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Pautes falses sobre bolets

1  Els bolets tòxics no s’ennegreixen amb l’all o la ceba.

2  Tractar els bolets amb sal o vinagre no sempre fa que perdin el tòxic que contenen.

3  Els bolets que canvien de color en tallar-los no sempre són verinosos.

4  Que els bolets siguin menjats per animals no vol dir que siguin comestibles   
per als humans.

5  No s’ennegreix la plata en contacte amb bolets tòxics.

Recomanacions

Mengeu només els bolets que conegueu i que tingueu perfectament identificats, 
preferentment exemplars joves.

Quan mengeu per primer cop alguna espècie dubtosa, no cuineu tots els bolets que 
hagueu collit por si hi ha cap problema. Així al centre sanitari podrien identificar 
ràpidament l’espècie que ha causat la intoxicació.

En cas d’intoxicació cal anar ràpidament a un centre hospitalari si és possible amb 
bolets crus com els que heu consumit.

Nota

Les dades sobre la comestibilitat de les espècies que presentem en el llibre són a 
títol informatiu. El lector cal que sàpiga que als bolets els pot afectar la zona de 
creixement, la maduració, el transport, la conservació, etc., abans de cuinar-los. 
Ressaltem que, tal com passa amb altres aliments, cal que tinguem precaució amb 
les intoleràncies i les al·lèrgies.

Per tant, els autors i editors d’aquest llibre advertim que la responsabilitat de con-
sumir bolets silvestres és únicament de la persona que els menja, i no ens fem 
responsables de cap conseqüència que volgués fer valdre la informació que s’ofereix 
en aquest llibre.
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1 4

Estem d’enhorabona. Aquest llibre, Bolets de les Muntanyes de Prades i boscos de 
Vimbodí i Poblet, epigeus/hipogeus, ve a enriquir, i molt, el nostre llegat documental. 
El seu interès depassa l’àmbit estrictament local per esdevenir una eina de consul-
ta i coneixement prou consistent per als boletaires que arriben a les nostres contra-
des.

Els atractius de les Muntanyes de Prades tenen en el tema boletaire un dels seus 
tresors més preuats. La qualitat, quantitat i diversitat de bolets que la mare natura 
engendra en els nostres boscos és tan generosa que l’inventari contingut en aquest 
llibre, amb més de 1.000 varietats classificades, ve a demostrar l’abast extraordina-
ri d’aquesta joia del nostre patrimoni natural.

L’Adela Mas, la Mercedes Pigem i en Francisco Barrajón (assistits per un equip de 
col·laboradors de 17 persones) han assolit una tasca titànica a l’hora d’inventariar 
i classificar totes les varietats que es fan al nostre entorn. Vist el contingut d’aques-
tes pàgines, estic per creure que el nombre aclaparador de les seves troballes els 
ha desbordat les previsions inicials. 

Però l’objectiu s’ha assolit i el resultat és tot un festival informatiu sobre totes les 
espècies que es fan aquí, un treball rigorós i exhaustiu amb el suport de fotografies, 
la localització de les varietats i la seva classificació.

Des de la tòfona (popularment batejada com el diamant negre, perquè és un dels 
bolets més preuats a la cuina per la seva versatilitat a l’hora de donar categoria a 
qualsevol plat), fins als inefables rovellons, fredolics, llenegues, peus de rata… i tota 
una infanteria de bolets que converteixen les nostres muntanyes en una font poten-
cial de delícies gastronòmiques. 

Pròleg

01 Bolets Prades_Primeras.indd   14 20/8/18   12:11
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També vull posar en valor l’aportació didàctica i pedagògica d’aquest estudi envers 
aquests productes, que ens són propers però que, per la seva immensa varietat, no 
tenim catalogats en el nostre imaginari popular. Des d’aquestes pàgines aprendrem 
a posar nom a bolets menys coneguts en funció de les característiques del seu capell, 
les seves làmines, l’anell o el peu. 

