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Resum. CONCA A. (2018). El gènere Russula al massís del Penyagolosa (I). Butll.
Soc. Micol. Valenciana 23: 41-73.
Es descriuen detalladament tant des d’un punt de vista macroscòpic com microscòpic 11 taxons del gènere Russula presents al Parque Natural del Massís
de Penyagolosa. Les descripcions s’acompanyen de fotografies dels exemplars
in situ i, de vegades, d’altres detalls de la seua microscòpia. A banda, es donen
dades de la seua ecologia i fenologia. Les espècies més interessants són: R. caerulea, R. foetens, R. puellaris, R. sororia i R. roseipes.
Paraules clau: basidiomicets, Parc Natural, Castelló.
Resumen. CONCA A. (2018). El género Russula en el macizo del Penyagolosa (I).
Butll. Soc. Micol. Valenciana 23: 41-73.
Se describen detalladamente tanto desde un punto de vista macroscópico
como microscópico 11 taxones del género Russula presentes en el Parque Natural del Massís de Penyagolosa. Las descripciones se acompañan de fotografías
de los ejemplares in situ y, a veces, de otros detalles de su microscopía. A parte
se dan detalles de su ecología y fenología. Las especies más interesantes son: R.
caerulea, R. foetens, R. puellaris, R. sororia y R. roseipes.
Palabras clave: basidiomicetos, Parque Natural, Castellón.
Abstract. CONCA A. (2018). The genus Russula in the Natural Park of Penyagolosa massif. Butll. Soc. Micol. Valenciana 23: 41-73.
Eleven taxa of the genus Russula occurring in the Penyagolosa massif are described in detail from a macroscopic and microscopic point of view. The descriptions are accompanied by photographs of the collections in situ, and sometimes
details about the microscopic characters are provided as well. In addition, data
on their ecology and phenology are given. The most interesting species are: R.
caerulea, R. foetens, R. puellaris, R. sororia and R. roseipes .
Keywords: basidiomycetes, Natural Park, Castelló.

INTRODUCCIÓ
Els individus del gènere Russula (Persoon 1796) presenten els següents trets:
carpòfors aeris, carnosos, de consistència no fibrosa per la presència d’esferocists, amb píleu i estípit, sense volva ni anell i l’himeni laminar. Les basidiòsBUTLLETÍ SOCIETAT MICOLÒGICA VALENCIANA 23 ~ 2018
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pores presenten una ornamentació amiloide reticulada o amb crestes o espines
(Monedero 2011). A nivell mundial es calcula que esta format per unes 750
espècies (Kirk 2001), mentre que Romagnesi (1985) descriu 167 espècies i 22
varietat per Europa i Àfrica del Nord. Sarnari (1998, 2005) descriu per a Europa 294 taxons, que inclouen 273 espècies i 21 varietats; Monedero (op. cit.)
en la monografia del gènere per a la Península Ibèrica descriu 130 espècies i
6 varietats. Cal comentar que les cites que aporta són majoritàriament de la
zona cantàbrica i pirenaica, mancant completament referències a la zona mediterrània i meridional. Al País Valencià, d’acord amb el Micocatàleg valencià
(http://somival.org/ca/mico-cataleg/), tenim referències de 33 espècies, cap
d’elles al Penyagolosa.
El massís de Penyagolosa és, sense cap mena de dubte, l’àrea amb la micobiota més rica de les terres valencianes. A aquest fet contribueixen diferents factors: edàfics, climàtics i de vegetació, que ja han estat resumits per Moliner &
García (2007). Encara que sí que existeixen treballs sobre ascomicets (García
2004, 2007), i sobre fongs hipogeus (Moliner & García op. cit. i 2011), dels basidiomicets no hipogeus únicament apareixen cites de l’àrea als treballs monogràfics sobre Amanita (Mahiques & Tejedor 2001), Boletus (Conca & Tejedor
2005), Lactarius (Tejedor & Basso 2003) o Tricholoma (Tejedor et al. 2004) i en
altres articles dispersos. A pesar que el nombre total de basidiomicets citats és
de 126, d’acord amb el Micocatàleg valencià (http://somival.org/ca/mico-cataleg/), falten referències, a banda del gènere Russula, d’altres amb un gran
nombre d’individus com, per exemple, Entoloma, Inocybe, Lepiota i Pleurotus, i
pràcticament de tots els antics gasteromicets epigeus i afil·loforats. L’objectiu
d’aquest treball és cobrir dos oblits de la bibliografia sobre basidiomicets, per
una banda, el gènere Russula, prolífic i, a la vegada, complicat, i des d’un punt
de vista geogràfic, la zona del Penyagolosa.

MATERIAL I MÈTODE
La metodologia emprada és l’habitual en aquest tipus de treballs. Descripció
macroscòpica al lloc de recol·lecta, acompanyada, normalment, de la presa de
fotografies dels exemplars in situ. Aquestes s’han realitzat amb Canon Powershot G10, Canon EOS 5D i Olympus E-M5. Una vegada a casa s’han col·locat un
o més exemplars sobre un portaobjectes, per tal d’obtenir l’esporada; quan ja
es disposa d’aquesta, s’ha agrupat en un muntó sobre el mateix portaobjectes
i s’ha comparat amb el codi de color de Romagnesi (1985, reimpressió 1996)
proveït a la seua obra Les Russules d’Europe et d’Afrique du Nord. En totes les
mostres s’ha provat com reaccionava la carn front al guaiac i el sulfat ferrós; la
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reacció amb Fenol o KOH únicament s’ha realitzat quan s’ha cregut necessari.
L’examen microscòpic s’ha realitzat amb un microscopi Nikon Labophot, amb
objectiu de 1000 augments. Les espores s’han observat amb reactiu de Melzer,
per conèixer el tipus d’ornamentació esporal. L’observació de l’himeni s’ha realitzat amb roig Congo i, de vegades, amb sulfovainilla (SV), preparada sobre
el mateix portaobjectes amb la finalitat de conèixer el comportament dels cistidis front a aquest reactiu. L’observació de la cutícula s’ha realitzat amb roig
Congo, sulfovainilla i, quan se sospitava de l’existència d’hifes primordials,
amb Fucsina bàsica que s’ha rentat posteriorment amb HCl al 10%. Les fotografies de microscòpia s’han fet amb una Nikon Coolpix 5400 aplicada sobre
l’ocular o amb una càmera digital DCM510 situada en el tercer ocular del microscopi. Pel tractament estadístic de les mesures esporals, en la majoria dels
casos, s’ha emprat el programa Piximètre (http://piximetre.fr/); les mesures
s’han realitzat sobre fotografies fetes a través de l’ocular que té el micròmetre
incorporat o amb les realitzades amb la càmera digital DCM510.Per mesurar
l’amplària i llargada de les espores no s’ha tingut en compte les berrugues.
Per alçar els exemplars s’han assecat a temperatura ambient o amb l’ajuda
d’un assecador a baixa temperatura i, posteriorment, abans d’incloure les mostres a l’herbari, s’han passat els exemplars pel congelador durant, almenys,
una setmana. Els exemplars estan alçats a l’herbari particular de l’autor: ACM
(Antoni Conca) i unes poques mostres a l’herbari de la Universitat Politècnica,
Fons de Fongs de la Comunitat Valenciana (FdFCV).
Hem seguit, generalment, els criteris de l’Index Fungorum per anomenar
les diferents espècies. A més a més, per determinar els diferents taxons s’han
usat les monografies de Romagnesi (1985, reimpressió 1996), Sarnari (op. cit.),
Monedero (op. cit.), Marchand (1977), Galli (1996), Bon (1988) i Kränzlin
(2005). La majoria de les descripcions originals procedeixen de les transcripcions d’aquestes presents a la Monografia Illustrata del Genere Russula in Europa
(Sarnari op. cit.). Darrerament, per donar nom a les diferents localitzacions
geogràfiques hem usat el magnífic estudi i mapa topogràfic elaborat per Fuster (2010).
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RESULTATS. TAXONOMIA

