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Unidade didáctico-ambiental
Os cogomelos como recurso

ambiental e pedagóxico
(O método HCF)





“Os cogomelos como recurso ambiental
e pedagóxico (O método HCF)” 
Unidade didáctico-ambiental

L IM IAR
O presente traballo pretende ser unha ferramenta de educación e 

acción ambiental para o profesorado de secundaria e bachare-
lato da nosa comunidade autónoma e para outras persoas profesio-
nais da educación, colectivos asociativos e público xeral, que queiran 
realizar un achegamento didáctico-activo ao mundo dos cogomelos. 

Esta unidade didáctico-ambiental (UDA) xorde do interese da Asocia-
ción Medioambiental AMABUL pola conservación ambiental e pola 
necesidade de educar por e para ela, entendendo o recurso “cogo-
melos” como piar fundamental para o benestar dos nosos ecosistemas 
e por tanto, para a nosa saúde. 

O que procuramos dende AMABUL con esta proposta é sensibilizar so-
bor a importancia da preservación dos nosos micelios ao tempo que 
procuramos capacitar para o estudo, análise e identificación de es-
pecies micolóxicas, despregando para elo o Método “hábitats, cores 
e formas” (HCF), que con esta publicación se presenta.

Nesta liña, o traballo que se presenta nas seguintes páxinas vén es-
truturado en catro grandes eixes temáticos ordenados que por si sós, 
cada un deles, constitúe así mesmo unha UDA relevante e amena 
para as persoas educadoras e educandas, complementada con 
propostas de actividades motivadoras e activas (PDA). A través de 
cada unha das seguintes UDA, pretendemos dar unha resposta inte-
gral  ás principais interrogantes que poden xurdir cando nos achega-
mos á micoloxía.
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UDA1. Que son os cogomelos?

UDA2. Por que son importantes os cogomelos?

UDA3. Como son os cogomelos?

UDA4. Cales son os cogomelos máis comúns?

Finalmente, esta proposta didáctica complétase cunha unidade de 
acción ambiental (UAA) que sintetiza e sistematiza o Método HCF a 
través das súas diferentes fases, erixíndose amais como unha clara ma-
nifestación de responsabilidade científica e ecolóxica.
  
No caso de grupos de traballo, o éxito pedagóxico desta proposta vai 
depender en gran medida do rol que adopte a persoa educadora, 
entendendo a súa figura como a de facilitadora dos contidos que na 
mesma se propoñen e practicando sempre a mesma educación am-
biental que con esta unidade didáctica promovemos. 

Grazas ao traballo concienciudo de cada unha das UDA, das PDA e 
da UAA do presente documento, agardamos que a persoa lectora 
sexa capaz de 

Coñecer que son e como son os cogomelos; como se alimentan, 
como se reproducen e cal é a súa morfoloxía. 

Comprender a importancia ecolóxica dos fungos para cos nosos 
ecosistemas.

Diferenciar as especies de cogomelos máis comúns nos ecosiste-
mas da nosa comunidade autónoma.  

Recoñecer os principais recursos para o estudo, análise, identifica-
ción e descrición micolóxica.

Empregar procedementos científicos aplicados á taxonomía dos 
cogomelos. 

Desenvolver habilidades para a catalogación micolóxica.

Practicar o traballo colaborativo para a aprendizaxe e divulgación 
micolóxica e deseñar iniciativas creativas e innovadoras neste eido.

“Os cogomelos como recurso ambiental e pedagóxico. O método HCF”



Extrapolar as competencias científicas adquiridas a outros contex-
tos educativos e ambientais.

Valorar os cogomelos como recurso promotor dun amplo abano de 
servizos aos ecosistemas e ás persoas. 

Tomar conciencia da importancia da conservación dos nosos re-
cursos micolóxicos. 

Recoñecer a transcendencia da micoloxía como recurso para a 
educación ambiental.

Apreciar o valor do Método HCF para incrementar o rigor científico 
do estudo, análise e identificación dos cogomelos.

Amais, gustaríanos que o Método HCF proposto nesta publicación 
sirva como guía para a elaboración e concreción doutras iniciativas 
para a aprendizaxe, sensibilización e capacitación ambiental no eido 
da micoloxía.
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Que son os cogomelos?1
APREND IZAXES  QUE PROCURAMOS CON ESTA  UDA

CONCEPTUAIS
Distinguir os conceptos fungo, cogomelo, micelio, hifa e 
espora.
Coñecer as principais características de fungos e cogomelos.
Comprender o ciclo biolóxico dos cogomelos.

PROCEDEMENTAIS
Experimentar metodoloxías didácticas para recoñecer 
fungos produtores de cogomelos.
Observar o comportamento biolóxico dos fungos produto-
res de cogomelos..
Desenvolver técnicas científicas para o coñecemento e 
identificación de fungos produtores de cogomelos.

ACTITUDINAIS
Espertar a curiosidade no coñecemento e observación 
dos fungos produtores de cogomelos.
Apreciar a importancia dos fungos produtores de cogo-
melos na configuración da contorna.
Tomar conciencia da importancia ecolóxica dos fungos 
produtores de cogomelos.
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1 Que son os cogomelos?

TEMA INTERPRETADO
O que habitualmente coñecemos co termo “cogomelo” non é máis 

que unha pequena parte dun organismo vivo moito maior, cha-
mado “fungo”, que posúe unhas características moi especiais para a 
conservación e mantemento dos nosos ecosistemas. Antes de comezar 
a definir o que é un cogomelo, suxerímosche que repares nas seguintes 
imaxes e procures identificar aquelas que representan fungos. 

Todas as imaxes observadas fan referencia a fungos, máis concreta-
mente a partes de fungos, por orde: hifas, micelio e cogomelos; mais 
para poder comprender a función de cada unha destas partes imos 
realizar un simple símil entre unha árbore e un fungo. 

A primeira imaxe que observamos fai referencia á árbore en si (raíz, 
tronco, pólas...) que ao igual que o micelio dos fungos serve de sopor-
te para todo o ser vivo. A segunda imaxe representa as pólas dunha 
árbore que ao igual que as hifas dun fungo teñen importancia en di-
ferentes funcións vitais como o desenvolvemento e a nutrición. Por últi-

Para comezar, e á vista das seguintes imaxes, o que che propomos é que trates de identificar a función 
de cada unha das partes amosadas que conforman unha árbore.



mo, o froito dalgúns fungos sería o que chamamos cogomelo, a parte 
visible que todas as persoas coñecemos, encargado de producir as 
esporas (as sementes do fungo) para a reprodución.

Como puideches observar no parágrafo anterior estamos a facer alu-
sión aos fungos que producen cogomelos que serán aos que nos re-
feriremos maioritariamente durante toda esta publicación, mais antes 
de avanzar neste tema entendemos conveniente afondar nos termos 
expostos con anterioridade.
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1Que son os cogomelos?

Unha vez que temos realizada esta breve interpretación do que 
constitúen os fungos (que producen cogomelos), animámoste a que 
olles a seguinte imaxe para poder pechar este novo coñecemento.

Para que poidas introducirte na temática, primeiramente propómosche que relaciones cada un dos 
termos coa definición que a Real Academia Galega (RAG) ofrece para eles:

FUNGO

COGOMELO

MICELIO

HIFA

Célula reprodutora capaz de xerar un novo individuo sen necesidade de fusión 
sexual, característica das plantas sen flor, dos fungos e de certos protozoos.

ESPORA

Organismo vivente pertencente a un reino distinto ao animal e ao vexetal, 
que se caracteriza por vivir de forma parasita ou sobre materias orgánicas en 
descomposición, por non ter clorofila e por se reproducir por esporas.

Fungo que ten un pé ou talo rematado nunha especie de sombreiro, do cal 
existen varias especies que poden ser comestibles ou non.

Conxunto de filamentos moi ramificados, de estrutura e composición variable, 
que constitúe o aparello vexetativo dos fungos.

Filamento microscópico, pluricelular, cun ou dous núcleos por célula, simple ou 
ramificado, que forma parte do micelio dos fungos.

FUNGO

Hifas

EsporasCogomelo

Micelio

Aínda que este símil pode 
axudarche a entender as 
funcións das partes dun fun-
go, debes ter en conta que 
é un organismo indepen-
dente de calquera vexetal, 
polo tanto aínda que as súas 
partes poden exercer fun-
cións similares, as súas orixes 
biolóxicas e fisiolóxicas non 
teñen nada que ver, sendo 
este exemplo unha metáfora 
para facilitar a comprensión 
da súa estrutura. 
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Cando falamos de fungos designamos un grupo de seres vivos entre 
os que se atopan os mofos, os formentos e os fungos produtores de 
cogomelos: 

Que ao igual que os animais e as plantas, o material xenético que 
forma os cromosomas está dentro do núcleo (eucariotas).

Que non elaboran materia orgánica a partir de substancias inorgá-
nicas como as plantas, senón que ao igual que os animais necesi-
tan doutros seres vivos para poder nutrirse (heterótrofos).

Que, ao contrario que os animais, non poden ingurxitar o alimento, 
alimentándose por absorción de diminutas moléculas que penetran 
as súas paredes celulares.

Que, de xeito diferente ás sementes das plantas, precisan un par de 
esporas para poder reproducirse e formar novos cogomelos. 

Que forman parte dun reino da natureza único, diferente aos reinos 
animal (Animalia) ou vexetal (Plantae), chamado reino Fungi. 

Os fungos produtores de cogomelos forman micelios, normalmente 
enterrados, que constitúen a súa parte vexetativa, o que viría a ser 
algo así como o seu sistema radicular, dixestivo e reprodutivo. Persoas 
especializadas na micoloxía comparan a estrutura dun micelio coa 
complexidade neuronal do cerebro humano; incluso podemos dicir 
que a súa estrutura ten certa similitude coas redes de internet. 

Os micelios están formados por filamentos microscópicos, nados de 
esporas, chamados hifas, que teñen diversas funcións asociadas ao 
crecemento, nutrición e reprodución dos fungos, amais de amosar ca-
pacidade sensitiva para a detección e análise da contorna local.

Os cogomelos, esporocarpos ou simplemente carpóforos, son o corpo 
frutífero e esporífero (reprodutor) dos fungos, sendo a súa parte exterior 
e visible e estando formados, ao igual que os micelios, por hifas.

Por último, as esporas son as estruturas reprodutoras dos cogomelos 
(“as súas sementes”) e son células capaces de xerar un novo individuo 
(micelio primario) sen necesidade de fusión sexual, mais que precisan 
a fusión de dous individuos de signo oposto (micelio secundario) para 
poder xerar un carpóforo.

1 Que son os cogomelos?



Unha vez realizado este primeiro achegamento, atopámonos en dis-
posición de afondar sobor os fungos que producen cogomelos, que 
serán aos que nos referiremos maiormente ao longo desta publica-
ción. Para iso, imos empezar diferenciando os fungos en función de 
como se alimentan; observa estes tres cogomelos...

Cogomelos como o Agaricus campestris (1), un tipo de champiñón moi 
frecuente nas nosas pradarías, aliméntanse de materia orgánica morta 
(restos de vexetais, animais, excrementos...) desempeñando un papel 
primordial na descomposición e reciclaxe nos ecosistemas. Xogan un 
importante rol ao descompor os restos orgánicos transformándoos en 
humus, un composto vital para a saúde do solo e dos vexetais, amais 
de eliminar a acumulación de residuos orgánicos que convertería a su-
perficie do solo nun “cemiterio de cadáveres” que provocaría impor-
tantes trastornos na natureza, incluíndo a desaparición de numerosas 
especies animais e vexetais.

Cogomelos como a Armillaria mellea (2), moi abundante nos nosos 
ecosistemas, aliméntanse de materia orgánica viva (plantas, insectos, 
outros fungos...) provocándolle enfermidades e incluso a morte e pro-
movendo que as especies cada vez sexan máis fortes, atacando aos 
individuos máis débiles, contribuíndo deste xeito a unha mellora xené-
tica da poboación sobor a que vexetan.
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1Que son os cogomelos?

Para completar o teu coñecemento, suxerímosche que visites algún vídeo na rede sobor o reino Fungi 
e sobor as partes dun fungo. Recomendámosche os seguintes polo seu valor didáctico:

“El Reino Fungi: entre lo vegetal y lo animal” (https://www.youtube.com/watch?v=eRAViGYXEXA)

 “¿Que partes tiene un hongo?” (https://www.youtube.com/watch?v=HiwDn39Rtrk)

1 2 3
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Cogomelos como a Amanita muscaria (3), coñecida popularmente 
como rebentabois ou brincabois, aliméntanse en asociación con outro 
ser vivo (plantas, animais...), normalmente coas raíces dunha planta, 
desenvolvendo un intercambio de nutrientes entre ambos organismos. 
Trátase dunha relación de simbiose na que o cogomelo recibe nutrien-
tes mentres a planta se ve favorecida por unha mellor absorción da 
auga e de sales minerais (o micelio convértese nunha extensión das 
raíces da planta), por unha maior produción de reguladores do cre-
cemento da planta e pola protección contra enfermidades (o fungo 
actúa como barreira física amais de proporcionarlle substancias anti-
bióticas que combaten as doenzas da planta).

Á vista da ilustración podemos intuír como os fungos saprófitos ou sa-
protróficos, como o Agaricus campestris, son aqueles que se alimen-
tan de materia orgánica en descomposición. Os fungos parasitos ou 
necrotróficos, como a Armillaria mellea, son aqueles que se alimentan 
doutros seres vivos, provocándolle enfermidades e/ou a morte. Por últi-
mo, os fungos micorrízicos, simbiontes ou biotróficos, como a Amanita 
muscaria, son aqueles que se alimentan doutros seres vivos pero man-

1 Que son os cogomelos?

Para profundar un pouco máis na fisioloxía dos fungos de acordo ás súas preferencias de alimentación 
animámoste a que, de acordo ao que acabas de ler e tendo en conta a seguinte ilustración, trates de 
clasificar os anteriores cogomelos.

SAPÓFRITOS

PARASITOS

MICORRÍZICOSMICELIO



tendo unha relación beneficiosa para ambos organismos, até o punto 
que hai especies que non poderían vivir por separado.

A partir deste momento para clasificar un cogomelo falaremos de xei-
to xeral de fungos saprófitos, parasitos ou micorrízicos, mais é impor-
tante non obviar que hai cogomelos que se poden comportar á vez 
como parasitos e saprófitos, dependendo se os observamos dende o 
punto de vista nutritivo ou ecolóxico e incluso podemos atopar cogo-
melos que inicialmente se comportan como parasitos (dunha árbo-
re por exemplo) para logo ser saprófitos da mesma especie unha vez 
morta a mesma, a estes coñéceselle como sapro-parasitos. Aínda que 
non son obxecto desta publicación, pola súa importancia ecolóxica 
tamén queremos mencionar outro tipo de fungos simbiontes, os cha-
mados fungos liquenizados, comunmente coñecidos como liques, que 
non son máis que asociación de dous organismos: as hifas dun fungo 
(que supoñen aproximadamente o 90% do fungo liquenizado) e as cé-
lulas dun alga (que supoñen arredor do 10% restante).
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1Que son os cogomelos?

COÑECES A  REGRA DOS 
TRES  NOVENTAS?

Máis do 90 % das plantas vi-
ven asociadas a un fungo e 
os fungos realizan arredor do 
90 % do traballo de descom-
posición dos restos orgánicos. 

Tendo en conta esta regra... 
que cres que pasaría se 
desaparecesen os fungos?

Amais, arredor do 90 % dos 
fungos pertencen ás divi-
sións Ascomycota e Basi-
diomycota.

Agora que xa temos claros os tres principais comportamentos nutricionais dos cogomelos, trataremos 
de catalogalos polas súas especialidades alimentarias. Para iso propómosche que trates de relacionar 
cada un dos seguintes cogomelos co seu “alimento”.

PIÑEIROS AMIEIROS CARBALLOS CASTIÑEIROS RESTO DE
ÁRBORES

HUMUS E RESTOS 
VEXETAIS

TERREOS 
QUEIMADOS

EXCREMENTOS DE 
ANIMAIS CARPAZAS BIDUEIROS

1 2 3 4

5 6 7 8

9 10
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Dentro dos parasitos atopamos cogomelos que teñen preferencia á 
hora de hospedarse nunha determinada especie como é o caso do 
Heterobasidion annosum1 que ten predilección polas coníferas, espe-
cialmente polos piñeiros, aínda que non de xeito exclusivo como o 
Taphrina alni 2, que exclusivamente atopamos ligado aos amieiros. A 
grande maioría de cogomelos parasitos podemos atopalos en máis 
dunha árbore, como a Fistulina hepatica 3, que parasita frondosas 
como os carballos e castiñeiros. Mais non hai que esquecer que algúns 
cogomelos desta clase, como o Pleurotus ostreatus 4, non só se atopan 
como parasitos de diversas frondosas senón que tamén actúan como 
saprófitos das mesmas. 

Dentro dos saprófitos podemos atopar cogomelos de principalmente 
catro castes:

Lignícolas; aqueles que, como o Sparassis crispa 5, medran sobor 
madeira morta (troncos, pólas, cotos, piñas...). 

Humícolas; aqueles que se atopan directamente no solo, en prada-
rías e pasteiros, sobor o humus e restos vexetais en descomposición, 
tales como o Coprinus comatus6.

Carbófilos ou pirófilos; cogomelos como a Rhizina undulata 7 que 
frutifican en terreos queimados. 

Coprófilos; especies como a Stropharia semiglobata 8 que se desen-
volve sobor excrementos animais, ou sobor esterco (fimícolas).

Dentro dos micorrízicos, que representan a cuarta parte dos fungos, 
poderiamos diferenciar entre dous tipos: as endomicorrizas (as hifas 
penetran no interior das raíces das plantas) e as ectomicorrizas (as 
hifas recobren as raíces das plantas sen penetrar no seu interior). 
Tendo en conta que as primeiras non forman parte dos fungos pro-
dutores de cogomelos obviarémolas nesta publicación e centraré-
monos exclusivamente nas ectomicorrizas, ás cales nos referiremos 
tamén como micorrizas. Esta clase de cogomelos simbiontes poden 
ter unha gran especificidade de asociación cunha especie ou xéne-
ro concreto, como o Lactarius deliciosus 9, quen soamente establece 
micorrizas con coníferas, preferentemente piñeiros ou poden formar 
micorrizas con diferentes especies, como a Amanita rubescens10, 
quen presenta indiferenza de asociación (bidueiros, carpazas, car-
ballos, piñeiros, castiñeiros...).

1 Que son os cogomelos?

Unha vez que xa tes un am-
plo coñecemento sobor 
os hábitos alimentarios dos 
cogomelos... chegou o mo-
mento de saír ao campo a 
realizar a primeira activi-
dade; prepárate con roupa 
axeitada e coa PDA1.



Acabamos de realizar un primeiro achegamento ao mundo dos fun-
gos a través das súas preferencias nutricionais; para continuar pore-
mos o foco en clasificalos de acordo aos seus xeitos de reprodución, 
para introducirte no tema suxerímosche que comeces ollando algún 
vídeo na rede sobor a reprodución dos fungos, tal como o seguinte...

Cando un cogomelo se atopa na súa fase de madurez sexual (1) libe-
ra as esporas ao medio ambiente procurando atopar as condicións 
ambientais necesarias para desenvolverse (2). Cando isto sucede, as 
esporas comezarán o proceso de xerminación (3), dando lugar ás pri-
meiras hifas que se dividirán e ramificarán de xeito repetido para cons-
tituír o micelio primario (trátase dun micelio que alberga un único sexo, 
+ ou -) mediante un proceso de reprodución asexual; trátase dunha 
fase fugaz e provisional do fungo. Cando se atopan dous micelios pri-
marios de signos opostos (4), nados de dúas esporas da mesma es-
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1Que son os cogomelos?

¿Cómo se reproducen los hongos? (https://www.youtube.com/watch?v=SHfS4uKUxZI&t=7s)

Como xa sabemos, os fungos reprodúcense por esporas pero... que pasa cando unha espora atopa o 
medio axeitado para desenvolverse?

HIMENIO

Liberación 
de esporas

ESPORAS

XERMINACIÓN

Expansión
micelar

PRIMORDIO

Fungo maduro que xa pode
producir esporas para 

reproducirse

1 2 3

4

5

6
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pecie de cogomelo, poden unirse e constituír o micelio secundario, 
capaz de medrar e producir un primordio (5), esbozo do futuro cogo-
melo, que irá medrando (6) e producindo novas células fértiles (basi-
dios ou ascos) que distribuirán o material xenético en esporas que logo 
de liberadas, xerminarán volvendo a dar lugar a un micelio primario e 
así continuando o ciclo biolóxico dos cogomelos.

O modelo reprodutivo presentado vai ser válido para a maioría dos 
fungos que nos interesan, aqueles que producen cogomelos (espe-
cialmente os basidiomicetos), aínda que debemos dicir que o reino 
Fungi presenta unha grande variabilidade nos seus sistemas reprodu-
tivos. Mostra diso son os ascomicetos que, aínda que gardan moita 
relación co modelo anteriormente visualizado, os carpóforos xorden a 
partir do que antes chamamos micelio primario, sendo no interior do 
propio cogomelo onde se fusionan os micelios, ou sexa, onde se pro-
duce a reprodución sexual e polo tanto se producen as esporas. 

Observado este modelo reprodutivo común, podemos avanzar no 
coñecemento dos fungos que producen cogomelos clasificándoos 
polas diferencias no tocante á estrutura dos seus micelios e esporas. 
Deste xeito dividiremos os cogomelos unicamente en dous tipos: os 
que producen basidios (basidiomicetos) e os que producen ascos 
(ascomicetos). 

A figura 1 representa un basidiomiceto clásico, na que observamos 
unha capa chamada himenio (nun cogomelo típico sitúase baixo o 
sombreiro; aínda que veremos como existen outras formas de himenio) 
que é o lugar onde se aloxan os órganos encargados de producir es-
poras (basidiosporas) chamados basidios. Pódese dicir que os basidios 

1 Que son os cogomelos?

Basidios Esporas

Ascos maduros
Hifas estériles

Figura 2Figura 1

Ascos Esporas

Micelio



son a parte terminal das hifas, que teñen unha estrutura típica (que 
non única) claviforme, que cada un produce normalmente catro es-
poras e que estas se forman externamente unidas ao basidio. 

A figura 2 representa un ascomiceto clásico, na que observamos un 
himenio superior onde se atopan aloxadas as esporas (ascosporas) no 
seo duns microscópicos contedores con forma de saco chamados as-
cos. Unha vez maduras, as esporas saen ao exterior por un conduto, 
por un simple poro ou pola ruptura das paredes do asco. Ao igual que 
os basidios, os ascos son a parte terminal das hifas do cogomelo, teñen 
unha forma de sacos ou bolsas de tipo esférico, piriforme, globoso, 
oval ou cilíndrico, cada un soe producir dúas, catro, oito ou numerosas 
esporas que se forman no interior do asco.

Chegado este punto volvemos a deternos para realizar unha impor-
tante puntualización; a clasificación entre ascomicetos e basidiomice-
tos que acabamos de presentar responde á necesidade de identificar 
o grupo de fungos produtores de cogomelos que tratamos nesta pu-
blicación, sen esquecer que existen outras clasificacións de fungos nas 
que se teñen en conta divisións como os glomeromicetos, os zigomice-
tos, os quitridiomicetos ou os deuteromicetos.
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Para complementar a túa capacidade de discriminar os tipos de cogomelos en relación á estrutura 
dos seus micelios e esporas, animámoste a que trates de identificar que imaxes corresponden a basi-
diomicetos e cales a ascomicetos.

1 2

3 4
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A primeira e a terceira imaxe representan basidios (Cortinariaceae e 
Agaricaceae respectivamente) e no seus extremos pódense observar 
as esporas. A segunda e cuarta imaxe representan ascos (Helvella ma-
cropus e Sclerotinia ficariae respectivamente) e no interior de cada un 
obsérvanse oito esporas.

Para rematar con esta primeira unidade, e logo de chegar á parte máis 
concreta e pequena dos cogomelos, entendemos a necesidade de 
volver ao aspecto máis xeral, á clasificación das divisións micolóxicas 
(ascomicetos e basidiomicetos) que trata esta publicación, co gallo 
de complementar as clasificacións presentadas nas páxinas anteriores 
e para iniciar á persoa lectora na interpretación da linguaxe fúnxica. 
Para iso centrarémonos nas principais ordes e xéneros presentes en 
Galicia de cada unha das divisións das que trata esta publicación.

BAS ID IOMICETOS

1 Que son os cogomelos?

Para profundar un pouco 
máis no mundo reprodutivo 
dos cogomelos suxerímos-
che que realices a PDA2 e 
coñezas de primeira man 
os corpos microscópicos a 
partir dos cales nacen os 
cogomelos: as esporas.

Agaricáceas

ORDE XÉNEROS

Agaricus, Agrocybe, Amanita, Armillaria, Ampulloclitocybe, Arrhenia, Asterophora, 

Baeospora, Bolbitius, Bovista, Callistosporium, Calocybe, Calvatia, Chaetocalathus, 

Chlorophyllum, Chondrostereum, Clavaria, Clavulinopsis, Clitocybe, Clitopilus, Colly-

bia, Conocybe, Coprinellus, Coprinopsis, Coprinus, Cortinarius, Crepidotus, Crinipellis, 

Crucibulum, Cyathus, Cyphellostereum, Cystoderma, Cystodermella, Cystolepiota, 

Delicatula, Descolea, Descomyces, Echinoderma, Entoloma, Favolaschia, Fistulina, 

Flammulina, Galerina, Gymnopilus, Gymnopus, Hebeloma, Hemimycena, Hohen-

buehelia, Hydnangium, Hygrocybe, Hygrophorus, Hypholoma, Inocybe, Kuehne-

romyces, Laccaria, Lacrymaria, Lentinula, Lepiota, Lepista, Leratiomyces, Leucoa-

garicus, Leucocoprinus, Leucocortinarius, Leucopaxillus, Lichenomphalia, Limacella, 

Lycoperdon, Lyophillum, Macrolepiota, Macrocystidia, Macrotyphula, Marasmiellus, 

Marasmius, Megacollybia, Melanoleuca, Melanotus, Mycena, Mycetinis, Naucoria, 

Omphalina, Oudemansiella, Panaeolina, Panaeolus, Panellus, Parasola, Phaeo-

marasmius, Pholiota, Pleurotus, Plicaturopsis, Pluteus, Psathyrella, Pseudoclitocybe, 

Psilocybe, Ramariopsis, Resupinatus, Rhodocollybia, Rhodocybe, Roridomyces, Shi-

zophyllum, Simocybe, Strobilurus, Stropharia,  Tephrocybe, Termitomyces, Tricholoma, 

Tricholomopsis, Tulostoma, Volvariella e Xerula

Auriculariales Auricularia, Exidia, Myxarium e Pseudohydnum



Esta clasificación dos basidiomicetos está adaptada ás necesidades 
desta publicación de acordo á proposta de Hibbett et al. (2007).
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ORDE XÉNEROS

Boletales Astraeus, Aureoboletus, Boletus, Buchwaldoboletus, Chalciporus, Chroogomphus, 

Gomphidius, Gyrodon, Gyroporus, Hygrophoropsis, Leccinellum, Leccinum, Leuco-

gyrophana, Paxillus, Phylloporus, Pisolithus, Porphyrellus, Pseudoboletus, Rhizopogon, 

Scleroderma, Strobilomyces, Suillus, Tapinella, Tylopilus e Xerocomus

Cantharellales Cantharellus, Clavulina, Craterellus, Hydnum, Pseudocraterellus e Sistotrema

Geastrales Geastrum e Sphaerobolus

Gloeophyllales Gloeophyllum

Gomphales Clavariadelphus, Gautieria e Ramaria

Hymenochaetales Coltricia, Contumyces, Hymenochaete, Ionotus, Phellinus, Porodaedalea, Rickenella 

e Trichaptum

Hysterangiales Hysterangium 

Phallales Clathrus, Mutinus e Phallus

Polyporales Abortiporus, Bjerkandera, Byssomerulius, Daedalea, Daedaleopsis, Datronia, Dicho-

mitus, Faerberia, Fomes, Fomitopsis, Ganoderma, Grifola, Hapalopilus, Hexagonia, 

Irpex, Laetiporus, Lenzites, Lentinus, Meripilus, Mycoacia, Panus, Perenniporia, Phaeo-

lus, Phlebia, Piptoporus, Polyporus, Postia, Pycnoporus, Sarcodontia, Sparassis, Stec-

cherinum, Terana e Trametes

Russulales Auriscalpium, Heterobasidion, Hericium, Lactarius, Lentinellus, Peniophora, Russula e 

Stereum

Stereales Merulius

Thelephorales Boletopsis, Hydnellum, Phellodon, Sarcodon e Thelephora

Dacrymycetales Calocera, Dacrymyces, Ditiola e Guepiniopsis

Tremellales Tremella e Tremellodendropsis

Exobasidiales Exobasidium e Laurobasidium

Ustilaginales Ustilago
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1 Que son os cogomelos?

