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NOVES DADES SOBRE FONGS HIPOGEUS. I: ASCOMICETS

Sierra, D., Martín, M.P. & X. Llimona
Dpt. Biologia Vegetal. Fac. Biologia. Avdg. Diagonal, 645. 08028 Barcelona.

RESUMEN

En el presente trabajo se estudian un total de 12 táxones de ascomicetes hipogeos recolec-
tados en diferentes localidades de la Península Ibérica, entre los cuales destacan Picoa junipe-
rina y Terfezia claveryi. Para cada una de las especies estudiadas se ofrece una descripción
macro y microscópica con iconografía original, y datos de distribución y ecología.

RESUM

S'ha efectuat l'estudi detallat de 12 espécies d'ascomicets hipogeus recol•ectats a diferents
localitats de la Península Ibérica, entre els quals destaquen Picoa juniperina y Terfezia cla-
veryi.

Per cadascuna d'aquestes espécies es dona una descripció macro i microscópica detallada,
amb dibuixos originals, així com l'ecologia i la localitat.
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En el presente trabajo se estudian un total de 12 taxones de ascomicetes hipogeos recolec
tados en diferentes localidades de la Península Ibérica, entre los cuales destacan Pícoa junípe
rína y T erfezía ela veryí. Para cada una de las especies estudiadas se ofrece una descripción 
macro y microscópica con iconografía original, y datos de distribución y ecología. 

RESUM 

S'ha efectuat l'estudi detallat de 1 2  espècies d 'ascomicets hipogeus recol· lectats a diferents 
localitats de la Península Ibèrica, entre els quals destaquen Pícoa juníperína y Terfezía ela
veryí. 

Per cadascuna d'aquestes espècies es dona una descripció macro i microscòpica detallada, 
amb dibuixos originals, així com l'ecologia i la localitat. 
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INTRODUCCIÓ

La principal contribució al coneixement deis fongs hipogeus d'Espanya correspon a F.D.
Calonge, (Calonge 1982), (Calonge & al. 1977). A Catalunya, Calonge ha tingut com a col-la-
boradors directes A. Rocabruna i M. Tabarés, de la S.C.M. Aquesta col•laboració va produir
les publicacions següents: Calonge, Rocabruna & Tabarés (1985), Calonge, Rocabruna, Taba-
rés & Rodríguez (1985).

En l'últim treball publicat sobre aquest tema, Arroyo & al. (1989) ofereixen un catáleg pro-
visional dels fongs hipogeus trobats a Espanya, que conté 40 espécies (3 dubtoses) d'ascomi-
cets hipogeus i 28 espécies de gasteromicets hipogeus.

Els 12 taxons d'ascomicets que presentem en aquest treball no suposen afegir cap nova es-
pécie al catáleg, peró s'hi amplia l'área de distribució d'algunes de les espécies, poc recol-lec-
tades fins ara.

El material estudiat procedeix de diverses localitats de la Península Ibérica que hem tingut
ocasió de visitar al llarg d'aquests últims 3 anys, o bé, ens ha estat aportat per diversos col-la-
boradors.

Tots els exemplars estan dipositats a l'herbari de la Facultat de Biologia (BCC), amb el nú-
mero que apareix al text.

Les espécies s'han ordenat per ordre alfabétic de famílies (ja que totes pertanyen a l'ordre
de les pezizals), seguint ERIKSSON & HAWKSWORTH (1988).

DESCRIPCIÓ DE LES ESPÉCIES ESTUDIADES

F. BA LSA MIACEA E

Picoa juniperina Vitt. (Fig. 1)
Carpófors d'1.4-2 cm de diámetre, més o menys globosos i deformats. Peridi bru negrós o gairebé
negre, amb incrustacions blanquinoses del substracte. Textura berrugosa deguda a petites berrugues
piramidals. Gleba blanca, uniforme, amb venositats poc visibles.
Peridi	 més fosc a la part externa, format per cél-lules de 10-20 pm de diámetre.
Ascs octospórics, globosos i pedicel-lats, de 90-120 x 60-70 pm. Hifes interascals hialianes, septa-
des, de 6-8 pm d'amplada. Espores hialines, rodones o subgloboses, de 23-27 x 20-25 pm, amb la
paret llisa, peró a vegades sembla que siguin ornamentades amb berrugues poc prominents. Presen-
ten una gran gútula al mig.
Loc. : Hem trobat aquesta espécie a Farlete, Saragossa, el 9-5-88 i el 25-4-89. Leg. J. Blasco. Creixia
associada a la «hierba turmera», una planta d'hábitat nitrófil i que apareix a les proximitats de llocs
frequentats pels ramats. BCC-DSL 2057 i 2058.
Observacions: Es tracta d'una espécie bastant rara, que es diferencia bé, per les seves característi-
ques del peridi. CALONGE & al. (1985a) consideren que l'ornamentació esporal que es veu a vega-
des és deguda al fet que les espores retenen a la seva superficie residus de la paret de l'asc.
Segons dades comunicades pels naturals a Llimona, és un fong abundant vora Belchite, on la cullen i
la coneixen amb el nom de «trufas de raposa».
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INTRODUCCIÓ 

La principal contribució al coneixement dels fongs hipogeus d'Espanya correspon a F.D. 
Calonge , (Calonge 1982),  (Calonge & al .  1 977) .  A Catalunya, Calonge ha tingut com a col·la
boradors directes A.  Rocabruna i M. Tabarés , de la S .C .M.  Aquesta col· laboració va produir 
les publicacions següents: Calonge , Rocabruna & Tabarés ( 1 985), Calonge , Rocabruna, Taba
rés & Rodríguez ( 1 985) . 