Ultra això, el poder de convocatòria dels bolets de Prades ha estat un dels motors 
dinamitzadors de la nostra economia local associada al sector dels serveis. Per tant, 
una obra com aquesta, encaminada a reforçar documentalment aquest patrimoni 
natural, l’hem de rebre com la millor de les iniciatives.

Com a alcaldessa em congratulo que un treball d’aquest abast ja pugui arribar a les 
mans de tothom i felicito els seus autors per aquesta iniciativa, a la qual hi han 
dedicat tant esforç i rigor científic.

Podeu tenir la certesa que, per anys que passin, el llibre Bolets de les Muntanyes de 
Prades i boscos de Vimbodí i Poblet, epigeus/hipogeus romandrà a Prades com un 
text de referència. 

Lídia Bargas Musoy 

Alcaldessa de Prades
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Introducció 

Les Muntanyes de Prades són el lloc més proper que tenim per satisfer la nostra 
afició, i regularment visitem la zona quan les condicions són favorables per trobar 
bolets. Després d’uns quants anys recorrent aquestes muntanyes, collint i fotogra-
fiant bolets i tenint en compte la gran varietat trobada, va sorgir la pregunta: Quan-
tes espècies de bolets hi deu haver en aquestes muntanyes?

Vam anar madurant aquesta idea i, després de diverses reunions, vam crear un grup 
de treball per als tres anys següents (2015-2017), que vam denominar IMMPRADES17, 
el qual des de llavors ha coordinat Paco Barrajón. Com a resultat dels treballs rea-
litzats, vam publicar el 2015 i el 2016 dos petits llibrets amb els bolets més impor-
tants trobats en aquells anys. Des de l’inici vam decidir que el treball no l’emmarca-
ríem en un format clàssic tipus guia, sinó que recolliria per ordre alfabètic totes les 
espècies recol·lectades.

Vam acotar la zona, en quadrícules de 5 x 5 km, i vam convidar diversos col·laboradors 
aficionats a la micologia a formar part del projecte. I també a boletaires de la regió, 
pels seus coneixements de boleteres específiques, als quals els agraïm un cop més 
el seu suport.

La metodologia d’identificació d’espècies s’ha basat en la seva observació macros-
còpica, les propietats organolèptiques i el contrastat de les espores. S’anotava in 
situ, si era procedent, les característiques del capell, l’himeni —part fèrtil del bolet—, 
el peu i l’hàbitat. Les fotografies que es feien han permès confirmar en cada cas les 
observacions dutes a terme a la muntanya. En cada sortida s’anotava adequadament 
la zona visitada i la quadrícula a què corresponia. 

Per a les espècies trobades en diverses de les zones acotades, hem utilitzat la ubi-
cació del millor bolet trobat. 

La curiositat és el motor elèctric  
de la nostra civilització,  
sempre silenciosa i en moviment. 
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En aquests tres anys de treball, hem col·laborat amb ajuntaments i entitats privades 
de les poblacions més importants de la regió, participant en l’organització de jorna-
des micològiques i exposicions dels bolets trobats, activitats que també ens van 
ajudar a catalogar més espècies de les que nosaltres havíem trobat. Algunes d’aques-
tes van arribar en un estat molt dolent i, un cop classificades, van ser substituïdes 
les imatges d’aquestos exemplars.

Encara que es van fer visites puntuals a totes les zones, vam centrar la nostra tasca 
als municipis de Prades, Vilanova de Prades, Vimbodí i Poblet, Capafonts, la Febró, 
Mont-ral i Alcover, i dins de les zones 00, 02, 03, 04, 05, 07, 08, 09, 10, 11, 13, 14, 15, 
16, 17, 20 i 21.

En la nomenclatura tècnica hem seguit els criteris de l’Index Species Fungorum1 en 
el nom de les espècies a 30 d’abril de 2018. Pel que fa als sinònims o noms anteriors 
dels bolets, s’ha indicat únicament l’últim en el cas que l’hagin canviat en els darrers 
anys. 

