndric, de color blanc, glabre, amb una volva membranosa sedosa,
blanca i lobulada, que es desprén amb facilitat. Carn prima, blanca, d’olor i
sabor poc apreciables.
Comestibilitat
Sense interés culinari.
Hàbitat
Fructifica en clarianes de boscos i
llocs herbosos, parcs o jardins, a finals de la primavera o principis d’estiu. Rara.
Observacions
Aquesta espècie tan sols l’hem trobat en una ocasió en una clariana de
bosc mixt de carrasca (Quercus ilex
subsp. ballota) i pi marítim (Pinus
pinaster), sobre sòl descalcificat, per tant la considerem rara. Es diferencia de
Volvariella gloiocephala per ser molt més menuda, i d’altres espècies del gènere
com V. taylori, en el fet que té la volva bru grisenca.
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Xerocomus dryophilus (Thiers) Singer

Descripció
Capell de 4 a 10 cm, convex al principi, més tard aplanat, amb la superfície
irregular. Marge excedent, enrotllat als exemplars més joves. Cutícula vellutada, de color variable roig vinós, rogenc, presentant els exemplars madurs
coloracions marrons olivàcies. Tubs lliures, de més de 10 mm, de color groc,
verdós quan maduren les espores. Porus poligonals, estrets, concolors amb els
tubs, que poden blavejar a la pressió o no. Peu de fins a 8 x 2 cm, cilíndric,
atenuat a la base, de color groc viu a l’àpex i roig vinós a la base. Carn ferma
de color groc al capell i roig vinosa a la base del peu, que de vegades blaveja en
contacte amb l’aire, d’olor i sabor àcids.
Comestibilitat
Sense valor culinari.
Hàbitat
Apareix a principis de la tardor creixent en grans grups sota pi blanc
(Pinus halepensis), en sòl calcari.
Molt freqüent als llocs on fructifica.
Observacions
Espècie tradicionalment confosa
amb Xerocomus crhysentheron, de la
qual es diferencia per tenir les espores més amples. En les nostres recol·lectes
hem trobat exemplars que blavejaven al tacte i d’altres que no.
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Glossari