En l'últim treball publicat sobre aquest tema, Arroyo & al. ( 1 989) ofereixen un catàleg pro
visional dels fongs hipogeus trobats a Espanya, que conté 40 espècies (3 dubtoses) d' ascomi
cets hipogeus i 28 espècies de gastèromicets hipogeus. 

Els 12 taxons d'ascomicets que presentem en aquest treball no suposen afegir cap nova es
pècie al catàleg, però s 'hi amplia l'àrea de distribució d'algunes de les espècies, poc recol·lec
tades fins ara . 

El material estudiat procedeix de diverses localitats de la Península Ibèrica que hem tingut 
ocasió de visitar al llarg d'aquests últims 3 anys, o bé, ens ha estat aportat per diversos col· la
boradors . 

Tots els exemplars estan dipositats a l'herbari de la Facultat de Biologia (BCC) , amb el nú
mero que apareix al text. 

Les espècies s'han ordenat per ordre alfabètic de famílies (j a que totes pertanyen a l'ordre 
de les pezizals), seguint ERIKSSON & HAWKSWORTH ( 1 988) . 

DESCRIPCIÓ DE LES ESPÈCIES ESTUDIADES 

F. BALSAMIACEAE 

Picoa juniperina Vitt. (Fig. 1 )  
Carpòfors d '  1 . 4-2 c m  d e  diàmetre, més o menys globosos i deformats. Peridi bru negrós o gairebé 
negre, amb incrustacions blanquinoses del substracte. Textura berrugosa deguda a petites berrugues 
piramidals. Gleba blanca, uniforme, amb venositats poc visibles.  
Peridi cel · lular, més fosc a la part externa, format per cèl · lules de 1 0-20 Jlm de diàmetre. 
Ascs octospòrics , globosos i pedicel· lats, de 90- 1 20 x 60-70 Jlm. Hifes interascals hialianes, septa
des, de 6-8 Jlm d'amplada. Espores hialines, rodones o subgloboses, de 23-27 x 20-25 Jlm , amb la 
paret llisa, però a vegades sembla que siguin ornamentades amb berrugues poc prominents. Presen
ten una gran gútula al mig. 
Loc. : Hem trobat aquesta espècie a Farlete, Saragossa, el 9-5-88 i el 25-4-89.  Leg. J .  Blasco. Creixia 
associada a la «hierba turmera», una planta d' hàbitat nitròfil i que apareix a les proximitats de llocs 
frequentats pels ramats. BCC-DSL 2057 i 2058 . 
Observacions: Es tracta d'una espècie bastant rara, que es diferencia bé, per les seves característi
ques del peridi. CALONGE & al. ( 1 985a) consideren que l' ornamentació esporal que es veu a vega
des és deguda al fet que les espores retenen a la seva superfície residus de la paret de l 'asc. 
Segons dades comunicades pels naturals a Llimona, és un fong abundant vora Belchite, on la cullen i 
la coneixen amb el nom de «trufas de raposa». 
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Picoa juniperina Vitt. Espores dintre de l'asc.

F. GENEACEAE

Genea klotzschii Berk. et Br. (Fig. 2 i 3)
Ascocarp globós, i irregularment lobulat. L'únic exemplar recol-lectat té una mida de 8 mm de diárnetre i
s'obre a l'exterior mitjanÇant un porus apical circular. Si fem un tall longitudinal, observem que presenta
una série de plecs grossos que des de la base arriben cap a dalt. El conjunt és una sola cavitat solcada per
aquests plecs, com una mena de laberint. A la base hi romanen restes miceliars adherides.
Peridi bru fosc o gairebé negre, amb petites berrugues piramidals, constituTt per cél-lules de 15-30 x
15-30	 globoses o allargades, amb la paret gruixuda i bruna.
L'himeni, amb paráfisis, es trova localitzat entre la superficie externa i la interna de la cavitat. La superfi-
cie interna és exactament igual a l'externa inclosa l'ornamentació.
Els ascs són cilíndrica, de 280-300 x 38-40 p.m, octospórics, amb les parets constrictes entre les es-
pores. A la base tenen un peu clarament bifurcat. Les paráfisis són hilianes, septades, de 3-4 .tm
d'amplada i formen una capa epitecial. Espores uniseriades dins l'asc, primer rodones i finalment

Butll. Soc. Ca talana Micol. 1 4-15 43-66 Barcelona 1991 

Picoa juniperina Vitt. Espores dintre de l'asc. 