ORDE XÉNEROS

Coronophorales Bertia e Chaetosphaerella

Diaporthales Melogramma

Eurotiales Elaphomyces

Geoglossales Geoglossum e Trichoglosum

Helotiales Arachnopeziza, Ascocoryne, Belonidium, Bisporella, Bulgaria, Chlorociboria, Cudo-

niella, Dumontinia, Heterosphaeria, Hymenoscyphus,  Lachnum, Lanzia, Microglos-

sum, Mitrula, Mollisia, Neobulgaria,  Ombrophila, Phacidium, Polydesmia, Proliferodis-

cus, Rutstroemia, Tapesia, Thuemenidium, Trichobelonium, Trochila e Vibrissea

Hypocreales Cordyceps, Elaphocordyceps, Hypocrea, Hypomyces e Nectria

Hysteriales Hysterium

Leotiales Leotia

Onygenales Onygena

Orbiliales Orbilia 

Pezizales Aleuria, Anthracobia, Ascobolus, Cheilymenia, Disciotis, Geopora, Gyromitra, Helve-

lla, Humaria, Hydnocystis, Mitrophora, Morchella, Otidea, Pachyella, Peziza, Plecta-

nia, Plicaria, Pyronema, Pustularia, Rhizina, Sarcoscypha, Sarcosphaera, Scutellinia, 

Smardaea, Tarzetta, Trichophaeopsis e Verpanthracobia

Rhytismatales Coccomyces, Colpoma, Lophodermium e Propolis

Taphrinales Taphrina

Xylariales Annulohypoxylon, Daldinia, Diatrypella, Hypoxylon, Kretzschmaria, Nemania, Pero-

neutypa, Poronia e Xylaria

Esta clasificación dos ascomicetos está adaptada ás necesidades 
desta publicación de acordo á proposta de Eriksson (1999).
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PROPOSTA D IDÁCT ICO-AMB IENTAL  1  -  D IME DE  QUE TE  AL IMENTAS E  D IRE ICHE  QUEN ES
Para realizar esta PDA1 recomendámosche que a fagas nunha épo-

ca na que se poida atopar unha importante diversidade micolóxi-
ca, preferentemente outono ou primavera. Mais antes de saír ao cam-
po, a modo de repaso, suxerímosche que visites algún vídeo na rede 
sobor a alimentación dos fungos tal como o seguinte...

Con esta actividade o que procuramos é axudarche a observar a 
contorna micolóxica que te rodea; para iso prepárate con roupa có-
moda, cunha cámara fotográfica ou un teléfono móbil con cámara e 
coa seguinte ficha.

¿Cómo se alimentan los hongos? (https://www.youtube.com/watch?v=11e6GlyE_s0&t=9s)

FICHA DE ALIMENTACIÓN DE FUNGOS

Localización Xeolocalización Data

Nº de Foto De que te alimentas? Quen es? Tipos de fungos (quen es?)
(1) SAPRÓFITOS: aliméntanse de ma-
teria orgánica en descomposición e 
clasifícanse en:

Lignícolas: en bosques sobor ana-
cos de madeira morta (troncos, 
pólas, piñas,...)

Humícolas: en prados sobor o 
humus do solo e restos vexetais en 
descomposición.

Carbófilos: en terreos queimados.

Coprófilos: en excrementos de 
animais ou esterco.

(2) PARASITOS: aliméntanse de seres 
vivos (normalmente atoparémolos 
aderidos a árbores e plantas vivas)

(3) MICORRÍZICOS: viven en asociación 
con outros seres vivos (normalmente 
atoparémolos no solo ao pé de árbo-
res e plantas vivas)
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O que che propomos con esta actividade é que realices un achega-
mento significativo á clasificación dos cogomelos do seguinte xeito:

1.  Realiza unha saída de campo a un terreo no que poidas atopar 
máis dun hábitat, por exemplo un bosque que teña un prado preto.

2.  Toma as anotacións pertinentes na ficha relativas á localización, 
xeolocalización e data da túa saída.

3.  Percorre o terreo e para cada cogomelo que atopes segue o pro-
ceso:

4.  Fotografa o fungo e asígnalle un número para poder identificalo 
nun futuro; garda cada foto de tal xeito que non haxa posible 
confusión de que foto corresponde a cada número.

5.  Observa a contorna na que se está desenvolvendo o cogomelo 
e trata de identificar de que se pode estar alimentando. Neste 
apartado serache de moito axuda servirte dunha guía de campo 
de árbores e plantas; recomendámosche as seguintes:

Cortizo, C. e Sahuquillo, E. (2006). Guía das orquídeas de Galicia. 
A Coruña: Baía Edicións.

García, X.R. (2013). Guía das plantas de Galicia. Vigo: Edicións Xe-
rais de Galicia.

Niño, H. e Silvar, C. (2006). Guía das árbores de Galicia. A Coruña: 
Baía Edicións.

Tamén podes empregar a app PlantNet, que axuda a recoñecer 
as plantas pola súa folla ou flor. 

6.  Unha vez teñas claro de que se está alimentando o cogomelo 
cubre a columna “DE QUE TE ALIMENTAS?” da ficha.

7.  Para rematar, e axudándote dos contidos da UDA1 e da última 
columna da ficha, trata de identificar “QUEN ES?” na terceira co-
lumna da ficha. No caso que se trate dunha especie saprófita cla-
sifícaa tamén nas súas subclases (lignícola, humícola, carbófilo ou 
coprófilo). 
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PROPOSTA D IDÁCT ICO-AMB IENTAL  2  – CARACTERES  M ICROSCÓPICOS
Como xa sabemos, as esporas dos cogomelos veñen a ser algo así 

como as sementes das plantas, mais neste caso trátase de se-
mentes microscópicas: entre 3 e 25 micrómetros de lonxitude no caso 
das basidiosporas e até 100/200 micrómetros no caso das ascósporas. 
O tamaño e forma das esporas é característico de cada caste de co-
gomelo ao igual que a cor da esporada (acumulación máis ou menos 
importante de esporas), co cal trataranse de caracteres vitais para 
poder diferenciar un cogomelo doutro. 

O que propomos con esta PDA é que sigas afondando no coñecemen-
to dos cogomelos a través da microscopia das súas esporas. Trátase dun 
universo fascinante para o cal vas a precisar os seguintes MATERIAIS:

Papel de aluminio

Cartolina branca ou papel filtrante

Tesoiras

Vasos de vidro

Auga

“Ficha de esporas” (xúntase nesta UDA)

Portaobxectos e cubre obxectos para microscopio

Campá de vidro ou similar

Algodón

Cuña

Microscopio de 1000 aumentos

Colorante “Vermello Congo”

Unha vez teñamos a man todo o material podemos comezar coa ac-
tividade seguindo os seguintes pasos.
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1. RECOLECCIÓN DE EXEMPLARES

Para realizar este primeiro paso imos centrarnos nos basidiomicetos 
clásicos con forma de cogomelo (aqueles que teñen un pé e un som-
breiro). Tendo isto claro sairemos ao campo e: 

Colleitaremos 2 exemplares maduros (aqueles que teñan o som-
breiro totalmente aberto) de cada unha das especies que nos 
atopemos (é importante ter claro que os pares que recollamos 
presenten as mesmas características). 

Para transportalos empregaremos papel de aluminio no cal, a 
modo de pequenas bolsas, introduciremos os dous exemplares de 
cada especie recolleita. 

Suxerimos realizar este paso ao tempo que a UDA1.

2. COR DA ESPORADA 

Unha vez realizado o primeiro paso procederemos a identificar a cor 
da esporada de cada un dos exemplares collidos. Para iso seguiremos 
os seguintes pasos para cada exemplar:

 1 Recortamos un cadrado de cartolina branca (ou papel filtrante) 
dun tamaño superior ao sombreiro do cogomelo.

 2 No centro da cartolina (ou papel filtrante)  abrimos un buraco re-
dondo dun diámetro algo maior ao pé do cogomelo.

 3 Enchemos un vaso de vidro con suficiente auga.

 4 Introducimos o pé do cogomelo no orificio da cartolina (ou papel 
filtrante) e situamos o conxunto sobor do vaso de auga, tendo tino 
de que o pé do cogomelo toque a auga.

1 Que son os cogomelos?



 5 Agardamos un mínimo de 24 horas.

 6 Retiramos o cogomelo e reservamos a cartolina (ou papel filtran-
te) coa esporada.

 7 Para cada unha das especies, comparamos a cor da esporada 
coa primeira fila da seguinte táboa (polo momento ignoraremos 
a segunda fila):

 8 Pasamos o dato da “COR” á “Ficha de esporas” que atoparás ao 
final desta PDA.

3. FORMA DAS ESPORAS

Ao tempo que realizamos a actividade anterior podemos ir preparan-
do esta fase para descubrir como é a ornamentación das esporas de 
cada un dos cogomelos recolleitos. Para iso seguiremos os seguintes 
pasos para cada exemplar:

 1 Colocamos o himenio do cogomelo sobor o portaobxectos.

 2 Pomos ao seu lado un anaco de algodón empapado en auga.
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LEUCOSPÓREO
(branca a                  

amarela pálida ou  
rosa pálido)

Amanita, Armillaria, 

Camarophyllus, 

Clitocybe, Collybia, 

Hygrocybe, 

Hygrophorus, 

Laccaria, Lactarius,  

Lentinus, Lepiota, 

Macrolepiota, 

Marasmius, Mycena, 

Omphalotus, 

Pleurotus, Russula, 

Tricholoma, 

Xeromphalina

RODOSPÓREO
(rosada a                  

marrón rosada 
ou salmón)

OCROSPÓREO
(amarelo ocre, 

marrón ou 
ferruxinoso)

IANTINOSPÓREO
(púrpura ou violeta)

MELANOSPÓREO 
(negro ou

marrón escuro)

Clitocybe (algúns), 

Clitopilus, Entoloma, 

Lepista, Pluteus, 

Rhodophyllus, 

Volvaria

Agrocybe, Bolbitius, 

Conocybe, 

Cortinarius, 

Crepidotus, 

Dermocybe, 

Flammula, Galerina, 

Inocybe, Hebeloma, 

Gymnopilus, Paxillus, 

Pholiota, Rozites,                  

Russula (algúns), 

Tubaria

Agaricus, 

Hypholoma,  

Stropharia, 

Lacrymaria, 

Panaeolus

Chroogomphus, 

Coprinus, 

Gomphidius, 

Psatyrella, Psilocybe
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 3 Tapamos todo coa campá de vidro apoiando un extremo da mes-
ma sobor unha pequena cuña que permita pasar o aire ao interior 
da campá.

 4 Agardamos un mínimo de 24 horas.

 5 Retiramos o cogomelo e reservamos o portaobxectos. 

 6 Preparamos unha disolución de auga e colorante “vermello Congo”.

 7 Aplicamos unha gota de colorante ao portaobxectos e coloca-
mos o cubre obxectos.

 8 Colocamos o portaobxectos no microscopio e observamos.

 9 Para cada unha das especies, comparamos a forma das esporas 
coa seguinte táboa:

 10 Pasamos o dato da “FORMA” e da “ORNAMENTACIÓN” á “Ficha 
de esporas” que atoparás ao final desta PDA.

1 Que son os cogomelos?



4. FICHA DE ESPORAS

Xuntamos a seguinte “Ficha de esporas” que nos servirá como ferra-
menta de investigación arredor dos cogomelos, que cumprimentare-
mos grazas á realización das anteriores actividades. 
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FICHA DE ESPORAS

Localización Xeolocalización Data

Nº de Foto Cor Forma Ornamentación

NOTA:
No apartado 2 desta actividade xúntase unha táboa onde para cada unha das diferentes cores de 
esporada se relaciona un conxunto de xéneros de cogomelos característicos, mais neste momento 
non nos van interesar os nomes dos mesmos xa que, como veremos nas seguintes páxinas, será 
necesario observar outros caracteres do cogomelo para poder identificalo dun xeito rigoroso.
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Por que son impor tantes os cogomelos?2
APREND IZAXES  QUE PROCURAMOS CON ESTA  UDA

CONCEPTUAIS
Recoñecer os principais servizos ambientais que promo-
ven os fungos.
Entender a importancia dos fungos para a conservación 
da vida. 
Coñecer os principais hábitats micolóxicos galegos.

PROCEDEMENTAIS
Desenvolver técnicas para a posta en valor da importan-
cia ambiental dos fungos.
Investigar sobor os hábitats dos fungos.
Diferenciar os distintos hábitats micolóxicos.

ACTITUDINAIS
Asumir a transcendencia ambiental dos fungos.
Interiorizar a necesidade de conservación dos fungos.
Aceptar o valor dos hábitats micolóxicos para coas no-
sas vidas.



-34-

2 Por que son impor tantes os cogomelos?

TEMA INTERPRETADO
Durante a primeira UDA afondamos na comprensión do reino Fungi, 

recoñecendo os organismos que o integran, como se reproducen, 
como se alimentan e incluso como se relacionan, e comezamos a vi-
sualizar a importante función ecolóxica que os fungos desenvolven nos 
ecosistemas, sobor a cal profundaremos nesta segunda UDA. 

Nas imaxes anteriores apreciamos servizos como a alimentación, a 
medicina, o entretemento ou funcións como o almacenamento da 
auga, a reciclaxe da materia e o aporte de enerxía, que simbolizan só 
algúns dos servizos para as persoas e para os ecosistemas que promo-
ven os fungos.

A día de hoxe sábese que moitos fungos, especialmente as especies 
simbióticas e saprófitas, están intimamente vinculados aos servizos am-
bientais ou servizos dos ecosistemas, entendidos como aqueles que o 
ser humano obtén da natureza e que amais fornecen dun balance 
ecolóxico á mesma. Os servizos ambientais sosteñen a vida tal como a 
coñecemos, sendo vitais para a nosa supervivencia e por iso é capital 
protexer e coidar o acervo natural que producen.

Mais para poder analizar os servizos ambientais ligados aos fungos, 
convén que os clasifiquemos, deste xeito, de acordo á WWF (Fondo 
Mundial para a Natureza), falaremos de:

Para comezar, suxerímosche que olles as seguintes imaxes e trates de explicar que funcións e/ou ser-
vizos nos ofrecen ás persoas.



Servizos culturais: aqueles beneficios ou riquezas inmateriais que o ser 
humano obtén dos ecosistemas e serven para construír a nosa vida 
social; tales como o entretemento, a recreación, o turismo...

Servizos de regulación: aqueles bens e servizos dos que o ser humano 
se beneficia e son producidos polos propios procesos ecolóxicos de 
regulación dos ecosistemas; tales como a regulación da calidade do 
aire e da auga, a fertilidade dos solos...

Servizos de aprovisionamento: aqueles produtos que o ser humano ex-
trae do medio ambiente para o seu consumo e/ou utilización; tales 
como os alimentos, as medicinas, a auga potable...

Servizos de sostemento: aqueles bens producidos a través dos procesos 
ecolóxicos que son vitais para a produción dos tres anteriores servizos 
ambientais; tales como o ciclo de nutrientes, a formación dos solos...

Fonte: WWF
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Ollada a clasificación xeral de servizos ambientais centraremos a aten-
ción en pormenorizar aqueles servizos que, directa ou indirectamente, pro-
moven os fungos. Ben é sabido que os fungos teñen un rol principal para 
asegurar o funcionamento dos ecosistemas, especialmente os terrestres, 
contribuíndo ao seu equilibrio ecolóxico e sendo esenciais para o desen-
volvemento do reino plantas, pero amais contribúen aos servizos dos eco-
sistemas de moitos outros xeitos concretos que deseguido visualizamos. 

Reciclaxe. Tal vez sexa a función máis coñecida e recoñecida dos 
cogomelos. Consumen e degradan a materia orgánica morta (follas, 
restos vexetais e de madeira, excrementos...) e recíclana, xerando 
compoñentes orgánicas e minerais, para que poidan ser asimilables 
de novo polas plantas, sendo unha peza accesoria nos ciclos de nu-
trientes e minerais. Son capaces de producir azucres, compostos con 
nitróxeno ou fósforo e outras sustancias nutritivas para que poidan ab-
sorberse polas raíces das plantas.

Hixiene dos solos. Os fungos saprófitos son os responsables de limpar 
o bosque e de reciclar a materia orgánica morta; sen a súa activida-
de os restos vexetais mortos, excrementos e outros organismos mortos 
acumularíanse na superficie do solo, asfixiándoo e dificultando o inter-
cambio de gases necesario para o seu desenvolvemento, impedindo 
o crecemento das plantas. Son dos poucos organismos capaces de 
degradar compoñentes como a celulosa ou a lignina. 

Fertilización dos solos. Grazas á capacidade de reciclar a materia or-
gánica, os cogomelos son capaces de solubilizar determinados com-
postos (fósforo, ferro, manganeso...) conseguindo así enriquecer o solo 
de minerais. 

Protección contra a erosión e a desertización. A falla de fungos saprófitos 
podería provocar a morte das árbores e plantas por falla de nutrientes e 
osíxeno ao nivel das raíces, iniciándose un proceso de desertización xa 
que a capa orgánica do solo sería fortemente erosionada polo vento e 
a auga. Amais, grazas a que os micelios fúnxicos entrelazan partículas 
do solo axudan a aumentar a resistencia deste perante a erosión.

Control de patóxenos. A simbiose dun cogomelo cunha planta con-
tribúe ao control de patóxenos das plantas, como os nematodos, ac-
tuando principalmente sobor cambios na morfoloxía das raíces e na 
produción de compostos encimáticos que axudan á diminución da 
severidade das enfermidades nas plantas.

2 Por que son impor tantes os cogomelos?



Crecemento das plantas. Amais de pola súa función fertilizante e de 
reciclaxe, os cogomelos contribúen ao crecemento vigoroso das plan-
tas dado que os micelios dos fungos micorrízicos son capaces de re-
cubrir as raíces das árbores incrementando de xeito significativo a súa 
capacidade para absorber auga e nutrientes, combatendo as amea-
zas que lle poidan provocar os solos pobres ou contaminados ou as 
situacións de seca.

Mellora das cadeas alimenticias. As esporas, as hifas ou os propios 
cogomelos serven directamente de fonte de nutrición para diferen-
tes animais (nematodos, insectos, aves, mamíferos...). Amais, debido á 
mencionada capacidade de degradación da materia, os fungos pre-
paran esta materia facéndoa dixerible para outros organismos. Grazas 
aos fungos, funcionan os ciclos do carbono, de nitróxeno (abono) e 
doutros nutrientes.

Mellora das relacións hídricas. Os cogomelos micorrízicos incrementan 
a resistencia das plantas a condicións de baixa oferta de auga. Peran-
te situacións de seca, as plantas asociadas a un cogomelo teñen me-
nores perdas de biomasa, o cal lles permite unha mellor recuperación 
cando se establece o réxime hídrico habitual.

Almacenamento de auga. As redes de hifas reteñen a auga contri-
buíndo ao seu almacenamento e incluso algúns fungos son capaces 
de segregar substancias xelatinosas incrementando esta función.  

Limpeza da auga. Existen fungos saprófitos adaptados á vida na auga 
que se alimentan da materia orgánica morta contida na mesma, con-
tribuíndo deste xeito a limpala, a garantirlle unha boa aireación e a 
mellorar os seus ciclos de nutrientes. En ausencia de fungos acuáticos 
a materia orgánica acumularíase provocando problemas de eutrofi-
zación que afectarían aos organismos vivos da auga.

Limpeza do bosque, hixiene das árbores e aumento da biodiversidade. 
Numerosos fungos que medran pegados ás árbores descompoñen as 
súas pólas mortas sen permitir que caian ao solo (reducindo a biomasa 
no mesmo), axudando a un crecemento recto do tronco e á retención 
de auga e creando nichos para numerosas aves, morcegos, insectos...

Mitigación do cambio climático. Os fungos micorrízicos reciben das 
árbores os nutrientes necesarios para desenvolverse en forma de car-
bohidratos, os cales proveñen das absorcións de CO2 (gas de efecto 
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invernadoiro) realizadas polas propias árbores a través da fotosíntese e 
que finalmente os cogomelos contribúen a almacenar nos solos, redu-
cindo deste xeito a concentración de CO2 na atmosfera. 

Valor nutricional e gastronómico. Os cogomelos teñen un elevado con-
tido en auga, proteínas e fibra, e son ricos nas vitaminas B2 (riboflavina), 
B3 (niacina) e B9 (ácido fólico). Amais teñen un grande valor gastronó-
mico debido á variedade de cores, olores, texturas e sabores que nos 
ofrecen e ao potencial que algúns teñen como colorante natural.

Valor medicinal. Co avance da ciencia, cada vez están mellor des-
critas as propiedades medicinais que alberga o consumo de fungos 
e o seu uso medicinal. Dependendo da especie podemos atopar 
cogomelos con valor antioxidante, antibiótico, antiinflamatorio, anti-
viral, antibacteriano, antituberculoso, anticolesteremia, antitumoral, 
anticanceroso, inmunodepresor, vasoconstritor, cicatrizante, revitali-
zante, vigorizante... 

Mellora da biodiversidade xenética, específica e ecosistémica. Aínda 
que dende o noso punto de vista poida parecer que os fungos parasi-
tos son daniños, xa que poden afectar á nosa saúde, á das plantas e 
á dos animais, dende o punto de vista dos ecosistemas son moi impor-
tantes xa que afectan sobor de todo a individuos débiles realizando 
unha selección natural. O mesmo pasa cando nos atopamos con si-
tuacións de pragas intencionadas (monocultivos, gandaría intensiva...) 
ou involuntarias (especies exóticas invasoras...), onde o fungo parasito 
pode actuar restablecendo o equilibrio ecolóxico, coadxuvando o in-
cremento da biodiversidade.

Control específico de pragas. Determinados fungos poden usarse 
como biopraguicidas para o control de pragas de insectos sen nece-
sidade de contaminar e deteriorar o medio ambiente mediante o uso 
de pesticidas. 

Recuperación dos ecosistemas. Amais dos casos mencionados ante-
riormente, os fungos liquenizados teñen unha importancia primordial 
na recuperación dos ecosistemas xa que poden colonizar substratos 
baldíos e expostos ao sol, acelerando deste xeito a instalación de po-
boacións vexetais pioneiras dada a súa capacidade de retención da 
humidade e de fixación de nitróxeno. 

Formación de choivas. Cando as esporas dos cogomelos se atopan no 
aire participan na formación de gotas de auga (nubes).

2 Por que son impor tantes os cogomelos?

Para afondar dun xeito dife-
rente na importancia eco-
lóxica dos fungos recomen-
dámosche que visualices o 
documental Fantastic Fungi 
(2019).
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Presentados os principais servizos que os fungos promoven no medio ambiente propómosche agora 
que trates de clasificalos segundo sexan de natureza cultural, de regulación, de aprovisionamento ou 
de sostemento.

CULTURAIS... Os fungos promoven actividades como a recreación e o ecoturismo, mellorando a 
nosa saúde física e mental e dotando de valor estético aos ecosistemas, colaborando na limpeza 
do bosque, na hixiene das árbores, no aumento da biodiversidade e na recuperación dos ecosis-
temas danados.

REGULACIÓN... Os fungos contribúen a regular a calidade do aire e o clima axudando a mitigar o 
cambio climático. Tamén regulan e purifican a auga contribuíndo ao seu almacenamento, limpeza 
e na formación das choivas. Son esenciais no tratamento dos residuos participando na reciclaxe da 
materia orgánica. Regulan os procesos de erosión, cooperando na protección dos solos e contra a 
desertización. Controlan patóxenos e pragas, mellorando a biodiversidade xenética, específica e 
ecosistémica. 

APROVISIONAMENTO... Os fungos son materias primas de especial valor alimentario e medicinal. 
Amais cooperan na limpeza da auga potable.

SOSTEMENTO... Os fungos teñen un labor principal na formación dos solos, participando na súa hixiene 
e fertilización. Facilitan a fotosíntese favorecendo o crecemento das plantas e mellorando as súas 
relacións hídricas. Son fundamentais para os ciclos de nutrientes, mellorando as cadeas alimenticias.

Concluída esta primeira 
parte da UDA animámoste 
a que afondes no coñece-
mento dos servizos ambien-
tais realizando a PDA3.
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Como observamos na imaxe anterior, os fungos a través dos seus mi-
celios estenden as súas “raíces” a longas distancias, conectando ele-
mentos distantes dos ecosistemas, principalmente plantas e árbores, 
sendo vitais para a súa saúde e harmonía e favorecendo diversos 
servizos ambientais. Deste xeito podemos entender a importancia 
primordial que os fungos teñen para a conservación e mellora dos 
nosos hábitats. 

Para poder interpretar a función ambiental dos fungos e tamén para 
poder recoñecelos, antóllase necesario coñecer os seus hábitats e flo-
ra característicos. Existen determinadas especies de cogomelos que 
teñen un carácter “omnipresente”, morando nunha ampla variedade 
de hábitats, mais tamén podemos atopar cogomelos cunha “prefe-
rencia imperativa” por un determinado hábitat ou especie vexetal. 

Nas seguintes liñas trataremos de sintetizar aqueles hábitats e especies 
vexetais cunha maior micofilia.

2 Por que son impor tantes os cogomelos?

Observa a complexa rede subterránea de conexións fúnxicas que conecta os ecosistemas tal “rede 
social” de “comunicación do bosque”, promovendo deste xeito os servizos ambientais. Podemos dicir 
que os micelios son a WWW (Wood Wide Web), a internet dos nosos bosques?

CARBALLO
Quercus robur

PIÑEIRO
Pinus sp.

Fungo saprófito Fungo simbionte



No anterior cadro presentamos algúns dos hábitats micolóxicos pro-
pios da nosa comunidade, os cales caracterizaremos e clasificare-
mos deseguido.
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Cales dos seguintes hábitats coidas que son máis frecuentes para a proliferación de cogomelos?

PIÑEIRAIS EUCALIPTAIS CARBALLEIRAS SOUTOS BOSQUE DE FAIAS

BIDUEIRAIS DUNAS BOSQUES DE 
RIBEIRA PRADARÍAS PASTEIROS

 PARQUES                      XARDÍNS TURBEIRAS ZONAS 
PANTANOSAS             

TERREOS 
QUEIMADOS

BOSQUES DE FAIAS
Formacións boscosas con predominancia de faias, podendo estar acompañadas de teixos e capudres.

COGOMELOS FRECUENTES NESTE HÁBITAT SON: Fomes fomentarius, Marasmius alliaceus, Mycena croca-
ta, Mycena haematopus, Mycena renati, Neobulgaria pura, Oudemansiella mucida, Ustulina deusta, 
Xylaria polymorpha ...

Fagus sylvatica Taxus baccata Sorbus aucuparia

PARQUES E XARDÍNS
Zonas caracterizadas pola diversidade de especies de árbores que as compoñen, incluídas especies 
exóticas. Nas áreas herbáceas atoparemos cogomelos típicos dos pasteiros e pradarías.  

COGOMELOS FRECUENTES NESTE HÁBITAT SON: Agaricus bitorquis, Clathrus ruber, Coprinopsis atramen-
taria, Leucocoprinus birnbaumii, Leucocoprinus cespistipes, Mutinus caninus, Verpa conica ...
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CARBALLEIRAS e SOUTOS
Formacións boscosas, normalmente heteroespecíficas, de árbores caducifolias como... 

frecuentemente acompañadas no sotobosque por outras especies arbóreas como...

COGOMELOS FRECUENTES NESTE HÁBITAT SON: Amanita caesarea, Amanita phalloides, Boletus aereus, 
Boletus aestivalis, Craterellus cornucopioides e  diversos cogomelos dos xéneros Cantharellus, Collybia, 
Cortinarius, Lactarius, Lepista, Mycena, Ramaria ...

Quercus petraea Quercus pyrenaica Castanea sativaQuercus robur

Estripeiro Loureiro AbruñeiroAcivro

TURBEIRAS e ZONAS PANTANOSAS
Áreas con presenza case permanente de auga estancada que, no caso das turbeiras se caracteriza 
pola descomposición incompleta da vexetación (turba).  

COGOMELOS FRECUENTES NESTE HÁBITAT SON: Amanita fulva, Cortinarius triumphans, Gomphidius ro-
seus, Gyrodon lividus, Leccinum scabrum, Leccinum variicolor, Mitrula paludosa, Tylopilus felleus... e co-
gomelos dos xéneros Hypholoma, Galera, Naucoria, Geoglossum, Mitrula, Cortinarius, Russula, Lactarius 
e Galerina.
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EUCALIPTAIS
Formacións boscosas con eucaliptos, sobor todo as naturalizadas, das especies ... 

COGOMELOS FRECUENTES NESTE HÁBITAT SON: Crucibulum laeve, Daedalea sativa, Descolea macula-
ta, Gymnopilus spectabilis, Hydnangium carneum, Laccaria fraterna ...

Eucalyptus globulus Eucalyptus
camaldulensis

Eucalyptus nitens

BIDUEIRAIS
Masas arbóreas constituídas por bidueiros (Betula alba maioritariamente) que nas zonas de montaña 
forman masas boscosas xunto con abeleiras, teixos, acivros, carballos, freixos ou castiñeiros.