Adherent: referit a la inserció en làmines, tubs i agullons, indica que estan
units al peu en una part més o menys ampla.
Alvèols: cavitats disposades com les cel·les d’una bresca.
Amarescent: lleugerament amarg.
Amatoxina: substància tòxica per als humans que es troba en algunes espècies dels gèneres Amanita i Galerina.
Amiloide: que adquireix un color blavós quan reacciona al contacte amb
el iode.
Anastomosades: referit a les làmines, unides les unes amb les altres en
algun punt.
Apendiculat: referit a la vora del capell quan pengen restes del vel.
Àpex: extrem superior o més llunyà del punt d’inserció d’un òrgan o d’una
part d’un òrgan.
Apical: referit a l’extrem superior en l’espora dels Basidiomycets a la part
oposada a la unió amb el basidi.
Apoteci: tipus d’ascoma en forma de disc aplanat en el qual l’himeni està
sobre la cara superior i exposat a l’atmosfera durant la maduresa.
Asc: cèl·lula en forma de sac que conté les espores sexuals als Ascomycets.
Astringent: es diu del que en contacte amb la llengua produeix una sensació que va de la sequedat intensa a l’amargor.
Atenuat: dit de l’òrgan que va estrenyent-se progressivament cap a l’àpex
o cap a la base.
Basidi: cèl·lula en la qual es formen les espores dels Basidiomycets.
Bifurcades: que es ramifiquen o divideixen en dos a partir d’un punt determinat.
Bioindicador: ésser viu mitjançant la presència o l’absència, la vitalitat o
qualsevol altra manifestació del qual, s’indica l’existència o la magnitud
d’algun factor ambiental.
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Bulb: engruiximent de la base del peu del bolet.
Capitat: que té forma de cap.
Cavernós: referit a les cavitats o compartiments que es formen a l’interior
del peu.
Cespitós: es diu quan creixen diversos bolets units tan sols per la base.
Ciànic: referit a l’olor, paregut al de l’àcid cianhídric.
Cistidi: hifa estèril, hialina, unicel·lular, situada entre els basidis i orientada cap a l’exterior, en l’himenit de molts agaricals.
Columnel·la: conjunt d’hifes en forma de columna.
Copròfil: dit del bolet que viu sobre el fem.
Decurrents: referit a la inserció en làmines, tubs i agullons, quan estan
units al peu per una part gradualment descendent sobre el mateix.
Deliqüescent: quan passen alguns teixits a l’estat líquid.
Dissimètric: que presenta dissimetria, que no és simètric.
Endoperidi: capa interna de la paret del cos fructífer d’alguns fongs.
Escotades: referit a la inserció en làmines, tubs i agullons i indica que formen una depressió abans d’arribar al peu.
Esferocist: cèl·lula globosa que apareix en els carpòfors d’alguns fongs.
Espora: estructura, generalment unicel·lular, produïda per mitosi o meiosi
a partir d’una cèl·lula especialitzada, que pot generar un nou organisme.
Esporada: conjunt d’espores d’un fong despreses del carpòfor de manera
natural.
Estipitat: provist d’estípit o peu del bolet.
Excedent: referit al marge del capell quan aquest sobrepassa les làmines.
Exoperidi: capa externa del peridi quan aquest està format per dues capes.
Fasciculat: referit al creixement dels peus d’algunes espècies, els uns comprimits junt als altres.
Fibrós: que conté o está constituït per fibres.
Fistonejat: referit al marge del capell acabat en dentetes o en formes ondulades.
Fimícola: copròfil.
Flabel·liforme: que té forma de ventall.
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Flocós: referit als pelets de les superficies quan s’agrupen formant xicotetes
porcions de cotó.
Friable: que es desfà amb facilitat.
Fusiforme: que té forma de fus.
Glabre: superfície que manca de pèls.
Gleva: massa central pulverulenta de l’aparell esporífer on es troben les
espores d’alguns fongs basidiomicets.
Hàbitat: conjunt de tots els factors biòtics i abiòtics que influeixen sobre
un ésser viu determinat.
Heliòfil: que està adaptat a viure exposat al sol.
Hemolisines: substàncies amb capacitat per a destruir els hematies o glòbuls rojos de la sang.
Hifa: estructura filamentosa que constitueix l’estructura vegetativa dels
fongs.
Higròfan: que té diferent coloració depenent del grau d’humitat.
Himeni: capa o part d’un cos fructífer d’ascomicet o de basidiomicet on es
localitzen els meiosporocists i les espores.
Himenòfor: estructura portadora de l’himeni.
Hipogeu: que es desenvolupa sota terra.