Pel que fa a la taxonomia, el criteri seguit ha estat la classificació definida per Myco-
Bank Database.2

Quant als noms populars, n’hem intentat recollir tants com hem pogut dels utilitzats 
pels residents d’aquelles contrades. 

1.  ROYAL BOTANIC GARDENS KEW; LANDCARE RESEARCH-NZ; INSTITUTE OF MICROBIOLOGY. Index 
Fungorum. Accesible a http://www.indexfungorum.org.

2. INTERNATIONAL MYCOLOGICAL ASSOCIATION. MycoBank. Accessible a http://www.mycobank.org. 
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Fitxa tècnica 

En cada espècie, per indicar algunes de les seves característiques, hem utilitzat 
diverses abreviatures:

1 NoM cieNtífic. Entre gènere i espècie, en algunes hi apareix:

cf.  classificada sense seguretat suficient

f.  forma de l’espècie

var. varietat de l’espècie

2  deterMiNadors. Hem seguit també els criteris i abreviacions que aplica l’Index 
Species Fungorum,1 d’acord amb l’International Code of Nomenclature. Però en 
alguns casos, quan existeix més d’un nom de l’autor de l’espècie, s’han reduït 
per manca d’espai amb el format:

– 1 (Sowerby) P. Alvarado, G. Moreno & Vizzini 
– 2 (Mor. Arr., J. Gómez & Calonge) Healy, Bonito & Trappe

  Tots els determinadors que apareixen a les fitxes són els que li han donat el 
nom actual de les espècies. A la pàgina 396 se’n pot consultar la taula.

3 fotografia. El nom correspon al seu titular.

4  Mida. S’expressa en mil·límetres i és l’habitual de l’espècie quan arriba a la 
maduresa. Quan no hi ha mides, és que es tracta d’espècies normalment ad-
herides a troncs o a restes de fustes, el gruix de les quals no arriba a més d’un 
parell de mil·límetres i té una superfície variable.

5  LocaLitzada. La xifra de 8 dígits s’ha d’interpretar de la següent manera:

 20161016
  2016 és l’any, 10 el mes i 16 el dia. En aquest cas seria el 16 d’octubre de 2016, 

la data en què vam trobar l’exemplar.

6  zoNa. Correspon al número de la quadrícula, definida a efectes d’aquest treball 
en el mapa adjunt (pàgina 370).

7 coMestiBiLitat

C  comestible

CPC comestible prèvia cocció

SVC sense valor culinari

T  tòxic

TE tòxic enteògen

TM tòxic mortal

8  taxoNoMia. Dins del regne fúngic, informa de la divisió, la subdivisió, la classe, la 
subclasse, l’ordre i la família, en aquest ordre.
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Saber el temps emprat en aquest estudi seria difícil. Els autors hem realitzat més 
de 300 sortides de camp, a les quals hi hauríem d’afegir les dutes a terme en perío-
des anteriors (2001-2014) i les dels nostres col·laboradors.

Esperem que aquest petit esforç realitzat, materialitzat en aquest llibre, sigui útil al 
lector —micòfil o micòfag—, a qui agraïm la seva confiança, i que l’utilitzi com a 
instrument per conèixer i gaudir d’aquests meravellosos paratges que conformen 
les Muntanyes de Prades i boscos de Vimbodí i Poblet.

Abril 2018
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1 Els micòlegs més importants  
des del segle xvii

Aristòtil, com no podia ser d’una altra manera, ja va classificar els bolets dins la seva 
divisió de les plantes amb o sense flors. Quatre segles després, Plini descriu el 
desenvolupament dels bolets dient que «neixen de la terra envoltats en una volva».

La micologia com a disciplina que s’ocupa dels bolets apareix a finals del segle xvi i 
començaments del xvii. Carolus Clasius (1526-1600), metge de professió, va dedicar 
una obra completa als bolets, Fungorum in Pannonis observatorum brevis Historia, 
on recull tots els coneixements sobre bolets de l’època, un pseudotractat micològic, 
considerat la base de la micologia moderna. En el segle xvi, amb la invenció de la 
impremta, es va fer un gran pas en la difusió del coneixement dels bolets quan se 
n’imprimiren làmines de diferents espècies.