COGOMELOS FRECUENTES NESTE HÁBITAT SON: Amanita magnivolvata, Amanita porphyria, Cortinarius 
triumphans, Lactarius necator, Lactarius torminosus, Piptoporus betulinus e sobor todo cogomelos do 
xénero Leccinum.

Betula alba Betula pendula Betula papyrifera
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BOSQUES DE RIBEIRA
Ripisilvas representadas por amieiros (Alnus glutinosa) e bidueiros e outros como...

COGOMELOS FRECUENTES NESTE HÁBITAT SON: Agrocybe cilindracea, Auricularia mesenterica, Gyro-
don lividus, Lactarius controversus, Naucoria luteofibrillosa, Naucoria melinoides ...

Populus alba   Populus nigra Populus tremula  Alnus glutinosa

Acer pseudoplatanus   Corylus avellana Salix sp.Fraxinus excelsior

PRADARÍAS e PASTEIROS DE BAIXA ALTITUDE
Prados, pastos e terreos cultivados, que soen estar caracterizados pola presenza da actividade gan-
deira non sendo terreos naturais senón humanizados. 

COGOMELOS FRECUENTES NESTE HÁBITAT SON: Agaricus arvensis, Agaricus campestris, Agaricus xantho-
dermus, Calocybe gambosa, Coprinus comatus, Lepiota brunneoincarnata, Macrolepiota procera, 
Marasmius oreades... e cogomelos do xénero Calvatia. 
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PIÑEIRAIS
Formación boscosas interiores, con solos xeralmente ácidos, presididos por árbores coníferas como... 

COGOMELOS FRECUENTES NESTE HÁBITAT SON: Boletus edulis, Cantharellus cibarius,, Clitopilus prunulus, 
Hydnum repandum, Sarcadon imbricatum e diversos cogomelos dos xéneros Cortinarius, Lactarius, 
Mycena, Russula, Suillus ...

Pinus pinaster                                               Pinus radiata                         

Pinus sylvestris

PRADARÍAS e PASTEIROS DE MONTAÑA
Prados, pastos e terreos naturais non cultivados que se atopan a unha altitude superior aos 1.000 m nos 
que soe pastar o gando na época estival.  

COGOMELOS FRECUENTES NESTE HÁBITAT SON: Agaricus campestris, Hygrocybe conica, Hygrocybe 
pratensis var. pratensis, Hygrocybe psittacina var. psittacina, Marasmius oreades...



Acabamos de ollar os hábitats máis clásicos dos cogomelos, os cales 
serán vitais para poder distinguir as especies que observemos nas no-
sas saídas de campo. 
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PIÑEIRAIS EN DUNAS
Dunas fixas afastadas da primeira liña do mar, terreos areosos con gran cantidade de carbonato cál-
cico grazas ás cunchas de bivalvos, poboadas por árbores como o mencionado pinus pinaster, pinus 
radiata e outras especies como... 

COGOMELOS FRECUENTES NESTE HÁBITAT SON: Amanita gilberti, Amanita valens, Geopora arenico-
la, Gyroporus ammophilus, Hydnocistis arenaria, Lactarius sanguifluus var. violaceus, Otidea umbrina, 
Suillus bellini, Suillus collinitus, Tricholoma auratum, Tricholoma terreum, Tulostoma brumalis e diversos 
cogomelos dos xéneros Amanita, Dermocybe, Geoglossum, Inocybe, Lactarius, Cortinarius, Lactarius, 
Lepiota, Macrolepiota, Suillus, Tricholoma... e numerosos ascomicetos. 

Pinus pinea 

TERREOS QUEIMADOS
Bosques queimados ou medios incultos e vertedoiros trala queima de restos agrícolas ou outro tipo de 
refugallos, sendo terreos cun alto contido en nitratos. 

COGOMELOS FRECUENTES NESTE HÁBITAT SON: Coltricia perennis, Geopyxis carbonaria, Peziza praeter-
visa, Peziza violacea, Pyronema domesticum, Rhizina undulata...

O que che propomos agora 
é que practiques esta nova 
aprendizaxe realizando a 
PDA4.



Como puideches observar na primeira parte desta UDA, os fungos 
ofrécennos un bo número de servizos ambientais, o que che suxe-

rimos con esta actividade é que te centres naqueles que che parezan 
máis importantes, afondes no seu coñecemento e prepares unha pe-
quena infografía para fixar este novo coñecemento. 

Para iso podes tomar os seguintes pasos:

1.  Escolle os cinco servizos ambientais que máis che chamaron a 
atención (tamén podes buscar outros servizos que promoven os 
fungos).

2.  Procura máis información sobor os mesmos na diferente bibliogra-
fía e webgrafía.

3.  Sintetiza a información máis relevante de cada un dos servizos.

4.  Descarga algún software libre para a edición de infografías, tal 
como easel.ly, infogram ou piktochart.

5.  Desenvolve a túa creatividade ao máximo para engadir elemen-
tos visuais que apoien o que escribes sobor de cada un dos servi-
zos ambientais.

6.  Unha vez que teñas rematado o traballo compárteo canto poi-
das nas diferentes redes sociais.

7.  Se a actividade a desenvolvedes en grupo (nunha aula, asocia-
ción, etc...) tamén podedes compartir cada unha das infografías 
realizando unha pequena presentación animada das mesmas.
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PROPOSTA D IDÁCT ICO-AMB IENTAL  3  – A  IMPORTANC IA  DOS FUNGOS PARA AS  NOSAS V IDAS
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Para comezar con esta actividade primeiro deberás retomar a “Fi-
cha de alimentación de fungos” que cumprimentaches na PDA1; 

a través dela realizouse un primeiro achegamento aos hábitats dos 
fungos mediante as súas preferencias de alimentación. Con esta PDA 
o que procuramos é adestrarnos na identificación de hábitats mico-
lóxicos, para o cal será de moita axuda a bibliografía mencionada na 
PDA1. Trátase dunha actividade óptima para levar a cabo ao tempo 
que a PDA1 xa que imos desenvolver un procedemento moi similar:

1.  Prepárate para realizar unha saída de campo a un lugar onde, a 
priori, poidas observar hábitats diferentes.

2.  Toma as anotacións pertinentes na ficha relativas á localización, 
xeolocalización e data da túa saída.

3.  Percorre o terreo e para cada cogomelo que atopes segue o 
proceso:

a. Fotografa o fungo e asígnalle un número para poder identifica-
lo nun futuro; garda cada foto de tal xeito que non haxa posible 
confusión.

b.  Observa a contorna na que se está desenvolvendo o cogome-
lo e trata de identificar as especies vexetais que o rodean.

c.  Cataloga o hábitat no que se está desenvolvendo o cogomelo.

PROPOSTA D IDÁCT ICO-AMB IENTAL  4 – HÁB ITATS  M ICOLÓX ICOS
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FICHA DE HÁBITATS MICOLÓXICOS

Localización Xeolocalización Data

Nº de Foto Especies vexetais presentes Hábitat Hábitats e especies tipo

CARBALLEIRAS E SOUTOS: Quercus 
robur, Quercus petraea, Quercus 
pyrenaica e Castanea sativa.

EUCALIPTAIS: Eucalyptus globulus, 
Eucalyptus camaldulensis e Eucalyp-
tus nitens.

BIDUEIRAIS: Betula alba, Betula pen-
dula e Betula papyrifera.

BOSQUES DE FAIAS: Fagus sylvatica, 
Taxus baccata e Sorbus aucuparia.

BOSQUES DE RIBEIRA: Alnus glutinosa, 
Populus alba, Populus nigra, Popu-
lus tremula, Fraxinus excelsior, Acer 
pseudoplatanus, Corylus avellana e 
Salix sp.

PIÑEIRAIS: Pinus pinaster, Pinus radia-
ta e Pinus sylvestris.

PIÑEIRAIS EN DUNAS: Pinus pinea

PRADARÍAS e PASTEIROS DE MON-
TAÑA

PRADARÍAS e PASTEIROS BAIXOS

PARQUES E XARDÍNS

TURBEIRAS e ZONAS PANTANOSAS

TERREOS QUEIMADOS



Como son os cogomelos?3
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APREND IZAXES  QUE PROCURAMOS CON ESTA  UDA
CONCEPTUAIS

Aprender sobor da morfoloxía dos cogomelos.
Entender as funcións e atributos das principais partes dos 
cogomelos.
Coñecer e saber distinguir os caracteres organolépticos 
dos cogomelos.

PROCEDEMENTAIS
Distinguir as principais partes dos cogomelos. 
Aplicar técnicas para discriminar características morfolóxi-
cas dos cogomelos.
Experimentar cos principais caracteres organolépticos dos 
cogomelos.

ACTITUDINAIS
Gozar do contacto estreito coa natureza grazas á des-
cuberta integral dos caracteres macroscópicos e orga-
nolépticos dos cogomelos.
Apreciar a variedade de cores, formas, texturas, olores e 
sabores dos cogomelos.
Valorar os cogomelos como recurso con potencial 
educativo.
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TEMA INTERPRETADO

Até este momento estivemos referindo os termos fungo e cogomelo 
de xeito alterno para poder realizar un achegamento significativo 

á importancia que teñen para a natureza e para o ser humano. A par-
tir deste punto centraremos especialmente a atención nos cogomelos, 
que como recordaredes tamén se coñecen como carpóforos, desen-
volvendo unha metodoloxía propia para poder identificalos, compren-
delos, protexelos... Nas primeiras UDA, particularmente nas PDA2 e 4, 
comezamos a presentar esta metodoloxía cun sinxelo estudo micros-
cópico e cunha análise dos hábitats micolóxicos respectivamente. Du-
rante esta UDA afondaremos nos caracteres macroscópicos dos co-
gomelos (entendidos como aquelas características morfolóxicas que 
se poden observar a simple vista, sen a necesidade dun microscopio 
ou coa axuda dunha lupa) e nos caracteres organolépticos (aqueles 
que poden apreciarse mediante o uso dos sentidos). 

3 Como son os cogomelos?

Para introducirnos na morfoloxía dos cogomelos comezaremos presentando algunhas das formas máis 
usuais que observamos nos cogomelos dos nosos ecosistemas. 

Agaricus Amanita CantharellusBoletus

Craterellus Daedalea GeastrumFomes 

Clathrus Clavaria CortinariusCoprinus



-53-

3Como son os cogomelos?

Helvella Hygrophorus LactariusHypoxylon

Merulius Morchella PaxillusMycena 

Leccinum Lepiota MarasmiusLycoperdon

Peziza Phallus RussulaPoliporus

Scleroderma Trametes XylariaTricholoma
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Esta primeira ollada á morfoloxía fúnxica contribúe a facernos unha 
idea sobor a diversidade de formas que adoptan os cogomelos, mais 
se queremos realizar unha identificación exhaustiva convén que ana-
licemos por separado cada un dos seus caracteres macroscópicos. 
Para levar a cabo este labor tomaremos en consideración os seguintes 
elementos do carpóforo de morfoloxía máis típica.

SOMBREIRO. É a parte máis visible e ancha do cogomelo, situada 
na súa parte superior, enriba do pé. Para a súa análise fixarémo-
nos no seu tamaño, cor, forma, marxe e cutícula. A súa función 
é protexer o himenio da choiva, coma un paraugas. Tamén se 
coñece como píleo. 

CUTÍCULA. É unha parte do sombreiro, a membrana exterior que o 
recobre, a súa pel. Tamén se coñece como pileipelis.

HIMENIO. É a parte fértil do cogomelo onde se atopan as esporas, 
habitualmente atópase por baixo do sombreiro. A súa constitu-
ción, aspecto, cor e inserción co pé son determinantes para a 
identificación do cogomelo. A súa función é a de liberar as espo-
ras ao vento. Tamén se coñece como himenóforo.

PÉ. É a estrutura que separa o sombreiro do solo, manténdoo er-
gueito e facilitando así a diseminación das esporas dende o hime-
nio; na súa base únese ao micelio. Debemos observar a súa cor, 
tamaño, forma, ornamentación, consistencia, interior, forma da 
base ou elementos supletorios como o anel e a volva. Tamén se 
coñece como estípite.
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SOMBREIRO

CARNE

CUTÍCULA

HIMENIO
ANEL

VOLVA

PÉ



ANEL. É un elemento presente só nalgúns cogomelos e que se ato-
pa arredor do pé, tratándose de parte dos restos da membrana 
(veo primario) que envolve ao himenio antes de desenvolverse e 
que estaba unida ao pé. Nalgúns casos preséntase como unha 
malla ou rede chamada cortina.

VOLVA. É un elemento presente en poucos cogomelos e que se 
atopa na base do pé, tratándose de parte dos restos da membra-
na que envolve ao primordio antes de desenvolverse. Estes restos 
poden atoparse tamén na superficie do sombreiro, son da mesma 
estrutura e consistencia e, e ao igual que no caso do anel,  forman 
parte do veo inicial que recubría ao primordio. 

CARNE. É o interior do sombreiro e do pé do cogomelo. Fixaré-
monos na súa cor e nos cambios da mesma, consistencia e na 
descontinuidade da trama entre a carne do sombreiro e do pé. 
Naqueles carpóforos que non teñen pé, o sombreiro, o himenio 
e a carne fúndense nunha mesma estrutura chamada gleba, da 
que máis adiante falaremos.

Observadas as principais partes dun cogomelo pasaremos a conside-
rar cada unha delas.

SOMBREIRO ou PÍLEO

O primeiro que observamos é o seu TAMAÑO, o cal medimos de dous xeitos:

O seu diámetro, considerando a proxección do sombreiro nun 
plano paralelo ao solo.

O seu grosor, considerando o ancho da carne entre a cutícula e 
o himenio.

Logo observamos a súa COR tendo en conta que a priori cada cogo-
melo exhibe unha coloración que lle é propia mais que pode variar 
substancialmente en función da madurez do carpóforo, das condi-
cións meteorolóxicas, das variacións propias da especie e  incluso do 
hábitat onde o atopemos.  

A FORMA XERAL do cogomelo pódenos ofrecer información vital para 
a súa identificación, aínda que ao igual que coa cor, debemos ob-
servar as evolucións morfolóxicas debidas á idade do carpóforo. As 
principais formas de píleos que atoparemos son:
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CONVEXO: Con forma curva máis prominente no centro que nos 
bordos.

CONVEXO-DEPRIMIDO: Con forma convexa xeral mais cóncava 
no centro do sombreiro.

INFUNDIBULIFORME: Con forma de funil.

CÓNICO: Contorno triangular que se estreita cara o ápice do 
sombreiro.

APLANADO: Coa superficie do sombreiro paralela ao chan.

UMBILICADO: Cunha depresión central no sombreiro, semellante 
ao embigo.

MAMILONADO: Cunha protuberancia central en forma de mamila.

CÓNCAVO: Con forma máis afundida no centro que nos bordos.

HEMISFÉRICO: Con forma de media esfera.

OVIFORME: Con forma de ovo.

ACAMPANADO: Con forma de campá.

ESTENDIDO-DEPRIMIDO: Coa superficie relativamente aplanada e 
cóncava no centro do sombreiro.
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Convexo Convexo
deprimido

Infundibuliforme Cónico Aplanado ou 
plano

Umbilicado

Mamilonado Cóncavo Hemisférico Oviforme Acampanado Estendido
deprimido



A zona onde remata o sombreiro denomínase MARXE e presenta unha 
características propias tales como o grosor (groso ou delgado), a inte-
gridade (continua, ciliada, dentada, rota...) e o perfil (a dirección que 
toma a marxe e que varía durante o ciclo de vida do cogomelo). Entre 
outras podemos observar as seguintes marxes:

ESTRIADA: Que forma sucos, estrías ou canais no remate do sombreiro.

LOBULADA: Que forma lobos, ondas ou arcos moi marcados. 

ACANALADA: Que forma sucos ou canais máis profundos que na 
marxe estriada.

CON RESTOS DE CORTINA: Con anacos da cortina adheridos á marxe. 

FESTONADA: Que remata con restos acampanados.

CON RESTOS DE ANEL: Con anacos do anel adheridos á marxe.

CRENADA: Que forma pequenos dentes redondeados no remate 
do sombreiro.

LANOSA: Con estruturas con tacto de la no remate do sombreiro.

ONDULADA: Que forma lobos, ondas ou arcos sutís. 

FISURADA: Que remata con aberturas, gretas ou fisuras no remate 
do sombreiro.
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Estriada Festonada

Ondulada Fisurada

Lobulada Acanalada Con restos de cortina

LanosaCrenadaCon restos de anel
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E formas da marxe: 

APLANADA: Co remate do sombreiro totalmente recto ou plano.

DECURVADA: Co remate do sombreiro curvado lixeiramente cara 
o solo.

CONVOLUTA: Co remate do sombreiro enrolado sobor si mesmo.

RECURVADA: Co remate do sombreiro curvado lixeiramente cara 
a parte superior do sombreiro.

INCURVADA: Co remate do sombreiro curvado lixeiramente cara 
o pé.

CUTÍCULA ou PILEIPELIS

A pesares de ser unha parte do sombreiro, por ser un elemento inter-
pretativo definitorio, dedicámoslle esta sección ao exame macroscó-
pico da cutícula. Deste xeito, podemos observar os seguintes tipos de 
pileipelis:
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Aplanada IncurvadaDecurvada Convoluta Recurvada

Lisa Tomentosa Fibrilosa-sedosa Fibrilosa raiada

Zonada

Acanalada

Verrugosa

Cabeluda

Cuarteada Fibrosa ou 
escamuda

Rimosa

Imbricada



LISA: Sen estruturas aparentes no sombreiro.

TOMENTOSA: Que ten lanuxe (pelos espesos), ás veces ramificados. 

FIBRILOSA-SEDOSA: Que ten fibrilas suaves.

FIBRILOSA-RAIADA: Que ten fibrilas dispostas en raias.

ACANALADA: Que ten sucos, estrías ou canais.

CABELUDA: Que ten estruturas similares ao pelo, pelame ou cabelo.

RIMOSA: Que ten fendas ou gretas lonxitudinais.

ZONADA: Que ten manchas dispostas en bandas en gran parte 
do sombreiro.

VERRUGOSA: Que ten verrugas, espullas ou lobados.

CUARTEADA: Que ten fendas, fisuras ou gretas.

FIBROSA ou ESCAMUDA: Que ten fibras ou escamas.

IMBRICADA: Que ten estruturas dispostas a modo de tellas dunha 
casa ou escamas dun peixe.

Para realizar un estudo profundo da cutícula será necesario observar 
tamén os seus caracteres organolépticos, especialmente usando o 
sentido do tacto; nas páxinas 80 e 81 complementamos esta análise.
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HIMENIO ou HIMENÓFORO

O himenio dos basidiomicetos pode estar constituído por lamelas, tu-
bos, pregos, aguillóns ou incluso ser liso, onde se aloxan as esporas do 
cogomelo. 

AGUILLÓNS: son unha especie de pequenas agullas separables 
do himenóforo. Poden ser curtos ou longos, grosos ou delgados, 
firmes ou xelatinosos...

LAMELAS: teñen forma de tabiques verticais delgados. Esténdense 
dende o bordo do sombreiro até o pé. 

PREGOS: pequenas engurras, ás veces poden parecer lamelas, a 
modo de dobreces da parte inferior do sombreiro. 

TUBOS: son unha especie de orificios que rematan en diminutos poros. 
Son de diferentes cores e tamaños e máis ou menos separables da 
carne. Poden ser redondos, alongados, sinxelos, dobres, angulosos...

GLEBA: preséntase naqueles cogomelos sen pé nos que o hi-
menio e a carne se atopan encerrados nunha mesma estru-
tura, conformando o tecido de esporas (nos fungos gastero-
micetos e ascomicetos hipoxeos).

Nunha primeira ollada, podemos voltear o cogomelo e fixarnos na dis-
posición das súas lamelas ou pregos; estas poden ser:

APERTADAS ou DENSAS: A densidade de lamelas no himenio é su-
perlativa, custando moito poder separar unhas doutras.

SEPARADAS: As lamelas do himenio dispóñense espazadas de tal 
xeito que resulta sinxelo diferenciar unha lamela doutra. 

BIFURCADAS: As lamelas do himenio comezan enteiras dividíndo-
se en dúas segundo avanzan cara a marxe do sombreiro. 
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Aguillóns

Lamelas

Pregos

Tubos

Gleba

Apertadas ou 
densas

AnastomosadasSeparadas Bifurcadas Con lameliñas



ANASTOMOSADAS: O himenio está formado por pregos que se dis-
poñen como unha rede de nervios ou veas conectadas de xeito 
irregular e transversal. 

CON LAMELIÑAS: O himenio formado por lamelas regulares pre-
senta pequenas lamelas entre estas.

Mais para estudar de xeito concienciudo a morfoloxía do himenio de-
bemos cortar verticalmente o cogomelo; observando a súa disposi-
ción xeral e marxes descubriremos himenios con aguillóns, pregos, tu-
bos ou lamelas. Pola forma en que estas se unen ao pé poden ser:

ADNADAS ou APEGADAS: O himenio está en contacto coa parte 
superior do pé do cogomelo.

ESCOTADAS: As lamelas estréitanse considerablemente antes de 
unirse ao pé.

UNCINADAS ou DECORRENTES POR UN DENTE: Na inserción do hi-
menio co pé, as lamelas retráense formado unha especie de gan-
cho antes de inserirse no pé e decorrer lixeiramente por el. 

DECORRENTES: As lamelas, pregos, tubos ou aguillóns do himenio 
únense ao pé, descendendo logo por el.

UNIDAS CON COLAR: Na inserción do himenio co pé, as lamelas 
retráense formado unha especie de colar antes de inserirse no pé 
típico das Macrolepiotas. 

ESCOTADAS POR UN COLAR: As lamelas estréitanse na inserción co 
pé por medio dun colar formado na inserción do pé co sombreiro.

LIBRES: As lamelas do himenio están separadas do pé, sen chegar 
a tocalo.
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Adnadas ou 
apegadas

Escotadas Uncinadas ou 
decorrentes 
por un dente

Decorrentes Unidas con 
collar

Escotadas 
por collar

Libres Semilibres
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SEMILIBRES: As lamelas están separadas pero insírense na xunta do 
sombreiro co pé do cogomelo. 

Atendendo ao tamaño e forma poden ser:

SECANTES: O himenio vai ancheando dende a marxe do somb-
reiro á inserción do pé, lugar no que o seu grosor decrece subita-
mente antes de inserirse no mesmo.

RECTAS: A liña inferior do himenio disponse dun xeito case perpen-
dicular ao pé.

ANCHAS: O contrario de estreitas.

ARQUEADAS: O himenio ten forma convexa respecto do sombreiro.

ESTREITAS: O himenio ten un grosor inferior ao resto do sombreiro.

SINUOSAS: O himenio describe curvas e ondulacións irregulares en 
distintos sentidos.

VENTRUDAS: O himenio ten un grosor moi superior (lamelas moi 
anchas) ao resto do sombreiro.

Por último, a aresta (bordo da lamela ou lameliña) tamén é un elemen-
to importante que debemos ter en conta; esta pode ser:

ASERRADAS: Como dentes de serra.

CRENULADAS: Como formando dentes a modo do remate dos torreóns.

DENTICULADAS: A marxe do himenio é irregular formando peque-
nos dentes, similar á folla dunha serra.

ENTEIRAS: Completamente recta e sen pregos ou dentes.

CON FIMBRIAS: Como dentes desgastados.
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Secantes Rectas Anchas Arqueadas Estreitas Sinuosas Ventrudas



PÉ ou ESTÍPITE

A cor, o tamaño, a forma, a ornamentación ou a composición da súa 
estrutura (fibrosa, granulosa, maciza, con ocos...) son caracteres indis-
pensables para a identificación dos cogomelos. Centrándonos na for-
ma podemos atopar cogomelos cuxo estípite sexa:

CILÍNDRICO: O estípite ten unha sección circular, presentando o 
mesmo diámetro dende a base até o ápice.

DELGADO: O estípite ten un espesor moi reducido.

CURVADO: O pé presenta unha clara curvatura cara un dos lados.

SINUOSO: O estípite describe curvas e ondulacións irregulares en 
distintos sentidos.

RADICANTE: O pé adelgaza considerablemente na súa base, se-
mellando a raíz dunha planta. 

LATERAL: O estípite atópase unido ao sombreiro por un extremo 
do mesmo.

ATENUADO: O pé do cogomelo vaise estreitando nunha determi-
nada dirección (cara o solo ou cara o sombreiro).

FUSIFORME: O estípite estréitase cara os dous extremos, con forma 
de fuso.

OBESO: O pé ensancha de xeito esaxerado segundo baixa da súa 
parte apical á basal.
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Atenuado FusiformeLateralRadicanteSinuosoCurvadoDelgadoCilíndrico

ExcéntricoClaviformeInchadoBulbosoObeso
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BULBOSO: A parte basal do estípite ensánchase subitamente for-
mando unha prominencia a modo de bulbo.

INCHADO: O pé ensancha de xeito claro segundo baixa da súa 
parte apical á basal.

CLAVIFORME: A base do pé ensánchase netamente, con forma 
de porra. 

EXCÉNTRICO: A inserción do pé no sombreiro prodúcese dun xeito 
lixeiramente lateral.

A ornamentación do estípite é outra das características importantes 
para identificar cogomelos, a cal pode ser como no caso do sombreiro:

LISA: A superficie do estípite non presenta ornamentacións. 

AVELUDADA: Ao tacto apréciase como se o pé tivese veludo, 
pelo suave, curto e mesto. 

ESTRIADA: O estípite presenta pequenas fendeduras ao seu longo.

FIBROSA: O pé parece estar cuberto de pequenas fibras dispostas 
lonxitudinalmente. 

GRANULOSA: O estípite presenta pequenos grans ou gránulos ao 
seu longo.

RETICULADA: O pé presenta unha malla en forma de rede.

CEBRADA: A superficie do estípite describe curvas en zigzag.

ESCAMUDA: O pé parece estar cuberto de escamas dispostas 
lonxitudinalmente. 
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Lisa Aveludada Estriada Fibrosa Granulosa Reticulada Cebrada Escamuda Escrobiculada



ESCROBICULADA: O estípite presenta pequenas depresións irregu-
lares ao seu longo.

Por último, convén observar con detemento o xeito no que o pé se 
insire no sombreiro, xa que pode ser un dos caracteres interesantes 
para identificar cogomelos. De modo xenérico atoparemos os seguin-
tes tipos:

HOMOXÉNEAS: Especies nas que dificilmente se separan sombreiro 
e pé.

HETEROXÉNEAS: Especies nas que facilmente se separan sombreiro 
e pé, xa que a carne do sombreiro é completamente diferente á 
do pé.

CONTINUADAS: Especies nas que a carne do sombreiro vén a ser 
a continuación da carne do pé. 

ANEL

Algúns cogomelos, cando son novos, dispoñen dunha membrana ou 
veo himenial (veo secundario) para protexer o himenóforo que une o pé 
co sombreiro. Ao medrar o cogomelo e estenderse o seu sombreiro esta 
membrana rompe ficando nalgúns casos parte dela rodeando o pé, é o 
que se coñece como anel. A súa existencia e morfoloxía pode axudarnos 
a identificar o cogomelo, deste xeito podemos dicir del que é:
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Descendente Ascendente ou 
infundibuliforme

Con cortina Dobre Con forma de saia

Granuloso Fariñento Escamudo Roda dentada
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DESCENDENTE: A curvatura do anel mira cara o pé.

ASCENDENTE ou INFUNDIBULIFORME: A curvatura do anel mira 
cara o sombreiro.

CON CORTINA: Máis que anel, o veo himenial forma unha especie 
de arañeira que pode estenderse dende a marxe do sombreiro 
até o pé.

DOBRE: Formado por dous aneis dispostos un riba do outro.

CON FORMA DE SAIA: O voo do anel recorda a unha saia.

GRANULOSO: A estrutura da circunferencia do anel está formada 
por pequenos grans ou gránulos.

FARIÑENTO: A estrutura da circunferencia do anel recorda á fariña.

ESCAMUDO: A estrutura da circunferencia do anel recorda ás es-
camas dos peixes.

CON FORMA DE RODA DENTADA: A estrutura da circunferencia 
do anel recorda ao disco dun automóbil con piñóns dentados.

Aos aneis formados con cortinas, chamarémoslle de xeito xenérico 
“cortina” en vez de anel. Como se explica, están constituídos por unhas 
finas fibrilas en forma de arañeira que unen o bordo do sombreiro co 
pé. Débese ter en conta que esta cortina é fugaz, sendo só visible nos 
cogomelos novos e desaparecendo nos adultos, momento no que só 
persiste na parte alta do pé en forma de restos filamentosos. A cortina 
é característica das especies do xénero Cortinarius e doutros como Ino-
cybe, Psathyrella, Hypholoma, Gomphidius e Hebeloma, entre outros.