Hirsut: cobert de pèls rígids i aspres al tacte.
Incurvat: corbat cap endins.
Infundibuliforme: que té forma d’embut.
Innates: es diu de les fibril·les de la superfície quan pertanyen a la mateixa
estructura del fong sense cap extrem lliure.
Intervenades: referit a les làmines quan el fons d’aquests es troba connectat entre elles.
Involut: enrotllat cap endins.
Iumbó: protuberancia més o menys acusada o redondejada que es forma
al centre del capell.
Làtex: o llet, suc propi d’alguns fongs que circula pels vasos laticífers.
Lignícola: que viu a la fusta.
Llevat: fong unicel·lular, o filamentós simple, que es multiplica per gemmació.
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Lliures: referit a la inserció en làmines, tubs i agullons, indica que no
toquen el peu.
Lobulat: que presenta lòbuls.
Lòbul: casdascuna de les parts a manera d’ona, que destaca de la vorera
d’una cosa.
Macroscòpic: que es distingeix sense ajuda de cap element òptic.
Mamellonat: que presenta un mamelló o protuberància semblant a una
mamella.
Màquia: formació vegetal arbustiva i escleròfil·la mediterrània.
Marginat: referit al bulb del peu quan s’uneix formant un esglaó.
Membranós: de la natura d’una membrana.
Miceli: part vegetativa dels fongs amb desenvolupament subterrani.
Mitra: referit a la forma del capell d’alguns Ascomycets.
Moniliforme: aplicat a les hifes que tenen bruscs eixamplaments i depressions.
Mucilaginós: que conté mucílag, viscós.
Napiforme: referit al bulb del peu quan té forma de nap.
Nitròfil: dit dels organismes que viuen en medis rics en nitrogen.
Organolèptics: es diu de les propietats dels cossos perceptibles pels sentits.
Peridi: coberta membranosa d’alguns fongs que, en el cas dels Gasteromycets, és doble.
Peridíol: part de la gleva que s’encapsula i constitueix una unitat de dispersió dels gèneres Cyathus i Nidularia.
Peristoma: orifici per on alguns Gasteromycets alliberen les espores.
Periteci: tipus d’ascoma en forma d’urna que presenta un porus en la part
superior.
Ph: indicador d’alcalinitat o acidesa del sòl o altres substàncies.
Piriforme: que té forma de pera.
Porus germinatiu: referit a l’espora, punt en el qual la seua paret és més
prima i per on eixirà el tub germinatiu.
Pruïna: pols fina que recobreix algunes superficies.
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Pruïnós: polsós, cobert de pruïna.
Pubescent: lleugerament pelut.
Quartejada: referit a la cutícula, amb clavills.
Quitina: polímer estructural de la n-acetil glucosamina, que forma part de
la paret cel·lular de les hifes dels fongs.
Radicant: referit al peu, quan una prolongació semblant a un arrel s’enfonsa en el substrat.
Resupinat: es diu del cos fructífer amb posició invertida.
Rizoides: filaments o pèls no molt llargs en forma d’arreletes.
Rizomorfs: reunió en cordonets de les hifes miceliars, semblant a les arrels,
a la base d’algunes espècies.
Sèssil: desproveït de peu.
Subfusiforme: que és un poc fusiforme.
Taxonomia: part de la biologia que tracta de la classificació jeràrquica dels
organismes.
Teliòspora: espora hivernal que produeixen els rovells d’uredinals, a partir
de la qual es formen els basidis.
Termòfila: aplicat a les espècies que habiten en zones càlides i no toleren
bé el fred.
Tomentós: recobert de pèls comprimits formant una superfície feltrada.
Umbilicat: referit al capell, amb melic.
Umbó: protuberancia més o menys acusada o redondejada que es forma
al centre del capell.
Uncinades: referit a la inserció de les làmines, indica que després de formar una depressió abans d’arribar al peu, es prolonguen mitjançant
una dent.
Uredòspora: espora dicariòtica unicel·lular pedicel·lada que s’allibera amb
la paret equinulada i pigmentada, mostrant dos o més tubs de germinació, pròpia de la fase dicariòtica dels uredinals.
Vel general o universal: capa que cobreix totalment el bolet abans d’esclatar.
Vel parcial o secundari: capa que cobreix l’himeni abans de la maduració.
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Volva: estructura més o menys membranosa que envolta la part inferior
del peu i que és una resta del vel general.
Zonat: referit al capell, quan es formen anells concèntrics de diferent color
o tonalitat.
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Índex de noms vulgars
A