La micologia actualment al nostre país gaudeix de molt bona salut gràcies als treballs 
que duen a terme les nombroses associacions micològiques que cobreixen tot el 
territori i, molt especialment, als que realitzen la Societat Catalana de Micologia 
(SCM), el Real Jardín Botánico – CSIC i la Federación de Asociaciones Micológicas 
de Castilla y León (FAMCaL). 
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PERÍODE AUTOR PAÍS
PUBLICACIÓ  
MÉS RELLEVANT

TREBALLS REALITZATS

1 6 7 9 - 1 7 3 7 MICHELLI  
Pietro A.

Itàlia Nova plantarum 
genera (1729)

Va ser el descobridor de les 
espores dels bolets

1 6 8 4 - 1 7 4 7 DILLENIUS 
Johann J.

Alemanya Historia muscorum 
(1741)

Va separar els bolets segons 
tinguessin làmines, porus o 
agulles

1 7 0 7 - 1 7 7 8 LINNEO  
Carl

Suècia Systema naturae  
(1735-1770)

Obra considerada el punt 
de partida formal de la 
nomenclatura zoològica 

1 7 3 0 - 1 7 9 9 HEDWIG 
Johannes

Alemanya Sammlung meiner 
zerstreuten 
Abhandlungen  
(1793-1797)

Primers treballs amb 
microscopi. Instruccions per 
ordenar i assecar plantes

1 7 6 1 - 1 8 3 6 PERSOON 
Chistian H.

República 
de  
Sud-àfrica

Synopsis Methodica 
Fumgorum  
(1801)

Classifica 1.926 espècies en 
tres volums

1 7 5 2 - 1 7 9 3 BUILLARD  
Pierre

França Histoire des 
champignons de la 
France (1791-1812)

Ordena i descriu els bolets de 
l’època trobats a França

1 7 9 4 - 1 8 7 8 FRIES  
Elias

Suècia Systema mycologicum 
(tres volums)  
(1821-1823)

Defineix una nova 
nomenclatura micològica i 
classifica 2.559 espècies

1 8 0 6 - 1 8 9 6 GUILLET  
Claude-Casimir

França Les champignons de 
France (1891)

Estudi de bolets locals

1 8 2 8 - 1 9 2 0 BOUDIER  
Jean L. E.

França Icones Mycologicae 
(1904-1905, 1905)

Va classificar els Discomycetes 
d’Europa

1 8 3 2 - 1 8 9 9 QUÉLET  
Lucien

França Flore de la France et  
de pays limitrophes  
(1888)

Classifica gran quantitat 
d’espècies noves i en 
reclassifica altres ja descrites
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PERÍODE AUTOR PAÍS
PUBLICACIÓ  
MÉS RELLEVANT

TREBALLS REALITZATS

1 8 4 5 - 1 9 2 0 SACCARDO  
Pier A. 

Itàlia Sylloge fungorum 
omnium hucusque 
cognitorum (25 volums) 
(1882-1913)

Recopila 78.320 espècies de 
bolets coneguts en l’època

1 8 4 7 - 1 9 2 9 BRESADOLA 
Giaccomo

Itàlia Iconographia 
Micologica (1928-1930)

Estudis sobre 
Aphyllophoromycetideae

1 8 5 1 - 1 9 2 1 RICKEN 
Adalbert

Alemanya Vademécum para 
amigos de hongos (1918)

Va descriure la forma i la mida 
de les espores

1 8 5 4 - 1 9 2 6 PATOUILLARD 
Narcisse T.

França Les Hyménomycètes 
d’Europe (1887)

Va proposar una nova 
classificació de Basidiomicetes

1 8 6 4 - 1 9 4 1 LANGE  
Jakob E. 