VOLVA

A súa orixe está no veo xeral ou universal que é a membrana que en-
volve o cogomelo antes de emerxer como tal. Nalgunhas especies, 
este veo racha pola parte superior deixando na base do pé un estoxo 
ou volva. Para a identificación do cogomelo é una parte fundamental 
e débese ter en conta que a maioría das veces a volva permanece 
soterrada. Algunhas das características que podemos atopar nunha 
volva son:
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ADHERIDA e MEMBRANOSA: A volva, cunha estrutura membrano-
sa, é moi evidente e parece tratar de comprimir a base do pé sen 
chegar a acadalo. 

ESCAMUDA: En toda, ou case toda, a estrutura da volva poden 
apreciarse restos do veo en forma de escamas.

CON FORMA DE SACO ou ENVOLVENTE: A volva é moi prominen-
te, aparece envolvendo a base do pé como un saco e deixando 
a súa parte superior evidentemente libre. 

CONSTRICTA: Na súa parte superior estréitase como afogando a 
parte basal do pé.

CONCÉNTRICA ou ANELADA: Similar á volva circuncisa mais na 
súa parte superior vai deixando un sucos concéntricos. 

CIRCUNCISA: A volva está moi adherida á base do estípite, non 
sendo sinxelo diferenciala do mesmo, mais ás veces deixa a súa 
parte superior libre.

A volva é un carácter definitorio xa que só se presenta nalgúns xéneros 
como Amanita e Volvopluteus, entre outros. 

CARNE

A consistencia da carne, a súa cor e as variacións da mesma, o seu 
olor e o seu sabor son aspectos fundamentais para a identificación de 
cogomelos que teñen máis que ver cos seus caracteres organolépti-
cos e que nas seguintes páxinas estudaremos con detemento.

Concéntrica ou 
anelada

CircuncisaConstrictaCon forma de saco ou 
envolvente

EscamudaAdherida e 
membranosa

Logo de realizar un achega-
mento macroscópico aos 
cogomelos, baseado nas 
súas formas, e antes de co-
mezar a profundar nos seus 
caracteres organolépticos, 
suxerímosche que realices 
a PDA5 para asentar esta 
nova aprendizaxe.  
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Rematada esta primeira parte da UDA adentrarémonos nos caracte-
res micolóxicos que son perceptibles a través dos sentidos: os organo-
lépticos. 

Imos comezar presentándoos e animándote a que trates de relaciona-
los coa súa parella:

O aspecto ou a forma xeral dun cogomelo é o primeiro detalle ex-
terno no que nos fixamos. Ás veces resulta sinxelo de describir, para 
iso pódense usar as indicacións contidas na primeira parte desta UDA, 
sinalando que forma ten o sombreiro e se está ornamentado, como 
é o pé e se posúe anel ou cortina ou se ten volva... Outras veces non 
será nada doado definir o seu aspecto dada a diversidade de formas 
que adopta, como puidemos apreciar na primeira páxina deste tema, 
mais igualmente grazas aos caracteres macroscópicos estudados an-
teriormente poderemos realizar unha aproximación descritiva do as-
pecto do cogomelo. 

A consistencia é o grao de resistencia que opón a estrutura dun co-
gomelo á rotura, segundo se describa podemos falar de consistencia 
máis ou menos:
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ASPECTO

CONSISTENCIA

COR

COR DA CARNE

Grao no que un cogomelo está cuberto de mucosidades de tacto graxo e 
pegañento. 

HIGROSCOPICIDADE

Nos cogomelos non predomina ningunha, aínda que os micelios si teñen unha 
característica.

Propiedade que teñen certos cogomelos de absorber e exhalar a humidade, o 
que lles pode facer cambiar de cor e consistencia.

Fai referencia aos cambios da mesma ao corte do cogomelo. 

OLOR E SABOR

VISCOSIDADE

Resistencia que opón unha parte do cogomelo á rotura.

Forma xeral do cogomelo.

Ambas percepcións deben realizarse cando o cogomelo está fresco, aínda 
que ás veces convén repetilas pasadas unhas horas dende a recolección. 



CARTILAXINOSA: Estrutura forte e flexible. Consistencia similar á do 
caucho ou cartilaxe.

CORIÁCEA: A carne non se esmiuza senón que aparecen fibrilas 
en todas direccións xa que a trama é resistencia. Consistencia si-
milar á do coiro.

GRANULOSA: Estrutura formada por gránulos, esmiúzase con faci-
lidade, creba como o xiz.  

FIBROSA: A carne non se esmiuza senón que aparecen fibrilas nun-
ha dirección. Este adxectivo soe empregarse ao falar do pé máis 
que do resto do carpóforo. 

MEMBRANOSA: Estrutura delgada, branda e elástica.

SUBEROSA: Consistencia similar á cortiza.

VISCOSA: Non ten unha consistencia estable, formando un agre-
gado mucoso. 

XELATINOSA: Que ten certo grao de elasticidade e se deforma 
facilmente. 

OUTRAS: Branda, dura, compacta, sólida...

A cor, ao igual que o tamaño, só nos ofrecen unha pequena informa-
ción sobor a especie do cogomelo xa que, debido a aspectos como a 
idade do carpóforo ou ás condicións meteorolóxicas previas á obser-
vación, a gama de cores dun cogomelo pode variar substancialmen-
te. Pola contra, xeralmente os micelios si presentan unha cor caracte-
rística gris abrancazada. A continuación mencionamos algunhas da 
cores e tonalidades que presentan os nosos cogomelos:

-69-

3Como son os cogomelos?

AMARELA: agrisada, alaranxada, avermellada, verdosa, limón, xofre, viva, ouro, ovo, viva, pálida, 
escura, sucia, ocre, leonada, ferruxinosa, citrina, olivácea...

AZUL: escura, lousa, violácea, agrisada, verdosa...

BRANCA: pura, cremosa, amarelada, azulada, agrisada, rosada, sucia, arxilosa, pallosa, nívea, 
verdosa, marfil...

CREMA: clara, pallosa, agrisada, alaranxada, amarelada, apardazada, rosada, pálida, ocre...
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Estas cores son algunhas das que maioritariamente se empregan para 
describir tanto os píleos como os estípites dos cogomelos nas diferentes 
guías micolóxicas, sempre apoiándose nas peculiaridades das súas or-
namentacións, mais cabe lembrar que en función do estado madura-
tivo do carpórforo ou de condicións ambientais como a insolación ou 
a pluviometría, unha mesma especie pode presentar unha gama de 
cores moi extensa. Por exemplo, o sombreiro de Russula cyanoxantha 
pode presentar tonalidades violeta, verde, gris, lila, rosa avermellada, 
violeta agrisada, violeta púrpura, azul violácea ou vermella burdeos. 

Para afondar un chisco máis no fascinante mundo das cores mico-
lóxicas e para facilitar a súa identificación podemos usar cartas de 
cores de fungos como a publicada polo Edinburgh Royal Botanic 
Garden (1969).

3 Como son os cogomelos?

GRIS: abrancazada, apardazada, azulada, denegrida, olivácea, prateada, clara, escura, parda, 
cinza, leonada, pálida, púrpura, sucia, lousa, verdosa, rata, afumada, beixe...

LARANXA: viva, pálida, amarelada, albaricoque, salmón, púrpura...

NEGRA: pura, azulada, agrisada...

MARRÓN: escura, clara, amarelada, avermellada, canela, sepia, beixe, abelanada, castaña, cobreada...

OCRE: pálida, alaranxada, amarelada, avermellada, clara, leonada, arxilosa, cremosa... 

PARDA: clara, escura, agrisada, alaranxada, amarelada, avermellada, olivácea, arxila, violeta, ocre, 
denegrida, leonada, dátil, ferruxinosa, rosada, cerviña, feluxenta, carne, beixe, lila, rubia...

ROSA: pálida, avermellada, parda, sucia, violácea, carmín, carne...

VERDE: intensa, agrisada, amarelada, azulada, olivácea...

VERMELLA: parda, escura, pálida, forte, sucia, alaranxada, amarelada, violácea, escarlata, ladrillo, 
cereixa, sangue, carmín, burdeos, purpúreo, viño, rosácea, coral, granate...

VIOLETA: intensa, pálida, metalizada, moura, agrisada, denegrida, azulada, púrpura, lila, viño...



Unha vez adquirido este novo coñecemento sobor das cores mico-
lóxicas, centraremos a atención noutro dos caracteres organolépticos 
definitorios: a cor da carne. Cando falamos desta característica real-
mente estamos a pór o foco sobor os cambios de cor que se producen 
na carne dun cogomelo (no pé e sombreiro) ao tocalo ou cortalo, 
podendo diferenciar entre:

Carne inmutable: non cambia de cor ao corte ou rozadura.   

Carne que cambia de cor: de xeito máis rápido ou máis lento den-
de o corte ou rozadura (debido á transformación que certos com-
postos fúnxicos sofren en presencia de osíxeno). 
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ENZIMAS OSÍXENO

CARNE INCOLORA CARNE COLOREADA

CORTE OU FRICCIÓN
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1 Ennegrecer: propio de xéneros como Leccinum ou Russula.

2 Amarelar: propio dalgunhas especies dos xéneros Russula ou Aga-
ricus, entre outros.

3 Arroibar: propio de xéneros como Agaricus, Russula e algúns 
Lactarius e especies como Macrolepiota rhacodes e Amanita 
rubescens.

4 Azular: propio de xéneros como Boletus. Nalgunhas especies 
como Ylleria badia e en xéneros como Xerocomus, Xerocomellus, 
Leccinum, etc, só se produce en certas zonas do corte.

 Enverdecer: propio dalgunhas especies do xénero Lactarius.

3 Como son os cogomelos?

Deste xeito podemos describir os cambios de cor na carne máis frecuentes, para iso suxerímosche que 
observes as seguintes imaxes e intentes recoñecelos:  

1 2

3 4



A higroscopicidade defínese como o cambio de cor, transparencia 
e consistencia que o sombreiro experimenta con ambiente húmido; 
deste xeito atoparemos cogomelos:

HIGROSCÓPICOS: O sombreiro ou parte del torna translúcido can-
do se atopa mollado. Xéneros fúnxicos con especies higroscópi-
cas son Clitocybe, Collybia, Conocybe, Galerina, Mycena, Pa-
naeolus, Psathyrella...

NON HIGROSCÓPICOS: O sombreiro non presenta cambios signifi-
cativos en tempo húmido. A maior parte dos cogomelos non son 
higroscópicos.

Cando falamos do olor dos cogomelos sen dúbida nos referimos a un 
dos caracteres organolépticos máis subxectivos, tanto polo grao de 
agudeza olfactiva das persoas, como pola identificación e denomina-
ción particular de cada olor. De feito convén servirse dunha táboa de 
olores que nos axude a recoñecer a percepción olfactiva que temos 
ao achegar un cogomelo ao nariz. Tamén convén afastarse doutras 
fontes de olor próximas e percibir o olor do cogomelo en bo estado e 
en fresco, recente recollido, aínda que se está moi húmido será mellor 
ulilo pasadas unhas horas. Para axudar neste labor xuntamos unha cla-
sificación de olores de cogomelos, tomando como base a presentada 
pola Federación Galega de Micoloxía na revista Tarrelos (1985).
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Panaeolus acuminatus (observamos como de 
esquerda a dereita vai perdendo humidade e 
trocando a súa cor) 

Psathyrella sp. (observamos como o exemplar 
do centro perdeu totalmente a humidade e a 
translucidez) 

Chegado este punto face-
mos un alto no camiño para 
adestrar os nosos sentidos e 
desenvolver a PDA6.  
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OLORES POSIBLES COGOMELOS

ABELÁS Agaricus bitorquis, Boletus appendiculatus, B. speciosus, B. fechtneri, Lepiota 
mastoidea, L. procera

ACETILENO Cortinarius traganus

ACEIRO REQUENTADO Cortinarius tophaceus

CHICORIA Hydnum graveolens, H. laevigatum, Lactarius elvus, L. lilacinus, L. zugazae, Sarcodon 
squamosum

ACEDO
Agaricus mediofuscus, Boletus albidus, B. calopus var. pachypus,  B. lupinus, B. rho-
dopurpureus,  Gyrodon lividus, Hemileccinum impolitum, Inocybe atripes, Lactarius 
deliciosus, Lepiota ignivolvata, Russula sardonia

ALCANFOR Cortinarius subviolascens, Lactarius camphoratus

ALBARICOQUE Cantharellus cibarius

ALCACHOFA Lactarius rugatus

ALCATRÁN Tuber melanosporum

ALLO
Collybia confluens, Elaphomyces granulatus, Gauteria morchellaeformis, Gymnopus 
confluens, Hydnotrya michaelis, Marasmius graminum, M. scordonius, Mycetinis allia-
ceus, M. scorodonius, Micromphale perforans, Scloroderma citrinum, Tuber borchii, T. 
magnatum

AMÉNDOAS Agaricus essettei, Albatrellus ovinus

AMÉNDOAS AMARGAS
Agaricus augustus, A. macrosporus, Ampulloclitocybe clavipes, Clitocybe clavipes, 
Hebeloma radicosum, Hygrophorus agathosmus, Russula grata, R. laurocerasi, Sarco-
don amygdaliolens

AMONÍACO Mycena epipterygia

ANÍS
Agaricus arvensis, A. altipes, A. augustus var. perrarus, A. essettei,  A. leucotrichus, A. 
macrospora,  A. silvicola, Clitocybe fragrans, C. odora, Cortinarius odorifer, Coriolus fi-
bula, Hydnellum suaveolens, Lentinellus cochleatus, Lentinus lepideus, Ramaria gracilis

AROMÁTICO Choiromyces meandriformis, Tuber melanosporum

AZUCRE QUEIMADO Hebeloma sacchariolens

BALSÁMICO Hygrophoropsis olida, Inocybe fraudans, Tricholoma caligatum

BOCARTE Entoloma hirtipes, Lactarius volemus, Macrocystidia cucumis, Russula amoenolens, R. 
xerampelina

CABRA Cortinarius traganus

CACAO Hebeloma anthracophilum, H. edurum, Ramaria spinulosa

CALÉNDULA Phellodon niger

CARAMELO Pholiota alnicola

CARUNCHO Hygrophorus cossus, H. melizeus

CARROÑA Clathrus archeri, C. ruber, Colus hirudinosus, Lysurus cruciatus, Phallus hadriani, P. 
impudicus, P. rubicundus

CAUCHO Peziza repanda, Russula foetens, R. praetervisa

CHINCHE Lactarius omphaliiformis, L. quietus, Tricholoma batschii, T. josserandii,

CHOCOLATE Agaricus campestris var. radicata 
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OLORES POSIBLES COGOMELOS

CICUTA Entoloma incanum

CIRIO Lactarius ilicis

CIROLAS Craterellus cinereus

CÍTRICOS Cortinarius percomis, Lepiota subincarnata

CLORO Suillus plorans, S. variegatus

COCO Lactarius glyociosmus, Russula fragilis

COMINO Clitocybe alexandrii

COMPOST Cortinarius allutus, C. balteatus, C. olidus, C. praestans, C. variecolor, Inocybe rimosa, 
Lepista nuda, L. sordida, Lyophyllum infumatum

COMPOTA DE FROITA Ciclocybe aegerita, Russula queletii, R. torulosa

COIRO DE RUSIA Hygrocybe russocoriacea

COL PODRE Gymnopus brassicolens, Thelephora palmata

CORYDALIS Inocybe corydalina

DOCE Hypholoma capnoides, Lepiota helveola

ESPECIAS Hydnellum compactum

ESPERMA
Gyromitra sculenta, Inocybe appendiculata, I. asterospora, I. cookei, I. fraudans, I. 
friesii, I. fuscidula, I. geophylla, I.mixtilis, I. rimosa, Morchella rotunda, M. semilibera, M. 
vulgaris

FARIÑA

Agrocybe praecox, Amanita rubescens, Calocybe gambosa,  Clavulinopsis 
corniculata,  Clitopilus cystidiatus, C. prunulus, Clitocybe candida, C. sinopica, C. 
squamulosa, C. trullaeformis, Entoloma aprile, E. prunuloides, E. rhodopolium, E. 
saundersii, E. sinuatum, Galerina marginata, Lentinellus micheneri, Leucopaxillus 
amarus, Limacella guttata, L. illinita, Lyophyllum fumosum, Pleurotus cornucopiae, 
Tricholoma album, T. columbetta, T. focale, T. pardinum, T. ramentaceum, T. 
scalpturatum, T. sejunctum, T. squarrulosum, T. vaccinum

FARIÑA FRESCA Entoloma clypeatum, E. lividum, E. sericeum, Lyophyllum connata, Russula cavipes, 
Tricholoma georgii

FARIÑA RANCIA
Agrocybe aegerita, Clitocybe decembris, C. ditopa,  C. vibecina, Entoloma hirtipes, 
Leucopaxillus candidus, Polyporus squamosus, Tephrocybe rancida, Tricholoma jos-
serandii, T. pessundatum

FÉNICO ÁCIDO Agaricus bernardii, Cortinarius obtusus

FENOL Agaricus iodosmus, A. xanthodermus, Russula turci

FÉTIDO Lepiota aspera, Micromphale foetidum, Russula foetens

FROITA

Boletus impolitus, B. satanas, Calocybe persicolor, Collybia butyracea,  Inocybe 
cookei, Lactarius controversus, L. resimus, L. salmonicolor, L. scrobiculatus, L. trivialis, 
Leccinellum corsicum, Lepiota cristata, Russula delica, R. emetica, R. fellea, R. fragilis,     
R. illota, R. persicina, R. rubroalba var. albocretacea, R. torulosa, Suillus viscidus, 
Xerocomus badius, X. chrysenteron

FROITOS SECOS Macrolepiota procera

FUNGO Albatrellus cristatus, Boletus edulis, Cantharellus lutescens

GALIÑEIRO Singerocybe phaeopthalma
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OLORES POSIBLES COGOMELOS

GAS Lycoperdon pyriforme, Tricholoma sulphureum

GOMA Inocybe umbrina

GUAIABA Ileodyctium gracile

HERBA Cortinarius cephalixus, Ramaria flavescens, Stropharia aeruginosa

LAVANDA Clitocybe geotropa, C. maxima

LEÑA Agaricus bisporus var. bisporus, A. vaporarius

LIXIVIA Clitocybula lenta, Entoloma aprile, E. nidorosum, Lactarius azonites, Mycena alcalina

LOUREIRO Hebeloma radicosum, H. sacchariolens, Hygrophorus agathosmus, Inocybe hirtella, 
Laurobasidium lauri

MADEIRA CEDRO Russula badia

MADALENA Hebeloma sarcophyllum

MANTEIGA RANCIA Rhodocollybia butyracea

MARISCO Russula graveolens, R. xerampelina

MARMELO Lactarius acerrimus

MAZÁS Russula mesospora, R. sororia, R. torulosa

MEL Cortinarius allutus, C. elatior, Inocybe cookei, Russula melliolens, R. rubra

MOFO Cortinarius caerulescens

NITROSO Hygrocybe murinacea, Mycena stipata

NOZ DE COCO Entoloma sepium

NOZ MOSCADA Cortinarius percomis, Tuber brumale

PAN Polyporus squamosus

PAN TOSTADO Cortinarius splendens

PATACA (PEL) Cortinarus camphoratus

PEMENTA Tricholoma atrosquamosum

PEPINO Entoloma hirtipes, Macrocystidia cucumis, Tricholoma focale, T. pessundatum, Tricho-
lomella constricta

PERAS MADURAS Inocybe bongardii, Russula odorata

PEREXIL Cortinarius melanotus

PATACA Amanita citrina, A. porphyria, Pholiota populnea

PEIXE Agaricus bernardii, Asterophora lycoperdoides, Atractosporocybe inornata, Russula 
delica, R. sororia, R. violeipes var. citrina, R. xerampelina 

PETRÓLEO Lactarius pterosporus

PISTACHOS Entoloma incanum

PÓ ou TERRA Cortinarus hinnuleus

QUEIXO Cortinarus vulpinus, Hebeloma pseudodiscoideus var. cistophilus, Russula sororia

RAVO

Amanita citrina, A. excelsa, A. porphyria, Cortinarius cotoneus, C. venetus, Dermo-
cybe cinnabarina, D. crocea, D. semisanguinea, Hebeloma crustuliniforme, H. me-
sophaeum, H. sinapizans, Mycena pelianthina, M. pura, M. rosea, Pholiota highlan-
densis, P. lenta, P. squarrosa, Pluteus cervinus, Stropharia aurantiaca, S. coronilla, 
Volvariella bombycina, Volvopluteus gloiocephalus



Outros dos caracteres que debemos coñecer para o recoñecemento 
de cogomelos é o sabor, entendido este como a sensación que perci-
bimos ao pór unha parte do cogomelo en contacto coa mucosa da 
boca e a superficie da lingua. Debemos ter en conta que sabor e to-
xicidade non teñen nada que ver xa que existen especies moi tóxicas 
ou mortais (como Amanita phalloides) que teñen un sabor doce por 
exemplo. Todos os cogomelos, independentemente da súa toxicida-
de poden probarse crús en boca en mínimas doses e cando están en 
bo estado de conservación MAIS NUNCA DEBEN INXERIRSE, cuspíndoos 
logo duns segundos no interior da boca, tempo suficiente para captar 
as súas cualidades gustativas. 
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OLORES POSIBLES COGOMELOS

RAÍZ Cortinarius orellanus, Dermocybe sanguínea, Hebeloma crustuliniforme, Lepiota rha-
codes var. puellaris 

RANCIO Asterophora lycoperdoides, Clitocybe phyllophila, Rhodocybe nitellina 

REGALICIA Melanogaster variegatus

RESINA Hygrophorus abieticola, H. pudorinus, Inocybe calamistrata, Lactarius deliciosus, L. 
repraesentaneus

ROSAS SECAS Amanita phalloides, Russula maculata

SANDÍA Lepiota erminea, Macrocystidia cucumis, Mycena galericulata
SABUGO Pluteus petasatus

SEBO Mycena inclinata

SERRADURAS Agaricus leucotrichus

SUOR Cortinarius camphoratus

TERRA HÚMIDA Cortinarius balteatus, Inocybe umbratica

TINTA Agaricus praeclaresquamosus, A. xanthoderma

TOMATE FRITO Gautieria otthii

TRUFA Inocybe maculata

SILICONA Lepiota castanea, L. cristata, Scleroderma meridionale

TERRA Amanita ponderosa, Boletus spretus, Cortinarius herculeus, C. hinnuleus

VIOLETAS Hygrophorus marzuolus

XABÓN Entoloma aprile, Pseudoclitopilus rhodoleucus, Tricholoma saponaceum

XACINTO Hygrophorus hyacinthinus

XAZMÍN Hygrophorus poetarum

XERANIO Cortinarius flexipes, Lactarius decipiens, Peziza phyllogena, Volvariella murinella

XOFRE Tricholoma bufonium, T. sulphureum, Cortinarius splendens
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SABORES POSIBLES COGOMELOS

ABELÁS Agaricus augustus, A. sylvicola Amanita porphyria, Gyroporus castaneus, Lactarius 
rugatus, Russula cyanoxantha, Tricholoma colossus

ACEITE DE CEDRO Cortinarius violaceus

ACEDO Echinoderma asperum, Laetiporus sulphureus, Paxillus involutus, Piptoporus betulinus, 
Xerocomus pulverulentus

ACRE Boletus queletii, Lactarius quieticolor, L. vellereus, Russula farinipes, R. fellea, R. fragilis, 
R. grata

ADSTRINXENTE Hypholoma lateritium

AFROITADO Leccinellum corsicum, Suillus bellinii

AGRADABLE, 
AROMÁTICO

Agaricus campestris, Helvella queletii, Macrolepiota procera, Morchella deliciosa, M. 
esculenta

AMARGO
Armillaria mellea, Boletus calopus, Clavulina coralloides, Cortinarius sanguineus, 
Gymnopilus junonius, Hebeloma crustuliniforme, Hygrocybe conica, Hypholoma fas-
ciculare, Paxillus involutus, Sarcodon squamosus, Tapinella atrotomentosa, Tricholo-
ma stiparophyllum, Tylopillus felleus

AMARGO logo ACRE Lactarius controversus

AMARGO logo PICANTE Lactarius quietus

AMÉNDOAS AMARGAS Agaricus fissuratus

ANISADO Agaricus fissuratus, Clitocybe odora

CHAMPIÑÓNS Lepiota clypeolaria

CIROLAS Cantharellus cinereus

COGOMBRO Macrocystidia cucumis 

DESAGRADABLE Agaricus xanthodermus, Coprinopsis picacea, Sarcosphaera coronaria

DOCE

Amanita citrina, A. muscaria, A. pantherina, A. phalloides, Boletus aereus, B. edulis, 
B. regius, B. rhodoxanthus, Cantharellus sp. (moitas especies), Clitopilus prunulus, Cor-
tinarius orellanus, Gyroporus cyanescens, Helvella leucomelaena, Lactarius volemus, 
Leccinum scabrum, L. versipelle, Lepiota brunneoincarnata, Lepista nuda, Marasmius 
oreades, Peziza phyllogena, Pleurotus ostratus, Polyporus tuberaster, Russula xerampe-
lina, Sparassis crispa, Tricholoma equestre, Xerocomus subtomentosus 

DOCE DESAGRADABLE Suillus bovinus, Tricholoma sulphureum, Xerocomus chrysenteron

DOCE logo ACRE Lactarius sanguifluus var. violaceus, Inocybe calamistrata, Russula ochroleuca

DOCE pero 
DESAGRADABLE Boletus erythropus var. erythropus, B. reticulatus

FARIÑA FRESCA Calocybe gambosa

DOCE logo AMARGA Amanita rubescens, Boletus radicans, Cortinarius semisanguineus, Lactarius 
camphoratus, L. uvidus

FARIÑA Galerina marginata, Hohenbuehelia pataloides, Inocybe psammobrunnea, Lepista 
panaeolus, Mycena inclinata, Tricholoma columbetta, T. joachimii, T. portentosum

LOUREIRO Laurobasidium lauri

MADEIRA Marasmius rotula

MENTA Russula albonigra



Ao igual que cando falamos do olor dos cogomelos, o sabor tamén 
constitúe outro dos caracteres organolépticos máis subxectivos, por 
iso a táboa precedente pode ser de axuda á hora de identificar unha 
percepción do gusto. 
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SABORES POSIBLES COGOMELOS

PEXEGO Cantharellus amethysteus

MOFO Amanita eliae, Helvella acetabulum, Inocybe sindonia

NOCES Amanita argentea, A. caesarea, Macrolepiota procera, Russula virescens

NULO
Auricularia auricula-judae, Calocera sp. (moitas especies), Coprinopsis atramenta-
ria, Exidia sp. (moitas especies), Helvella lacunosa, Hygrophoropsis aurantiaca, Myxa-
rium nucleatum, Peziza sp. (moitas especies), Phylloporus pelletieri, Pseudohydnum 
gelatinosum, Scutellinia scutellata, Suillus collinitus, S. luteus, Tremella mesenterica

PATACA CRÚA Mycena pura

PEIXE PODRE Asterophora lycoperdoides

PICANTE Chalciporus piperatus, Lactarius piperatus, L, torminosus, Mycena epipterygia, Russu-
la foetens, R. sororia, R. torusola

RANCIO Entoloma conferendum var. conferendum

RAVO Mycena leptocephala, M. pura, Pluteus cervinus, Volvariella gloicocephala

REPUGNANTE Cantharellus tubaeformis, Lepiota brunneoincarnata, Mycena crocata,
Russula nigricans

SALGADO Fistulina hepatica

MIOLO Mycena aetites, M. peliantina

Cando probamos un cogomelo xeralmente arrincamos unha pequena porción do sombreiro que cata-
remos seguindo o procedemento anteriormente mencionado, mais a modo de exemplo, coas seguin-
tes imaxes amosamos a variedade de sabores que poden aloxar as diferentes partes dun cogomelo.  
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A primeira imaxe é dunha Russula acrifolia, se probamos o seu somb-
reiro teremos unha sensación acre, as súas lamelas son moi picantes e 
o seu pé é doce. A segunda imaxe é dunha Russula caerulea, o sabor 
da carne do seu sombreiro é doce mais a súa cutícula é amarga. A 
última imaxe é dunha Russula chloroides, a cal ten un sabor doce na 
súa carne agás nas lamelas que son acres.

Por último imos facer referencia á viscosidade como carácter organo-
léptico dos cogomelos, entendéndoa como o aspecto viscoso, pega-
ñento ou graxento que presenta a cutícula do píleo, especialmente 
trala choiva. Tendo en conta esta característica podemos atopar co-
gomelos con cutícula:

AVELUDADA: aspecto nunca húmido nin mucoso, mucilaxinoso, 
graxo ou pegañento, incluso en condicións de alta humidade; coa 
superficie cuberta de pelo moi fino, curto, sedoso e incluso brillante. 

HÍSPIDA: con tacto áspero e teso.

SECA: tacto nunca mucoso, mucilaxinoso, graxo nin pegañento in-
cluso en tempo húmido. Presente en especies do xénero Agaricus.