Russula aurea Pers., Observ. mycol. (Lipsiae) 1: 101 (1796)
= R. aurata (With.) Fr.
Codi MycoBank: MB156423
Descripció macroscòpica. Píleu carnós, de fins 9 cm de diàmetre, primer de

quasi hemisfèric a convex, posteriorment aplanat i lleugerament deprimit al
centre, amb les vores poc alçades. Marge obtús, únicament lleugerament solcat
als exemplars més vells. Cutícula separable fins 1/3, lluenta i un poc viscosa,
de llisa a lleugerament rugosa, color roig fosc, roig carmí, roig ataronjat; en
decolorar-se agafa tonalitats ataronjades a groc viu, sobre tot a la zona central.
Lamines atapeïdes, amb escasses lamèl·lules, adnates, bifurcades junt a l’estípit, rectes, molt trencadisses, de color crema que passa a groc ocre en madurar

Figura 1. Basidiomes de Russula aurea (Autor: A. Conca).
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les espores. Aresta sencera de color groc viu. Estípit 6 × 2.5 cm, cilíndric, arrodonit a la base, recte a lleugerament corbat, inicialment ple però ràpidament
esponjós. Superfície llisa, lleugerament rugulosa, blanca a groc viu. Carn primer ferma però ràpidament fràgil, blanca, d’olor suau afruitada i sabor dolç.
Esporada de color ocre a groga, IIIc-IIId.
Reaccions macroquímiques. Reacció al guaiac ràpida i forta; al sulfat ferrós de
color rosa ataronjat.
Descripció microscòpica. Espores de subgloboses a el·lipsoides, crestades-reticulades, sense formar un reticle complet, placa suprahilar amiloide, de 7-9(9.8)
× 6-8(8.4) µm, mitjana de 8.3 × 7.2 µm, Q = 1.1-1.2, Qe = 1.2. Pileipellis formada
per pèls cilíndrics, septats, amb el darrer segment fusiforme a atenuat a l’àpex
i de 22-34 × 3-5(7) µm.
Hàbitat. D’acord amb Marchand (1973), Romagnesi, Sarnari i Monedero

(op. cit.) la podem trobar tant sota planifolis com sota coníferes en sòls de natura àcida o bàsica; encara que la major part de les cites de Sarnari (op. cit.) i
totes les de Monedero (op. cit.) són sota planifolis (roures, faigs, castanyers). El
període de fructificació s’estén des del mes de juliol fins al mes de novembre a
les zones de cotes més baixes Romagnesi, Sarnari i Monedero (op. cit.).
Material estudiat. Espanya, Castelló, l’Alcalatén, Vistabella del Maestrat, mas
el Collet, 30TYK2861, 1270 m, gregaris sota pins i Quercus ilex sobre substrat
àcid, 18/07/1997, leg. A. Conca, F. García, A. Mahiques i R. Mahiques, ACM
97079. Ibidem, la Beltrana, 30TYK2560, 1440 m, gregaris sota pi roig (Pinus sylvestris) sobre gresos rojos, 5/09/2018, leg. A. Conca, J. i A. Ormad, R i I. Tena,
M. Agut & JM. Ahicart, ACM 218022.
Observacions. Una de les poques espècies de Russula fàcilment identificables
a ull nu, per la coloració groc viu de l’aresta de les làmines, que també esta
present a la carn subcuticular, l’estípit i la cutícula, a banda de la seua carn
dolça i inodora. La col·lecció ACM 218022 presenta tots els trets organolèptics
i microscòpics de R. aurea, excepte la presència de coloracions groc viu a les
làmines i la cutícula per la qual cosa es pot incloure dintre de la R. aurea var.
axantha (Romagn.) Bon. Sarnari i Monedero (op. cit.) l’assenyalen com a indiferent edàfic, però al massís sempre s’ha localitzat sobre materials de natura
àcida (gresos o quarsites) tant a les zones de pi roig com a les taques de rebollar
(Quercus pyrenaica). Romagnesi (op. cit.) diu que forma poblacions solitàries o
de poc individus i, rarament en colònies importants; la nostra experiència al
Penyagolosa, és totalment contrària, les poblacions presents en diferents àrees
són, quasi sempre de nombrosos individus. Excel·lent comestible, però perd
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les seues propietats organolèptiques ràpidament. Per gaudir plenament d’ella,
cal consumir-la dintre del mateix dia de recol·lecció. Suporta molt malament el
transport i les cambres frigorífiques.

Russula badia Quél., C. R. Assoc. Franç. Avancem. Sci. 9: 668 (1881) [1880]
Codi MycoBank: MB505478
Descripció macroscòpica. Píleu carnós, de 4.5 a 9 cm de diàmetre, primer con-

vex, després d’aplanat, passa a lleugerament deprimit. Vora de revoluta a recta, solcada acanalada i gibosa en 1/6 a 1/5 del diàmetre en els exemplars més
vells. Cutícula mat, molt poc separable, rugulosa cap al marge, de coloracions
molt variables i poc uniformes entre marró olivaci, vinós, marró vinosa, roig
fosc, amb taques i decoloracions grogues o ocre groguenc. Làmines atapeïdes,
12-14/cm, adnates, arrodonides en la inserció al peu, amples (6-10 cm), rectes a lleugerament ventrudes, anastomosades i intervenades, de color crema a
ocre. Estípit de 6.5-9 × 2-3 cm, d’igual a lleugerament més ample cap a la base,
ple. Superfície rugulosa, pruïnosa, blanca, sovint tacada de rosa. Carn ferma al
píleu més esponjosa a l’estípit, d’olor suau, i, sabor, encara que inicialment es
presenta dolç, al cap d’una estona i després de mastegar-la fortament picant,
una de les coentors més persistents i fortes. Esporada ocre (IIIc) a groc (IVa).
Reaccions macroquímiques. Reacció al guaiac lenta i al sulfat ferrós gris rosat

a ataronjat.
Descripció microscòpica. Espores d’el·lipsoides a ovo-el·líptiques, de crestades,

amb interconnexions molt fines que no formen un reticle complet, a berrugoses
amb aquestes còniques de 0.5-0.7 µm d’alçada, aïllades o suaument interconnectades; placa suprahilar amiloide, de (7.1)7.3-8.9(9.4) × 5.7(5.8)-7.3(7.5) µm, amb
un valor mig de 8.1 × 6.5 µm; Q = (1.1)1.2-1.3(1.4), Qe = 1.2. Basidis de cilíndrics
a claviformes, tetraspòrics, de 37-44 × 10-14 µm. Cistidis himenials fusiformes,
apendiculats a l’àpex, amb aquest, de vegades, prou allargat, de 68-75 × 8-10
µm. Cutícula formada per dermatocistidis cilíndrics a claviformes, amb l’àpex
arrodonit a subagut, septats i que esdevenen gris fosc amb SV de 85-92 × 10-11
µm; acompanyats de pèls cilíndrics sinuosos, septats, de 2 a 3 µm d’amplària.
Hàbitat. Quelet (1881) a la descripció original indica que es tracta d’una espècie de boscos de coníferes de les muntanyes del Jura i Vosgos. Aquest hàbitat
de boscos de Pinus, Picea i Abies en la zona subalpina és compartit per Ro46
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Figura 2. Russula badia (Herbari: ACM 215018). A: Basidiomes. B: Pileipellis x1000. C: Espores
x1000 (Autor: A. Conca).
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magnesi, Marchand, Sarnari i Monedero (op. cit.). Sobre la natura del sòl
Kränzlin (op. cit.) ens la mostra com a exclusiva de sòls silicis;, les dues cites
que dona Marchand (op. cit.) són sobre sòls de natura àcida, les mostres estudiades per Rubio (2017) i Monedero (op. cit.) estaven sota Pinus sylvestris que
mostra clares preferències sobre sòl no bàsic. Fructifica des del final de l’estiu
fins a la tardor.
Material estudiat. Espanya, Castelló, l’Alcalatén, Vistabella del Maestrat, el
Portellàs, 30TYK2746, 1300 m, gregaris sota Pinus sylvestris sobre substrat àcid,
10/09/2015, leg. M. Agut, R. Tena, Ll. Conca, FdP. Martínez & A. Conca, ACM
215018.
Observacions. Espècie molt ben caracteritzada des d’un punt de vista macros-

còpic i organolèptic, amb basidiomes de mitjans a grossos, carnosos, amb una
cutícula mat de coloracions variables, un poc arrugada cap a la vora, estípit
blanc però generalment tacat de rosa carmí i per el seu sabor altament i persistentment coent, sempre al cap d’una estona de mastegar. Es pot confondre
amb R. integra (L.) Fr. que pot créixer en els mateixos ecosistemes que R. badia,
però aquesta no presenta l’estípit tacat de rosa, té l’esporada més fosca i, fonamentalment, és dolça. Mentre que R. badia és una espècie freqüent als pinars
de pi roig del massís de Penyagolosa, R. integra (L.) Fr. és molt rara, possiblement aquest fet s’explica d’acord amb Kräzlin (op. cit.) per la natura silícia
de la majoria de les zones de prospecció, just el contrari que passa a les serres
de Bronchales-Orihuela del Tremedal. Quantes vegades en tastar una possible
R. integra se’ns ha quedat la boca en alt? Les dimensions de les espores i dels
basidis de la nostra recol·lecta estan pròximes a les descrites per Marchand
(1977), però són clarament inferiors als de Romagnesi, Sarnari, Monedero i
Luis Rubio (op. cit.).