F. GENEACEAE 
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Ascocarp globós, i irregularment lobulat. L'únic exemplar recol · lectat té una mida de 8 mm de diàmetre i 
s'obre a l 'exterior mitjançant un porus apical circular. Si fem un tall longitudinal, observem que presenta 
una sèrie de plecs grossos que des de la base arriben cap a dalt. El conjunt és una sola cavitat solcada per 
aquests plecs, com una mena de laberint. A la base hi romanen restes miceliars adherides. 
Peridi bru fosc o gairebé negre, amb petites berrugues piramidals, constituït per cèl· lules de 1 5-30 x 
1 5-30 �m, globoses o allargades, amb la paret gruixuda i bruna. 
L ' himeni , amb paràfisis , es trava localitzat entre la superficíe externa i la interna de la cavitat. La superfí
cie interna és exactament igual a l'externa inclosa l 'ornamentació. 
Els ascs són cilíndrics, de 2 80-300 x 38-40 �m, octospòrics , amb les parets constrictes entre les es
pores . A la base tenen un peu clarament bifurcat. Les paràfisis són hilianes, septades, de 3-4 �m 
d'amplada i formen una capa epitecia1. Espores uniseriades dins l'asc, primer rodones i finalment 
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ovals, hialines, de 25-36 x 28-331.1m, sense l'ornamentació, que consta de berrugues angulars, distribui-
des de manera irregular i amb mides de 5-7 x 3-5 1.1m.
Loc.: Castelló de la Plana, 29-10-88, sota Quercus sp. BCC-DSL 2059.

Observacions: Es una espécie que pot arribar a tenir la mida d'una nou. Macroscópicament és molt fácil
de confondre amb Genea verrucosa i Genea hispidula, peró l'ornamentació esporal diferencia les tres es-
pécies de manera clara.

F. TERFEZIACEAE

Choiromyces meandriformis Vitt. (Fig. 4)

Tuber album Sow.

Carpófor en forma de tubercle, globulós, de 6 cm de diámetre, (peró pot arribar fins a 10 cm). A la base
presenta una petita prominéncia triangular. Peridi llis, de color blanquinós, ocraci o groguenc, a vegades
bru i amb la superficie débilment esquerdada.
Carn molt dura, primer de color blanc crema, després groguenc, amb nombroses venositats cerebrifor-
mes, convolutes, de color blanquinós i barrejades amb d'altres brunenques. Emet una olor forta, no
massa agradable.
Ascs octospórics, subglobosos amb un peu ben marcat, de 90-150 x 40-50 p.m. Espores globoses, de
16-20 Jim de diámetre, hialines o débilment groguenques quan són madures. Tenen una ornamentació
formada per espines llargues, irregulars, truncades, de 5-7 x 2-3 p.m.
Loc.: Navarra, prop del llac habla, 1200 m. Leg. A. Rocrabuna. Sota Picea abies. BCC-DSL 2060.

Observacions: Aquesta espécie creix a finals d'estiu i a la tardor, en boscos, principalment de faigs i rou-
res i en terrenys calcaris o argilosos.
Segons la bibliografia, és un fong indigest, que produeix transtorns gástrics, amb efectes purgants.

Delastria rosea Tul. (Fig. 5)

Carpófor irregularment globós, una mica aplanat a la part de dalt, mentre que es va fent més estret vers
la base, de 16 mm d'alÇada per 24 mm de diámetre. Textura i consisténcia carnosa.
Peridi llis, una mica feltrat i amb incrustacions de gránuls del substrat en alguns llocs de la seva superfície.
El color varia des d'ocre groguenc a rosat o bru groguenc.
La gleba és rosada i está solcada per moltes yenes blanques. Fa olor de patata crua.
Ascs de 110-150 x 45-60 ptm, subcilíndrics, breument pedicel-lats i amb 3 espores dins. Espores de
23-27 jim de diámetre, rodones, hialines i amb una ornamentació reticulada.
Loc.: Recol-lecció d'un únic exemplar a la comarca del Vallés Oriental, novembre 1987, en una plantació
de Pinus radiata. Leg. J. Llistosella. BCC-DSL 2061.

Observacions: La seva comestibilitat és desconeguda. CALONGE & al. (1985b)consideren, segons refe-
réncies d'altres paisos on l'han trobat, que es tracta d'una espécie mediterránia, de clima temperat, que
surt a la tardor i fins potser a l'hivern. També indiquen que les espores, quan són totalment madures, pre-
senten un color bru, fet que nosaltres no hem pogut constatar.

Terfezia arenaria (Morís) Trappe (Fig. 6 i 7)

T. leonis (Tul. & C.Tul) Tul. & C.Tul

T. Hispanica Lázaro Ibiza

Els exemplars recol-lectats tenen, cadascú per separat un diámetre de 2.5-4 cm i forma globosa, poc irre-
gular. Peró, generalment apareixen varis carpófors junts, formant un grup amb forma de patata, subglo-
bós o piriforme, irregular, de 8-10 cm de diámetre i amb restes de substrat adherides.
Peridi primer blanquinós, més tard ocre o bru ciar. Gleba bru grisenca quan és madura i amb venositats
blanquinoses. Olor no massa forta.
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ovals, hialines, de 25-36 X 28-33 �m, sense l' ornamentació, que consta de berrugues angulars, distribuï
des de manera irregular i amb mides de 5-7 X 3-5 �m. 
Loc. : Castelló de la Plana, 29- 10-88, sota Quercus sp. BCC-DSL 2059. 

Observacions: Es una espècie que pot arribar a tenir la mida d'una nou. Macroscòpicament és molt fàcil 
de confondre amb Genea verrucosa i Genea hispidula, però l' ornamentació esporal diferencia les tres es
pècies de manera clara . 