E

Alzinoi
Anisat

69

Enganyapastors 141

86

Esca marginada 112
Escarlet 126
Esclata-sang 135, 138

B
Bocabadat negre

45

Bola de neu anisada
Bolet amarg

Esclata-sang de pi bord 138
58

149

Bolet d’esca

Esclata-sang mascle 46

111

Bolet d’estepera

Esteper 140
187

Bolet d’ovella

184

Bolet de garrofera
Bolet de rosada

Esclata-sang de tot l’any 46

Estreleta 70
Estreleta de tres capses 115

142

Estreleta trencadissa 115

187

Bolet de soca de pi
Bolet de tinta

183

90

F
Farinera 65

Bolet de xop 59

Farinera borda 67

Bolo 142

Fong

181

Fredolic

187

C
Cama de perdiu
Camagroc

103

Cama-sec

154

82, 83

Garlandí 186
Gírgola groga 142

Camasec de soca
Camperol
Carabassetes

Gita de bruixa 84

127

LL

52

Carlet vermell
Carrereta

69

57

Candela de bruc

Carlins

G

126

117

Llenega negra 124
Llengua de bou blanca 119

154

Cresta de gall

Llenega 124

Lleterola blanca 132
84

Lleterola de llet groga 133

199

BOLETS DE LA SAFOR.indd 199

29/1/10 10:11:55

Lleterola roja 137
Llora verda 177
M
Mariner 73
Matagent 80
Mataparent de peu reticulat 78
Micena de les pinyes 159
Micena flaqueta 157
Micena neta 158
Mocosa 124
Mocosa blanca pudent 122
Moixernó de tardor 154
Moixí 181
Molleric 181, 182
Morena llanosa 57
Múrgula 49
N
Niuets 108
O
Orella d’ase bruna 50
Orella de gat negra 44
Orelletes 52
P
Palet de tambor 189
Pampa 127
Pebràs 135
Pebràs coent 133

Pebràs de peu pelut 131
Pebràs pelut 140
Peludes 140
Pet de llop perlat 151
Peu blau 147
Picornell de pi 120
Pimpinella rosada 130
Pinetell bord 133
Pixacà 66
Pixacà barbut 90
Pixaconill 121
Poagre comú 176
Poagre verdet 177
Pollancró 59
R
Reig bord groc 61
Reixat 84
Rossinyol 81
Rovelló 135, 138
S
Sureny fosc

74

T
Trompellot 74
Trompellot deslluït 76
Trompellot tardà 143
Trompeta 102
Trompeta cendrosa 101
Turma rogenca

166
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Índex de noms científics

A
aegerita, Agrocybe 59
aereus, Boletus 25, 32, 74
Agaricus 21, 27, 29, 34, 56-58
agathosmus, Hygrophorus 22
Agrocybe 23, 34, 59-60
albidum, Hydnum 32, 119, 120
albidus, Boletus 79
albobrunneum, Tricholoma 184, 188
alliaceus, Marasmius 21
alutacea, Otidea 50
Amanita 21, 27, 28, 30, 31, 32, 61-68, 193
amarus, Leucopaxillus 149
ammophila, Peziza 51
ammophila, Psathyrella 34, 164
ammophila, Psilocybe 164
Ampulloclitocybe 27
anomalus, Marasmius 153
apala, Conocybe 72, 87
appendiculatus, Boletus 76
arbustivus var. quercetorum, Hygrophorus 125
arenaria, Montagnea 56
arhizus, Pisolithus 161
aridicola, Agaricus 56
Armillaria 26, 30, 69
aspera var. franchetii, Amanita 63
Astraeus 70
atlanticus, Lactarius 30, 131
atramentaria, Coprinopsis 27, 90
atrosquamosum var. squarrulosum, Tricholoma