Russula caerulea Fr., Epicr. syst. mycol. (Upsaliae): 353 (1838) [1836-1838]
Codi MycoBank: MB193054
Descripció macroscòpica. Píleu de 3 a 7.5 cm de diàmetre, inicialment cònic a
cònic-acampanat, posteriorment aplanat i fins i tot deprimit amb un umbó obtús central. Marge clarament incurvat als exemplars joves, lleugerament estriat
acanalat als exemplars vells. Cutícula poc separable fins 1/3 en estat humit,
més si està eixuta, llisa, lluenta, un poc viscosa, de color morat, porpra, marró
porpra, marró vinós, etc., amb el centre més fosc; sovint presenta decoloracions
48
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Figura 3. Russula caerulea (Herbari: ACM 211068). A: Basidiomes. B: Espores x1000. C: Hifes
incrustants x1000 (Autor: A. Conca).
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de color crema. Làmines atapeïdes (12-18/cm), sense lamèl·lules o amb aquestes mols escasses, curtament adnates a sublliures, ventrudes de fins 1 cm d’amplària, de color crema passa a ocre fosc en madurar les espores. Estípit de 4.5-6
× 1.2-1.8 cm, de cilíndric a subfusiforme, en alguns casos atenuat cap a la base
i en altres eixamplat en aquesta, generalment esvelt, primer ple i carnós, ràpidament blanet i esponjós, Superfície rugulosa, pruïnosa al capdamunt, blanca,
amb tendència a esdevenir gris amb la manipulació. Carn escassa al píleu, primer ferma, després esponjosa, blanca d’olor suau, a fruita i sabor dolç excepte
sota la cutícula que és amarg al cap d’una estona de mastegar-la. Esporada de
color groc, IVa-IVc.
Reaccions macroquímiques. La carn reacciona a la resina de guaiac lentament
al cap d’1 minut i de manera suau, al sulfat ferrós de manera banal, rosa ataronjat i no presenta cap reacció al KOH.
Descripció microscòpica. Espores d’el·lipsoides a ovo-el·liptíques, amb berru-

gues còniques de fins 1 µm d’altura, parcialment zebrades, subreticulades, amb
placa hiliar amiloide, de (6.8)7.1-8.6(8.7) × (6.2)6.5-7.4(7.9) µm, Me = 7.8 × 6.9
µm, Q = (1)1.2-1.3, Qe = 1’1. Basidis claviformes, tetraspòrics, de 39-42 × 12-13
µm. Cistidis himenials fusiformes, apendiculats a l’àpex, amb reacció positiva
a SVA, de 60-82 × 10-13 µm. Cutícula formada per: 1) pèls cuticulars cilíndrics,
un poc sinuosos i lleugerament capitats a l’àpex de 2.5 a 3.5 µm d’amplària i 2)
Hifes primordials cilíndriques, septades de 3-4 µm d’amplària.
Hàbitat. Espècie típica pinars (Pinus sylvestris, P. uncinata, P. radiata) sobre sòls silicis, generalment, a la muntanya mitjana a alta (Marchand, Romagnesi i Kränzlin, op. cit.). Sarnari (op. cit.) comenta la seua presencia a la zona mediterrània
costera i Monedero (op. cit.) indica la seua presència a Bizkaia a 150 m d’alçada
en una plantació de Pinus radiata. Fructifica de finals de la tardor a l’estiu.
Material estudiat. Espanya, Castelló, l’Alcalatén, Vistabella del Maestrat, el
Portellàs, 30TYK2746, 1300 m, gregaris sota Pinus sylvestris, 25/07/2011, leg. A.
Conca, Ll. Conca & FdP. Martínez, ACM 211068.

Observacions. La presencia d’umbó, de vegades molt notori, junt a la lleugera
amargor de la cutícula i carn subcuticular la fa inconfusible. Les dades microscòpiques de la nostra recol·lecta coincideixen amb les de la bibliografia consultada excepte en l’àpex dels pèls cuticulars, que nosaltres observem eixamplats
a subcapitats com Marchand i Monedero (op. cit.), mentre que per Romagnesi i Sarnari (op. cit.) són atenuats. No existeix cap referència d’aquesta espècie a les terres valencianes, únicament l’hem vista al massís del Penyagolosa on
creix als pinars de pi roig (Pinus sylvestris) sobre substrat àcid.
50
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Russula foetens Pers., Observ. mycol. (Lipsiae) 1: 102 (1796)
Codi MycoBank: MB187177
Descripció macroscòpica. Píleu de 6 a 8(15) cm de diàmetre, primer globulós,
després convex i finalment aplanat amb una suau depressió central. Marge
agut, prim, solcat tuberculat des de jove. Cutícula glutinosa, fàcilment separable quan està humida, quan s’asseca la superfície es presenta irregularment
fibrosa amb clivells més o menys radials que deixen veure la carn blanca. El
color inicialment és crema i es va enfosquint cap a l’ocre i rovell amb el temps.
Làmines atapeïdes de jove, després més separades, curtament adnates, arquejades, estretes, bifurcades cap a la vora, i anastomosades a la base, de color
blanc a crema. Aresta recta que segrega gotes aquoses en temps humit i amb
tendència a tacar-se de rovell. Estípit de 6-7 × 2.4-3.5 cm, cilíndric, igual, robust
i amb l’interior cavernós. Superfície rugulosa, pruïnosa, blanquinosa, puntejada d’ocre i tendència a enfosquir. Carn ferma, abundant, blanquinosa, gris a
l’escorça de l’estípit en tallar-la, d’olor forta i desagradable com de peix passat
i sabor picant, però no instantàniament.
Reaccions macroquímiques. La carn reacciona ràpidament a blau fosc amb la

resina de guaiac i esdevé bru ataronjat amb el sulfat de ferro (II) i groc amb
KOH 10%.
Descripció microscòpica. Espores subgloboses, fortament espinoses amb espines còniques a cilíndriques de més d’1 µm d’alçada, puntualment interconnectades, placa suprahilar no amiloide o molt lleugerament, de (8)8.4-10(10.5)
× 7-8(8.3) µm, Me = 9.25 × 7.6 µm, Q = (1.1) 1.2-1.3, Qe = 1.2. Cutícula formada
per 1) Pèls cuticulars cilíndrics, flexuosos, septats, amb el darrer segment de
21-43 × 3.3-4.6 µm i 2) Dermatocistidis cilíndrics a fusiformes, amb un apèndix
estret a la zona distal, alguns ramificats i amb contingut oliós intern i que reaccionen positivament al SV, de 37-48(69) × 3.8-6.7 (7.5) µm. Zona subcutícular
amb hifes septades que reaccionen amb SV.
Hàbitat. L’ecologia típica d’aquesta espècie són les fagedes i altres boscos de