Dinamarca Flora Agaricina (1936) Primera descripció  
precisa dels aspectes 
macroscòpics dels bolets

1 8 6 0 - 1 9 4 5 ARANZADI 
Telesforo

Espanya Setas ú hongos del país 
vasco (1897)

Guia per distingir els bolets 
comestibles dels verinosos

1 8 6 1 - 1 9 3 7 BOURDOT 
Hubert

França Hyménomycetes de 
France (11 volums)
(1909-1925)

Va estudiar en profunditat els 
bolets sense làmines

1 8 6 8 - 1 9 3 4 CODINA 
Joaquim

Espanya Introducció als 
macromicets de 
Catalunya (1931)

En aquest treball es descriuen 
625 espècies

1 8 7 7 - 1 9 4 8 KONRAD  
Paul

Suissa Icones selectae 
Fungorum (1924)

Llibre de consulta

1 8 8 2 - 1 9 4 4 SCHÄFFER  
Julius

Alemanya Russula Monographie 
(1952)

Utilització de reactius químics 
en el estudis dels bolets

1 8 8 8 - 1 9 6 4 FONT I QUER 
Pius

Espanya Introducció als 
macromicets de 
Catalunya (1931)

En aquest treball es descriuen 
625 espècies

1 8 9 5 - 1 9 7 9 LE GAL  
Marcelle

França Ascodesmis 
microscopica (1949)

El seu treball es va centrar 
en l’estudi de les espores dels 
bolets

1 8 9 8 - 1 9 8 4 MALENÇON 
Jean-Louis G.

França Flore de Champignons 
supérieurs du Maroc 
(1970- 1975)

Classificació i descripció de 
bolets del Marroc, Granada i 
Tarragona

1 9 0 0 - 1 9 7 9 HEIM  
Roger

França Les champignons 
d’Europe (1957)

Estudis sobre bolets 
al·lucinògens amb  
R. G. Wasson

1 9 0 0 - 1 9 9 2 JOSSERAND 
Marcel

França La description 
des champignons 
supérieurs (1983)

Va dur a terme treballs sobre 
Coprinus fimicolas

1 9 0 3 - 1 9 7 4 PILÁT  
Albert

República 
Txeca

Poliporaceae (1936) Va centrar els seus estudis en 
diferents gèneres de bolets 
europeus
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PERÍODE AUTOR PAÍS
PUBLICACIÓ  
MÉS RELLEVANT

TREBALLS REALITZATS

1 9 0 3 - 1 9 9 6 KÜHNER  
Robert

França Flore Analytique 
des Champignons 
Supérieurs (1953)

Estudi metòdic dels basidis

1 9 0 4 - 1 9 8 6 SMITH 
Alexander H.

EUA North American 
Species of Mycena 
(1947)

Estudis de gèneres diversos de 
Nord-amèrica

1 9 0 6 - 1 9 9 4 SINGER  
Rolf

Alemanya The Agaricales in 
Modern Taxonomy 
(1949)

Va fer la revisió de les rússules 
espanyoles

1 9 1 2 - 1 9 9 9 ROMAGNESI 
Henri

França Les Russules d’Europe 
et d’Afrique du Nord 
(1967)

Revisa i actualitza entre 
altres els gèneres Entoloma i 
Russula

1 9 1 4 - 1 9 8 2 BLUM  
M. Jean

França Les russules  
(1962)

Divideix les Russula pel color 
de l’esporada i pel gust de la 
carn

1 9 1 6 - 1 9 8 8 MARCHAND 
André

França Champignons du Nord 
et du Midi (1971-1986)

Va estudiar els bolets de tota 
Europa

1 9 2 1 - 1 9 9 1 CETTO  
Bruno

Itàlia I funghi dal vero Obra de divulgació dels bolets 
d’Itàlia

1 9 2 4 - 2 0 0 2 MOSER 
Meinhard

Àustria Die Röhrlinge und 
Blätterpilze (1936)