185
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atrosquamosum, Tricholoma 185
aurantiaca, Hygrophoropsis 81
Aureoboletus 71
autumnalis, Galerina 113
azonites, Lactarius 132
B
balteatocumatilis var. laetus, Cortinarius 32, 91
barlae, Scutellinia 53
bellinii, Suillus 181
birnbaumii, Leucocoprinus 35, 148
Bolbitius 34, 72
Boletopsis 73
Boletus 21, 22, 25, 26, 27, 29, 30, 32, 74-80
bombycinus, Cortinarius 92
brassicolens, Micromphale 22
brumale, Tulostoma 189
brunneoincarnata, Lepiota 28, 34, 145
brunneolilacea, Lepiota 145
bufonia, Otidea 50
bulliardii, Cortinarius 93
butyracea f. asema, Collybia 167
butyracea f. asema, Rhodocollybia 167
C
caligatum, Tricholoma 186
caligatus, Cortinarius 94
Calocybe 22
campestris, Agaricus 34, 57
candolleana, Psathyrella 34, 165
Cantharellus 21, 22, 32, 81, 104,
capillaripes, Mycena 155
carpophila, Xylaria 54
chateri, Melastiza 48
chloroides, Russula 169
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Chroogomphus 82-83
chrysorrheus, Lactarius 30, 133
cibarius, Cantharellus 22
cimicarius, Lactarius 139
cinerea, Clavulina 85
cinereus, Craterellus 101
cistophilus, Lactarius 33, 134
citrina var. citrina, Amanita 21, 61
citriolens, Lactarius 136
claroflava, Russula 174
Clathrus 21, 84
Clavariadelphus 22
clavarianum, Helminthosphaeria 85
clavipes, Ampulloclitocybe 27
Clavulina 85
Clitocybe 21, 27, 86, 127
cochleata, Otidea 50
collinitus var. collinitus, Suillus 181, 182
comatus, Coprinus 29, 34, 90
commune, Schizophyllum 179
conica var. deliciosa, Morchella 49
conica, Hygrocybe 121
Conocybe 72, 87
Coprinellus 88
Coprinopsis 19, 23, 89
Coprinus 29, 34, 88, 89, 90
Cordyceps 26, 35, 42
cornucopioides, Craterellus 32, 101, 102
coronaria, Sarcosphaera 28, 52
corsicum, Leccinum 143
Cortinarius 29, 32, 91-100
cossus, Hygrophorus 30, 122
costifera, Helvella 45
cotoneus, Cortinarius 29
crassa, Sarcosphaera 52
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Craterellus 32, 33, 101-104
Crepidotus 105, 183
crhysentheron, Xerocomus 192
Crinipellis

106-107

crispa, Helvella 44
cristata, Clavulina 85
cristata, Lepiota 146
crocea var. subnudipes, Amanita 28, 62
Crucibulum 108
cucumis, Macrocystidia 21
cuprea, Russula 170
Cyathus 108, 196
cylindracea, Agrocybe 23, 34, 59
D
delica, Russula 169
deliciosa, Morchella 32, 49
deliciosus, Lactarius 133, 135, 138
domesticus, Coprinellus 88
dryophilus, Xerocomus 71, 192
dulcamara, Inocybe

128

dunalii, Gyrophragmium 56
dunensis, Marasmiellus 152
dura, Agrocybe 34, 60
duracinus, Cortinarius 96
E
edulis, Boletus 21, 26, 29
edurum, Hebeloma 117
Elaphomyces 42
emetica, Russula 173
Entoloma 19, 20, 22, 109-110
esculenta, Gyromitra 28
essettei, Agaricus 58
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F
fasciculare, Hypholoma 27
fastigiata, Inocybe 129
fechtneri, Boletus 75
fennicus, Sarcodon 22, 178
ferrugineum, Hydnellum 118
filamentosus, Paxillus 28
Fistulina 22
flos-sulfuris, Leucocoprinus 148
focale, Tricholoma 186
foetens, Russula 175
fomentarius, Fomes 111, 112
Fomes 111, 112
Fomitopsis 112
formosum, Entoloma 110
franchetii, Amanita 63
fulmineus, Chroogomphus 82, 83
furnacea, Limacella 150
fuscorubra, Russula 176
G
Galerina 28, 113, 193
galopus, Mycena 156
gambosa, Calocybe 22
Geastrum 70, 114-115
gentianeus, Leucopaxillus 149
gentilis, Aureoboletus 71
Geopora 52
geotropa, Clitocybe 127
geotropa, Infundibulicybe 127
gigas, Gyromitra 28
gioiosa, Amanita 64
gloiocephala, Volvariella 34, 190, 191
glyciosmus, Lactarius 22
Gomphidius 83
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grangei, Lepiota 146
grisea, Limacella 150
griseovirens, Lepiota

146

Gymnopilus 28, 116
Gyromitra 28
Gyrophragmium 56
H
Hebeloma 21, 22, 117
helios, Russula 174
Helvella 28, 43-45
helveola, Lepiota 28, 145
henricii, Cortinarius 29
hepatica, Fistulina 22
hybridus, Gymnopilus 116
Hydnellum