planifolis i coníferes de la plana a la muntanya (Marchand, Sarnari i Monedero, op. cit.), cap dels autors consultats assenyala la preferència per un tipus
de sòl (bàsic o àcid), Monedero assenyala la seua presència en cotes que oscil·len entre 190 i 750 m. Al País Valencià s’ha citat de diferents localitats de la
serra d’Espadà sota Quercus suber i Pinus pinaster (Burguete 1995).
Material estudiat. Espanya, Castelló, l’Alcalatén, Vistabella del Maestrat, mas
el Collet, 30TYK2761, 1300 m, gregaris en zona de bosc mixt de roure reboll
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Figura 4. Russula foetens (Herbari: ACM 211067). A: Basidiomes. B: Espores x1000. C: Cutícula
x1000 (Autor: A. Conca).
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(Quercus pyrenaica), carrasca (Quercus balllota), pi roig (Pinus sylvestris) i pinastre (Pinus pinaster) sobre substrat àcid, 16/07/2011, leg. A. Conca, Ll. Conca &
F. García, ACM 211067.
Observacions. Pensem que es tracta de R. foetens per les grosses dimensions
esporals, l’altura de les espines de les mateixes i l’abundant mucus del píleu als
exemplars joves, encara que el viratge de la carn cap al groc amb KOH al 10%
sembla ser un tret peculiar de R. subfoetens W.G. Sm. (Marchand, Romagnesi,
Sarnari, Monedero op. cit.). Russula subfoetens W.G. Sm. es caracteritzaria per
les menors dimensions dels carpòfors, espores i espines esporals, per el viratge
al groc en tallar-la i al groc or en aplicar bases fortes i concentrades (30-40%)
a la superfície de la base de l’estípit (Marchand, Romagnesi, Sarnari, Monedero op. cit. i Pérez de Gregorio 2013). Russula illota Romagn. que també
pertany al mateix grup, presentaria crestes en l’ornamentació esporal, espores
de menors dimensions i les taques de l’aresta serien d’un color més fosc, així
com tot el carpòfor presentaria un aspecte més brut (Marchand, Romagnesi,
Sarnari, Monedero op. cit.). Al massís de Penyagolosa l’espècie es relativament comuna sobre àrees de sòl silici (gresos o quarsites) en boscos de pi roig,
moltes vegades amb fragments de roure reboll (Quercus pirenaica).

Russula persicina Krombh., Naturgetr. Abbild. Beschr.
Schwämme (Prague) 9: 12 (1845)
Codi MycoBank: MB114670
Descripció macroscòpica. Píleu de 6 a 9.5 cm de diàmetre, primer convex, des-

prés aplanat i, finalment. lleugerament deprimit; el contorn passa de regular a
lleugerament irregular. Marge curtament estriat. Cutícula únicament separable
al marge, llisa, lluenta en temps humit, mat en períodes secs, rugulosa, de color roig carmí a roig rosat, decolorant-se cap al centre cap al crema. Làmines
inicialment atapeïdes (14-16/cm) més separades amb el temps, lamèl·lules
nombroses, d’adnates a subdecurrents, rectes a arquejades, primer blanques
després crema. Aresta recta i concolor. Estípit de 5-10 × 1.8-3 cm, cilíndric, de
rabassut a esvelt, ple. Superfície rugulosa, blanca, de vegades, tacada de roig a
rosa, es colora de groc i gris amb la manipulació. Carn inicialment ferma, després blaneta, esponjosa a l’estípit, blanca un poc rosada sota la cutícula pileal,
d’olor suau , de fruita i sabor picant. Esporada de color crema de IIa a IIc.
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Figura 5. Russula persicina (Herbari: ACM 211071). A: Basidomes. B: Espores x1000 (Autor:
A. Conca).

Reaccions macroquímiques. En aplicar guaiac sobre la carn aquesta reacciona

positivament ràpidament o amb velocitat mitjana, si posem unes gotes de sulfat ferrós esdevé gris rosat a rosat i amb presència de fenol no reacciona.
Descripció microscòpica. Espores d’ovoides a el·lipsoides, amb berrugues cò-

niques, de menys 1 µm d’altura, rarament anastomosades i, puntualment,
interconnectades per fines línies; placa hiliar amiloide; de (6.1)6.5-7.9 (9.2) ×
(4.7)5.1-6.3(7.4) µm, Me = 7.2 × 5.7 µm, Q = (1.1) 1.2-1.4 (1.5), Qe = 1.3. Basidis
claviformes, tetraspòrics, de 40-60 × 8-10 µm. Cistidis himenials fusiformes,
apendiculats a l’àpex de 60-120 × 8-16 µm. Epicutis formada per 1) pèls cilíndrics, septats, d’àpex arrodonit, de 2-5 µm d’amplària i, 2) dermatocistidis
cilíndrics a lleugerament claviformes, generalment no septats i que reaccionen
positivament a la sulfovainilla, amb el darrer segment de 70-130 × 6-10 µm.
Hàbitat. Russula persicina és una espècie característica dels boscos de planifolis

des de fagedes (Romagnesi & Marchand op. cit.), bedollar (Romagnesi op.
cit.) i castanyedes (Marchand op. cit.; Sarnari 1998) a rouredes més o menys
seques (Kränzlin & Monedero op. cit.), suredes (Sarnari op. cit.) i alzinars
(Carbó 2001). Per Sarnari (op. cit.) es tracta d’una espècie d’un ampli espectre
ecològic que creix tant sobre sòls calcari com silicis, des de la zona mediterrània a la subalpina, però Galli i Carbó (op. cit.) assenyalen la seua preferència
54
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pels llocs tèrmics, oberts i assolellats, el primer autor assenyala la seua preferència pels sòls de natura calcària. Fructifica des de l’estiu a la tardor. A les
terres valencianes ha estat citada al PN del carrascar de la Font Roja (Conca
et al. 2003; Malençon & Bertault 1971), PN de la serra de Mariola (Conca
et al. 2004), a Ontinyent (Malençon & Bertault op. cit.), i Barx i Llutxent
(Mahiques 1995) sota diferents espècies de Quercus, excepte la referencia d
d’Ontinyent sota Pinus; sobre sols de natura calcària o descalcificats.
Material estudiat. Espanya, València, la Vall d’Albaida, Pinet, els Surars,

30SYJ3318, 620 m, gregaris sota Quercus suber, Pinus pinaster sobre arenes producte de la descalcificació de les calcàries, 21/10/1999, ACM 99038. Ibidem.,
Bocairent, PN de la serra de Mariola, mas de Mariola, 30SYH1491, 930 m, gregaris sota Quercus ballota, sobre sòls calcaris un tant descalcificats, 16/10/2007,
ACM 207123, FdFCV 868. Castelló, l’Alcalatén, Vistabella del Maestrat, ombria del pont, 30TYK2567, 1050 m, gregaris sota Quercus ilex & Q. faginea sobre
materials silicis, 25/07/2011, leg. A. Conca, Ll. Conca & FdP. Martínez, ACM
211071.
Observacions. Totes les mostres estudiades procedeixen de boscos de Quercus
spp., suredes, carrascars i rouredes seques sobre sòls de natura àcida o sobre
materials calcaris parcialment o molt descalcificats. Les cotes oscil·len entre
els 630 m als 1050 m i la fenologia s’estén des del mes de juliol a octubre. Romagnesi & Sarnari (op. cit.) assenyalen la gran variabilitat dels moltes del
trets macroscòpics i microscòpics d’aquesta espècie, fet que dificulta la separació d’espècies veïnes i que ha donat lloc a la descripció del nombrosos taxons
intraespecífics. Sarnari (op. cit.) empra la combinació dels següents trets per
la seua determinació: el creixement sota planifolis, el color roig viu del píleu,
també present a la superfície de l’estípit, sabor picant, l’esporada crema, les
menudes espores berrugoses o moderadament crestades i els grossos dermatocistidis unicel·lulars. Romagnesi (op. cit.) assenyala la gran variabilitat de les
dimensions esporals i la seua ornamentació. R. sanguinaria (Schumach.) Rauschert és una espècie molt semblant, abundant al Penyagolosa, típica dels pinars
de muntanya i que se separaria a banda de l’habitat, tret poc definitiu en el
nostre cas per l’abundància de boscos mixtos de planifolis i coníferes, per l’esporada de color ocre i, per Monedero (op. cit.), un sabor no tan coent. R. luteotacta Rea també presenta el píleu roig i el creixement sota roures, però la seua
esporada és blanca i les làmines i l’estípit s’acoloreixen de groc viu després de
la manipulació, encara que el canvi de color no és immediat, de vegades tarda
més d’un dia en aparèixer. Típica de les fagedes és R. mairei Singer igualment
amb la cutícula roja i l’esporada blanca.
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Russula puellaris Fr., Epicr. syst. mycol. (Upsaliae): 362 (1838) [1836-1838]
Codi MycoBank: MB204182
Descripció macroscòpica. Píleu de 3.2 a 4.5 cm, inicialment convex, passa
d’aplanat a deprimit amb les vores alçades i el contorns irregular, poc carnós i
fràgil. Marge acanalat fins 1.5 cm de longitud, amb els solcs bonyuts. Cutícula
lluenta i suaument viscosa en temps humit, separable fins la meitat, de color
vinós a roig fosc, que va aclarint-se cap a roig clar a ocre groguenc en la perifèria, amb el temps tota ella agafa tonalitats ocre groguenques, un poc safrà.
Làmines poc atapeïdes, adnates, escotades i decurrents per un dent, fràgils,
puntualment bifurcades i intervenades, de color blanquinós a crema passen,
com tot el carpòfor, a color ocre groguenc a groc safrà en envellir. Aresta sencera i concolor. Estípit de 5-6.5 × 0.8-1.2(1.2-1.4) cm, claviforme, més eixamplat
cap a la base, fràgil, inicialment ple i ràpidament buit. Superfície llisa a rugulosa, primer blanquinosa, esdevé groc safrà amb el temps. Carn escassa, blaneta,
cavernosa i corticada a l’estípit, inicialment blanquinosa, quan s’exposa a l’aire
s’oxida cap al groc, d’olor suau afruitada i sabor dolç. Esporada de color crema.
Reaccions macroquímiques. La carn reacciona de manera ràpida i intensa amb