Especialista en el complicat 
gènere dels Cortinarius

1 9 2 5 - 2 0 1 4 BON  
Marcel

França Les Tricholomes de 
France et d’Europe 
Occidentale (1984)

Ha revisat els gèneres Russula 
i Tricholoma

1 9 5 4 ENGEL  
Heinz

Alemanya Die Gattung Leccinum 
in Europa

Especialista en micorrizes 
dels bolets

1 9 5 6 COURTECUISSE 
Régis

França Guide de champignons 
de France et d’Europe

Guia que descriu 1.751 espècies
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ELS AVENCS DE LA FEBRÓ EN EL SOLSTICI D’ESTIU
Fotografia: Francisco Javier Guiu
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Les Muntanyes de Prades formen un conjunt de serralades localitzades entre les 
comarques de l’Alt Camp, el Baix Camp, la Conca de Barberà i el Priorat. Formen part 
de la unitat morfològica de la serralada prelitoral catalana.

Les muntanyes ocupen una extensió de 30.726,39 ha (307,26 km²), el punt més alt de 
les quals és el Tossal de la Baltassana, amb 1.202,7 m. Altres llocs elevats que cal 
destacar són la Mola dels Quatre Termes, amb 1.120 m, i el Tossal Ras, amb 1.087 m. 
Aquestes muntanyes conformen diferents serralades paral·leles en direcció nord-est 
sud-oest, separades per una plana on es troba la vila de Prades i que separa el 
vessant del riu Brugent —afluent del Francolí— i la del riu Siurana —afluent de 
l’Ebre—.

S’escampen pels municipis de l’Albiol, Alcover, Arbolí, Capafonts, Cornudella de 
Montsant, l’Espluga de Francolí, la Febró, Montblanc, Mont-ral, Prades, la Riba, 
Vallclara, Vilaplana, Vilanova de Prades, Vilaverd i Vimbodí i Poblet.

Tipus de sòls

En la zona central tenim un clar predomini de gresos rojos i argiles, que es distribu-
eixen, cap al sud, en una anella al voltant d’una zona de roques calcàries. A l’est i 
l’oest hi ha una considerable extensió de pissarres, amb alguns nivells de gresos  
i lidites o de conglomerats. Aquest materials generen terrenys silícics moderadament 
àcids. Cap al nord també hi ha una bona extensió de granodiorites, que tornem a 
retrobar cap al sud en zones més baixes. La degradació d’aquestes roques granítiques 
conforma un tipus de sòl arenós anomenat sauló.

Per altra part tenim les serres de la Mussara i els Motllats fins a Mont-ral, formades 
per calcàries i dolomies, amb una franja de margues i calcàries margoses, situades 
al centre de l’anella de gresos vermells. Aquestes formacions generen sòls bàsics o 
calcícoles.

2 Les Muntanyes de Prades  
i els seus hàbitats
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Aquest mosaic de diferents tipus de sòls, que comprèn la zona prospectada, condi-
ciona què podem trobar tant espècies que creixen sobre terrens àcids com les que 
viuen exclusivament en sòls bàsics o neutres.

Clima i vegetació

En aquest territori, per sobre els 500 metres d’altitud, tenim un clima mediterrani 
de tendència continental, de tipus subhumit, amb una pluviometria mitjana d’uns 
600 mm a l’any, amb vuit mesos d’acumulació d’aigua (de setembre a maig) i tres 
mesos de dèficit hídric. Sovint la presència de boires matinals fa que, sobretot a les 
obagues, puguem trobar una vegetació d’indrets més humits que la que correspon-
dria a una pluviometria bastant escassa.

En algunes parts més baixes tindríem encara un clima una mica més sec, condicio-
nat per temperatures més elevades.

Cal tenir en compte que aquests últims anys la pluviometria ha estat per sota 
d’aquesta mitjana i les temperatures estivals, cada vegada més altes. Això comença 
a produir efectes sobre la vegetació. 