118

Hydnum 32, 119-120
Hygrocybe 121
hygrometricus, Astraeus

70

Hygrophorus 22, 25, 30, 32, 122-126, 150
Hypholoma 27
Hypomyces

46

hypothejus, Hygrophorus

123

hypoxylon, Xylaria 23, 54
I
ianthinoxanthus, Craterellus 104
impolitus, Boletus

22, 76

impudicus, Phallus 21
incanum, Entoloma 22, 109
Infundibulicybe 127
Inocybe 20, 27, 128-129, 187
involutus, Paxillus 28
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J
josserandii, Lepiota 28
juniperi, Helvella 43
junquillea f. amici, Amanita 64
K
Kuehneromyces 113
L
Laccaria 130
laccata, Laccaria 130
Lactarius 22, 23, 25, 30, 32, 33, 46, 131-141
lactea, Conocybe 87
lacunosa, Helvella 43, 44
Laetiporus 35, 142
laeve, Crucibulum 108
laterinum, Hebeloma 22, 117
lateritia, Peckiella 46
lateritius, Hypomyces 46
latitabundus, Hygrophorus 32, 124, 150
Leccinum 143
Lentinellus 144
Leotia 47
lepidum, Leccinum 143
Lepiota 28, 29, 34, 145-146
Lepista 34, 147
leptocephala, Mycena 21, 157
Leucocoprinus 35, 148
leucomelaena, Boletopsis 73
leucomelaena, Helvella 45
leucomelaena, Paxina 45
Leucopaxillus 149
Limacella 150
littoralis, Marasmius 153
lubrica, Leotia 47
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lupinus, Boletus 77
luridus, Boletus 78
lutea, Russula 174
lutescens, Craterellus 33, 103, 104
Lycoperdon 151
M
Macrocystidia 21
Macrolepiota 29
Marasmiellus 34, 152
Marasmius 21, 34, 153-154
marginata, Galerina 28, 113
marginata, ungulina 112
mauretanica, Crinipellis 107
mediterraneensis, Suillus 181
melanoxeros, Craterellus 104
Melastiza 48
mellea, Armillaria 26, 30, 69
meridionalis, Polyporus 163
mesosporus, Marasmiellus 34, 152
micaceus, Coprinellus 88
micaceus, Coprinus 88
micheneri, Lentinellus 144
Micromphale 22
militaris, Cordyceps 26, 35, 42
molesta, Agrocybe 60
mollis, Crepidotus 183
monspeliensis, Russula 33, 171, 177
Montagnea 56
Morchella 28, 32, 35, 49
muscaria, Amanita 27
mutabilis, Kuehneromyces 113
Mycena 23, 27, 33, 35, 155-159
myomyces, Tricholoma 33, 187
myosura, Baeospora 159
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N
nebularis, Clitocybe 127
nemoreus, Hygrophorus 125
nivea, Coprinopsis 23, 89
niveus, Coprinus 89
O
odora, Clitocybe 21, 86
olearius, Omphalotus 27, 81
olivaceoalbus, Hygrophorus 124
olivaceomarginata, Mycena 155
olla, Cyathus 108
omphalodes, Lentinellus 144
oreades, Marasmius 34, 154
orellanus, Cortinarius 29
ostreatus, Pleurotus 123
Otidea 50
ovoidea, Amanita 30, 65
P
Panaeolus 28
pantherina, Amanita 27, 66
panuoides, Paxillus 183
panuoides, Tapinella 183
papilionaceus var. papilionaceus, Panaeolus 28
Parasola 34, 35
parazurea, Russula 35, 171, 172, 177
Paxillus 28, 183
Paxina 45
Peckiella 46
peckii, Hydnellum 118
pectinatum, Geastrum 114
penetrans, Gymnopilus 116
perlatum, Lycoperdon 151
persicina, Russula 173
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persoonii, Hygrophorus 124
petroselineus, Cortinarius 95
Peziza 34, 51
phalloides, Amanita 28, 31, 32, 61, 67
Phallus 21
Phellinus 35, 160
pinicola, Fomitopsis 112
Pisolithus 34, 35, 161
plicatilis, Parasola 34, 35
Pluteus 28, 34, 162