F. TERFEZIACEAE 

Choiromyces meandriformis Vitt. (Fig. 4) 

Tuber album Sow. 

Carpòfor en forma de tubercle, globulós, de 6 cm de diàmetre, (però pot arribar fins a 1 0  cm) . A la base 
presenta una petita prominència triangular . Peridi llis, de color blanquinós, ocraci o groguenc, a vegades 
bru i amb la superfície dèbilment esquerdada . 
Carn molt dura, primer de color blanc crema, després groguenc, amb nombroses venositats cerebrifor
mes, convolutes, de color blanquinós i barrejades amb d'altres brunenques. Emet una olor forta, no 
massa agradable . 
Ascs octospòrics, subglobosos amb un peu ben marcat, de 90- 1 50 x 40-50 �m. Espores globoses, de 
1 6-20 �m de diàmetre, hialines o dèbilment groguenques quan són madures. Tenen una ornamentació 
formada per espines llargues, irregulars, truncades, de 5-7 x 2-3 �m. 
Loc. : Navarra, prop del llac Irabia, 1 200 m. Leg. A. Rocrabuna. Sota Picea abies. BCC-DSL 2060. 

Observacions: Aquesta espècie creix a finals d'estiu i a la tardor, en boscos, principalment de faigs i rou
res i en terrenys calcaris o argilosos. 
Segons la bibliografia, és un fong indigest, que produeix transtorns gàstrics, amb efectes purgants . 

Delastria rosea Tul . (Fig. 5) 

Carpòfor irregularment globós, una mica aplanat a la part de dalt, mentre que es va fent més estret vers 
la base, de 1 6  mm d'alçada per 24 mm de diàmetre . Textura i consistència carnosa. 
Peridi llis, una mica feltrat i amb incrustacions de grànuls del substrat en alguns llocs de la seva superfície . 
El color varia des d'ocre groguenc a rosat o bru groguenc. 
La gleba és rosada i està solcada per moltes venes blanques. Fa olor de patata crua . 
Ascs de 1 1 0- 1 50 x 45-60 �m, subcilíndrics, breument pedicel· lats i amb 3 espores dins . Espores de 
23-27 �m de diàmetre, rodones, hialines i amb una ornamentació reticulada. 
Loc. : Recol· lecció d'un únic exemplar a la comarca del Vallès Oriental , novembre 1 987 ,  en una plantació 
de Pinus radia ta. Leg. J. Llistosella. BCC-DSL 206 1 .  

Observacions: La seva comestibilitat é s  desconeguda. CALONGE & al. ( 1 985b)consideren, segons refe
rències d'altres països on l'han trobat, que es tracta d'una espècie mediterrània, de clima temperat, que 
surt a la tardor i fins potser a l 'hivern. També indiquen que les espores, quan són totalment madures, pre
senten un color bru, fet que nosaltres no hem pogut constatar. 

Terfezia arenaria (Moris) Trappe (Fig. 6 i 7) 

T. leonis (Tul. & C.Tul) Tul. & C.Tul 

T. Hispanica Uizaro Ibiza 

Els exemplars recol· lectats tenen, cadascú per separat un diàmetre de 2 .5-4 cm i forma globosa, poc irre
gular. Però, generalment apareixen varis carpòfors j unts, formant un grup amb forma de patata, subglo
bós o piriforme , irregular, de 8- 1 0  cm de diàmetre i amb restes de substrat adherides. 
Peridi primer blanquinós, més tard ocre o bru clar. Gleba bru grisenca quan és madura i amb venositats 
blanquinoses.  Olor no massa forta. 



Butll. Soc. Catalana Micol. 14-15 43-66	 Barcelona 1991
	 47

Ascs octospórics, globoses, de 90-98 x 75-78 	 Espores rodones, al principi són hialines i llises, tenen
una grossa gútula central i mesuren 13-17 lirn de diámetre. Un cop madures, les dimensions són de 25-31
psn de diámetre y presenten una ornamentació amb grosses berrugues cilíndriques i amb l'ápex truncat.

Loc.: Cáceres, 31-3-89, associada a Tuberaria guttata. BCC-DSL 2062.

Observacions: Es podria confondre amb Terfezia claveryi, peró se'n diferencia bé per les seves espores,
també rodones, peró amb la superfície reticulada en lloc de berrugosa, i també amb T. leptoderma, que
té les espores espinoses.
Es molt apreciada com a comestible a Extremadura, on es comercialitza. Acostuma a trobar-se a la pri-
mavera en comunitats en cistácies. Aquest fong ha estat molt citat a tota la Península (CALONGE & al.
1977), peró és especialment abundant a Extremadura i a zones limítrofes. En altres pasos de l'área me-
diterránia és també bastant apreciada, i gran part de la nostra produció s'exporta als paYsos árabs, Israel i
Sud d'Itália.
Aquí s'associa simbióticament amb la cistácia Tuberaria guttata, mentre que a Itália ho fa també amb di-
verses espécies de Cistus i amb Helianthemum vulgare (CALONGE & al. 1977).