guaiac, en contacte amb sulfat ferrós esdevé rosa molt claret.
Descripció microscòpica. Espores subgloboses, equinulades a espinoses, amb

espines que apleguen fins 1 µm d’alçària, aïllades i molt rarament interconnectades; placa hiliar sobreïxent i fortament amiloide, de 7-8.2(8.4) × (6.4)6.57.3(7.6) µm, Me = 7.5 × 6.8 µm, Q = (1) 1.1 (1.2), Qe = 1.1. basidis claviformes,
tetraspòrics, de 32-35 × 9-13 µm. Cistidis himenials, no molt nombrosos, cilindrico fusiformes, de poc a gens apendiculats, de 38-54 × 9-13 µm. Epicutis
formada per 1) pèls cilíndrics, septats i atenuats cap a l’àpex de 2-4 µm i 2)
Dermatocistidis, cilíndrics, septats, amb el darrer segment claviforme o acabat
amb un apèndix.
Hàbitat. Fries a la descripció original assenyala la seua presencia en llocs bos-

cosos, Romagnesi i Monedero (op. cit.) la situen tant en boscos de coníferes
com de planifolis. Marchand, Sarnari, Galli I Kränzlin (op. cit.) comenten
la seua preferència per les coníferes (Pinus, Picea i Larix) sobre sòls àcids, encara
que no exclouen la seua presència sota planifolis. A la península Iberica s’ha
citat a Catalunya sota roures i Betula (Pérez de Gregorio 2007), a Euskadi sota
Fagus, Picea, Quercus robur i Larix kaempferi (Monedero op. cit.) i a Galicia (Traba 2014) al peu de Quercus robur, Castanea sativa i Alnus glutinosa a una cota de
40 m. També tenim referencies a la xarxa de Navarra (García Bona; http://
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guiahongosnavarra1garciabona.blogspot.com/) i Castella i Lleó (Asociación
Vallisoletana de Micologia; http://asociacionvallisoletanademicologia.com/
wordpress/portfolio/russula-puellaris/). Sembla ser una espècie comuna als
boscos de coníferes de l’estatge subalpí a Europa (Sarnari op. cit.); a la PeA

B

C

Figura 6. Russula puellaris (Herbari: ACM 211063). A: Basidiomes vells. B: Basidiomes jovens.
C: Espores x1000 (Autor: A. Conca).
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nínsula se situa sobretot a la meitat nord. La seua fenologia ocupa els mesos
d’estiu i els primers mesos de la tardor.
Material estudiat. Espanya, Castelló, l’Alcalatén, Vistabella del Maestrat, mas
el Collet, 30TYK2761, 1300 m, gregaris sota Quercus pyrenaica & Pinus sylvestris,
sobre substrat silici, 12/06/2011, leg. A. Conca & FdP. Martínez, ACM 211063.
Observacions. A banda del material estudiat també hem observat aquesta espècie per les rodalies del mas de les Xiquetes i la Beltrana, sempre sobre substrat silici, gresos rojos o quarsites sota pi roig acompanyat, de vegades, per roure reboll (Quercus pyrenaica). Espècia clarament diferenciable en el camp, per
les seues dimensions modestes, el policromisme del píleu, el sabor dolç, l’olor
escassa i, sobretot, per la tendència a agafar tot el carpòfor tonalitats groc safra.
Les dimensions del nostres carpòfors, menors 45 mm i, l’hàbitat amb presència de roure reboll, podrien fer pensar en R. puellaris var. minutalis (Britzelm.)
Singer, però l’absència d’interconnexions entres les espines de les espores i la
intensa oxidació cap al groc safra ens aparta d’aquesta varietat (Romagnesi,
Monedero & Sarnari op. cit.).

Russula roseipes Secr. ex Bres., Fung. trident. 1(3): 37 (1883)
Codi MycoBank: MB205004
Descripció macroscòpica. Píleu de 4 a 7 cm de diàmetre, la forma d’aquest evoluciona des de convex a aplanat amb una suau depressió central, per acabar,
en algunes ocasions, deprimit. Marge molt lleugerament acanalat. Cutícula generalment poc separable, quan més, fins un terç, lluenta i viscoseta en temps
humit, rugulosa, pruïnosa al centre als exemplars joves, de color ataronjat, roig
ataronjat a roig rosat, quasi sempre un poc més fosc al centre que es decolora
cap al groc al centre o la perifèria. Làmines lleugerament atapeïdes (10-12/cm),
adnates a decurrents per un dent, de rectes a lleugerament ventrudes, puntualment anastomosades i intervenades, de color ocre. Aresta sencera i concolor.
Estípit, de 4-5 x 1.2-2 cm, cilíndric, de vegades un poc atenuat cap a la base, inicialment ple, però ràpidament cavernós. Superfície rugulosa, pruïnosa, blanca,
però generalment tacada de rosa, la base es taca de marró groguenc amb el
temps i la manipulació. Carn escassa i ferma al píleu, blaneta i cavernosa a l’estípit, blanca d’olor suaument afruitada i sabor dolç. Esporada groga, IVb a IVd.
Reaccions macroquímiques. Carn en presència de guaiac esdevé ràpidament
blau verdós fosc; la reacció amb el FESO4 es suau, gris ataronjat.
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Descripció microscòpica. Espores el·lipsoides a obovades, proveïdes de berrugues còniques de fins 1 µm d’alçada, d’aïllades a reunides parcialment en
crestes o connectades per fines línies, amb placa hiliar arrodonida, clarament
amiloide, amb les següents dimensions (7.5)7.7-8.8(9.2) × (6)6.1-7.1(7.5) µm, Me
= 8.3 × 6.6 µm, Q = 1.2 - 1.3(1.4), Qe = 1.3. Basidis claviformes de 54-64 × 13-16
µm. Cistidis fusiformes, no apendiculats de 62-80 × 12-14 µm. Epicutis formaA

B

Figura 7. Russula roseipes (Herbari: ACM 211062). A: Basidomes. B: Espores x1000 (Autor: A. Conca).
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da per 1) pèls cilíndrics, septats, amb el darrer article un poc eixamplat cap a
l’àpex de 3-5 µm d’amplària i 2) Hifes primordials, cilíndriques, multiseptades,
amb el darrer article de claviforme a atenuat a l’àpex, de 7-10 µm d’amplària i recobertes per cristalls roig carmí, desprès del tractament amb fucsina i
decoloració amb àcid.
Hàbitat. A la descripció inicial de l’espècie feta per Bresadola (1883) s’indica

com a ecologia d’aquesta espècie «Llocs boscosos assolellats, sols sota el pi
silvestre»; tots els autors posteriors Marchand, Romagnesi, Galli, Sarnari
i Monedero (op. cit.) confirmen la preferència per boscos de Pinus sylvestris, a
cotes superiors als 1000 m i sobre sòls de natura silícica; únicament Marchand
(op. cit.) que cita a Bon i Galli (op. cit.) anoten la seua presencia a cotes inferiors.
Encara que les referencies de tots els autors anteriors assenyalen una fenologia
entre agost i octubre (novembre), Bresadola també comenta la seua aparició
primaveral. A la Península Ibèrica trobem dades d’aquesta espècie a Aragó
(Monedero 2011; Ribes et al. 2016), Castella i Lleó (Moreno et al. 1986),
Euskadi (Monedero op. cit.) Catalunya (Codina & Font Quer 1931; Maire et
al. 1933; Singer 1947, 1982) i al País Valencià en obres divulgatives (Mahiques
et al. 1999).
Material estudiat. Espanya, Castelló, l’Alcalatén, Vistabella del Maestrat, om-