poikilochroa f. heliochroma, Russula 174
Polyporus 163
populinum, Tricholoma 125
porrinensis, Amanita 28
praecox, Agrocybe 60
procera, Macrolepiota 29
proxima, Amanita 65, 68
Psathyrella 34, 164-165
pseudoammophila, Peziza 34, 51
pseudofelina, Lepiota 146
pseudohelveola, Lepiota 28, 145
pseudoregius, Boletus 75
pseudoscrobiculatus, Lactarius 32, 136
Psilocybe 28, 164
pura, Mycena 158
pusilla, Volvariella 191
pyrogalus, Lactarius 23
R
radicans, Boletus 79
repandum, Hydnum 119, 120
Rhizopogon 166
Rhodocollybia 167
rigens, Cortinarius 96
rimosa, Inocybe 129
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risigallina, Russula 174
romagnesiana, Coprinopsis 27
rorida, Mycena 168
Roridomyces 35, 168
roridus, Roridomyces 35, 168
rosea, Mycena 158
roseolus, Rhizopogon 166
rubellus, Cortinarius 29
ruber, Clathrus 84
rubescens, Amanita 28, 63, 66
rufescens, Hydnum 119, 120
rugatus, Lactarius 137
Russula 19, 22, 33, 35, 67, 169-177
russula, Hygrophorus 25, 30, 126
rutilus, Chroogomphus 82, 83
S
sacchariolens, Hebeloma 21
salicinus, Pluteus 28, 34, 162
salor, Cortinarius 97
sanguifluus, Lactarius 25, 32, 46, 138
sanguinaria, Russula 173
sapineus, Gymnopilus 116
Sarcodon 22, 178
Sarcosphaera 28, 52
sardonia, Russula 176
satanas, Boletus 27, 30, 74, 80
scabella, Crinipellis 106, 107
scaurotraganoides, Cortinarius 32, 98
Schizophyllum 179
scobinaceus, Cortinarius 99
Scutellinia 19, 20, 48, 53
semilanceata, Psilocybe 28
seynesii, Mycena 23, 33, 35, 159
silvicola var. silvicola, Agaricus 21, 58
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sordida var. lilacea, Lepista 147
sordida, Lepista 34, 147
spectabilis, Gymnopilus 28
Sphaerobolus 180
spissa, Amanita 66
splendens, Cortinarius 29
squarrulosum, Tricholoma 185
stellatus, Sphaerobolus 180
stercoreus, Cyathus 108
stipata, Mycena 157
stipitaria, Crinipellis 106
striatum, Tricholoma 184
striatus, Cyathus 108
Strobilurus 159
subfoetens, Russula 175
subfurnacea, Limacella 150
subincarnata, Lepiota 28, 145
subpruinosus, Cantharellus 21, 32, 81
subtomentosa, Crinipellis 107
subumbonatus, Lactarius 139
Suillus 181-182
sulcata, Helvella 44
sulphureus, Laetiporus 35, 142
T
Tapinella 183
taylori, Volvariella 191
terreum, Tricholoma 187
tesquorum, Lactarius 33, 140
tinctorius, Pisolithus 34, 35, 161
titubans, Bolbitius 34, 72
tomentosa, Crinipellis 107
torulosa, Russula 22, 176
torulosus, Phellinus 35, 160
Tricholoma 33, 125, 184-188
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triplex, Geastrum 115
trivialis, Cortinarius 100
truncatus, Clavariadelphus 22
truncorum, Vibrissea 24
Tulostoma 189
U
Ungulina 112
unicolor, Galerina 113
ustaloides, Tricholoma 188
vaginata, Amanita 28
variabilis, Crepidotus 105
variecolor, Cortinarius 91
verna, Amanita 28
Vibrissea 24
virescens, Russula 67, 177
virosa, Amanita 28
viscidus, Gomphidius 83
vitellinus, Bolbitius 72
volemus, Lactarius 22
Volvariella 34, 190-191
X
xanthochroum, Entoloma 110
xanthodermus, Agaricus 27
Xerocomus 71, 76, 192
Xylaria 23, 54
Z
zonarius, Lactarius 141
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