Els boscos d’aquestes muntanyes també són força variats, amb un clar predomini 
de les pinedes de pi roig (Pinus sylvestris), amb algunes zones de pinassa (Pinus 
nigra ssp. salzmanii) i algun pinastre (Pinus pinaster). A les zones més baixes trobem 
pinedes de pi blanc (Pinus halepensis). També hi ha boscos importants d’alzines 
(Quercus ilex), encara que en bona part alternats per pinedes o amb alguns pins 
entremig.

A Prades tenim una de les rouredes de roure reboll (Quercus pirenaica) més septen-
trionals de Catalunya, també amb notable presència de pi roig. A les obagues de la 
part alta trobarem el roure martinenc (Quercus pubescens) i a la part més perifèrica 
hi ha rouredes de roure de fulla petita (Quercus faginea) entre alzines o pins.

A la zona nord del terme municipal de Prades i en el de Vilanova de Prades, per la 
vall que baixa cap a Vallclara i Vimbodí i Poblet, cal destacar la presència de casta-
nyers (Castanea sativa), que arriben a formar algunes petites masses força denses. 
També podem trobar-ne cap al sud del terme de Vimbodí i Poblet, a les parts altes, 
i a l’est del de Prades, per sota l’ermita de l’Abellera.

A la zones d’alzinar hi ha força arboç (Arbutus unedo), amb alguns exemplars de 
considerable grandària. També hi ha blades (Acer opalus ssp. granatense), arç blanc 
(Crataegus monogyna), moixeres (Sorbus aria) i alguns grèvols (Ilex aquifolia). 

En el vessant nord-est del Tossal de la Baltasana, dins el terme municipal de Vim-
bodí i Poblet i pujant des del monestir, trobarem la vall del barranc del Titllar, on hi 
ha alguns grups de til·lers (Tilia platyphyllos) i exemplars aïllats de teixos (Taxus 
baccata), conjuntament amb pins, alzines i arbres de ribera.
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En aquests boscos de ribera, poc significatius en l’àrea prospectada, hi ha pollancres 
(Populus nigra), freixes (Fraxinus angustifolia) i salzes (Salix alba), amb algun àlber 
(Populus alba) i trèmol (Populus tremula).

En la major part de boscos és força abundant el boix (Buxus sempervirens), gairebé 
sempre en estat arbustiu. També hi ha matolls de ginebre (Juniperus communis), 
càdec (Juniperus oxicedrus) i savines (Juniperus phoenicea).

Hem trobat exemplars aïllats o en grups de poques unitats de plantacions d’arbres 
de zones més elevades o de tipus ornamental, com ara avets (Abies alba, Abies pin-
sapo), picees (Picea abies), cedres (Cedrus libanii, Cedrus deodora), xiprers (Cupresus 
sempervirens), moreres (Morus alba), llorers (Laurus nobilis) i plàtans (Platanus ori-
entalis) entre d’altres. En aquests llocs és on s’han trobat algunes espècies rares, 
pròpies de boscos de més altitud.

Volem ressaltar la importància micològica, especialment pel que fa al hipogeus, de 
la vegetació d’antics camps conreats que han quedat abandonats, on hi ha força 
avellaners (Corylus avellana) i oliveres (Olea europaea) entre els roures, els pins i les 
alzines que els estan colonitzant. També hi ha alguns arbres fruiters, procedents de 
cultius i de creixement subespontani, entre els quals destaquen les serveres (Sorbus 
domestica), molt apreciades a la zona pels seus fruits.

Quant a la vegetació arbustiva, també canvia en funció de l’altitud i del tipus de sòl, 
i hi predominen els esteperars, amb Cistus albidus i Cistus monspeliensis per quasi 
tota la zona. Als terrenys àcids hi domina Cistus laurifolius a la part més alta i Cistus 
salviifolius a més baixa altitud.