Terfezia claveryi Chatin (Fig. 8)

Ascocarp globós, en forma de tubercle, de 2.7 cm de diámetre, amb la superfície reticulada, meandri-
forme o cerebriforme, i amb solcs més o menys profunds. Peridi de color bru ciar (canyella) i també amb
tonalitats rosácies. Quan aquest fong s'asseca, es torna més fosc. Conserva incrustacions del substrat.
Gleba de color ocraci groguenc, amb tons rosats, i solcada per yenes blanquinoses.
Ascs globosos, octospórics, de 50-70 	 de diámetre. Espores esfériques, de 17-22 lirn de diámetre, hia-
lines o feblement groguenques, ornamentades amb un reticle de costes bastant amples peró poc promi-
nente (1 pim d'alÇada).

Loc.: Farlete, Saragossa, 9-5-88, associada a Helianthemum salicifolium. Leg. J. Blasco. BCC-DSL 2063.

Observacions: CALONGE & al. (1985) diuen que es tracta d'una espécie de distribució mediterránia,
que arriba fins ('África del Sud i Asia, i que viu en sóls sorrencs, associada a cistácies, en zones de pineda i
bosc mixt. Anteriorment ha estat citada a Burgos, Madrid i Granada.

Terfezia leptoderma Tul. (Fig. 9 i 10)

T. fanfani Matt.

Ascocarps amb el peridi ocre groguenc amb tonalitats ferruginoses i gleba blanc rosada. Macroscópicament
es podria confondre amb Terfezia arenaria, peró presenta uns ascs més petits, de 55-60 prn de diámetre i
espores una mica més petites, 20-24	 de diámetre, peró sobretot difereix per l'ornamentació, d'espines
cilíndriques i llargues de fins 3 jim de Ilargada, en comptes de les espines truncades de T. arenaria.

Loc.: Portugal, Parc Nacional de Peneda-Gerés, Terras de Bouro, Gerés, Pedra Bela, 29TNG7018, 900
msm, 28/4/89. Leg. M.P. MARTIN. BCC-DSL 2064.

Observacions: Es una espécie primaveral i comestible. CALONGE & al. (1977) indiquen que el seu hábi-
tat és similar al de Terfezia arenaria, si bé nosaltres la vam trobar a la vora d'un camí, al costat d'un bosc
de Pinus sylvestris.

F. TUBERACEAE

Tuber aestivum Vitt. (Fig. 11)

Carpófor globulós, en forma de tubercle de 3 cm de diámetre. Peridi negre, amb grans berrugues pirami-
dals, de 2-5 mm d'amplada. Aquestes berrugues presenten estriacions longitudinals. Gleba de color ciar,
ocre pál•lid, amb nombroses yenes blanques i primes. Paral•eles a les yenes blanques n'hi ha d'altres de
grisoses, d'aspecte translúcid i molt més primes. En fresc, desprén una olor suau i agradable.
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Ascs octospòrics, globoses, de 90-98 x 75-78 �m . Espores rodones, al principi són hialines i llises , tenen 
una grossa gútula central i mesuren 1 3- 1 7  �m de diàmetre. Un cop madures, les dimensions són de 25-3 1 
�m de diàmetre y presenten una ornamentació amb grosses berrugues cilíndriques i amb l 'àpex truncat. 

Loc. : Caceres, 3 1 -3-89, associada a Tuberaria guttata. BCC-DSL 2062. 

Observacions: Es podria confondre amb Terfezia c1a veryi, però se'n diferencia bé per les seves espores, 
també rodones, però amb la superfície reticulada en lloc de berrugosa, i també amb T. lep to derma , que 
té les espores espinoses. 
És molt apreciada com a comestible a Extremadura, on es comercialitza. Acostuma a trobar-se a la pri
mavera en comunitats en cistàcies. Aquest fong ha estat molt citat a tota la Península (CALONGE & al. 
1 9 77) ,  però és especialment abundant a Extremadura i a zones limítrofes. En altres països de l 'àrea me
diterrània és també bastant apreciada, i gran part de la nostra produció s'exporta als països àrabs, Israel i 
Sud d' Itàlia. 
Aquí s'associa simbiòticament amb la cistàcia Tuberaria guttata, mentre que a Itàlia ho fa també amb di
verses espècies de Cistus i amb Helianthemum vulgare (CALONGE & al. 1 9 77) .  

Terfezia c1averyi Chatin (Fig. 8)  

Ascocarp globós, en forma de tubercle, de 2 . 7  cm de diàmetre, amb la superfície reticulada, meandri
forme o cerebriforme, i amb solcs més o menys profunds. Peridi de color bru clar (canyella) i també amb 
tonalitats rosàcies. Quan aquest fong s 'asseca, es torna més fosc. Conserva incrustacions del substrat. 
Gleba de color ocraci groguenc, amb tons rosats, i solcada per venes blanquinoses . 
Ascs globosos, octospòrics, de 50-70 �m de diàmetre.  Espores esfèriques, de 1 7-22 �m de diàmetre , hia
lines o feblement groguenques, ornamentades amb un reticle de costes bastant amples però poc promi
nents (1 �m d'alçada) . 

Loc. : Farlete, Saragossa, 9-5-88, associada a Helianthemum salicifolium. Leg. J. Blasco. BCC-DSL 2063. 

Observacions: CALONGE & al. ( 1 985) diuen que es tracta d'una espècie de distribució mediterrània, 
que arriba fins l 'Àfrica del Sud i Àsia, i que viu en sòls sorrencs, associada a cistàcies, en zones de pineda i 
bosc mixt. Anteriorment ha estat citada a Burgos, Madrid i Granada. 