bria del pont, 30TYK2567, 1050 m, Gregaris sota Pinus sylvestris en substrat
àcid, 12/06/2011, leg. A. Conca & FdP. Martínez, ACM 211062. Vistabella del
Maestrat, el Portellàs, 30TYK2761, 1300 m, gregaris sota Pinus sylvestris & Pinus nigra subsp salzmani, substrat quarsites, 12/06/2011, leg. A. Conca & FdP.
Martínez, ACM 211064.
Observacions. L’hàbitat dels nostres exemplars concorda amb el descrit per la

bibliografia, boscos de pi roig sobre sòls de natura àcida. La fenologia de les
mostes estudiades és primaveral, encara que també l’hem observada a la tardor. Monedero i SarnarI (op. cit.) consideren com a trets diferencials d’aquesta espècie: l’hàbitat en boscos de coníferes de muntanya sobre sòls de natura
àcida; el color rosa a roig ataronjat del píleu que recorda l’albercoc madur, les
taques rosa de l’estípit, no sempre presents, l’esporada groga i la carn dolça. A
nivell microscòpic són peculiars les seues hifes primordials grosses que poden
atènyer fins 11 µm d’amplària, 8 µm a les mostres estudiades. Russula risigallina
(Batsch) Sacc. és una espècie pròxima que se separa fonamentalment pels seus
trets microscòpics: les espores presenten espines còniques aïllades i les hifes
primordials són molt menys grosses, fins 6 µm Sarnari (op. cit.).
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Russula sanguinaria var. confusa (Velen.) Bon,
Docum. Mycol. 23(92): 48 (1994)
Codi MycoBank: MB362023
Descripció macroscòpica. Píleu de 4 a 5 cm de diàmetre, inicialment convex

més o menys aplanat que passa de deprimit a lleugerament infundibuliforme.
Marge recte, lleugerament acanalat per uns 3 mm. Cutícula separable d’un terç
a la meitat de radi, llisa, lluenta, de color blanc brut a crema amb reflexes grisos
a gris verdosos. Làmines mitjanament atapeïdes, (12-16/cm), d’adnates a curtament decurrents, de rectes a arquejades, estretes, fins 0.5 cm d’amplària, de
color crema a ocre clar. Estípit de 2’5 × 1 cm, de cilíndric a lleugerament atenuat
cap a la base, ple. Superfície rugulosa, pruïnosa, blanquinosa esdevé groga
amb el temps i la manipulació. Carn escassa al píleu, la de l’estípit, corticada,
més compacta cap a la vora i més esponjosa al centre, blanquinosa, d’olor afruitada, molt agradosa amb tocs cítrics, sabor coent però no excessiu. Esporada
crema fosc a ocre clar, IId a IIIa.
Reaccions macroquímiques. La reacció de la carn amb el guaiac és positiva
encara que lenta, amb el sulfat ferrós esdevé rosa grisenc a rosa ataronjat i amb
KOH al 20% agafa tonalitats grogues.
Descripció microscòpica. Espores de subgloboses a el·lipsoides, més o menys
ovoides, proveïdes de berrugues còniques de fins 0.7 µm d’alçada, parcialment
interconnectades, placa hiliar amiloide i rugosa, de (7)7.4-8.8(9.1) × (5.8)6.27.3(7.8) µm, Me = 8 × 6.7 µm, Q = (1)1.1 - 1.27(1.3), Qe = 1.2. Basidis claviformes,
tetraspòrics, de 38-45 × 12-15 µm. Cistidis himenials fusiformes, apendiculats,
quasi completament negres amb la sulfovainilla, de 43-115 × 9-15 µm. Cutícula
formada per 1) pèls cilíndrics, arrodonits a l’àpex, de 3 a 5 µm d’amplària i, 2)
dermatocistidis cilíndrics claviformes a subfusiformes, no septats, amb reacció
suau a la sulfovainilla, de 67-105 × 2-8 µm.
Hàbitat. Espècie típica dels boscos de coníferes, sobre tot pins (Pinus sylvestris,

P. nigra, P. pinaster, P. pinea) encara que Romagnesi i Sarnari (op. cit.) també
assenyalen la seua presència en altres coníferes com Larix i Picea. Es pot trobar
des de la zona litoral (Franchi et al. 2006; Zuccherelli 1993) fins a la zona
alpina (Favre 1948). Bon (1988) assenyala que encara que prefereix els sòl de
pH neutre es comporta com a indiferent edàfic. Fructifica des de juliol a novembre (Marchand & Sarnari op. cit.). Al País Valencia la varietat típica ha
estat citat del PN del Desert de les Palmes sota Pinus halepensis (Torrejón 2003)
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Figura 8. Basidiomes de Russula sanguinaria var. confusa (Herbari: ACM 213006) (Autor: A.
Conca).

del PN de la serra Calderona sota Cistus monspeliensis (Torrejón 2009) i de la
serra d’El Toro en pinar (Mir & Atienza 2009).
Material estudiat. Espanya, Castelló, l’Alcalatén, Vistabella del Maestrat, ombria de la Noguera, 30TYK2566, 1030 m, gregaris sota pins, carrasques i galers
sobre sol de natura silícica, 21/09/2013, leg. A. Conca, J. Ormad J. Palanca &
FdP. Martínez, ACM 213006.
Observacions. Al massís de Penyagolosa s’hi pot trobar la varietat tipus però la
col·lecció estudiada pertany a la varietat confusa, que es caracteritzen d’acord
amb Bon (op. cit.) per l’absència de roig en tot el carpòfor que té unes tonalitats
crema a blanc brut, les làmines adnates a subdecurrents, l’estípit amb tendència a esdevenir gris i els trets microscòpics de l’espècie tipus; cal remarcar que
les mostres del Penyagolosa complien totes les característiques diferencials excepte la tendència a esdevenir gris l’estípit. R. sanguinaria var. confusa presenta
unes tonalitats grises al píleu i estípit que estan totalment absents a les mostres
decolorades de R. persicina Krombh. o R. luteotacta Rea, a banda de les diferències del color de l’esporada descrites en R. persicina Krombh.
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Russula sororia (Fr.) Romell, Öfvers. K. Förh. Kongl.
Svenska Vetensk.-Akad. 48(3): 177 (1891)
Codi MycoBank: MB209755
Descripció macroscòpica. Píleu de 7.3 a 7.5 cm de diàmetre, d’aplanat a depri-

mit, de contorn més o menys irregular. Vora lleugerament excedent, llargament solcada-acanalada i bonyuda a les crestes. Cutícula separable fins 1/3 del
radi del píleu, viscoseta i un poc untosa al tacte en temps humit, de color gris,
marró grisenc a ombra, amb la vora més clara, presenta taques més fosques per
tota la seua superfície. Làmines mitjanament atapeïdes (10-12/cm), adnates,
estretes, d’uns 5 mm d’amplària, puntualment bifurcades, fortament anastomosades a la base, de color crema. Aresta concolor, bruna amb el temps i la
manipulació. Estípit, de 4-5 × 2.5 cm, cilíndric, robust i comparativament curt,
inicialment ple posteriorment cavernós amb una o dues cavitats romboïdals.
Superfície rugulosa, pruïnosa a l’àpex, blanquinosa amb tendència a enfosquir
a gris o marró grisenc clar. Carn compacta, ferma, abundant a l’estípit, blanquinosa, lleugerament gris sota la cutícula, Olor complexa, amb tocs de peix o
marisc, sabor encara que inicialment dolç, picant al cap d’una estona. Esporada
de color crema, IIa-IIb.
Reaccions macroquímiques. Reacció al guaiac lenta, però positiva i al sulfat

ferrós de color rosa ataronjat.
Descripció microscòpica. Espores ovo-el·líptiques a el·lipsoides, amb berrugues

de còniques a arrodonides, aïllades, de 0.4-0.6 µm d’alçada, puntualment anastomosades, amb placa hiliar difusa, no amiloide, de (6.1)6.8-7.8(9.2) × (5)5.26.4(6.6) µm, amb un valor mitja de 7.2 × 5.6 µm, un valor de Q entre 1.2-1.4
i la Q mitjana d’1.3. Epicutis formada per pèls cuticulars cilíndrics, septats,
arrodonits o atenuats a l’àpex, de 22-47 × 3-4.5 µm i dermatocistidis atenuats a
l’àpex, de vegades subcapitats, amb una reacció molt suau a la sulfovainillina,
de 33-50 × 4-5 µm.
Hàbitat. Marchand (op. cit.) la cita d’un alzinar amb pins sobre sòl arenós. Ro-

magnesi (op. cit.) la senyala sota «planifolis (i coníferes?)» sobre sòl argilós tant
en medis calcaris com silicis. Per Sarnari (op. cit.) és exclusiva de planifolis en
sòls silici o moderadament calcari, les nombroses cites que dona són de suredes
o rouredes. El material estudiat per Monedero (op. cit.) procedeix d’una plantació de Pinus radiata. Pérez de Gregorio (2005) assenyala la seua presència en
boscos termòfils de planifolis o coníferes sobre sòl silici. Excepte per Sarnari
(op. cit.) la resta d’autors hi estan d’acord en el seu creixement en boscos de
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Figura 9. Russula sororia (Herbari: ACM 218012). A: Basidiomes. (Autora: Mari A. Agut). B: Espores x1000 (Autor: A. Conca).