SEMIMUCOSA: aspecto moi brillante con tempo húmido que apa-
renta mucoso, mucilaxinoso, graxo ou pegañento. Presente en 
especies como Boletus erythropus, B. rhodopurpureus, B. edulis f. 
albus ou B. edulis f. citrinus.

VISCOSA: tacto mucoso, mucilaxinoso, graxo ou pegañento. Pre-
sente en especies dos xéneros Suillus, Hygrocybe, Hygrophorus ou 
Cortinarius e en especies como Lactarius blennius.

3 Como son os cogomelos?

Logo de ver estas comple-
tas táboas de olores e sa-
bores de cogomelos reco-
mendámosche que volvas 
a exercitar os teus sentidos 
desenvolvendo a PDA7. 



As imaxes anteriores presentan os cogomelos Xerocomus ripariellus (1) 
con cutícula aveludada, Xerocomus sp. (2) con cutícula aveludada 
cuarteada, Russula virescens (3) con cutícula cuarteada, Inocybe sp. (4) 
con cutícula cuarteada debido aos restos do veo himenial, Macrolepio-
ta subsquarrosa (5) con cutícula escamuda, Strobilomyces strobilaceus 
(6) con cutícula fortemente escamuda, Inocybe sp. (7) con cutícula fi-
brilosa escamuda, Lycoperdoon echinatum (8) con cutícula espiñosa, 
Schizophyllum commune (9) con cutícula híspida, Lepista sordida var 
lilacea (10) con cutícula lisa, Cortinarius pholideus (11) con cutícula es-
camuda fibrilosa, Cortinarius sanguineus (12) con cutícula seca, Postia 
ptychogaster (13) con cutícula tomentosa, Suillus luteus (14) con cutícu-
la viscosa e Boletus erythropus (15) como cutícula semimucosa. 
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3Como son os cogomelos?

Para rematar con esta UDA 
suxerímosche que realices a 
PDA8 e te somerxas no mun-
do das cutículas fúnxicas.   

Agora que xa coñeces os graos de viscosidade da cutícula e as súas diferentes texturas (páxina 59), 
trata de identificar que tipo de cutículas representan as seguintes imaxes:

1 2 3

4 5 6

7 8 9

10 11 12

13 14 15
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3 Como son os cogomelos?

Antes de desenvolver esta PDA recomendámosche que fagas un 
repaso dos caracteres macroscópicos presentados neste libro (pá-

xinas 54 a 67). Con esta actividade o que buscamos é continuar co mé-
todo de identificación presentado, centrando neste caso a atención 
nas FORMAS do sombreiro, do himenio e do pé. Para iso deberás realizar 
unha saída de campo ou aproveitar os cogomelos recollidos nas saídas 
efectuadas en PDAs anteriores e armarte cos seguintes MATERIAIS:

Este libro

Un caderno de follas brancas ou folios

Un lapis e unha goma

Unha lupa de ao menos 10X

O procedemento vaise dividir en dúas fases que levaremos a cabo 
para cada cogomelo recollido.

1.  O BOSQUEXO
 
 Deberás realizar un sinxelo debuxo da morfoloxía do cogomelo 

apoiándote nas ilustracións presentadas neste libro sobor formas 
e marxes do sombreiro, cutícula, himenio, forma e ornamenta-
ción do pé, anel e volva. Con esta actividade non pretendemos 
desenvolver as nosas competencias artísticas senón a nosa ca-
pacidade de observación. A modo de exemplo xuntamos un bos-
quexo dun Leccinum holopus.

2.  A FICHA

 Unha vez realizada a primeira observación do cogomelo a través 
do bosquexo, pasaremos a examinar minuciosamente (ás veces 
será necesario axudarse dunha lupa) cada un dos caracteres 
presentados na seguinte ficha  e comparándoos coas ilustracións 
presentadas nas páxinas 54 a 67 e co debuxo que acabas de fa-
cer. Deste xeito, segundo vaiamos analizando visualmente cada 
parte do cogomelo iremos cumprimentando a súa corresponden-
te ficha. 

PROPOSTA D IDÁCT ICO-AMB IENTAL  5 – INTERPRETANDO FORMAS

NOTA:
O apartado “Viscosidade” 
da ficha “Sombreiro” preci-
sará dun estudo organolép-
tico que levaremos a cabo 
coa PDA8.
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3Como son os cogomelos?

SOMBREIRO

Tamaño Diámetro: Grosor:

Cor

Aplanado Acampanado Cóncavo

Convexo Convexo-Deprimido Cónico

Estendido-Deprimido Hemisférico Infundibuliforme

Mamilonado Oviforme Umbilicado

Outra

FORMA

Acanalada Crenada Estriada

Festonada Fisurada Lanosa

Lobulada Ondulada Con restos de anel

Con restos de anel

Outra
MARXE

FORMA DA MARXE

Aplanada Convoluta

Decurvada Incurvada

Recurvada Outra

Acanalada Cabeluda Cuarteada

Fibrilosa-raiada Fibrilosa-sedosa Fibrilosa ou escamuda

Imbricada Lisa Tomentosa

Rimosa Verrugosa

Outra

Zonada

VISCOSIDADE (EN SECO)

CUTÍCULA

Aveludada Híspida

Seca Semimucosa

Viscosa

*En tempo húmido
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3 Como son os cogomelos?

HIMENIO

Cor Cor da espora

TamañoForma

SEPÁRASE FACILMENTE DO SOMBREIRO? SI NON

Lamelas Tubos Aguillóns

Pregos Gleba

Anastomosadas Apertadas ou densas Bifurcadas

Separadas

FORMA

Adnada ou apegada Ancha Arqueada

Con lameliñas Decorrente Denticulada

Escotada Escotada por un colar Estreita

Libre Recta

Semilibre

DISPOSICIÓN
XERAL E MARXES

Ventruda

DISPOSICIÓN
LAMELAS Outras

Secante

Sinuosa Uncinada

Unida con colar

Outra

Outras

Aserrada Crenulada Denticulada

Enteira Con fimbrias OutrasARESTA
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3Como son os cogomelos?

Realizada esta PDA con cada un dos cogomelos recollidos e mellora-
rás substancialmente a túa competencia á hora de discriminar os seus 
caracteres macroscópicos o cal, xunto coa utilización dunha boa guía 
de campo, serache de gran axuda para poder identificar as especies 
que atopes nas túas saídas de campo.

PÉ

Tamaño Diámetro: Alto:

Cor

Si Non

Atenuada Bulbosa Claviforme

Cilíndrica Curvada Delgada

ExcéntricaFORMA

Lateral Radicante Sinuosa

Obesa Outra

Aveludada Cebrada Escamuda

Escrobiculada Estriada

Outra

ORNAMENTACIÓN

Con cortina Con forma de roda dentada

Descendente Dobre

Escamudo Fariñento Granuloso

Outra

Adherida e membranosa Circuncisa Con forma de saco ou envolvente

Concéntrica ou anelada Constricta

Outra

Escamuda

TEN ANEL?

 Si

 Non

Si Non

Sepárase facilmente do sombreiro?

Inserción no sombreiro Heteroxénea ContinuadaHomoxénea

Fusiforme Inchada

Fibrosa

Granulosa Lisa Reticulada

Ascendente ou infundibuliforme

Con forma de saia

TEN VOLVA?

 Si

 Non

TEN CORTINA?

NOTA:
Obsérvese que na ficha “Sombreiro” no apartado relativo á “Cutícula” se engade o carácter organo-
léptico “Viscosidade”, para o cal se precisará, amais dunha observación macroscópica, sobor de todo 
unha observación táctil.
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3 Como son os cogomelos?

Con esta PDA veremos a importancia de coñecer os caracteres or-
ganolépticos dos cogomelos para a súa correcta identificación, 

comezando polos tres ces: Cor, Consistencia, e Carne. Para estudar 
cada un deles propomos que desenvolvas cadansúa actividade con 
cadanseu cogomelo que recollas; para iso podes realizar unha saída 
de campo ou servirte dos cogomelos utilizados en PDAs anteriores. Imos 
comezar co primeiro ce:

1.  COR
 
 A pesares de que na PDA anterior realizamos unha primeira aná-

lise das cores de sombreiros e pés dos cogomelos, con esta ac-
tividade procuramos afinar o sentido da vista ao respecto. Pri-
meiramente o que che propomos é que, para cada cogomelo 
recollido, realices unha comparación da cor do seu sombreiro e 
pé coas cores da táboa de cores fúnxicas presentada na páxina 
71, para logo poder definila de acordo aos exemplos contidos nas 
páxinas 69 e 70. 

En definitiva, non só se trata de describir se a cor do sombreiro e/ou 
pé dun cogomelo é gris por exemplo, senón de precisar os matices 
de cor, gris olivácea pálida por exemplo.

De seguido centrarémonos en analizar a higroscopicidade do 
sombreiro xa que é unha propiedade que ten relación con dous 
dos tres ces (cor e consistencia). Para iso o óptimo sería ter apa-
ñado dous exemplares de cada especie de cogomelo a analizar 
e que un estivese húmido e o outro seco para poder apreciar os 
cambios que a auga produce na consistencia e cor do cogome-
lo, pero senón podemos usar dous exemplares secos e realizar o 
seguinte experimento para comprobar se se trata dunha especie 
“higroscópica” ou “non higroscópica”.

PROPOSTA D IDÁCT ICO-AMB IENTAL  6 – OS “3C ”  DOS COGOMELOS

GRIS: abrancazada, 
apardazada, azulada, 
denegrida, olivácea, 
prateada, clara, 
escura, parda, cinza, 
leonada, pálida, 
púrpura, sucia, 
lousa, verdosa, rata, 
afumada, beixe...

COR DO SOMBREIRO
gris olivácea pálida

páx. 71 páx. 69 e 70



 2.  CONSISTENCIA
 
 Para poder valorar a consistencia do cogomelo vai ser necesa-

rio rompelo, polo que se aínda non realizaches todas as análises 
macroscópicas e organolépticas e tes pensado facelas recomen-
dámosche que deixes esta proba para o final. Tendo en conta 
isto, revisa a listaxe de consistencia contida na páxina 69, racha 
o cogomelo (primeiro o sombreiro e logo o pé) e cumprimenta a 
seguinte ficha. 

 3.  CARNE (CAMBIOS NA COR)
 
 Para poder valorar os cambios de cor na carne do cogomelo 

tamén será necesario rompelo, polo que se aínda non realizaches 
todas as análises macroscópicas e organolépticas e tes pensado 
facelas recomendámosche que deixes esta proba para o final. 
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3Como son os cogomelos?

1: Anota a cor e 
consistencia do 
cogomelo seco 
seguindo os pasos 
marcados nos puntos 1 
e 2 desta PDA

2: Rega o cogomelo 
cunha billa durante 
polo menos 3 minutos

3: Agarda 15 minutos 
dende  que mollaches 
o cogomelo

4: Fai as mesmas 
anotacións do paso 
1 para o cogomelo 
húmido e compara 
os resultados e 
os cogomelos...                 
É unha especie 
higroscópica?

CONSISTENCIA

Cartilaxinosa

SOMBREIRO PÉ

Coriácea Cartilaxinosa Coriácea

Granulosa Fibrosa Granulosa Fibrosa

Membranosa Suberosa Membranosa Suberosa

Viscosa Xelatinosa Viscosa Xelatinosa

Outras Outras
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Tendo en conta isto, revisa a listaxe de cambios de cor na carne 
contida na páxina 72, racha o cogomelo (primeiro o sombreiro e 
logo o pé) e cumprimenta a seguinte ficha.

3 Como son os cogomelos?

CARNE (Cambios de cor)

Cambia a cor ao contacto co aire?

SOMBREIRO PÉ

Si Non Si Non

Amarelea Azulea Amarelea Azulea

Ennegrece Enverdece Ennegrece Enverdece

Arrubia Arrubia

Cambia a cor ao contacto co aire?

Outras Outras
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3Como son os cogomelos?

Logo de realizar, coa anterior PDA, un achegamento significativo aos 
caracteres organolépticos perceptibles cos sentidos da vista e do 

tacto como a cor, a consistencia, os cambios de cor da carne ou a 
higroscopicidade, coa PDA7 pretendemos desenvolver os sentidos do 
gusto e o olfacto ao servizo da identificación micolóxica. 

Como xa comentamos, ambos caracteres son os máis subxectivos de 
cantos se presentan nesta publicación, xa que en gran medida de-
penden tanto do contexto como da experiencia previa da persoa. Por 
este motivo, para desenvolver esta actividade será necesario tirar dun 
marco de referencia: as táboas de olores e sabores presentadas entre 
as páxinas 74 e 79 e que deseguido sintetizamos en sendos cadros.

PROPOSTA D IDÁCT ICO-AMB IENTAL  7 – CATANDO COGOMELOS

CADRO DE OLORES PRESENTES NOS COGOMELOS

 ABELÁS CICUTA GUAIABA PISTACHOS
 ACETILENO CIRIO HERBA PÓ ou TERRA
 ACEIRO REQUENTADO CIROLAS LAVANDA QUEIXO
 ACEDO CÍTRICOS LEÑA RAVO
 ALBARICOQUE CLORO LIXIVIA RAÍZ
 ALCACHOFA COCO LOUREIRO RANCIO
 ALCANFOR COMINO MADALENA REGALICIA
 ALCATRÁN COMPOST MADEIRA CEDRO RESINA
 ALLO COMPOTA DE FROITA MANTEIGA RANCIA ROSAS SECAS
 AMÉNDOAS COIRO DE RUSIA MARISCO SABUGO
 AMÉNDOAS AMARGAS COL PODRE MARMELO SANDÍA
 AMONÍACO CORYDALIS MAZÁS SEBO
 ANÍS DOCE MEL SERRÍN
 AROMÁTICO ESPECIAS MOFO SILICONA
 AZUCRE QUEIMADO ESPERMA NITROSO SUOR
 BALSÁMICO FARIÑA NOZ DE COCO TERRA
 BOCARTE FARIÑA FRESCA NOZ MOSCADA TERRA HÚMIDA
 CABRA FARIÑA RANCIA PAN TINTA
 CACAO FÉNICO ÁCIDO PAN TOSTADO TOMATE FRITO
 CALÉNDULA FENOL PATACA TRUFA
 CARAMELO FÉTIDO PATACA (PEL) VIOLETAS
 CARUNCHO FROITA PEIXE XABÓN
 CARROÑA FROITOS SECOS PEMENTA XACINTO
 CAUCHO FUNGO PEPINO XAZMÍN
 CHICORIA GALIÑEIRO PERAS MADURAS XERANIO
 CHINCHE GAS PEREXIL XOFRE
 CHOCOLATE GOMA PETRÓLEO 
 
    
   

NOTA:
Ao igual que nas PDA6 e 7 vai 
ser necesario realizar unha saí-
da de campo ou servirte dos 
cogomelos utilizados en PDAs 
anteriores e tamén será preci-
so romper os cogomelos, polo 
que esta actividade recomén-
dase realizar logo do estudo 
dos caracteres macroscópicos. 



O procedemento a seguir, para cada cogomelo recollido, será tan 
trivial como:

1. Repasa a táboa de olores que xuntamos arriba.

2. Achega o sombreiro do cogomelo ao teu nariz e trata de rela-
cionar a percepción olfactiva con algún dos olores da anterior 
táboa (lembra afastarte doutras fontes de olor e percibir o olor do 
cogomelo en bo estado e recentemente recolleito; se está moi 
húmido agarda a que seque para realizar o experimento). Tamén 
podes gardalos nun pequeno colector pechado durante un tem-
po para logo percibir o olor máis concentrado ao abrir o colector.

3. Realiza a acción anterior tantas veces como precises e trata de per-
cibir outros matices de olor, mesmo matices non presentes na táboa.

4. Pasa os datos recollidos á ficha de olores que poderás atopar 
máis abaixo.

5. Repasa a táboa de sabores que xuntamos arriba.

6. Comproba que o cogomelo está en bo estado e arrinca un ana-
co duns 3 cm. do sombreiro. Introdúceo na boca, cátao durante 
uns 5 segundos SEN INXERIR NINGÚN ANACO e cúspeo. 

7. Trata de relacionar a percepción gustativa con algún dos sabores 
da anterior táboa. Realiza a acción anterior tantas veces como 
precises e trata de percibir outros matices de sabor, mesmo mati-
ces non presentes na táboa.
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3 Como son os cogomelos?

CADRO DE SABORES PRESENTES NOS COGOMELOS

 ABELÁS AMÉNDOAS AMARGAS DOCE pero DESAGRADABLE PATACA CRÚA
 ACEITE DE CEDRO ANISADO FARIÑA PEIXE PODRE
 ACEDO CHAMPIÑÓNS FARIÑA FRESCA PEXEGOS
 ACRE CIROLAS LOUREIRO PICANTE
 ADSTRINXENTE COGOMBRO MADEIRA RANCIO
 AFROITADO DESAGRADABLE MENTA RAVO
 AGRADABLE, AROMÁTICO DOCE MIOLO REPUGNANTE
 AMARGO DOCE DESAGRADABLE MOFO SALGADO
 AMARGO logo ACRE DOCE logo ACRE NOCES 
 AMARGO logo PICANTE DOCE logo AMARGA NULO
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3Como son os cogomelos?

OLOR

Olor/es da táboa:
Outros matices de olor percibidos:

SABOR

Sabor/es da táboa:
Outros matices de sabor percibidos:

8. Pasa os datos recollidos á ficha de sabores que poderás atopar 
abaixo.
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3 Como son os cogomelos?

Na PDA5 realizamos unha primeira aproximación visual ás cutículas 
dos sombreiros dos cogomelos mais con esta actividade quere-

mos afondar nas texturas das mesmas afinando para iso o sentido do 
tacto. Ao igual que en PDAs previas será necesario realizar unha saída 
de campo para coller cogomelos cos que experimentar ou usar os 
recollidos para actividades anteriores, procurando que as especies es-
tudadas se atopen secas. 

Para levar a cabo esta PDA retomaremos a ficha “Sombreiro” presen-
tada na PDA5, particularmente no seu apartado “Viscosidade”, e te-
remos en conta o procedemento desenvolto para medir a higrosco-
picidade na PDA6, xa que para valorar a viscosidade dunha cutícula 
será de gran axuda observar os seus cambios táctiles cando pasa de 
ambiente seco a húmido. 

O procedemento a seguir para cada cogomelo será:

1. Toca a cutícula do sombreiro e trata de encaixala nalgún dos 
graos de viscosidade definidos na páxina 80.  

2. Segue os pasos 2 e 3 da proba de higroscopicidade presentados 
na PDA6. 

3. Toca de novo a cutícula do sombreiro e volta a encaixala nalgún 
dos graos de viscosidade.

4. Tendo en conta as seguintes recomendacións, pasa ambos datos 
ao apartado “Viscosidade” da ficha “Sombreiro” contido na PDA5.

PROPOSTA D IDÁCT ICO-AMB IENTAL  8 – RETOCANDO CUT ÍCUL AS

NOTA:
Á hora de identificar un cogomelo é importante facer observacións concretas sobor as súas carac-
terísticas e sobor os cambios das mesmas; neste caso sempre será máis axeitado descricións do 
estilo “cutícula híspida en seco tirando a semimucosa en tempo húmido” que simplemente “cutí-
cula semimucosa”.



APREND IZAXES  QUE PROCURAMOS CON ESTA  UDA
CONCEPTUAIS

Coñecer algúns dos cogomelos máis habituais nos eco-
sistemas galegos.
Distinguir os caracteres dos principais xéneros de cogo-
melos de Galicia. 
Descubrir novos recursos para o estudo e identificación 
de cogomelos.

PROCEDEMENTAIS
Aprender a describir axeitadamente un cogomelo.
Investigar sobor dos principais xéneros de cogomelos 
dos ecosistemas galegos.
Empregar claves dicotómicas para a identificación de 
cogomelos.

ACTITUDINAIS
Valorar a riqueza micolóxica galega.
Colaborar na edición de materiais divulgativos sobor dos 
cogomelos.
Compartir coñecementos e habilidades arredor da 
identificación de cogomelos.

Cales son os cogomelos máis comúns?4
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TEMA INTERPRETADO

Para comezar con este novo tema, suxerímosche un par de preguntas 
ás que podes responder pondo un número nos seguintes mapas;

Resulta moi complicado responder a estas preguntas dado que ape-
nas existen publicacións ao respecto, mais a título representativo acu-
diremos a diferentes fontes de información para poder dar unha res-
posta aproximada ás mesmas.

Como podemos observar o estudo dos cogomelos é un arduo traballo 
que require dun método con certo rigor científico como o que trata-
mos de presentar nesta publicación. De feito, de acordo a Blackwell 
(2011) precisaríanse entre 2.840 e 4.170 anos para poder describir to-
das as especies de fungos que habitan o noso planeta. 

Tendo en conta estes datos, nas seguintes páxinas referenciaremos só 
algúns dos cogomelos máis representativos dos nosos ecosistemas, a 
modo de exemplo, e sobor de todo para utilizar didacticamente as 
fichas que para eles deseñamos. Estas fichas non pretenden ser unha 
guía micolóxica posto que xa existen grandes traballos a este respecto 
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4 Cales son os cogomelos máis comúns?

Sabes cantos cogomelos catalogados temos en Galicia?*1 E no mundo? *2

Actualmente os Catálogos de ascomicetos e basidiomicetos da Federación Galega de Micoloxía, dis-
poñibles na súa web, contan con máis de 2.000 especies. Segundo a décima edición do Dictionary of 
the Fungi (2010) no mundo hai referenciadas un total de 97.861 especies diferentes de fungos, incluín-
do ascomicetos, basidiomicetos, glomeromicetos, quitridiomicetos, zigomicetos e microsporidios; mais 
de acorde ás estimacións máis recentes, no mundo podería haber entre 3,5 e 5,1 millóns de especies 
(Blackwell, 2011).



(algúns deles referenciados ao final desta UDA), senón que co xeito no 
que se presentan, partindo dos coñecementos e capacidades aca-
dados a estas alturas do libro, procuramos que a persoa lectora apren-
da a realizar unha correcta descrición dos cogomelos que o capacite 
para a súa identificación.

Abaixo relaciónanse ordenados alfabeticamente 36 dos cogomelos 
máis comúns nos ecosistemas galegos.

A continuación presentamos as súas fichas micolóxicas, describindo 
cada un dos elementos macroscópicos, organolépticos, microscópi-
cos e referentes ao hábitat estudados até o momento, de acordo ao 
seguinte modelo.
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4Cales son os cogomelos máis comúns?

Mais antes de comezar con 
este labor suxerímosche 
que desenvolvas a PDA9 
para achegarte aos princi-
pais xéneros e familias de 
cogomelos.

Aleuria aurantia
Amanita caesarea 
Amanita muscaria 
Amanita phalloides
Boletus aereus
Boletus edulis
Boletus erythropus
Boletus pinophilus
Calocybe gambosa
Cantharellus cibarius
Chlorophyllum rhacodes
Clathrus archeri

Craterellus cornucopioides
Craterellus tubaeformis
Hydnum repandun
Laccaria amethystina
Laccaria laccata 
Lactarius deliciosus
Lactarius hepaticus 
Lactifluus vellereus 
Lactifluus volemus 
Langermania gigantea
Lepiota bruneoincarnata
Lepista nuda

Macrolepiota procera
Marasmius oreades 
Morchella esculenta
Mycena seynii
Phallus impudicus
Russula cyanoxhanta
Russula sardonia
Russula vesca
Russula virescens
Sparassis crispa
Tricholoma equestre
Tricholoma portentosum

Nome científico do cogomelo

© Nome común do cogomelo

SOMBREIRO. Diámetro e forma do píleo ou corpo frutífero para aqueles co-
gomelos que non teñen píleo como tal. Marxe (forma, integridade e perfil).
CUTÍCULA. Forma e tacto. 
COR. Cor do píleo ou corpo frutífero para aqueles que non teñen píleo como tal.
HIMENIO. Tipo de himenóforo (lamelas, aguillóns, pregos, tubos, gleba...), características e cor do mesmo.
PÉ. Diámetro e alto. Características e cor do pé. CARNE. Textura, consistencia, cor e cambios da mesma.
OLOR. Tipo e matices. SABOR. Tipo e matices. ESPORADA. Cor. MICRO. Características principais das esporas.
HÁBITAT. Tipo de hábitat no que se presenta. Estación ou estacións nas que se presenta.

Foto do cogomelo

Micorrízico

Antes de comezar a ver as fichas animámoste a que consultes a PDA10 co gallo de facerche 
máis ameno o descubrimento destas tres ducias de cogomelos.

Parásito Saprófito



Aleuria aurantia

© Seta casca de laranxa, cazoleta alaranxada, peziza 

alaranxada

SOMBREIRO. ø 2-12 cm. Non ten sombreiro como tal 

senón un corpo frutífero en forma de copa.  Marxe on-

dulada.

CUTÍCULA. Lisa, fariñuda e flocosa. 

COR. Alaranxada ou vermella alaranxada viva.

HIMENIO. Liso.

PÉ. Non existe ou é rudimentario.

CARNE. Fina e quebradiza, de consistencia cérea.

OLOR. Inapreciable. 

SABOR. Inapreciable.

ESPORADA. Branca. 

MICRO. Ascos cilíndricos, octospóricos. Esporas hialinas reticuladas ou lisas; non amiloides.

HÁBITAT. Solos areosos, noiros, camiños, lugares herbáceos... Dende primavera a outono.
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Amanita caesarea

© Cesárea, amanita dos césares, cogomelo dos césa-
res, cogomelo alaranxado, ovo rei, raíña

SOMBREIRO. ø 4-20 cm. Ovoide ao principio, logo de 
hemisférico a convexo, aplanado ao final. Marxe en-
curvada, mais plana e estriada na madurez.
CUTÍCULA. Separable e lisa, a miúdo presenta restos 
membranosos de veo de cor branca.
COR. Amarela alaranxada ou avermellada alaranxada.
HIMENIO. Lamelas libres, anchas, apertadas e con lamélulas. Amarelo dourado. 
PÉ. ø 1,5-3 x 6-15 cm. Cilíndrico, esvelto e robusto. Da mesma cor do himenóforo.  Base bulbosa. 
ANEL. Sito na parte alta do pé. Persistente, membranoso, estriado na parte superior. Da mesma cor do estípite. 
VOLVA. En forma de saco, membranosa e persistente. Branca.
CARNE. Compacta e branca. Amarela baixo a pileipelis.
OLOR. Fúnxico suave, a pela de pataca. 
SABOR. Agradable similar ao olor, a noces.
ESPORADA. Branca. 
MICRO. Esporas hialinas, ovoide-elipsoidais e lisas; non amiloides.
HÁBITAT. Solos secos e areosos de árbores caducifolias. Finais de verán a outono.
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Amanita muscaria

© Rebentabois, brincabois, matamoscas

SOMBREIRO. ø 5-20 cm. Hemisférico ao principio, logo 
plano e estendido ao final.  Marxe enteira e encurva-
da, decurvada e algo estriada na madurez.
CUTÍCULA. Separable facilmente, brillante, cuberta de 
verrugas cónicas brancas fugaces, procedentes do 
veo universal.
COR. Vermella forte, vermella alaranxada, amarela 
avermellada; ás veces amarela ouro. 
HIMENIO. Lamelas libres, moi densas, anchas, ventrudas, apertadas, con abundantes lamélulas. Branco puro. 
Aresta subflocosa a flocosa da mesma cor.
PÉ. ø 1-3 x 6-23 cm. Cilíndrico, robusto, longo, furfuráceo, facilmente separable do píleo. Branco puro ou ama-
relo pálido. ANEL. Apical, amplo, fráxil, membranoso, co bordo flocoso-furfuráceo ás veces tinguido de ama-
relo. VOLVA. Forma un bulbo basal rodeado de verrugas concéntricas. Mesma cor.
CARNE. Abundante, espesa. Branca ou algo amarelada; alaranxada baixo a pileipelis. Inmutable.
OLOR. Pouco apreciable. SABOR. Doce, suave.
ESPORADA. Branca pura.  MICRO. Esporas hialinas, elipsoidais e lisas; non amiloides.
HÁBITAT. Solos ácidos de bosque de frondosas e coníferas, moi habitual en bidueiros. Verán a outono.

Amanita phalloides

© Cacoforra, amanita da morte, amanita cicuta, pan 
da morte, pan do demo

SOMBREIRO. ø 5-15 cm. Hemisférico ao principio, logo 
cónico convexo, plano convexo ao final.  Marxe en-
curvada, mais plana e moi estriada na madurez.
CUTÍCULA. Separable, lisa e brillante, con fibrilas radiais 
escuras. Algo viscosa coa humidade.
COR. Verde, verde amarelada ou branca con reflexos 
verdosos.
HIMENIO. Lamelas libres, apertadas e ventrudas. Branco ou branco con reflexos verdosos. 
PÉ. ø 1-2 x 6-20 cm. Cilíndrico e delgado (máis na parte superior). Liso e oco coa madurez. Branco ou verde 
amarelado, fibriloso en zigzag.  
ANEL. Sito na parte alta do pé. Amplo, fráxil e estriado na parte superior. Branco.
VOLVA. En forma de saco, membranosa e ancha. Branca.
CARNE. Branca inmutable, amarelada baixo a pileipelis.
OLOR. Sutil a mel, rosas secas... na madurez desagradable. SABOR. Doce.
ESPORADA. Branca.  MICRO. Esporas hialinas, ovoide-elipsoidais e lisas; amiloides.
HÁBITAT. Solos ricos de árbores caducifolias e bosques mixtos. Verán a outono.
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Boletus aereus

© Andoa moura, Boleto, madeirudo

SOMBREIRO. ø 10-20 cm. Hemisférico ao principio, logo 

convexo, convexo estendido ao final.  Marxe encurva-

da, fina, lisa e algo excedente, decurvada plana na 

madurez.