Terfezia leptoderma Tul . (Fig. 9 i 1 0) 

T. fanfani Matt . 

Ascocarps amb el peridi ocre groguenc amb tonalitats ferruginoses i gleba blanc rosada. Macroscòpicament 
es podria confondre amb Terfezia arenaria, però presenta uns ascs més petits, de 55-60 �m de diàmetre i 
espores una mica més petites, 20-24 �m de diàmetre, però sobretot difereix per l'ornamentació, d'espines 
cilíndriques i llargues de fins 3 �m de llargada, en comptes de les espines truncades de T. arenaria. 

Loc. : Portugal, Parc Nacional de Peneda-Gerês, Terras de Bouro, Gerês, Pedra Bela, 29TNG 70 18,  900 
msm, 28/4/89. Leg. M. P .  MARTIN. BCC-DSL 2064. 

Observacions: Es una espècie primaveral i comestible. CALONGE & al. ( 1 9 77) indiquen que el seu hàbi
tat és similar al de Terfezia arenaria, si bé nosaltres la vam trobar a la vora d'un camí, al costat d'un bosc 
de Pinus syl ves tris. 

F. TUBERACEAE 

Tuber aestivum Vitt. (Fig. 1 1 ) 

Carpòfor globulós, en forma de tubercle de 3 cm de diàmetre . Peridi negre, amb grans berrugues pirami
dals, de 2-5 mm d'amplada. Aquestes berrugues presenten estriacions longitudinals. Gleba de color clar, 
ocre pàl·lid, amb nombroses venes blanques i primes .  Paral · leles a les venes blanques n'hi ha d'altres de 
grisoses, d'aspecte translúcid i molt més primes. En fresc, desprèn una olor suau i agradable . 
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Ascs globosos, de 62-85 x 47-6011m, gairebé esférics i provistos d'un peu curt. Espores en nombre de 3 o
4 dins l'asc, de 28-30-35 x 20-25 jim, ovalades, algunes una mica el•íptiques i altres gairebé esfériques.
Tenen una ornamentació reticulada poligonal, de 2-4 Jim d'alÇada i un color bru daurat.

Loc.: Hem trobat aquesta espécie a Morella (Castelló de la Plana), el 10-2-89, BCC-DSL 2065; a Orga-
nyá (Alt Urgell, Lleida), el 12-2-89, BCC-DSL 2066 i a LliÇá. de Munt (Vallés Oriental, Barcelona), el
17-10-89 sota avellaner, leg. T. Canals. BCC-DSL 2067.

Observacions: La mida d'aquest bolet pot arribar a atényer 10 cm de diámetre. Com  ja s'indica a la lá-
mina n.° 199 de la col•ecció «Bolets de Catalunya», aquesta espécie madura a l'estiu, peró és molt fre-
qüent a la tardor i principis d'hivern. Comenta a collir-se a la primavera, quan la tófona negra va de
baixa. Es fa als boscos de planifolis, sobretot rouredes i alzinars. Es un comestible de bona qualitat, peró
que no es paga tant al mercat com la tófona negra ( Tuber melanosporum). No és fácil de confondre amb-
dues espécies perqué la tófona negra té les berrugues més petites i compactes, la gleba més fosca, les y e-
nes diferents i una olor molt més forta.

Tuber borchii Vitt. (Fig. 12 i 13)

Ascocarps globosos, de 5-14 i fins 22 mm de diámetre, amb aspecte de tubercle, amb la superfície bas-
tant uniforme, gairebé llisa o una mica pubescent. Peridi amb restes de terra adherits, llis, de color ciar,
blanquinós o cremós que se separa fácilment de la gleba. Quan s'asseca, agafa un color ocre rosat. Gleba
o carn rosada (cárnia) amb alguns matisos grisencs, i nerviació blanca. Olor forta, afruitada.
Ascs globosos, de 65-98 x 60-70 µm, subpedunculats, amb un curt pedicel. Contenen d'l a 4 espores.
Els ascs estan barrejats amb hifes hialines, septades, ramificades, i laxament agrupades, de 5-7 Jim d'am-
plada.
Espores globoses o el-líptiques, primer hialines, després, al madurar, brunes. L'ornamentació és clara-
ment reticulada (o alveolada), de 5-6 iirn d'alÇada. La mida de les espores és funció del nombre d'espores
per asc. D'aquesta manera trobem espores de 30-36 x 23-26 pirn, en ascs amb 4 espores; de
39-40 x 26-28 um, en ascs amb 2-3 espores i de 49 x 31 pim en els ascs que només contenen una es-
pora. Aquestes mides no inclouen l'ornamentació.

Loc.: Prop de la Font Groga, Serra de Collserola (Barcelona), 1-11-89, sota Corylus avellana, leg. M. Ta-
barés. BCC-DSL 2068.— Muntanya Pelada (Barcelona), 27-3-84, en un esllavisat a la soca d'un pi blanc,
Pinus halepensis, leg. M. Aguasca. BCC-DSL 2069.