planifolis com de coníferes. Sobre la natura del sòl sembla preferir els sòl silicis o argilosos, d’acord amb els autors anteriors. Pérez de Gregorio (op. cit.)
assenyala la seua preferència per zones termòfiles, en el seu cas els exemplars
fotografiats estan a una cota de 150 m, Monedero i Marchand (op. cit.) també
la citen en cotes baixes. Fructifica a l’estiu i la tardor (Sarnari op. cit.).
Material estudiat. Espanya, Castelló, l’Alcalatén, Vistabella del Maestrat, ombria de la Noguera, 30TYK2567, 1035 m, gregaris a la vora del camí, en zona de
carrasques i roures barrejades amb pins sobre substrat silici, 5/09/2018, leg. A.
Conca, J. Ormad, J Palanca & M. Agut, ACM 218012.
Observacions. L’olor dels exemplars recollits al massís de Penyagolosa no con-

corda amb la descrita per aquesta espècie per Romagnesi, Sarnari, Monedero i Pérez de Gregorio (op. cit.) que parlem d’una olor clarament espermàtica almenys en tallar els exemplars; l’olor de peix que presenten ens acosta a
Russula praetervisa Sarnari o Russula pectinatoides ss. Romagnesii, però aquesta
espècie és molt més gràcil i menuda, té sabor dolç i les espores són subreticulades, si parlem de l’espècie en el sentit de Sarnari i Monedero (op. cit.), no
en el RomagnesI (op. cit.). Molt semblant a R. amoenolens Romagn. espècie amb
la qual pot compartir hàbitat, els trets diferencials més remarcables de la qual
són: basidiomes menors i més gràcils amb un estípit que no sol atènyer més
d’1.5 cm d’amplària, sabor molt acre i d’aparició ràpida, reacció lenta al guaiac
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i a nivell microscòpic espores més arrodonides, amb berrugues més altes (Romagnesi, Sarnari, Monedero, op. cit. i Miquel Pérez de Gregorio 2012). La
formació vegetal i la natura del sòl de la nostra recol·lecta està d’acord amb la
de la bibliografia, però la cota (1035 m) és molt més alta que les citades.

Russula turci Bres., Fung. trident. 1(2): 22 (1882)
Codi MycoBank: MB203831
Descripció macroscòpica. Píleu de 5-7 cm de diàmetre, inicialment convex,

ràpidament aplanat amb una suau depressió plana central. Marge de recte a
lleugerament excedent, curtament solcat acanalat als exemplars més vells. Cutícula llisa, lluenteta, separable fins la meitat, de coloracions molt variables bru
violaci a vinós clar cap a la vora amb el centre gris olivaci, gris verdós, groc
clar, alguns exemplars completament verd clar. Làmines atapeïdes (10-12/cm),
lamèl·lules inexistents o molt escasses, curtament adnates, lleugerament escotades en la unió a l’estípit, un poc ventrudes, lleugerament intervenades i
anastomosades cap a la base, de color groc. Aresta sencera i concolor. Estípit
de 5.5-7.5 × 1.4-1.6 cm, d’igual a lleugerament engreixat o atenuat cap a la
base, primer ple però ràpidament cavernós, posteriorment quasi buit, blanet i
trencadís. Superfície blanca, fibril·losa a rugosa. Carn molt escassa, esponjosa a
l’estípit, blanca, d’olor molt suau, afruitada i sabor dolç. Esporada groga, IVa.
Reaccions macroquímiques. La reacció de la carn amb el guaiac és molt feble,
verdosa i al sulfat de ferro (II) rosa ataronjat.
Descripció microscòpica. Espores d’amplament el·lipsoides a subgloboses,

amb berrugues còniques de fins a 0.7 µm d’alçària, aïllades o parcialment interconnectades, amb algunes crestes puntuals. Placa suprahiliar amiloide, de
(7.3)7.9-9.1(9.7) × (6.2)6.5-7.8(8) µm, Me = 8.4 × 7.1 µm, Q = 1.1-1.2(1.3), Qe
= 1.2. Basidis claviformes, tetraspòrics de 43-52 × 12-16 µm. Cistidis himenials claviformes fusiformes, mucronats a l’àpex de 52-56 × 9-10 µm. Pileipellis
formada per 1) pèls cilíndrics a claviformes de 3-4 µm d’amplària i 2) hifes
primordials àcid-resistents, cilíndriques, a lleugerament claviformes, de paret
grossa, de 25-51 × 4-7 µm.
Hàbitat. Ja Bresadola (1882) a la descripció original assenyala que el hàbitat

d’aquesta espècie són els boscos de coníferes. Romagnesi i Marchand (op.
cit.) indiquen que es comuna en els boscos de Pinus, Abies i Picea. Sarnari i
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Figura 10. Basidiomes de Russula turci (Herbari: ACM 214019) (Autor: A. Conca).

Monedero (op. cit.) donen cites sobre tot de pinars de Pinus sylvestris o Pinus
radiata encara que el primer autor també la cita sota avets. Sobre la natura del
sòl per Marchand (op. cit.) és indiferent edàfica però Kräzlin i Sarnari (op.
cit) comenten la seua preferència pels sòls silicis o neutres. Fructifica a l’estiu i
la tardor, per Romagnesi i Monedero (op. cit.) es exclusiva de la tardor.
Material estudiat. Espanya, Castelló, l’Alcalatén, Vistabella del Maestrat, mas

del Collet, 30TYK2862, 1270 m, gregaris sota Pinus nigra subsp salzmanii &
P. sylvestris, sobre substrat àcid, 26/09/2009, leg. A. Conca & M. Micó, ACM
209015. Xodos, pla de la Creu, 30TYK2859, 1385 m, gregaris sota Pinus sylvestris i Calluna vulgaris, sobre substrat de natura àcida, 27/09/2014, leg. A. Conca
FdP. Martínez & C. Escrig, ACM 214019.
Observacions. Els trets diferencials d’aquesta espècie d’acord amb Sarnari

(op. cit.) són: l’habitat sota coníferes sobre sòl àcid, dimensions mitjanes, capa
mucilaginosa a la depressió central del píleu després de la pluja, sabor dolc,
olor de iode sobretot a la base de l’estípit, reacció discreta al guaiac, espores
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subreticulades i hifes primordials grosses fins a 9 µm d’amplària. A les mostres
estudiades no hem detectat cap olor a iode, ni tampoc hem observat la capa
mucilaginosa, aquest dos caràcters segons Sarnari (op. cit.) no estan sempre
presents. Generalment el píleu d’aquesta espècie té el centre més fosc i unes
coloracions violetes a vinoses dominants (Monedero op. cit.; Rubio 2012); els
nostres exemplars únicament presenten aquestes coloracions cap al marge,
presentant coloracions gris olivaci a verdós al centre, tal com els exemplars
que mostra Sarnari (op. cit.) a la pàgina 1367. R. amethystina Quél., inclosa dins
de la mateixa secció, és típica de les avetoses sobre sòl calcari i les espores tenen
les berrugues mes altes i, generalment, aïllades (Sarnari op. cit.). R. olivascens
Pers. ex Fr. que macroscòpicament és molt semblant té l’esporada molt més
fosca, groc fosc, i creix sobre a les avetoses de muntanya. L’habitat al Penyagolosa, pinars de de pi roig sobre substrat àcid concorda amb el descrit per la
majoria dels autors.