CUTÍCULA. Seca, mate  e aveludada. Pode fragmen-

tarse con tempo seco.

COR. Distintos tons de parda escura até parda negra. 

HIMENIO. Tubos libres a sublibres, longos e finos. Branco; verdoso e amarelento coa idade.

PÉ. ø 2-5 x 6-12 cm. Moi groso, ventrudo, claviforme, cheo e firme. Mesma cor que o píleo pero en tons claros 

cun retículo fino abrancazado na súa parte apical. 

CARNE. Firme e moi abundante. Branca inmutable. 

OLOR. Suave e agradable. 

SABOR. Doce.

ESPORADA. Marrón olivácea. 

MICRO. Esporas fusiforme-elipsoidais, lisas e amarelentas; non amiloides.

HÁBITAT. Bosques caducifolios de carballos, castiñeiros, faias e sobreiras. De primavera a outono.

Boletus edulis

© Boleto bo, andoa, madeirudo, viriato 

SOMBREIRO. ø 5-25 cm. Hemisférico ao principio, logo 
convexo ou plano convexo. Marxe encurvada, exce-
dente e incurvada; decurvada-plana na madurez; 
máis clara que o resto do píleo.
CUTÍCULA. Non separable e sempre húmida. Viscosa e 
brillante en tempo húmido.
COR. Abrancazada crema ao principio, logo parda 
avermellada, parda castaña e parda negra.
HIMENIO. Tubos escotados e apertados. Branco de seguido amarelo; verde oliva na madurez.
PÉ. ø 3-7 x 5-20 cm. Moi groso, ventrudo, claviforme, cheo e firme; na madurez cilíndrico e máis esvelto. Abran-
cazado ou marrón claro, reticulado apicalmente con mallas finas abrancazadas moi pouco marcadas.
CARNE. Moi abundante, espesa, branda e tenra. Branca inmutable e parda avermellada baixo a pileipelis. 
OLOR. Pouco apreciable, fúnxico. 
SABOR. Doce e agradable.
ESPORADA. Ocre olivácea a parda olivácea. 
MICRO. Esporas oblongo-fusiformes, lisas e amarelentas; non amiloides.
HÁBITAT. Solos silíceos ben drenados de caducifolias e coníferas. De finais de verán a outono.
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Boletus erythropus

© Andoa de pé vermello

SOMBREIRO. ø 5-20 cm. Hemisférico ao principio, logo 
convexo, ás veces estendido.  Marxe encurvada a pla-
na-decurvada, aguda e algo excedente.
CUTÍCULA. Non separable, seca, aveludada e mate. 
Semimucosa en tempo húmido.
COR. Parda leonada, parda avermellada ou parda negra.  
HIMENIO. Tubos libres facilmente separables amarelo 
verdosos que azulean ao corte; con poros redondos, primeiro laranxas, despois vermello sangue que azulean 
ao rozamento.
PÉ. ø 2-5 x 5-15 cm. Moi groso, ventrudo, claviforme, cheo e duro. Amarelo recuberto de granulacións vermello 
púrpura ou vermello vivo, sen retículo. Azulea intensamente ao rozamento.
CARNE. Grosa, firme e compacta. Amarela viva; azulea rápido ao corte, pasando a violeta verdosa.
OLOR. Suave, agradable, algo ácido. 
SABOR. Moi doce, estoxadizo.
ESPORADA. Parda olivácea, amarela ocrácea. 
MICRO. Esporas oblongo-fusiformes ou elipsoide-fusiformes, lisas e amarelentas; non amiloides.
HÁBITAT. Solos ácidos caducifolias e coníferas. De primavera a outono.

Boletus pinophilus

© Andoa dos piñeiros 

SOMBREIRO. ø 8-30 cm. Hemisférico ao principio, logo 
convexo e convexo estendido ao final. Marxe encur-
vada; decurvada-plana e excedente na madurez.
CUTÍCULA. Apenas separable, mate e lisa; cuberta 
dunha pruína branca que desaparece coa idade. Se-
mimucosa coa humidade.
COR. Vermella viño, vermella granate ou parda aver-
mellada. 
HIMENIO. Tubos libres, longos e facilmente separables. Branco; amarelo oliváceo na madurez.
PÉ. ø 3-12 x 7-15 cm. De novo ventrudo a claviforme-subcilíndrico, groso e macizo; na madurez alóngase e 
adelgaza. Pardo claro a pardo avermellado cun fino retículo abrancazado ou crema amarelento na parte 
apical e máis escuro na parte basal.
CARNE. Consistente de novo e esponxosa coa idade. Branca inmutable e parda rosada baixo a pileipelis. 
OLOR. Fúnxico intenso agradable. SABOR. Doce suave e agradable.
ESPORADA. Ocre olivácea a olivácea escura. 
MICRO. Esporas fusiformes, lisas e amarelentas.
HÁBITAT. Solos ácidos de bosques de coníferas, tamén en frondosas. Primavera e outono.
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Calocybe gambosa

© Cogomelo de San Xurxo

SOMBREIRO. ø 3-18 cm. Hemisférico ao principio, logo 

convexo, plano convexo ao final.  Marxe encurvada, 

delgada, flexuosa, espesa, sinuosa e algo excedente.

CUTÍCULA. Separable, lisa, seca, mate, suave e pruinosa. 

COR. Branca, branca cremosa, branca ocre, crema 

ocre, parda ocre; incluso rosa ou lila en variantes.

HIMENIO. Lamelas escotadas, moi apertadas, moi estreitas, sinuosas e delgadas. Branco e branco crema na 

madurez.

PÉ. ø 1-3 x 3-10 cm. Cilíndrico, claviforme, robusto, cheo, curvado, fibroso, e coa base apuntada. Branco ou 

da mesma cor que o píleo. 

CARNE. Firme, compacta, non higroscópica e facilmente esmiuzable. Branca.

OLOR. Agradable, fariña fresca. 

SABOR. Agradable, fariña fresca.

ESPORADA. Branca. 

MICRO. Esporas hialinas, elipsoidais, lisas e cianófilas; non amiloides.

HÁBITAT. Solos calcarios de prados, pasteiros, claros de bosques e breixos. Finais de inverno a primavera.

Cantharellus cibarius 

© Cantarela, cantarelo, cacafina, pan de cabra 

SOMBREIRO. ø 2-13 cm. Hemisférico ou convexo ao 
principio, logo plano convexo, deprimido ao final; ás 
veces infundibuliforme.  Marxe delgada a plana-de-
curvada, ondulada e encurvada de novo.
CUTÍCULA. Separable, lisa, glabra e seca. Non escamuda.
COR. Ampla gama de tons amarelos, dende xema de 
ovo a amarela alaranxada ou pálida, ás veces incluso 
branca.  
HIMENIO. Pregos lonxitudinais decorrentes, bifurcados, anastomosados, marcados, grosos e sinuosos. Cor igual 
que a pileipelis.
PÉ. ø 1-2,5 x 2-8 cm. Cilíndrico, cheo, glabro e liso que adelgaza cara a base. Inserción homoxénea no píleo. 
Cor igual que ao píleo e ao himenóforo.
CARNE. Dura, grosa, fibrosa e compacta. Amarelada ou abrancazada; avermellada nas feridas. 
OLOR. Froita, albaricoque. SABOR. Doce.
ESPORADA. Crema pálida. 
MICRO. Esporas hialinas, elipsoidais, lisas e apiculadas; non amiloides.
HÁBITAT. Entre a carriza e follaxe de frondosas, coníferas e incluso eucaliptais. Todo o ano.
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Chlorophyllum rhacodes

© Zarrota, choupín, cogordo, patamela, monxo, cachote

SOMBREIRO. ø 8-16 cm. Primeiro cónico obtuso, logo 
hemisférico, ao final plano con disco central. Marxe 
flocosa fibrilosa. 
CUTÍCULA. Grosa, seca; rompe formando escamas ou 
placas anchas non separables, regulares, superpostas 
até o bordo do píleo. 
COR. Parda a gris parda co disco central pardo aver-
mellado.
HIMENIO. Lamelas apertadas, libres, ventrudas, separables, con lamélulas; forman un colar arredor do pé. 
Branco níveo con máculas vermellas na vellez. Aresta flocosa, vermella parda coa desecación 
PÉ. ø 1-2,5 x 10-20 cm. Cilíndrico, liso, oco, algodonoso; atenuado no alto e engrosado na base nun bulbo 
de 3-4 cm. Branco gris a pardo avermellado. ANEL. Pouco móbil, dobre (parte superior laciniado dentada e 
inferior dentado crenada), parte inferior adpresa ao estípite. Branco no exterior, avermellado no interior e con 
revestimento escamudo. 
CARNE. Espesa. Branca virando a vermella: azafranada ao corte, finalmente apardazada.  
OLOR. Agradable, fúnxico. SABOR. Agradable, doce.
ESPORADA. Branca. MICRO. Esporas ovoides-elipsoidais, lisas, paredes grosas, ortocromáticas; poro xerminativo apical.
 HÁBITAT. Parques, xardíns, prados, marxes e claros de bosques. Verán e outono.

Clathrus archeri

© Polbo do monte, man do diaño 

SOMBREIRO. ø 3-6 cm. Non ten sombreiro  como tal 

senón un corpo frutífero a partir dun ovo piriforme e 

hipoxeo. Ao madurar ábrese e aflora o carpóforo, for-

mado por un pé e 5 brazos (poden ser até 7) de forma 

triangular e rematados en punta cun longo de entre 8 

e 10 cm.

COR. Branca, rosada no pé e vermella escarlata nos brazos. 

GLEBA. Mulacinoxa. Verde oliva ou verde negra.

PÉ. Non presenta pé como tal. Mais na súa base presenta un exoperidio de abrancazado a pardo rosáceo a 

modo de volva.

CARNE. Cavernosa.  

OLOR. Fétido, cadavérico, excrementos. 

ESPORADA. Verde. 

MICRO. Esporas hialinas, elipsoidais, lisas e cunha gran gútula central; non amiloides.

HÁBITAT. Zonas con moita materia orgánica de bosques caducifolios, de coníferas e mixtos. Outono.
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Craterellus cornucopioides 

© Trompeta dos mortos, cantarela moura 

SOMBREIRO. ø 3-12 cm. Forma de tubo ao principio, 
logo de funil ou moi deprimido (trompeta), cunha cavi-
dade central que se comunica coa base do pé.  Mar-
xe incurvada a decurvada sinuosa-ondulada.  
CUTÍCULA. Adnada fibrilosa con pequenas escamas 
escuras. Higroscópica. 
COR. Negra mate a gris parda en seco; parda negra 
en húmido. 
HIMENIO. Pregos ou engurras lonxitudinais pouco marcadas, decorrentes. Gris cinsa a gris azulado segundo a 
humidade. 
PÉ. ø 0,5-2 x 3-10 cm. Cilíndrico, oco, reducido a un só córtex, adelgaza cara a base. Gris azulado, gris dene-
grido ou pardo negro. 
CARNE. Membranosa, moi delgada, firme e elástica. Parda agrisada. 
OLOR. Pouco apreciable, suave, froitas, cirolas. 
SABOR. Doce e agradable.
ESPORADA. Branca. 
MICRO. Esporas hialinas, elipsoidais, apiculadas e de contido granuloso; non amiloides.
HÁBITAT. Bosques de frondosas e mixtos, sobor todo en carballeiras e faiais. Outono.

Craterellus tubaeformis  

© Trompeta, trompeta con pregos  

SOMBREIRO. ø 2-6 cm. Primeiro convexo ou plano con-
vexo, logo infundibuliforme; delgado, flexible, quebra-
dizo e co centro perforado cun burato que comunica 
co oco do pé. Marxe fina, encurvada e ondulada. 
CUTÍCULA. Lisa, glabra e adnada; areolada a escamu-
da na madurez.
COR. Varios matices pardas; parda amarelada, parda 
negra, parda oliva grisácea... 
HIMENIO. Pregos laminares espazados, decorrentes, moi marcados, anchos, anastomosados, dicotómicos 
cara a marxe e interconectados transversalmente por pequenas nervaduras. Crema amarelento a gris purpú-
reo na madurez.
PÉ. ø 0,3-1 x 4-9 cm. Tubular, ás veces comprimido, liso, brillante, longo e delgado. Amarelo vivo, amarelo ala-
ranxado, amarelo pardo, amarelo agrisado, incluso gris oliva.
CARNE. Delgada, escasa, flexible, incluso tenaz. Abrancazada; amarelada no pé. 
OLOR. Fúnxico pouco apreciable. SABOR. Doce pouco apreciable, estoxadizo.
ESPORADA. Branca. MICRO. Esporas hialinas, elipsoidais, anchas e lisas; non amiloides.
HÁBITAT. Solos ricos en humus de bosques de coníferas e frondosas. Outono e principios de inverno.
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Hydnum repandum

© Lingua de vaca, lingua de ovella 

SOMBREIRO. ø 5-14 cm. Convexo ao principio, logo 
convexo, finalmente estendido, irregular, sinuoso, car-
noso, compacto, duro e quebradizo. Marxe irregular 
ondulada, lobulada e encurvada.
CUTÍCULA. Non separable, seca, mate e aveludada.
COR. De branca a crema, crema alaranxada ou ama-
rela pálida. 
HIMENIO. Aguillóns cónicos, adnados, decorrentes, finos, moi apertados e quebradizos que se desprenden 
facilmente do píleo. Branco ao principio, crema coa madurez. 
PÉ. ø 1-3 x 4-8 cm. Curto, compacto e algo sinuoso; a miúdo coa base engrosada e excéntrico. Inserción ho-
moxénea no píleo. Abrancazado ou da mesma cor igual que o píleo.
CARNE. Moi compacta e quebradiza. Abrancazada; ocre escura nos cortes e rozamentos. 
OLOR. Pouco apreciable. 
SABOR. Pouco apreciable, agradable; amargo na madurez e nos aguillóns.
ESPORADA. Branca. 
MICRO. Esporas hialinas, globosas, ovoides ou redondas e lisas; con contido granuloso no interior.
HÁBITAT. Bosques de frondosas e coníferas. Outono e principios de inverno.

Laccaria amethystina

© Lacaria ametista, ametista impostora  

SOMBREIRO. ø 2-6 cm. Primeiro hemisférico ou convexo, 
finalmente plano convexo cunha depresión central.  
Marxe encurvada, logo plano decurvada, delgada e 
lixeiramente flexuosa. 
CUTÍCULA. Lisa; fibrilosa e escamuda na madurez. Per-
de a cor en tempo seco.
COR. Violeta intenso ou ametista púrpura. Tons agrisa-
dos apagados na madurez.
HIMENIO. Lamelas adnadas e decorrentes, ventrudas, grosas, moi espazadas, espesas, con lamélulas e rara-
mente bifurcadas. Mesma cor que o píleo.
PÉ. ø 0,3-0,9 x 3-10 cm. Cilíndrico, delgado, longo, fibroso, sinuoso, fistuloso e coa base claviforme. Mesma cor 
do píleo e do himenóforo.
CARNE. Delgada e elástica. Violácea.
OLOR. Pouco intenso, froita. SABOR. Suave, doce, agradable.
ESPORADA. Abrancazada.
MICRO. Esporas hialinas, esféricas, apiculadas, verrugosas, ornamentadas con espiñas; non amiloides.
HÁBITAT. Bosques de coníferas e caducifolias. Outono.
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Laccaria laccata 

© Cogomelo lacado, lacaria 

SOMBREIRO. ø 0,5-6 cm. Hemisférico ao principio, logo 
convexo, plano convexo co centro deprimido ao final. 
Marxe de encurvada a plano decurvada.
CUTÍCULA. Estriada, quebradiza para formar pequenas 
escamas; ás veces aveludada. Higroscópica.
COR. Parda avermellada, parda rosada ou parda ala-
ranxada. 
HIMENIO. Lamelas adnadas a sinuosas, espazadas, anchas, grosas, con lamélulas. Aresta enteira. Rosado de 
novo; abrancazado coa madurez.
PÉ. ø 0,2-0,7 x 2-8 cm. Cilíndrico, delgado, longo, fibroso, algo sinuoso, liso ou acanalado, pruinoso no ápice e 
engrosado na base. Mesma cor do píleo ou con tons máis escuros; parte basal abrancazada.
CARNE. Escasa, delgada e tenra. Mesma cor da pileipelis, máis clara na base do estípite.
OLOR. Pouco apreciable. SABOR. Doce, agradable.
ESPORADA. Branca. 
MICRO. Esporas hialinas, elipsoidais a ovoides, verrugosas, apiculadas, ornamentadas con pequenas espiñas; 
non amiloides.
HÁBITAT. Bosques húmidos de frondosas e coníferas. Verán e outono.

Lactarius deliciosus  

© Níscaro, lactouro, fungo da muña, fungo dos piñeiros

SOMBREIRO. ø 4-15 cm. Primeiro convexo, logo plano 
convexo, por último deprimido ou infundibuliforme.  
Marxe encurvada a plano decurvada, enteira, sinuo-
sa, delgada, lisa ou lobulada; máis clara que o píleo.
CUTÍCULA. Non separables, lisa, glabra, brillante; lubrifi-
cada en tempo húmido.
COR. Alaranxada pálida ou viva, vermella alaranxada; 
zonada con máculas máis escuras, con círculos concéntricos; averdada nos rozamentos e feridas.
HIMENIO. Lamelas adnadas a decorrentes, apertadas, desiguais e arqueadas, con lamélulas. Mesma cor que 
o píleo; fortemente averdada nas feridas. Aresta enteira da mesma cor. 
PÉ. ø 1-3 x 3-8 cm. Cilíndrico, robusto, cheo, oco na madurez, atenuado cara a base e escrobiculado. Recu-
berto dunha pruína abrancazada sobor fondo alaranxado.
CARNE. Compacta, espesa, firme e granulosa. Abrancazada e alaranxada nos bordos. Látex alaranxado 
inmutable. 
OLOR. Débil acidulado, débil a resina. SABOR. Amargo, algo picante. Doce no látex.
ESPORADA. Abrancazada. MICRO. Esporas hialinas, ovoide-elipsoidais, verrugosas con cristas reticuladas; amiloides.
HÁBITAT. Todo tipo de solos; micorriza de coníferas, sobor todo piñeiros. Outono.
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Lactarius hepaticus

© Níscaro hepático, lactouro cor fígado  

SOMBREIRO. ø 3-7 cm. Convexo ao principio, logo pla-
no convexo, por último deprimido a mamilonado e in-
funfibuliforme. Marxe fina, lisa, encurvada e ás veces 
algo acanalada. 
CUTÍCULA. Lisa, glabra, non estriada, non higroscópica.
COR. Avermellada escura a parda avermellada. Coa 
idade adquire tons máis apagados. 
HIMENIO. Lamelas adnadas a decorrentes, apertadas e interveadas. Ocre, vermello canela coa idade. Aresta 
enteira da mesma cor. 
PÉ. ø 0,3-1 x 3-8 cm. Cilíndrico, recto a curvado, cheo, oco na madurez, ás veces claviforme na base e con 
restos do micelio adheridos. Mesma cor do píleo; máis clara no ápice e máis escura na base.
CARNE. Delgada e fráxil. Cor crema. Amarelece ao contacto co aire. Látex abrancazado que amarelece ao 
cabo duns minutos. 
OLOR. Caucho, suave. 
SABOR. Acre.
ESPORADA. Crema. 
MICRO. Esporas hialinas, anchamente elipsoidais a ovoides, verrugosas-cristadas; amiloides.
HÁBITAT. Bosques de coníferas, sobor todo piñeiros. Verán e outono.

Lactifluus vellereus

© Pementeiro, pementeiro aveludado, leiteiro aveludado  

SOMBREIRO. ø 8-30 cm. Primeiro convexo, logo aplana-
do, por último marcadamente deprimido ou infundibu-
liforme. Marxe encurvada, lisa, ondulaba ou lobulada 
e non estriada. 
CUTÍCULA. Seca, aveludada, tomentosa, non zonada e 
non higroscópica. 
COR. Abrancazada con máculas ocres ou pardas 
avermelladas.
HIMENIO. Lamelas decorrentes, grosas, estreitas, densas, subdistantes a espazadas ou distantes, con lamélulas. 
Abrancazado, crema amarelento ou ocre pálido; crema con manchas ocre escuras na madurez. 
PÉ. ø 1,5-5 x 3-8 cm. Cilíndrico, curto, adelgazando cara a base, radicante, cheo, moi groso e duro. Da mesma 
cor que o píleo mais sen tacto aveludado. 
CARNE. Compacta, dura. Branca; crema coa idade. Abundante látex branco; crema ao contacto co aire. 
OLOR. Pouco apreciable; desagradable na madurez. SABOR. Amargo primeiro, logo picante.
ESPORADA. Abrancazada. MICRO. Esporas hialinas, ovoides, con verrugas unidas por cristas que forman un 
retículo incompleto; amiloides.
HÁBITAT. Bosques de frondosas principalmente. Verán e outono.
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Lactifluus volemus 

© Lactario alaranxado  

SOMBREIRO. ø 5-12 cm. Primeiro convexo ou subglobo-
so, logo estendido, por último algo deprimido, umbi-
licado ou infundibuliforme. Marxe convoluta a encur-
vada e lisa.
CUTÍCULA. Aveludada, seca, mate, non zonada, ás ve-
ces agretada ou engurrada, non higroscópica.
COR. Amarelado, amarelo alaranxado, alaranxado 
crema ou vermello ladrillo.  
HIMENIO. Lamelas adnadas ou subdecorrentes, densas, non moi grosas, apertadas, con lamélulas. Crema e 
con máculas pardas escuras coa madurez ou co rozamento. Aresta enteira da mesma cor. 
PÉ. ø 1-3 x 4-12 cm. Cilíndrico a subfusiforme, incluso subclaviforme, robusto, firme, cheo, recto ou curvado; 
oco coa idade. Mesma cor que o píleo pero en tons máis claros; ás veces abrancazado no ápice e na base; 
aveludado e con máculas pardas escuras nas zonas vellas ou rozadas.
CARNE. Compacta, firme, quebradiza, elástica. Cor crema; parda ao contacto co aire. Látex abundante 
abrancazado e inmutable. 
OLOR. Peixe, marisco. SABOR. Doce.
ESPORADA. Branca. MICRO. Esporas hialinas, esféricas, verrugosas, reticuladas; amiloides.
HÁBITAT. Bosques de frondosas principalmente. Verán e outono.

Langermannia gigantea  

© Bomba, peido de lobo xigante 

SOMBREIRO. ø 15-70 cm. Non presenta píleo como tal 
senón un corpo frutífero globoso a ovoidal. Exoperidio 
liso e firme de novo, ás veces fendido; coa madurez 
abranda e vólvese tomentoso, desprendéndose para 
descubrir o endoperidio.
COR. Branca na mocidade; torna amarelado coa ida-
de. 
GLEBA. Compacta, carnosa e branca de nova; na madurez torna pulverulenta e de cor amarelada, verde 
amarelada, verde oliva ou parda olivácea. Subgleba case inexistente da mesma cor.
PÉ. Sésil, non presenta pé como tal. Únese ao solo mediante cordóns miceliares. 
CARNE. Compacta. Branca; amarelada, verde amarelada, verde oliva ou parda olivácea na madurez.
OLOR. Débil a fariña; desagradable na madurez. SABOR. Agradable, doce, terra.
ESPORADA. Parda, parda oliva. 
MICRO. Esporas esféricas, lisas, algo verrugosas e con restos do esterigma. 
HÁBITAT. Lugares herbosos ben nitroxenados (pasteiros, prados, xardíns...), máis frecuente en prados de eleva-
da altitude. Verán e outono.
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Lepiota brunneoincarnata

© Lepiota pardo avermellada 

SOMBREIRO. ø 2,5-5,5 cm. Hemisférico primeiro, logo 
convexo, por último estendido cunha mamila obtusa 
evidente. Marxe non estriada, ondulada, algo exce-
dente e apendiculada en exemplares novos.
CUTÍCULA. Rompe dende o disco central en escamas 
tomentosas, regulares e concéntricas.
COR. Carne clara, rosada ou parda rosada no fondo; 
parda escura con tons viño ou púrpura nas escamas.
HIMENIO. Lamelas libres, delgadas e apertadas, algo ventrudas, con moitas lamélulas de distinta lonxitude. 
Abrancazado, logo crema con pintas pardo vermellas. Aresta branca, flocosa e algo dentada. 
PÉ. ø 0,3-1 x 3-7 cm. Cilíndrico, fistuloso, lixeiramente engrosado na base, pronto oco. Branco no ápice e recu-
berto de escamas como as do píleo, dispostas de xeito espiral dende a zona anular até a base. ANEL. Mem-
branoso, persistente ou non, sito na parte superior do estípite. Branco crema.
CARNE. Grosa. Branca no píleo, rosada baixo a pileipelis e cor viño na base do pé.
OLOR. Froita, fúnxico. SABOR. Moi doce, fúnxico, desagradable e estoxadizo.
ESPORADA. Branca, crema pálida. MICRO. Esporas hialinas, elipsoidais, lisas, dextrinoides.
HÁBITAT. Lugares herbosos, bordos de camiños, xardíns e bosques planifolios ou mixtos. Outono.

Lepista nuda

© Pé azul, pistonuda   

SOMBREIRO. ø 5-15 cm. Primeiro convexo, logo aplana-
do co centro umbonado ou deprimido. Marxe convo-
luta a encurvada, lisa, moi fina e non estriada. 
CUTÍCULA. Separable, lisa, glabra, seca, mate, higros-
cópica e un pouco viscosa coa humidade. 
COR. Varios tons de lila, violeta, ametista, gris violeta, 
parda violeta; co ápice do píleo sempre pardo.
HIMENIO. Lamelas adandas a escotadas, sinuosas a decorrentes, densas, facilmente separables, con lamélu-
las. Aresta enteira. Violáceo ou ametista; ás veces con reflexos azuis.  
PÉ. ø 1-2 x 5-10 cm. Cilíndrico, base claviforme a bulbosa, cheo, elástico, fibroso, algo flocoso no ápice, curto. 
Da mesma cor que o himenóforo; pode palidecer co tempo; base violeta intenso. 
CARNE. Tenra, fibrosa no pé. Abrancazada a branca violeta; máis escura baixo a pileipelis.
OLOR. Aromático, froita, anís, agradable, ácido. SABOR. Doce, suave.
ESPORADA. Rosa pálida. 
MICRO. Esporas hialinas, elipsoidais, verrugosas; non amiloides.
HÁBITAT. No humus de bosques de caducifolias e coníferas; aciñeiras, piñeirais, parques, xardíns, sebes, bordos 
de camiños. Finais de outono e inverno.
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Macrolepiota procera 

© Zarrota, choupín, cogordo, patamela, monxo, cachote  

SOMBREIRO. ø 10-30 cm. Primeiro ovoideo esférico, 
logo convexo estendido, ao final aberto, plano e es-
tendido cunha mamila. Marxe espesa, flocosa fibrosa, 
desbordante e rota.
CUTÍCULA. Enteira, cuberta de escamas radiais.
COR. Abrancazada rosada con escamas e mamila cor 
parda, parda gris ou parda avermellada.  
HIMENIO. Lamelas numerosas e moi apertadas, libres, anchas, ventrudas, separadas, con lamélulas; forman un 
colar arredor do pé. Abrancazada a crema, pardo rosado coa idade. Aresta flocosa, dentada da mesma cor. 
PÉ. ø 1-3 x 10-40 cm. Cilíndrico, duro, oco, fibroso; base bulbosa dura. Córtex pardo uniforme rachando en zig-
zag descubrindo fondo abrancazado. ANEL. Dobre, móbil, consistente, grande, membranoso, non colgante. 
Branco na parte superior, pardo na parte inferior.
CARNE. Tenra, espesa no centro do píleo, fráxil no resto. Branca crema; avermella coa idade.
OLOR. Abelá, noces. 
SABOR. Agradable.
ESPORADA. Branca. 
MICRO. Esporas hialinas, grandes, lisas, ovoides-elipsoidais, ortocromáticas, con poro xerminativo.
HÁBITAT. Prados, bosques; nos claros, nos lindes, xunto camiños. Verán e outono.