Observacions: És una espécie molt freqüent, del novembre fins l'abril, en terrenys argilosos.
A Punta de la Móra, Tarragona, al gener de 1990 i soterrat en un bosc de Pinus halepensis, várem trobar
un carpófor globós, de 28 mm de diámetre, amb el peridi llis, molt poc pubescent, de color ocre blanqui-
nós al principi i amb tonalitat rosada més tard. La gleba era completament blanca amb nombroses yenes,
també blanques i opaques. En alguns punts apareixien tons ocre-rosats. Tenia una olor poc marcada, que
recordava lleugerament el de les nous. Els ascs eren subglobosos, de 70-100 x 40-70 Jim i amb un curt
peu. Presentava hifes interascals de 8-9 Jim d'amplada i ramificades. Les espores, en nombre de 1 a 3
per asc, eren rodones, de 24-32 jam de diámetre, primer hialines i després brunes, ornamentades amb un
reticle de crestes d'1-2 p.rn d'alÇada. (BCC-DSL 2070).
Possiblement, es tracta d'un exemplar immadur de Tuber borchii, que presenta les espores rodones i la
gleba blanca. Una de les principals diferéncies amb Tuber magnatum, amb el qual es podria confondre,
és l'ornamentació esporal, també reticulada en aquesta darrera espécie, peró només amb 2-3 alvéols en
tota la seva longitud, mentre que T. borchii en pot tenir fins 8 o 10. El carpófor de T. borchii no té una pro-
minéncia basal com T. magnatum, ni el color groguenc verdós ni una olor tan forta.
MALENçON (1938) indica que T. magnatum i T. borchii presenten accidentalment individus amb les es-
pores globoses, ja que les espores e•íptiques no arriben a tenir aquesta morfologia fins que maduren
completament.
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Ascs globosos, de 62-85 x 4 7-60 �m, gairebé esfèrics i provistos d'un peu curt. Espores en nombre de 3 o 
4 dins l 'asc, de 28-30-35 X 20-25 �m, ovalades, algunes una mica el · líptiques i altres gairebé esfèriques . 
Tenen una ornamentació reticulada poligonal, de 2-4 �m d'alçada i un color bru daurat. 

Loc. : Hem trobat aquesta espècie a Morella (Castelló de la Plana), el 1 0-2-89, BCC-DSL 2065; a Orga
nyà (Alt Urgell,  Lleida), el 12-2-89, BCC-DSL 2066 i a Lliçà de Munt (Vallès Oriental, Barcelona) , el 
1 7- 1 0-89 sota avellaner, leg. T.  Canals. BCC-DSL 2067 .  

Observacions: La mida d'aquest bolet pot  arribar a atènyer 10 cm de  diàmetre. Com ja  s' indica a la  là
mina n .o  1 99 de la col · lecció «Bolets de Catalunya», aquesta espècie madura a l 'estiu, però és molt fre
qüent a la tardor i principis d 'hivern . Comença a collir-se a la primavera, quan la tòfona negra va de 
baixa . Es fa als boscos de planifolis, sobretot rouredes i alzinars. És un comestible de bona qualitat, però 
que no es paga tant al mercat com la tòfona negra ( Tuber melanosporum) . No és fàcil de confondre amb
dues espècies perquè la tòfona negra té les berrugues més petites i compactes, la gleba més fosca, les ve
nes diferents i una olor molt més forta. 

Tuber borchii Vitt.  (Fig. 1 2  i 1 3) 

Ascocarps globosos, de 5- 1 4  i fins 22 mm de diàmetre, amb aspecte de tubercle, amb la superfície bas
tant uniforme , gairebé llisa o una mica pubescent. Peridi amb restes de terra adherits, llis, de color clar, 
blanquinós o cremós que se separa fàcilment de la gleba. Quan s'asseca, agafa un color ocre rosat. Gleba 
o carn rosada (càrnia) amb alguns matisos grisencs , i nerviació blanca. Olor forta, afruitada .  
Ascs globosos, de 65-98 x 60-70 �m, subpedunculats, amb un curt pedicel. Contenen d'  1 a 4 espores.  
Els ascs estan barrejats amb hifes hialines, septades, ramificades, i laxament agrupades, de 5-7 �m d'  am
plada . 
Espores globoses o el· líptiques, primer hialines, després, al madurar, brunes. L'ornamentació és clara
ment reticulada (o alveolada), de 5-6 �m d'alçada. La mida de les espores és funció del nombre d'espores 
per asc. D 'aquesta manera trobem espores de 30-36 x 23-26 �m, en ascs amb 4 espores; de 
39-40 x 26-28 �m, en ascs amb 2-3 espores i de 49 x 31 �m en els ascs que només contenen una es
pora. Aquestes mides no inclouen l' ornamentació. 

Loc. : Prop de la Font Groga, Serra de Collserola (Barcelona), 1 - 1 1-89, sota Corylus a vellana, leg. M .  Ta
barés. BCC-DSL 2068. - Muntanya Pelada (Barcelona) , 2 7-3-84, en un esllavisat a la soca d'un pi blanc, 
Pinus halepensis, leg. M .  Aguasca. BCC-DSL 2069. 