El matolls estan formats principalment per garric (Quercus coccifera), llentiscle 
(Pistacia lentiscus) i argilages (Genista scorpius). A les zones més baixes tenim bro-
lles de romaní (Rosmarinus officinalis) i bruc d’hivern (Erica multiflora) amb gatosa 
(Ulex parviflorus). Sobre terrenys àcids podem trobar el bruc boal (Erica arboria), 
algunes ginestes (Genista triflora, Genista monspessulana) i una espècie de caps 
d’ase (Lavandula pedunculata).

Els prats, poc abundants, són de tipus sec, dominats per gramínies, que formen 
fenassars i llistonars o també joncedes i timonedes. Un tipus de vegetació de tran-
sició entre les comunitats arbustives mediterrànies i els prats i herbeis humits del 
domini medioeuropeu. Amb tot, a les zones més elevades i especialment a les oba-
gues, hi ha alguns prats subhumits formats per plantatges, càrexs, brunel·les i altres 
herbes. 

Entre boscos, rius i barrancades, trobem alguns paratges singulars i de gran bellesa, 
com el barranc dels Gorgs a Arbolí, la cova de les Gralles a Capafonts, el toll de l’Olla 
a Farena i els avencs de la Febró.
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Francisco Barrajón

3 Inventari de les 
espècies recol·lectades
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3.1 Epigeus

Els fongs epigeus són aquells en què les seves fructificacions, els bolets, es desen-
volupen de forma aèria, ja sigui sobre el sòl, la fusta, les fulles, els excrements, etc., 
i fins i tot sobre materials sintètics com catifes o guixos de parets i sostres quan es 
produeixen fugues d’aigües fecals que inunden pisos inferiors —aquests últims, del 
gènere Coprinus—.

En aquest treball hem referenciat 934 espècies diferents d’epigeus, dels quals res-
saltem per la seva raresa els següents: 0055 Anthina flammea, 0141 Clathrus archeri, 
0276 Entoloma catalaunicum, 0293 Eutryblidiella hysterina, 0370 Hebeloma cf. ca-
talaunicum, 0393 Helvella cf. latispora, 0599 Marasmius buxi, 0602 Marasmius 
epiphylloides, 0604 Marasmius hudsonii, 0730 Pholiotina exannulata var. maculata i 
0967 Urnula helvelloides.

Cal que respectem els bolets, perquè tots i cadascun té el seu nínxol ecològic i 
acompleix una comesa diferent en el bosc.
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AQUILEGIA VULGARIS
Fotografia: Francisco Barrajón

A
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0 0 0 1 Abortiporus biennis (Bull.) Singer

0 0 0 3 Agaricus abruptibulbus Peck

Agaricus essetti

0 0 0 2 Acrospermum compressum
Tode

0 0 0 4 Agaricus arvensis Schaeff.

Fotografia: Francisco Barrajón

MIDA
  150 mm

Hàbitat  Alzines i pins

Localitzada 20161208 Zona 09 comestiBILITAT SVC

Taxonomia Basidiomycota, Agaricomycotina, 
Agaricomycetes, Polyporales, 
Meruliaceae.

Fotografia: Ernest Gatell

MIDA
  110 mm

Hàbitat Pins

Localitzada 20101007 Zona 10 comestiBILITAT C

Taxonomia Basidiomycota, Agaricomycotina, 
Agaricomycetes, Agaricomycetidae, 
Agaricales, Agaricaceae.

Fotografia: Francisco Barrajón

MIDA
  5 mm

Hàbitat Pins

Localitzada 20160918 Zona 09 comestiBILITAT SVC

Taxonomia Ascomycota, Pezizomycotina, 
Dothideomycetes, Acrospermales, 
Acrospermaceae.

Popular: Bola de neu Fotografia: Francisco Barrajón

MIDA
  180 mm

Hàbitat  Alzines i pins

Localitzada 20120520 Zona 17 comestiBILITAT C

Taxonomia Basidiomycota, Agaricomycotina, 
Agaricomycetes, Agaricomycetidae, 
Agaricales, Agaricaceae.
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