Marasmius oreades  

© Sendeiriña

SOMBREIRO. ø 1,5-6 cm. Primeiro convexo, cónico con-
vexo ou globoso, logo campanulado, ao final estendi-
do cunha mamila obtusa. Marxe delgada, decurvada 
a plana, non estriada, algo acanalada e sinuosa na 
madurez.
CUTÍCULA. Non separable, glabra, lisa e higroscópica.
COR. Ocre, rosada ou ocre rosada a carne apardaza-
da; máis clara na marxe en tempo seco.
HIMENIO. Lamelas grosas, espazadas, sinuosas a libres, ventrudas, algo separadas do estípite, con lamélulas 
interveadas no interior. Abrancazado, logo crema; máis claro cara o píleo. Aresta con fimbrias máis escura. 
PÉ. ø 0,2-0,6 x 4-7 cm. Cilíndrico, ríxido, cartilaxinoso, cheo, tenaz, elástico, liso, brillante de difícil rotura á tor-
sión, coa base cuberta de hifas brancas. Mesma cor do píleo ou máis clara. 
CARNE. Delgada, elástica, fibrosa. Abrancazada ou ocre pálida.  
OLOR. Aromático, ciánico. SABOR. Doce.
ESPORADA. Branca. 
MICRO. Esporas hialinas, ovoides a oblongo-elipsoidais, lisas; non-amiloides.
HÁBITAT. Prados, pastos, xardíns, claros herbosos de bosques, bordos de camiños. Primavera a outono.
 



-109-

4Cales son os cogomelos máis comúns?

Morchella esculenta

© Pantorra, cogomelos de Coresma, xirupato 

SOMBREIRO. Altura 4-20 cm. incluído o pé. Forma de 

panal de abellas, globoso, arredondado ou cónico 

arrendondado, obtuso no ápice. Marxe unida ao pé.

CUTÍCULA. Non ten pileipelis como tal. A parte  exterior 

do píleo coincide co himenóforo.  

COR. Ocre amarelenta, coa idade crema parda.

HIMENIO. Formado por alvéolos profundos, irregulares, circulares ou poligonais. 

PÉ. Variable, en xeral cilíndrico coa base claviforme. Máis curto que o píleo, robusto, ensanchado, oco, fráxil, 

áspero, pruinoso, con numerosos sucos na base. Abrancazado, logo ocre.

CARNE. Fráxil, cartilaxinosa. Abrancazada.   

OLOR. Agradable, aromático. 

SABOR. Agradable, doce.

ESPORADA. Crema. 

MICRO. Ascosporas hialinas, lisas, elipsoidais de ápices obtusos; non-amiloides.

HÁBITAT. Bosques de planifolios, bosques de ribeira (chopos e ulmeiros), parques e lugares fertilizados. Primavera.

Mycena seynii

© Micena das piñas, antuca das piñas 

SOMBREIRO. ø 1-3 cm. Primeiro cónico ou ovoideo elip-
soidal, logo convexo e máis aberto, raramente plano 
ou deprimido. Marxe delgada, incurvado, estriada, ex-
cedente, ondulada crenada.
CUTÍCULA. Lisa, finamente pruinoso, estriada por trans-
parencia e higroscópica.
COR. Parda agrisada con tons rosa-violetas segundo o 
grao de hidratación do píleo.  
HIMENIO. Lamelas adnadas, sinuosas, ascendentes, algo separadas, pouco numerosas, con lamélulas. Abran-
cazado con tinturas rosadas. Aresta máis escura, pardo rosácea.
PÉ. ø 0,1-0,4 x 2-7 cm. Cilíndrico, fráxil, recto a curvado, glabro, base bulbosa semellante ao feltro e recuberta 
de rizoides abrancazados. Branco ou gris pardo; rosa lila no ápice.
CARNE. Moi delgada. Abrancazada. 
OLOR. Pouco apreciable. SABOR. Pouco apreciable.
ESPORADA. Branca. MICRO. Esporas hialinas, lisas, elipsoidais a cilíndricas; amiloides.
HÁBITAT. Sobor piñas caídas ou semisoterradas de piceas, Pinus pinaster ou piñeiro marítimo, logo das choivas. 
Verán e outono.
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Phallus impudicus 

© Carallán, carallo do demo

SOMBREIRO. De novo preséntase como un ovo semi hi-
poxeo (peridio) de ø 3-6 cm, que permanece durante 
a madurez a modo de falsa volva.  Ao madurecer apa-
rece un píleo (gleba) cónico con numerosos alvéolos e 
un orificio no ápice. 
COR. Verde escura. 
GLEBA. Mulacinoxa, delicuescente. Alóxase nos alvéo-
los (píleo). Verde escura. 
PÉ. ø 2-3 x 10-20 cm. Cilíndrico-fusiforme, oco, longo, fráxil, lixeiro, ensanchado cara a base, superficie poro-
sa-cavernosa. Branco.
CARNE. Cavernosa.  
OLOR. Nauseabundo, carroña, cadavérico, moi desagradable. 
ESPORADA. Amarela parda. 
MICRO. Esporas cilíndrico-elipsoidais, lisas, hialinas ou debilmente amarelentas; non amiloides.
HÁBITAT. Bosques de coníferas e frondosas, piñeirais areosos e solos con abundantes restos leñosos. Primavera 
a outono.

Russula cyanoxantha  

© Netorra das carballeiras, carboeira, netorra abelá

SOMBREIRO. ø 5-15 cm. Primeiro hemisférico, logo con-
vexo, por último estendido e algo deprimido. Marxe 
encurvada a plana, lisa, transparente e estriada en 
tempo húmido.
CUTÍCULA. Parcialmente separable, húmida, brillante, 
untuosa, semimucosa.
COR. Uniforme pero moi variable. Tons violeta, verde, 
azul violeta, rosados, púrpura, vermello bordeos. 
HIMENIO. Lamelas adnadas, densas, apertadas, grosas, interveadas, flexibles, de tacto aceitoso, lardáceas. 
Abrancazado. Aresta enteira da mesma cor, parda na madurez. 
PÉ. ø 1-3 x 4-10 cm. Cilíndrico, recto a curvado, atenuado na base, groso, carnoso, duro, rugoso. Branco níveo, 
ás veces con tons violáceos difuminados; máculas pardas na madurez.
CARNE. Firme, compacta e quebradiza. Branca; violeta baixo a pileipelis.  
OLOR. Pouco apreciable. SABOR. Abelás, doce.
ESPORADA. Branca. MICRO. Esporas hialinas, anchamente elipsoidais a ovoides, con verrugas illadas de pe-
queno tamaño; amiloides.
HÁBITAT. Solos ben drenados de frondosas e coníferas. Verán e outono.
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Russula sardonia

© Netorra picante dos piñeiros

SOMBREIRO. ø 3-10 cm. Primeiro hemisférico, logo con-
vexo, por último aplanado e algo mamilonado e depri-
mido. Marxe encurvada a plana decurvada coa ida-
de, enteira, non estriada nin acanalada, obtusa.
CUTÍCULA. Apenas separable, adnada, lisa, mate, bri-
llante coa humidade e non viscosa.
COR. Púrpura avermellada, púrpura violácea ou púr-
pura ennegrecida; coa idade abrancazada con tinturas violáceas. 
HIMENIO. Lamelas adnadas ou algo decorrentes, apertadas, delgadas, con lamélulas escasas. Amarelado 
pálido ou amarelo, coa idade amarelo ocre. Aresta pruinosa de igual cor.
PÉ. ø 1-2,5 x 3-8 cm. Cilíndrico ou lixeiramente fusiforme, recto, cheo e duro. Abrancazado, a miúdo tinguido 
de púrpura violáceo en toda a súa estrutura.
CARNE. Espesa, dura. Branca con tinturas amareladas.   
OLOR. Suave, froita. SABOR. Moi picante.
ESPORADA. Crema ocrácea. 
MICRO. Esporas hialinas, ovoides, verrugosas a cristado-subreticuladas; amiloides.
HÁBITAT. Solos ácidos e silíceos de bosques de coníferas. Finais de verán e outono.

Russula vesca

© Netorra comestible

SOMBREIRO. ø 5-12 cm. Primeiro hemisférico, logo es-
tendido co centro máis ou menos deprimido, raramen-
te embudado. Marxe encurvada, lisa, algo acanalada 
na madurez.
CUTÍCULA. Separable até a metade, radialmente ve-
nosa, rugosa, húmida (pronto seca), máis curta que o 
diámetro do píleo.
COR. Amplo abano de cores. Rosa carne, ocre rosada, parda rosada, parda púrpura, vermella viño, abelá até 
rosa pálida, ás veces case branca.
HIMENIO. Lamelas algo adnadas, apertadas, anastomosadas, a miúdo galladas. Abrancazado, logo crema 
con reflexos ocre; manchas ferruxentas na vellez.
PÉ. ø 1-3 x 4-10 cm. Cilíndrico, ao principio cheo, pronto esponxoso, atenuado na base ou debilmente ventru-
do. Branco, ás veces con tons rosas, apardazado na base.
CARNE. Firme, compacta, pronto fráxil e quebradiza. Branca.  
OLOR. Débil. SABOR. Abelás, doce.
ESPORADA. Branca. MICRO. Esporas hialinas, subesféricas a elipsoidais; amiloides.
HÁBITAT. Bosques de planifolias (carballos e castiñeiros) e coníferas (piñeiros e abetos). Primavera a outono.
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Russula virescens 

© Netorra verde, netorra dos cregos

SOMBREIRO. ø 5-15 cm. Primeiro hemisférico, logo con-
vexo, por último plano convexo e algo deprimido. Mar-
xe encurvada, delgada, ondulada e lobulada, enteira 
e non estriada.
CUTÍCULA. Pouco separable, aveludada, seca e mate, 
cuarteada sobor todo cara a marxe.
COR. Abrancazada, normalmente con tons verdes 
máis ou menos intensos sobor todo no centro do píleo. 
HIMENIO. Lamelas adnadas ou case libres, desiguais, estreitas, grosas, fráxiles, non moi apertadas, con escasas 
lamélulas. Branco ou branco cremoso. Aresta enteira da mesma cor.
PÉ. ø 1,5-5 x 2-10 cm. Cilíndrico, atenuado na base, groso, irregular, un pouco rugoso, cheo e pronto oco. Bran-
co puro, ás veces con máculas rosadas.
CARNE. Compacta, firme; na madurez fráxil. Branca.   
OLOR. Agradable, froita. SABOR. Suave, noces.
ESPORADA. Branca. MICRO. Esporas hialinas, ovoides ou elipsoidais, con verrugas irregulares; amiloides.
HÁBITAT. Solos areosos e secos de bosques frondosas, raro en coníferas, e en lugares herbáceos e camiños de 
bosques. Verán e outono.

Sparassis crispa 

© Coliflor de monte, cogomelo coliflor

SOMBREIRO. Non presenta píleo como tal, senón un 

corpo frutífero globoso dun 15-40 cm de ancho e 15-25 

cm de altura, formado por un tronco central do que 

saen numerosas ramificacións carnosas, planas, riza-

das e entrelazadas entre si, conferíndolle aspecto de 

esponxa ou coliflor.

COR. Crema cando é novo cos bordos ocres; apardazado na madurez.

HIMENIO. Liso, tapiza a cara externas de todas as terminacións. Mesma cor.

PÉ. Moi curto, compacto, enterrado e lixeiramente radicante.

CARNE. Quebradiza de novo; elástica, tenaz e coriácea de adulto. Abrancazada ou crema. 

OLOR. Agradable, café con leite. 

SABOR. Doce, noces; amargo na madurez.

ESPORADA. Amarela pálida. 

MICRO. Esporas hialinas, ovoides, lisas, gutuladas, con paredes delgadas; non amiloides.

HÁBITAT. Medra ao pé de coníferas, sobor todo piñeiros, e dos seus tocos. Verán e outono.
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Tricholoma equestre

© Cogomelo dos cabaleiros, tortullo amarelo

SOMBREIRO. ø 5-12 cm. Primeiro hemisférico ou cónico 
convexo, logo plano convexo, mamilonado ou algo 
afondado. Marxe convoluta a encurvada, fina, ondu-
lada e máis claro que o resto da pileipelis; plana decur-
vada na madurez.
CUTÍCULA. Separable, lisa, viscosa coa humidade, non 
higroscópica.
COR. Amarela xofre, amarela ocre na madurez; con finas escamas radiais pardas escuras.
HIMENIO. Lamelas escotadas, sinuosas, apertadas, ventrudas, con lamélulas. Amarelo citrino pálido, amarelo 
ouro ou limón; pardo coa idade. Aresta aserrada na madurez; mesma cor do himenóforo.
PÉ. ø 0,5-2,5 x 4-10 cm. Cilíndrico, cheo, fibroso, recto a curvado, ás veces claviforme ou engrosado na base, 
furfuráceo no ápice. Amarelo claro, oliváceo ou pardo amarelado.
CARNE. Firme, espesa; fibrosa no pé. Abrancazada; amarela baixo a pileipelis.   
OLOR. Débil, fariña, fúnxico. 
SABOR. Doce, fariña.
ESPORADA. Branca. 
MICRO. Esporas hialinas, elipsoidais, lisas; non amiloides.
HÁBITAT. Bosques de coníferas e piñeirais con solo areoso; rara en frondosas. Outono e inverno.

Tricholoma portentosum

© Tortullo, pel de rato grande

SOMBREIRO. ø 4-12 cm. Primeiro hemisférico ou cam-
panulado, logo convexo, ao final plano convexo irre-
gular e algo mamilonado. Marxe encurvada, delgada, 
flexuosa e lobulada.
CUTÍCULA. Separable, lisa, glabra, algo viscosa, con fi-
nas fibrilas radiais, ás veces levantadas, máis escuras 
que o resto do píleo.
COR. Gris oliva, parda agrisada, negra brillante, gris denegrida. 
HIMENIO. Lamelas escotadas, sinuosas, anchas, algo apertadas, con lamélulas ventrudas. Abrancazado con 
tinturas amarelentos ou grisáceos. Aresta enteira da mesma cor. 
PÉ. ø 1-3 x 4-10 cm. Cilíndrico, macizo, groso, curvado a sinuoso, engrosado no base, fibroso. Da mesmo cor 
do himenóforo. 
CARNE. Grosa, espesa, compacta. Abrancazada ou lixeiramente amarelada; agrisada, negruzca ou violácea 
baixo a pileipelis.  
OLOR. Fariña. SABOR. Fariña.
ESPORADA. Branca. MICRO. Esporas hialinas, elipsoidais ou algo ovoides, lisas; non amiloides.
HÁBITAT. Bosques de coníferas, sobor todo piñeirais de solos silíceos, rara en caducifolios. Outono e inverno.
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Os cogomelos que acabas de visualizar son algúns dos máis comúns nos 
diferentes ecosistemas galegos mais, como comentabamos na introdu-
ción da UDA, son máis de dous mil os catalogados a día de hoxe na 
nosa comunidade. Neste senso entendemos máis necesaria se cabe a 
definición dun método de identificación como o que nesta publicación 
se está presentando e que na vindeira UAA sistematizamos. 

Agora que xa es unha persoa experta na identificación e descrición de 
cogomelos chegou o momento de comprobar até que punto chega o 
teu grao de competencia. Como puideches observar, até este intre non 
se mencionou ningunha guía micolóxica nin ningún outro recurso similar, 
xa que o obxectivo desta publicación é que a persoa lectora sexa ca-
paz de adquirir un método de análise que o capacite para a identifica-
ción de todo tipo de cogomelos sen partir de máis premisas que a pro-
pia dedución científica. Mais chegado este punto, e para rematar con 
esta UDA, entendemos necesario relacionar algunhas das guías e recur-
sos micolóxicos máis interesantes para que, entre outros usos, a persoa 
lectora poida verificar que o seu método de identificación é correcto.

4 Cales son os cogomelos máis comúns?

Antes de avanzar recomen-
dámosche que te achegues 
á PDA11 para asentar as 
competencias relativas á 
descrición micolóxica.

GUÍAS MICOLÓXICAS

Marcote, J.M, 
Pose, M. e Traba, 
J.M. (2013). Cogo-
melos de Galicia 
e do noroeste 
peninsular. Ponte 
Caldelas: Edicións 
do Cumio.

Marcote, J.M, 
Pose, M. e Traba, 
J.M. (2013). 500 co-
gomelos do litoral 
atlántico e no-
roeste peninsular. 
Ponte Caldelas: 
Edicións do Cumio.

Castro, M., Justo, 
A., Lorenzo, P. e 
Soliño, A. (2005). 
Guía micolóxica 
dos ecosistemas 
galegos. A Coruña: 
Baía Edicións.

García, A. e Sán-
chez, J.A. (2011). 
Setas de la pe-
nínsula ibérica y 
de Europa. León: 
Everest.

Fernández, R. 
(2014). Las setas en 
nuestro ambiente. 
500 especies de la 
micoflora cantábri-
ca. Bilbao: Socie-
dad Micológica 
Aretza de Muskiz.

Gerhardt, E., Vila, 
J. e Llimona, X.  
(1999). Hongos de 
España y Europa. 
Barcelona: Edicio-
nes Omega.

Moreno, G. e 
Manjón, J.L. (2010). 
Guía de hongos 
de la península 
ibérica. Barcelona: 
Ediciones Omega.

Bon, M. (2004). 
Guía de campo 
de los hongos 
de España y de 
Europa. Barcelona: 
Ediciones Omega.

Courtecuisse, R. e 
Duhem, B.  (2005). 
Guía de los hongos 
de la península 
ibérica, Europa y 
norte de África. 
Barcelona: Edicio-
nes Omega.
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OUTROS RECURSOS. GUÍAS MICOLÓXICAS ONLINE

FEDERACIÓN GALEGA DE MICOLOXÍA 
http://www.fgmicoloxia.org/catalogo.php

SOCIEDADE MICOLÓXICA LUCUS 
http://www.smlucus.org/ 
galeria-micologica.html

ASOCIACIÓN MICOLÓGICA FUNGIPEDIA 
https://www.fungipedia.org

ASTURNATURA GUÍA DE COGOMELOS
https://www.asturnatura.com/
guia-hongos-setas.html

ASOCIACIÓN BAXAURI FICHAS 
MICOLÓXICAS
http://www.fichasmicologicas.com/

ASOCIACIÓN MICOLÓGICA EL ROYO 
http://www.amanitacesarea.com/
guia.html

Para concluír esta UDA, propómosche unha actividade diferente coa PDA12.

OUTROS RECURSOS. ASOCIACIÓNS MICOLÓXICAS EN GALICIA

1. ASOCIACIÓN MICOLÓXICA VIRIATO 
(FENE)
https://amviriato.wordpress.com/

9. ASOCIACIÓN MICOLÓXICA 
BRINCABOIS (PONTEVEDRA) 
brincabois@gmail.com

2. ASOCIACIÓN MICOLÓXICA CORUÑESA  
(A CORUÑA)
asociacionmicoloxicacorunesa@gmail.com

16. XUNTANZA DE MICÓLOGOS OS 
COGORDOS (OURENSE)
http://www.cogordos.com

3. ASOCIACIÓN MICOLÓXICA ANDOA 
(CAMBRE)
http://andoa.org

10. AGRUPACIÓN MICOLÓXICA A 
ZARROTA (VIGO) 
http://www.azarrota.org

4. ASOCIACIÓN MICOLÓXICA-
NATURALISTA PAN DE RAPOSO (CEE) 
http://panderaposo.blogspot.com

11. GRUPO MICOLÓXICO LUIS FREIRE 
(VIGO) 
https://www.mykes.es

5. ASOCIACIÓN MICOLÓXICA SENDEIRIÑA 
(NEGREIRA)
http://www.blogoteca.com/sendeirinha/

12. SOCIEDADE MICOLÓXICA LUCUS 
(LUGO)
http://www.smlucus.org

6. ASOCIACIÓN MEDIOAMBIENTAL 
AMABUL (VEDRA)
http://www.amabul.org

13. ASOCIACIÓN MICOLÓXICA A 
MUIÑEIRA (SARRIA) 
a.m.amuineira@gmail.com

7. ASOCIACIÓN MICOLÓXICA ESTRADA 
MICOLÓXICA 
https://estradamicoloxica.wordpress.com

14. XUNTANZA DE MICÓLOGOS OS 
LACTOUROS (MONFORTE DE LEMOS)
lactourosmicoloxia@gmail.com

8. AGRUPACIÓN MICOLÓXICA A 
CANTARELA (VILAGARCÍA DE AROUSA)
https://www.cantarela.org

15. AGRUPACIÓN MICOLÓXICA 
PINGADOURO (SOBER) 
alcaldia@concellodesober.com

1
2

3
4 5
6

7
8

9
10 11

12
13

14

15

16
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4 Cales son os cogomelos máis comúns?

Ao final da primeira UDA relacionouse unha completa listaxe de 
xéneros de cogomelos presentes en Galicia, mais agora que xa 

temos un coñecemento profundo de como estes se diferencian e an-
tes de pasar a coñecer especies concretas, entendemos que é o mo-
mento de afondar no xeito en que os diferentes xéneros de cogomelos 
se caracterizan. 

Para converterte nunha persoa “pro” dos cogomelos deberás levar a 
cabo un concienciudo labor de análise dos caracteres dos principais 
xéneros. Para iso partindo dos documentos suxeridos ao final desta PDA, 
deberás completar a seguinte táboa, describindo para cada xénero as 
súas principais características de acordo ao primeiro exemplo (Agaricus).

PROPOSTA D IDÁCT ICO-AMB IENTAL  9 – CARACTER IZANDO XÉNEROS

CARACTERIZANDO XÉNERO

 ORDE XÉNERO
  AGARICUS Con anel. Sen volva. Lamelas libres, primeiro gris, rosa ou pardas; ao final cor parda 
   escura ou púrpura negras. Normalmente carnosas. Pé algo fibroso que soe separarse  
   facilmente do píleo.
  AMANITA
  CLITOCYBE
  COPRINUS
 AGARICÁCEAS CORTINARIUS
  ENTOLOMA
  HEBELOMA
  INOCYBE
  LEPIOTA E
  MACROLEPIOTA
  LYCOPERDON
  MYCENA
  TRICHOLOMA
 AURICULARIALES AURICULAREA
  BOLETUS
  GYROPORUS
 BOLETALES LECCINUM
  SCLERODERMA
  SUILLUS
  XEROCOMUS
  CANTHARELLUS
 CANTHARELLALES CRATERELLUS
  HYDNUM
  HELVELLA
 PEZIZALES MORCHELLA
  PEZIZA
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DOCUMENTOS SUXERIDOS
Clasificación y descripción de los hongos. Dispoñible en https://docplayer.es/23889759-
Clasificacion-y-descripcion-de-los-hongos-resumen-realizado-por-julian-alonso.html

Clave de identificación de los géneros y especies de setas más comunes en Albacete. Dispoñible 
en https://www.dipualba.es/micologica/setas/doc/Clave%20dicot%C3%B3mica.ppt 

CARACTERIZANDO XÉNERO

 ORDE XÉNERO
 PHALLALES CLATHRUS
  PHALLUS
  FOMES
 POLIPORALES POLYPORUS
  SPARASSIS
  TRAMETES
 RUSSULALES LACTARIUS
  RUSSULA
 TREMELLALES TREMELLA
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Co gallo de facer un descubrimento máis ameno e relevante dos 
principais cogomelos que podemos atopar nos ecosistemas gale-

gos, animámoste a que, durante a visualización das Fichas de Cogo-
melos (que atoparás entre as páxinas 96 e 113) desenvolvas as dúas 
seguintes actividades:

1.  CONSTRÚE O TEU PROPIO DMICO (DICIONARIO MICOLÓXICO)
 
 Chegada esta altura de descubrimento do mundo dos cogome-

los, entendemos que o número e calidade de conceptos relacio-
nadas coa micoloxía que acadaches xa será extenso, mais cóm-
pre que continúes a familiarizarte cos mesmos xa que che serán 
de gran axuda tanto para entender as diferentes guías micolóxi-
cas como para mellorar as túas descricións. O que propomos con 
esta actividade é a creación dun DMICO, para o cal podes seguir 
os pasos:

2.  2. USA APPs DE RECOÑECEMENTO DE COGOMELOS
 
 A día de hoxe son moitas as aplicacións informáticas que prome-

ten unha alta porcentaxe de éxito no recoñecemento de cogo-
melos, mais nalgúns casos son só promesas. O que che imos a pro-
por con esta actividade é que conxugues as novas tecnoloxías 

PROPOSTA D IDÁCT ICO-AMB IENTAL  10 – DM ICO E  MYCOKEY

a) Durante a lectura das Fichas de Cogomelos, atoparás 
unha serie de palabras subliñadas, estas son algunhas 
das que podes incluír no teu DMICO, amais doutras das 
que descoñezas o seu significado.

b) Utiliza os buscadores e dicionarios web para comprender 
o significado dos termos.

c) Redacta o significado de cada palabra do xeito máis 
sinxelo e comprensible que poidas.

d) Busca (ou debuxa) unha imaxe que represente a palabra 
que acabas de incluír no DMICO.

e) Descarga a app móbil “Mi diccionario personal - 
WordTheme” (ou outra similar) e vai traspasando as 
palabras, definicións e imaxes á mesma. 

f) Comparte o teu dicionario co maior número de persoas.

* O DMICO é unha espectacular ferramenta que che fará máis sinxela a descuberta dos 
cogomelos.



cos teus coñecementos micolóxicos co gallo de mellorar estes 
últimos. Para acadar este obxectivo o mellor será empregar unha 
app móbil para recoñecemento de cogomelos a través de cla-
ves dicotómicas. Podes seguir os seguintes pasos:

1. Descarga no teu móbil unha app para o recoñecemento de 
cogomelos mediante unha sinxela clave dicotómica. Recomen-
dámosche a app Mycokey Galicia xa que é unha aplicación 
que presenta os principais cogomelos dos nosos ecosistemas.

2. Abre a aplicación e preme no botón “Clave”; selecciona idioma.

3. Logo de facer a lectura de cada Ficha de Cogomelos e ten-
do en conta os caracteres descritos nas mesmas, segue o pro-
ceso dicotómico que a continuación amosamos, a modo de 
exemplo, para a primeira ficha (Aleuria aurantia).
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App Mycokey Galicia

Cogomelos con láminas Cogomelos sen láminas

Himenio interno Himenio externo

Himenio formado por aguillóns ou por tubos, 
rematados en poros

Himenio liso ou con verrugas,
pregos ou costelas

Chapeu e pé longo, forma de funil,                                                 
carnoso ou cartilaxinoso Non en forma de funil

Carpóforos diminutos, menos de 0,8-15 mm de 
diámetro, forma de copa, con ou sen pé

Carpóforos de maior tamaño, consistencia 
xelatinosa, cartilaxinosa ou coriácea

Carne xelatinosa, semellante ao ágar-ágar, 
reviviscente na auga, en seco elástica, 

cartilaxinosa, vive sobor madeira, pólas ou follas

Carne non xelatinosa, pero pode ser 
elástica, cartilaxinosa, coriácea, etc

Carpóforo con forma de funil, de cor negra, que 
ao tocalo tisna, vive nas pólas dos carballos: 

Bulgaria inquinans (se non tisna ver Exidia 
truncata) 

Outras características

Frutificación formada por cintas planas ou poliñas 
redondeadas e, máis ou menos, ramificadas

Doutra maneira

Formando costras estendidas ou grandes placas, 
ás veces con chapeus dimidiados (semicirculares), 

en xeral sobor madeira
Outra morfoloxía
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Como podes observar á vista do exemplo previo, seguindo os pa-
sos marcados pola clave dicotómica e coa Ficha de Cogomelos e 
os teus coñecemento presentes, amais de chegar á identificación 
correcta da especie, percorremos un itinerario de aprendizaxe moi 
interesante para mellorar a túa competencia micolóxica.

4 Cales son os cogomelos máis comúns?

Pé oco, ben desenvolvido, en xeral non ten  
forma de copa ou cunca

Forma de copa ou cunca, aínda que                               
pode ter un pequeno pé

Carpóforo de cor vermella ou alaranxada Carpóforo doutra cor

Vive sobor madeira: Sarcoscypha coccinea
Na terra sen vexetación: Aleuria aurantia 

(pequeno tamaño, e case circular: Melastiza 
chateri)

PARA APRENDER MÁIS
Na web http://www.avelinosetas.info/claves.php atoparás unha compilación moi interesante de 
claves dicotómicas



-121-

4Cales son os cogomelos máis comúns?