Russula vinosobrunnea (Bres.) Romagn., Russules d’Europe Afr. Nord,
Essai sur la Valeur Taxinomique et Spécifique des Charactères des Spores
et des Revêtements: 732 (1967)
Codi MycoBank: MB338722
Descripció macroscòpica. Píleu carnós, de 5 a 12 cm de diàmetre, primer quasi
hemisfèric, posteriorment convex, va aplanant-se progressivament i deprimintse lleugerament al centre, amb el contorn que passa de regular a lleugerament
lobulat als exemplars vells. Vora recta, únicament lleugerament solcada
acanalada en els exemplars vells. Cutícula mat, seca, rugosa, separable fins
un terç del seu radi, de vegades, arrugada en cercles més o menys concèntric
cap a la vora, de color roig granat, roig vinós, roig rovell, marró rogenc, de
vegades uniformement acolorida però amb el centre més fosc i, d’altres, més
freqüents, variegat; es decolora a crema olivaci, crema o blanquinós. Làmines
de poc a prou atapeïdes, curtament adnates, un poc escotades en la unió al
peu on es presenten fortament anastomosades i bifurcades, intervenades, de
rectes a lleugerament ventrudes, de color crema a ocre. Aresta del mateix color
i sencera. Estípit de 4.5-7 × 1.9-3 cm, robust, cilíndric a claviforme, primer ple
i posteriorment cavernós. Superfície rugulosa, pruïnosa, blanquinosa sovint
tacada de rosa, s’enfosqueix lleugerament cap a la base. Carn abundant, primer
ferma després més blaneta d’olor suau afruitada i sabor dolç. Esporada groga,
IVc a IVd.
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Figura 11. Russula vinosobrunnea. A: Basidiomes (Herbari: ACM 218053). B: Basidiomes (Herbari: ACM 207015). C: Cutícula x1000 (Herbari: ACM 218053), (Autor: A. Conca).

Reaccions macroquímiques. La reacció al guaiac és ràpida i intensa, la carn en
contacte amb sulfat ferrós esdevé rosa ataronjada i en contacte amb el fenol
ràpidament morada més fosca quan més temps passa.
Descripció microscòpica. Espores de subgloboses, el·lipsoides, ovo-el·lipsoides,
berrugoses amb aquestes més o menys còniques, d’alçada variable d’acord
amb les col·leccions estudiades, així en ACM 201077 l’alçada està al voltant d’1
µm i en ACM 218053 no sobrepassa les 0.7 µm; parcialment unides per crestes
fines, subreticulades, amb placa hiliar grossa i fortament amiloide, de (7.3)7.69.9(10.8) × (6.2)6.6 - 8(8.5) µm, Me = 8.8 × 7.4 µm, Q = (1)1.1 - 1.3(1.4), Qe =
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1.2. Basidis claviformes, tetraspòrics de 49-68 × 13-15 µm. Cistidis fusiformes,
generalment apendiculats, de 83-102 × 11-12 µm. Cutícula formada per pèls cilíndrics septats, generalment arrodonits a l’àpex, de 2-5 µm d’amplària; no són
rars els segments més amples, unflats a fusiformes, de 5 a 8 µm d’amplària, de
vegades, els terminals. També trobem pèls amb la paret més grossa.
Hàbitat. Romagnesi (op. cit.) en l’obra en que descriu l’espècie indica una ecologia de boscos de planifolis amb Fagus i Carpinus sobre sòl pesat, argilós silici;
per Bon (1988) l’hàbitat és el mateix, però assenyala l’existència d’una R. vinosobrunnea var. paraolivacea, típica de carrascars o alzinars calcaris. Per Sarnari
(op. cit.) i Pérez de Gregorio (2006) és un espècie comuna a la zona mediterrània sota planifolis (sureres, roures, carrasques...) sobre sòls àcids, encara que
Sarnari (op. cit.) la troba també sobre sòls bàsics. A casa nostra ha estat citada
de carrascars i rouredes seques sobre sòl argilós de natura calcària (Conca et
al. 2003).
Material estudiat. Espanya, Castelló, l’Alcalatén, Vistabella del Maestrat, ombria de la Noguera, 30TYK2566, 1030 m, gregaris sota Quercus ilex & Q. faginea,
sobre substrat àcid, 28/08/2015, leg. A. Conca J. Ormad & F de P. Martínez,
ACM 215011. Alacant, l’Alcoià, Alcoi, PN del Carrascar de la Font Roja, Font
del Rossinyol, 30SYH1482, 900m, gregaris sota Quercus ilex ssp. rotundifolia i
Q. coccifera sobre sòl calcari, leg. A. Conca, 26/10/2001, ACM 201077. Ibidem,
senda del Barranc de l’Infern, 30SYH1382, 1030 m, gregaris sota Quercus ilex
i Fraxinus ornus sobre substrat argilós i pedregós calcari, 9/10/2017, leg. A.
Conca & M. Micó, ACM 217015. Ibidem, pla del Timonar, 30SYH1481, 1260 m,
gregaris sota Quercus ilex & Q. faginea sobre substrat calcari, 4/10/2018, leg. A.
Conca & M. Micó, ACM 218053.
Observacions. Les mostres del massís del Penyagolosa han estat recollides en

una àrea on predominen els sòls de natura àcida però les del PN del Carrascar
de la Font Roja, són sobre sòls calcaris, la majoria de vegades de natura argilosa. Fructifica de finals de l’estiu fins al mes d’octubre, generalment en grups
nombrosos. R. olivacea (Schaeff.) Pers. macroscòpicament semblant viu associada a les fagedes i les seues espores manques d’interconnexions i crestes entre
les berrugues (Sarnari i Monedero op. cit.). La separació entre R. alutacea (Fr.)
Fr. i R. vinosobrunnea (Bres.) Romagn. la considerem força complexa, d’acord
amb Romagnesi, Bon i Sarnari (op. cit.) els tres diferencials per R. alutacea (Fr.)
Fr. són: espores clarament crestades i reticulades, amb les berrugues baixes,
esporada més clara, fins a IVb, la cutícula més llisa sense arrugues i el peu tacat
de rosa cap a la base. Les mostres estudiades, presenten una alta variabilitat en
l’alçada de les berrugues esporals, un dels trets diferencials que usa Sarnari
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(op. cit.). Hem optat per R. vinosobrunnea perquè l’esporada d’aquesta espècie
és més fosca, fins IVd a les nostres mostres, la presència de pèls en la cutícula
fusiformes o unflats i les arrugues concèntriques de la vora del capell, encara que la decoració esporal d’algunes recol·lectes ens acosta a R. alutacea (Fr.)
Fr. Possiblement els nostres exemplars pertanyen a la var. paraolivacea de Bon
(1988) pel hàbitat, la grandària dels exemplars i per les berrugues més grosses.

DISCUSSIÓ
S’aporten 11 espècies del gènere Russula al micocatàleg del massís del Penyagolosa. D’aquestes, huit són novetats per a la micobiota valenciana. Així, si
acceptem com a vàlides totes les cites anteriors, el nombre de representants
d’aquest gènere a les terres valencianes és de 40 espècies. Russula badia, R.
caerulea, R. roseipes, R. sanguinaria var. confusa i R. turci són exclusives dels boscos de coníferes; totes menys R. sanguinaria var. confusa sobre sòls de natura
silícica, generalment amb Pinus sylvestris, mentre que R. persicina i R. vinosobrunnea ho són de boscos de planifolis. La resta d’espècies les podem trobar
tant a zones de planifolis com de coníferes. Totes les recol·leccions han estat
realitzades a cotes superiors a 1.000 m, en àrees de l’estatge supramediterrani
i amb un ombroclima de subhumit a humit. L’època de fructificació comprèn
l’estiu, sempre que les pluges acompanyen, i, la meitat de la tardor, fins a mitjans d’octubre, rarament més endavant.
A continuació relacionem els taxons estudiats en aquest treball, assenyalant
amb un asterisc les novetats per a la micobiota valenciana:
*Russula aurea Pers.
*Russula badia Quél.
*Russula caerulea Fr.
Russula foetens Pers.
Russula persicina Krombh.
*Russula puellaris Fr.
*Russula roseipes Secr. ex Bres.
*
Russula sanguinaria (Schumach.) Rauschert var. confusa (Velen.) Bon
*Russula sororia (Fr.) Romell
*Russula turci Bres.
Russula vinosobrunnea (Bres.) Romagn.
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