A estas alturas do libro entendemos que xa tes as habilidades suficien-
tes para describir calquera cogomelo que atopes nas túas saídas 

de campo; por iso, seguindo o modelo que presentamos para as Fichas 
de Cogomelos, imos a proporche que trates de describir os cogomelos 
que recolliches en PDAs anteriores. Para elo suxerímosche que sigas o 
procedemento:

1.  Recompila a información que elaboraches nas PDA1, 2, 4, 5, 6, 7 e 8.

2. Para cada cogomelo, elabora unha descrición (podes ilustrarte 
empregando as Fichas de Cogomelos desta UDA) aproveitando 
o modelo da seguinte ficha:

PROPOSTA D IDÁCT ICO-AMB IENTAL  11  – DESCR IBE  COGOMELOS

Especie:

Nome común

SOMBREIRO

CUTÍCULA

COR

HIMENIO

PÉ

CARNE

OLOR       SABOR

ESPORADA      MICRO

HÁBITAT

OBSERVACIÓNS

        (marca a/as que corresponda/n)

Micorrízico Saprófito Parasito

Fotografía
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Logo do traballo de estudo, análise e identificación micolóxica realiza-
do ao longo desta publicación entendemos que chegou o momento 

de compartir todos os teus achados. Por iso, con esta última actividade 
o que che propomos é que desenvolvas unha “Cogopedia colaborati-
va”; trátase dunha actividade óptima para realizar se te atopas no con-
texto dunha aula escolar, dunha asociación ou simplemente nun grupo 
de amizades con paixón pola micoloxía.

Para desenvolver esta actividade só tes que seguir os pasos:

1. Recompila as Fichas que Cogomelos que redactaches na PDA11.

2. Recompila as fotos dos cogomelos das anteriores fichas.

3. Usando unha aplicación para crear contidos interactivos (tipo ge-
nially ou canva) elixe o modelo que máis se axeite ao deseño das 
túas/vosas fichas micolóxicas.

4. Deseña/deseñade as vosas fichas micolóxicas engadindo tantos 
elementos visuais e textuais como consideres.

5. Aloxade na web as fichas para poder compartilas co resto do grupo 
de traballo e/ou outras persoas.

6. Non deixes/deixedes de aumentar a vosa “Cogopedia colaborati-
va” con cada saída de campo que realices/realicedes.

PROPOSTA D IDÁCT ICO-AMB IENTAL  12  – COGOPED IA  COL ABORAT IVA



UAA. O método “hábitats, cores e formas”

Nos temas anteriores realizamos un achegamento didáctico ao mundo dos cogomelos, á súa bioloxía, 
á súa ecoloxía, morfoloxía, aos seus valores ambientais, á súa taxonomía...   esbozando as compo-

ñentes principais do método “hábitats, cores e formas” (HCF) para o estudo, análise e identificación de 
cogomelos; mais con esta unidade de acción ambiental (UAA) trataremos de sistematizar o HCF co gallo 
de presentalo dun xeito preciso. 

Amais esta UAA, presentada a modo de caderno de campo, servirá á persoa lectora como compás que 
oriente o labor de estudo, análise, identificación e descrición de cogomelos.

A presente unidade presenta o método HCF como un proceso non sempre lineal composto de catro fases 
con obxectivos comúns e que se nutren as unhas das outras, conformando unha metodoloxía cun alto 
grao de rigor científico.
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FASE PRELIMINAR
(consideracións micolóxicas)

FASE DE ANÁLISE

IDENTIFICACIÓN MICOLÓXICA

FASE DE ESTUDO

HÁBITAT

MACROSCOPÍA

ORGANOLÉPTICA

MICROSCOPÍA

FASE DE DIVULGATIVA

DESCRICIÓN MICOLÓXICA
(+colaboración)

MÉTODO
HCF
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UAA. O método “hábitats, cores e formas”

FASE  PREL IM INAR:  CONS IDERAC IÓNS M ICOLÓX ICAS

O primeiro que debemos ter en conta cando imos realizar unha saída de campo para recoller cogo-
melos é que imos efectuar un aproveitamento micolóxico que está regulado, concretamente polo 

Decreto 73/2020, do 24 de abril, polo que se regulan os aproveitamentos madeireiros e leñosos, de corti-
za, de pastos, micolóxicos e de resinas en montes ou terreos forestais de xestión privada na Comunidade 
Autónoma de Galicia. Por iso, antes de saír ao campo debemos ter claro o que é un aproveitamento 
micolóxico; de acordo ao texto imperativo de referencia...

Deste xeito, e de acordo ao artigo 54 do mencionado decreto podemos atoparnos tres tipos de aprovei-
tamentos micolóxicos en montes ou terreos forestais de xestión privada:

Todos os tipos de aproveitamentos estarán limitados na medida que permitan salvagardar os intereses 
de conservación, mellora, persistencia e capacidade de renovación do monte ou terreo forestal. Tamén 
estará limitada ou prohibida a recolla de cogomelos que sexan obxecto dunha regulación específica; no 

Un aproveitamento micolóxico é a recolleita de fungos en montes con diversas finalidades, entre as 
que se atopan a doméstica, científica, didáctica ou comercial.

DOMÉSTICO. Recollas de cogomelos silvestres, que non sexan produto de plantación ou micorriza-
ción, que non teñen carácter económico ou comercial. Trátase dunha recolleita de cogomelos de 
calquera especie permitida, para consumo propio e que en ningún caso pode exceder de 2 quilo-
gramos de peso por persoa e día.

DIDÁCTICO ou CIENTÍFICO. Recollas de cogomelos que presentan un obxecto eminentemente cien-
tífico-taxonómico, de identificación, de colección, educativo ou similar. Este tipo de aproveitamento 
deberá acreditarse con anterioridade e limitarase a 5 unidades representativas enteiras por especie. 
Pode ser compatible co anterior aproveitamento.

COMERCIAL. Recollas de cogomelos que requiren autorización da persoa propietaria do monte ou te-
rreo forestal, quen obtén un rendemento económico ou lucrativo da mesma. Enténdese en todo caso 
como aproveitamento comercial cando a recolleita excede de 2 quilogramos de peso por persoa e 
día ou cando os cogomelos recollidos non son silvestres.

Os aproveitamentos domésticos, didácticos e científicos son 
libres, agás que a persoa titular regule o acoutamento do seu 
aproveitamento nun instrumento de ordenación ou xestión fo-
restal ou comunique o acoutamento deste aproveitamento 
que, en calquera caso, deberá sinalizar. Foto extraída de www.campogalego.es



momento de publicación deste libro non hai ningunha especie en Galicia á que lle afecte unha norma-
tiva deste tipo. 

Tendo en conta esta primeira parte da UAA debemos matizar que os tipos de aproveitamento que faci-
litamos con esta publicación son os dous primeiros, especialmente os didácticos e científicos. Nesta liña 
recordar que para poder realizar este tipo de aproveitamento débese acreditar con anterioridade o cal, 
entre outros, se pode facer dos seguintes dous xeitos:

Amais podemos desenvolver este aproveitamento didáctico ou científico no eido dunha actividade for-
mativa programada, nun grupo de investigación ou calquera outra que poidamos acreditar con anterio-
ridade á súa realización. Este é un punto crucial xa que, para poder desenvolver o método HCF que nesta 
UAA se desenvolve, vai ser necesaria a recolleita de, alomenos, tres unidades representativas enteiras de 
cada especie que queiramos estudar para poder realizar as diferentes análises macroscópicas, organo-
lépticas e microscópicas.
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Participando en xornadas organizadas por al-
gún colectivo

Asociándote a algún colectivo micolóxico fe-
derado con potestade para emitir un carné 
micolóxico que autorice os aproveitamentos 
didácticos ou científicos
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Tendo claros os principais condicionamentos á hora da recolla de cogomelos, centrarémonos agora nos 
procedementos específicos para a mesma, que son os que seguen:

Cada vez temos máis claro que é o que se debe facer para unha correcta recolleita de cogomelos pero, 
que é o que NON se debe facer?

UAA. O método “hábitats, cores e formas”

1.  Tanto na localización como na recollida de cogomelos os únicos instrumentos que se em-
pregarán para a extracción serán o coitelo ou a navalla.

2.  Os cogomelos deben extraerse de xeito coidadoso coa punta da navalla ou coitelo den-
de a base do estípite, de xeito que queden enteiros e con todos os caracteres perfecta-
mente visibles, procurando non danar o micelio. 

3.  Acto seguido reporase a terra e a follaxe de xeito que o solo fique nas condicións orixinais.

4.  Para o traslado e almacenaxe dos cogomelos recollidos usarase un cesto ou recipiente 
de material permeable de análoga natureza, aberto pola súa cara superior, permitindo a 
súa aireación e a caída exterior das esporas.

* Os cogomelos que non se vaian recoller deixaranse intactos no lugar e nas condicións nas 
que os atopamos. 

1. Remexer o solo para a localización ou recolla de cogomelos, agás cando se trate de 
cogomelos hipoxeos, sempre e cando se realice extremando as precaucións e repondo 
as condicións orixinais do solo.

2.  Empregar anciños, angazos, aixadas ou calquera outra ferramenta que altere a parte 
vexetativa do cogomelo. En todo caso, a folla do instrumento empregado non excederá 
os 11 centímetros de lonxitude.

3.  Recoller cogomelos pola noite, entendida como o período que vai dende o solpor até o amencer.

4.  Rachar ou deteriorar exemplares que non sexan obxecto de recolla, agás roturas pun-
tuais para a axeitada identificación taxonómica.

5.  Recoller cogomelos nas primeiras (moi novos) e nas últimas fases do seu desenvolvemen-
to (moi vellos). 

6. Recoller, alterar ou estragar exemplares de especies protexidas. 

7.  Trasladar e almacenar cogomelos en bolsas de plástico ou similares, ou en recipientes 
con recubrimento exterior ou interior que impidan ou diminúan a permeabilidade. 



Ollados todos os condicionamentos legais que debemos coñecer e antes de saír ao campo prepararemos 
o material básico para a nosa saída, que amais da roupa axeitada ao terreo e á meteoroloxía, constará de:

Amais destes materiais, e para poder desenvolver o HCF en óptimas condicións, a Ficha Micolóxica HCF 
que se presenta na seguinte páxina será a ferramenta esencial que te levará da man cara o estudo e 
identificación das diferentes especies de cogomelos.
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Navalla micolóxica
para arrincar, medir e 
limpar os cogomelos no 
propio terreo

Lupa micolóxica (10X)       
para examinar con de-
talle os caracteres ma-
croscópicos 

Cesto/s
para recoller, trasladar 
e almacenar os cogo-
melos recollidos

Papel de alumino 
para separar unhas 
especies de outras 
(deixando a aireación e 
caída de esporas libre)

O método “hábitats, cores e formas” parte da análise do cogomelo e da súa con-
torna tomando como instrumento de referencia a Ficha Micolóxica HCF, a cal debe 
acompañarte durante todo o proceso que en vindeiras páxinas sistematizamos. 
Amais de ser unha ferramenta de axuda para o estudo e a aprendizaxe micolóxica, 
convértese en peza chave para a identificación de especies. 

MÉTODO
HCF
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FICHA MICOLÓXICA HCF Nº

CLASE ORDE FAMILIA XÉNERO ESPECIE
1. DATOS XERAIS. HÁBITAT

Data:

Parásito

Localización:
Xeolocalización:
Hábitat:

Saprófito

Micorrízico

Carbófilo

Coprófilo

Humícola

Lignícola

2. CARACTERES MACROSCÓPICOS

SOMBREIRO
Tamaño Diámetro: Grosor:

Cor

Aplanado

FORMA

MARXE

FORMA DA MARXE

CUTÍCULA

Acampanado Cóncavo Convexo

Convexo-Deprimido Cónico Estendido-Deprimido Hemisférico

Infundibuliforme Mamilonado Oviforme Umbilicado

Outra

Acanalada Crenada Estriada Festonada

Fisurada Lanosa Lobulada Ondulada

Con restos de anel Con restos de anel Outra

Aplanada Convoluta Decurvada

Incurvada Recurvada Outra

Acanalada Cabeluda Cuarteada Fibrilosa-raiada

Fibrilosa-sedosa Fibrilosa ou escamuda Imbricada Lisa

Tomentosa Rimosa Verrugosa Zonada

Outra

HIMENIO
Cor Cor da espora

TamañoForma

SEPARASE FACILMENTE DO SOMBREIRO? SI NON

Lamelas Tubos Aguillóns Pregos

Gleba Outras
FORMA

Anastomosadas Apertadas ou densas Bifurcadas Separadas

Outras
DISPOSICIÓN 

LAMELAS

DISPOSICIÓN 
XERAL E
MARXES

Adnada ou apegada Ancha Arqueada Con lameliñas

Decorrente Denticulada Escotada Escotada por un colar

Estreita Libre Recta Secante

Semilibre Sinuosa Uncinada Unida con colar

Ventruda Outra

Aserrada Crenulada Denticulada Enteira

Con fimbrias Outras
ARESTA

Observacións
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PÉ
Tamaño Diámetro: Alto:

Cor

Atenuada

FORMA

Bulbosa Claviforme Cilíndrica

Curvada Delgada Excéntrica Fusiforme

Inchada Lateral Radicante Sinuosa

Obesa

SEPARASE FACILMENTE DO SOMBREIRO? SI NON

INSERCIÓN NO SOMBREIRO HETEROXÉNEA CONTINUADAHOMOXÉNEA

Outra

Aveludada
ORNAMEN-

TACIÓN

Cebrada Escamuda Escrobiculada

Estriada Fibrosa Granulosa Lisa

Reticulada Outra

Ascendente ou infundibuliformeTEN ANEL?
         Si
         Non

Con cortina Con forma de roda dentada Con forma de saia

Descendente Dobre Escamoso Fariñento

Granuloso Outra

Adherida ou membranosaTEN VOLVA?
         Si
         Non

Circuncisa Con forma de saco ou envolvente

Concéntrica ou anelada Constricta Escamuda
Outra

Si
TEN

CORTINA? Non

3. CARACTERES ORGANOLÉPTICOS
HIGROSCÓPICO NON HIGROSCÓPICO

SOMBREIRO PÉ

C
on

sis
te

nc
ia

Cartilaxinosa Cortácea Granulosa
Fibrosa Membranosa Suberosa

Viscosa Xelatinosa Outras

Cartilaxinosa Cortácea Granulosa
Fibrosa Membranosa Suberosa

Viscosa Xelatinosa Outras

Cambia a cor ao contacto co aire? Cambia a cor ao contacto co aire?

C
ar

ne
(c

am
bi

os
 d

e 
co

r)

Si Non
Amarelea Azulea Ennegrece

Enverdece Arrúbiase Outras

Si Non
Amarelea Azulea Ennegrece

Enverdece Arrúbiase Outras

VISCOSIDADE (EN SECO)
Aveludada Híspida Seca

Semimucosa Viscosa *En tempo húmido

OLOR
Olor/es da táboa

Outros matices de olor percibidos

SABOR
Sabor/es da táboa

Outros matices de sabor percibidos

4. CARACTERES MICROSCÓPICOS
COR DA ESPORA

Amiloides
ESPORAS

Non amiloides Dextrinoides Cianófilas

Hialinas Con cor

Alantoide

FORMA 
ESPORAL

Citriforme

Globosa

Piriforme

Rostrada

Amigdaliforme

Cordada

Hexagonal

Poligonal

Signoide

Baciliforme

Elipsoidal

Navicular

Prismática

Sibfusiforme

Cadrada

Estrelada

Nodulosa

Reniforme

Subglobosa

Cilíndrica

Fusiforme

Ovoide

Romboidal

Outra

AculeadaORNAMEN-
TACIÓN 

ESPORAL
Estriada

Urriculada

Asperulada

Lacunosa

Verrugosa

Asteriforme

Nodulosa

Outra

Caliptrada

Reticulada

Costada

Subulada
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Por último, tamén será moi importante documentar graficamente todas as especies que atopemos nas saí-
das de campo, polo que será de gran axuda unha cámara fotográfica, un lapis e un caderno de debuxo.

UAA. O método “hábitats, cores e formas”

POR QUE DEBUXAR UN COGOMELO?
A fotografía é fiel reflexo da realidade mais ás veces é necesario ob-
ter detalles concretos que nos axuden a caracterizar unha determi-
nada parte dun cogomelo. Como suxeriamos na PDA5, co debuxo 
afinaremos a nosa capacidade de observación e de discriminación 
ao respecto. Sen necesidade de ser unha persoa experta nesta arte 
podemos describir detalles a través do debuxo, como a disposición 
das lamelas na ilustración da esquerda. 

COMO FOTOGRAFAR COGOMELOS?
Con esta imaxe da especie Suillellus queletii ilustramos o 
que se procura coa fotografía micolóxica no método HCF: 
gravar información sobor caracteres macroscópicos.

Cunha simple ollada desta fotografía seriamos capaces 
de definir a forma, a cor, a marxe e incluso a cutícula do 
píleo; a cor e o tipo de himenóforo; e a forma, ornamen-
tación,  e cor do estípite, e se ten anel, volva ou cortina.

Pero se seguimos reparando na fotografía comprobamos como esta tamén nos ofrece información 
sobor do hábitat do cogomelo (as follas que o rodean) e caracteres organolépticos como a cor e o 
cambio de cor da carne.

Á vista da anterior información é fácil entender a importancia de fotografar un cogomelo, mais para fa-
celo non será necesario ter unha gran cámara fotográfica senón atender ás seguintes recomendacións:

1. Recolle 4/5 exemplares en bo estado e en diferentes estadios de madurez.

2. Sitúaos de diferentes xeitos para que se vexan as súas partes diferenciais (sombreiro, himenio, 
pé, volva, anel...)

3. Se o cogomelo presenta cambios de cor, roza ou corta un dos exemplares.

4. Recubre o fondo da imaxe coa vexetación asociada ao cogomelo (micorrízicos) ou saca a 
foto sobor a materia da que se está alimentando  (parasitos e saprófitos)



-131-

UAA. O método “hábitats, cores e formas”

FASE  DE  ESTUDO 1 :  HÁB ITAT

A partir desta fase é cando entendemos que o proceso HCF comeza de facto; tendo en conta as con-
sideracións micolóxicas previas preparámonos para realizar unha saída de campo. 

Como xa visualizamos nas UDA1 e 4, o hábitat e a alimentación dos cogomelos son dous elementos que 
nos aportan información chave á hora de estudalos e identificalos, de feito será a primeira información 
que debamos recoller dunha especie xunto coa data de recolla, a localización e a xeolocalización. 
Amais será a única información que, xunto coa fotografía micolóxica, obrigatoriamente deberemos rexis-
trar “in situ” e a única que rexistraremos sempre antes de proceder á extracción. As seguintes dúas fases 
(macroscopía e organoléptica) poden realizarse en campo ou en laboratorio e a última (microscopía) 
obrigatoriamente se levará a cabo en laboratorio. Tendo en conta este precepto, para cada cogomelo 
recollido podemos seguir os seguintes tres itinerarios de análise micolóxica:

Retomando a primeira fase do método (Hábitat), suxerímosche os seguintes pasos:

SAÍDA DE CAMPO
HÁBITAT

LABORATORIO
MACROSCOPÍA + ORGANOLÉPTICA + MICROSCOPÍA 

SAÍDA DE CAMPO
HÁBITAT + MACROSCOPÍA

LABORATORIO
ORGANOLÉPTICA + MICROSCOPÍA 

LABORATORIO
MICROSCOPÍA 

SAÍDA DE CAMPO
HÁBITAT + MACROSCOPÍA + ORGANOLÉPTICA

1. Numera, no seu encabezamento, a Ficha Micolóxica HCF (FM).

2. Cubre os apartados relativos á data de recolla, localización e xeolocalización do apartado “1 DA-
TOS XERAIS. HÁBITAT”.

3. Seguindo o procedemento explicado na PDA4, describe o hábitat e pasa os datos ao aparta-
do correspondente (“1 DATOS XERAIS. HÁBITAT”).

4. Seguindo o procedemento explicado na PDA1, define o tipo de alimentación do cogomelo e 
pasa os datos ao apartado correspondente (“1 DATOS XERAIS. HÁBITAT”).

5. Empregando a navalla, e segundo o procedemento regulamentario, arrinca entre 3 e 5 exem-
plares da mesma especie.

6. Seguindo o procedemento “COMO FOTOGRAFAR COGOMELOS” da páxina anterior, realiza alo-
menos unha fotografía e gárdaa coa referencia da FM.

7. Segue o proceso anterior para cada especie diferente que recollas.
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8. Se vas seguir o itinerario 2 ou 3, pasa á seguinte páxina.

9. Se vas seguir o itinerario 1, garda os exemplares no cesto, separándoos por especies empregan-
do o papel de aluminio, de acordo ao procedemento regulamentario.
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FASE  DE  ESTUDO 2 :  MACROSCOPÍA

Levada a cabo a primeira fase do HCF centraremos agora a atención na análise e estudo dos caracte-
res macroscópicos dos cogomelos recollidos, neste senso será de gran axuda a información presenta-

da na UDA3 desta publicación. 

Para comezar con esta fase, independentemente do itinerario de análise escollido, suxerimos a realización 
dun debuxo do cogomelo xa que este contribuirá na diferenciación das características das súas partes. 

Realizado o debuxo e co cogomelo tamén diante, colleremos de novo a FM, no seu apartado “2 CARAC-
TERES MACROSCÓPICOS”, e procederemos do seguinte xeito con cada cogomelo:

1. Seguindo o procedemento explicado na PDA5, describe o sombreiro do cogomelo e pasa os 
datos ao apartado correspondente, agás o relativo á cor do mesmo.

2. Seguindo o procedemento explicado na PDA5, describe o himenio do cogomelo e pasa os 
datos ao apartado correspondente, agás o relativo á cor do mesmo.

3. Seguindo o procedemento explicado na PDA5, describe o pé do cogomelo e pasa os datos ao 
apartado correspondente, agás o relativo á cor do mesmo.

4. Segue o proceso anterior para cada especie diferente que recollas.

5. Se vas seguir o itinerario 2 ou 3, pasa ás seguintes páxinas.

6. Se vas seguir o itinerario 1, garda os exemplares no cesto, separándoos por especies empregan-
do o papel de aluminio, de acordo ao procedemento regulamentario.
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FASE  DE  ESTUDO 3:  ORGANOLÉPT ICA

Realizada a segunda fase do HCF poremos agora o foco na análise e estudo dos caracteres organo-
lépticos dos cogomelos recollidos, para iso será de gran axuda a información presentada na UDA3 

desta publicación. 

Independentemente do itinerario de análise escollida, colleremos de novo a FM no seu apartado “3 CA-
RACTERES ORGANOLÉPTICOS” e procederemos do seguinte xeito con cada cogomelo:

1. Seguindo o procedemento explicado 
na PDA6, describe as cores do píleo, 
himenio e pé do cogomelo e pasa os 
datos ao apartado correspondente, 
que só para este caso se atopa en “2 
CARACTERES MACROSCÓPICOS”.

2. Seguindo o procedemento explicado 
na PDA6, sinala na FM a higroscopici-
dade do cogomelo (recorda que se o 
tempo é seco deberás levar o cogo-
melo ao laboratorio para poder facer 
esta proba).

3. Seguindo o procedemento explica-
do na PDA6, valora a consistencia do 
píleo e do pé do cogomelo e pasa os 
datos ao apartado correspondente.

4. Seguindo o procedemento explicado 
na PDA6, valora os cambios na cor do 
píleo e do pé do cogomelo e pasa os 
datos ao apartado correspondente.

5. Seguindo o procedemento explicado na PDA7, valora o olor e sabor do cogomelo e pasa os 
datos ao apartado correspondente.

6. Seguindo o procedemento explicado na PDA8, valora o tacto da pileipelis do cogomelo e 
pasa os datos ao apartado correspondente.

7. Rematado todo este proceso, garda os restantes exemplares enteiros no cesto, separándoos 
por especies empregando o papel de aluminio, de acordo ao procedemento regulamentario 
e procurando identificalos co número de FM correspondente.
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FASE  DE  ESTUDO 4:  M ICROSCOPÍA

Rematada a terceira fase do HCF, levaremos ao laboratorio polo menos 2 exemplares íntegros de cada 
especie recollida para poder desenvolver o estudo dos caracteres microscópicos dos cogomelos, 

para iso será de gran axuda a información presentada na UDA1 desta publicación. 

Chegado este momento, debemos puntualizar que cando nos referimos ao termo “laboratorio” tan só 
facemos alusión a un espazo que reúna as condicións e ferramentas técnicas pertinentes para realizar 
os diferentes estudos propostos nesta publicación; deste xeito, un laboratorio pode ser unha sala do teu 
domicilio equipado con algúns dos aparellos mencionados.

Tamén queremos precisar que, desenvoltas metodicamente as anteriores 3 fases, o estudo dos cogome-
los posúe xa un alto grao de rigor científico, mais na medida das posibilidades técnicas, trataremos de 
desenvolver as diferentes probas desta fase para a cal retomaremos a FM no seu apartado “4 CARACTE-
RES MICROSCÓPICOS” e procederemos do seguinte xeito con cada cogomelo:

1. Seguindo o procedemento explicado na 
PDA2, describe a cor da esporada do co-
gomelo e pasa os datos ao apartado co-
rrespondente.

2. Seguindo o procedemento explicado 
na PDA2, describe a forma e ornamen-
tación das esporas do cogomelo e pasa 
os datos ao apartado correspondente 
(dada a complexidade do equipamen-
to técnico para desenvolver esta acti-
vidade recomendamos realizala dentro 
dun grupo de traballo escolar, asociati-
vo, etc ou dirixirse a algún colectivo que 
dispoña do mesmo).

3. Describe se as esporas son hialinas ou 
teñen cor e pasa os datos ao apartado 
correspondente.

4. Seguindo o procedemento explicado na 
PDA2, pero usando o reactivo de Melzer, 
describe se as esporas son dextronoides (tornan vermello - laranxa), amiloides (tornan azul - vio-
leta) ou non amiloides (as esporas non teñen ningunha reacción de cor) e pasa os datos ao 
apartado correspondente.
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FASE  DE  ANÁL ISE :  IDENT I F ICAC IÓN M ICOLÓX ICA

Concluídas as catro fases previas de estudo dos cogomelos e seguidos os pasos marcados para cada 
unha delas, chegamos á fase de análise con tres produtos finais:

A Ficha Micolóxica HCF.

A fotografía micolóxica.

O debuxo micolóxico.

Estes produtos converteranse nesta nova fase en instrumentos ideais para a correcta identificación de 
cada unha das especies recollidas no campo. Con estes tres instrumentos en man, seguiremos os pasos:

1. Sérvete de cantos recursos para a identi-
ficación micolóxica teñas ao teu alcance 
(guías, claves dicotómicas, recursos e fi-
chas micolóxicas web...).

2. Comezamos cunha análise dicotómica a 
partir dos datos que elaboraches. Para iso 
suxerimos seguir o procedemento ilustrado 
na segunda parte da PDA10. Finalizado o 
proceso anota a “especie suxerida”.

3. Agora emprega unha guía micolóxica ou 
fichas web (algunhas das máis interesan-
tes presentáronse na UDA4) para buscar e comparar os datos da “especie suxerida”.

4. Se coincide coas túas anotacións pasa os datos “Clase”, “Orde”, “Familia”, “Xénero” e “Espe-
cie” ao apartado correspondente da FM (baixo o encabezamento).

5. Se non coincide coas túas anotacións repite o procedemento dende o punto 2 por se houbo 
algún erro no proceso.

6. Se segue sen coincidir achégate a algunha persoa con coñecementos sobor micoloxía que 
poida ensinarche en que parte do proceso fallaches. Tamén debes ter en conta que, para 
algúns cogomelos, vai ser necesario realizar algunha proba supletoria para a súa correcta iden-
tificación. Neste senso pode ser interesante acudir a algún colectivo micolóxico (na UDA4 pre-
séntase unha listaxe coas asociacións micolóxicas galegas federadas).

7. Sandado o erro, aprende del e procede segundo o punto 4.
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FASE  D IVULGAT IVA :  DESCR IC IÓN M ICOLÓX ICA

Trátase da última fase do método HCF e aínda que poida non parecelo, ten que ver moito co estudo 
e análise de cogomelos, tanto propio como colaborativo. Se na fase anterior tiñamos tres instrumentos 

micolóxicos (a FM, a fotografía e o debuxo), agora partimos dun máis: “a certeza”, avalada por un rigo-
roso método de estudo e análise posto ao servizo da identificación micolóxica.

Como diciamos, nesta fase divulgativa, amais de seguir aprendendo sobor o mundo da micoloxía, reali-
zarás un labor comunitario compartindo a túa aprendizaxe sobor os cogomelos con outras persoas inte-
resadas neles. Para iso seguirás os pasos:

1. Volve recompilar toda a información sobor cada especie que determinaches (FM, fotos, 
debuxos...).

2. Seguindo o procedemento presentado na PDA11, realiza unha ficha descritiva de cada unha 
das especies identificadas; tamén podes ampliar a información da ficha ou deseñar outra nova 
máis axeitada aos teus descubrimentos.

3. Descritas todas as especies e, seguindo o modelo da PDA12 (podes empregar outro tipo de 
aplicacións, páxinas web...), elabora un recurso micolóxico que poidas compartir a través das 
novas tecnoloxías (este tipo de labor é moi interesante para desenvolver en grupos de traballo 
escolares, de investigación, asociativos, etc).

4. E por último, de acordo coa UDA2, ten sempre presente, nas túas publicacións, nos teus estu-
dos, análises, nas túas saídas de campo, que os cogomelos son un recurso ambiental impres-
cindible para a supervivencia dos nosos ecosistemas e para a nosa saúde.
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