Observacions: És una espècie molt freqüent , del novembre fins l 'abril, en terrenys argilosos. 
A Punta de la Móra, Tarragona, al gener de 1 990 i soterrat en un bosc de Pinus halepensis, vàrem trobar 
un carpòfor globós, de 28 mm de diàmetre, amb el peridi llis, molt poc pubescent, de color ocre blanqui
nós al principi i amb tonalitat rosada més tard. La gleba era completament blanca amb nombroses venes, 
també blanques i opaques. En alguns punts apareixien tons ocre-rosats. Tenia una olor poc marcada, que 
recordava lleugerament el de les nous. Els ascs eren subglobosos, de 70- 1 00 x 40- 70 �m i amb un curt 
peu. Presentava hifes interascals de 8-9 �m d' amplada i ramificades. Les espores, en nombre de 1 a 3 
per asc, eren rodones, de 24-32 �m de diàmetre, primer hialines i després brunes, ornamentades amb un 
reticle de crestes d ' 1 -2 �m d'alçada. (BCC-DSL 2070) . 
Possiblement, es tracta d'un exemplar immadur de Tuber borchii, que presenta les espores rodones i la 
gleba blanca. Una de les principals diferències amb Tuber magnatum, amb el qual es podria confondre, 
és l 'ornamentació esporal, també reticulada en aquesta darrera espècie, però només amb 2-3 alvèols en 
tota la seva longitud, mentre que T. borchii en pot tenir fins 8 o 1 0 .  El carpòfor de T. borchii no té una pro
minència basal com T. magnatum, ni el color groguenc verdós ni una olor tan forta . 
MALENÇON ( 1 938) indica que T. magnatum i T. borchii presenten accidentalment individus amb les es
pores globoses, ja que les espores el · líptiques no arriben a tenir aquesta morfologia fins que maduren 
completament. 
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Tuber melanosporum Vitt. (Fig. 14)

Tuber nígrum Bull.

Carpófor globós, de 2-10 cm de diámetre i més o menys deformat. Peridi de color negre mat, recobert de
berrugues piramidals i poligonals amples (3-5 mm) i solcat amb escletxes longitudinals. La gleba és com-
pacta, tova, primer gris o violácia i, en madurar apareix ennegrida i solcada de fines vetes blanques que
es ramifiquen, amb aspecte de marbre i que, a la maduresa, es tornen una mica brunes. Olor molt per-
fumada.
Ascs globosos, de 60-70 l_tm amb 1-4 espores.
Espores de 29-45 x 17-24 pm, ellíptiques, allargades i fosques, brunes, recobertes de nombrosos agu-
llons rígids, de fins a 5 pm d'alÇada.

Loc.: Organyó (Alt Urgell, Lleida), 12-2-89, sota alzina, BCC-DSL 2071.

Observacions: Correspon a l'apreciada tófona negra del Perigord. És una espécie d'hivern que es troba
des del novembre fins al maro en els boscos d'alzines, a vegades sota avellaners, faigs o til-lers. Es un co-
mestible excel . lent, i per raó de la seva qualitat, és el bolet que ateny un preu més elevat en els nos-
tres mercats.
Oria de Rueda (1989) assenyala que al nostre país es produeixen anualment entre 50 i 120 Tm de
tófones negres, la major part de les quals es destina a l'exportació.

Tuber rufum (Fig. 15)

Carpófors globosos, una mica irregulars, de 12 a 18 mm de diámetre. Peridi castany fosc, amb la su-
perficie fissurada formant berruguetes molt petites i aplanades. Com a conseqüéncia d'aixó, el peridi
té un aspecte bastant llis i una textura una mica aspre. Gleba compacta, de color carn o salmó, apa-
gat. Está solcada per algunes vetes blanques. Olor forta, desagradable.
Ascs de 80-100 x 50 pm, ovals o bastant globosos i amb un peu llarg. El nombre d'espores, per asc
varia entre 3 i 4 peró també n'hi ha amb 1 o 2 espores que llavors són més grans. Les hifes interas-
cals són hialines, septades, de 6-7 pm d'amplada, si bé alguns elements estan més inflats.
Espores ovalades, brunes quan maduren, amb una ornamentació d'espines llargues (de 1.5-3 pm) i, a
vegades, corbes a la punta. Mesuren, sense l'ornamentació, de 25-34 x 18-22	 Quan només hi ha
una espora per asc, la mida arriba fins a 35-40 x 25-30 pm.

Loc.: Malla (Osona, Barcelona) 29-1-89. Sota roures. Leg. A. Mayoral. BCC-DSL 2072.
Observacions: MONTECCHI & LAllARI (1984) cometen que es tracta d'una espécie molt freqüent,
que fructifica durant tot l'any, especialment a la tardor i a l'hivern. No és comestible per la consistén-
cia de la carn, molt tenn i per l'olor desagradable.
Segons la bibliografia, és una espécie de mida petita, amb el peridi amb una tonalitat ferruginosa, su-
perficie llisa peró aspre al tacte degut a les petites berrugues planes, tan característiques.

Tuber excavatum Vitt. (Fig. 16)

Recollecció d'un únic exemplar d'1.9 cm de diámetre. Carpófor globulós amb una clara excavació
basal. Peridi llis o suaument tomentós, de color bru ciar. Gleba de color fosc a la maduresa, solcada
amb una venositat blanca no massa ramificada.
Ascs globulosos, pedunculats, de 68-90 x 60-75µm i amb un peu de fins 60 pm de llargada. Tenen d'1 a 4
espores al seu interior. Espores ovalades o bé arrodonides, brunes al madurar, amb una ornamentació reti-
culada formada per unes costes de 5-6 pm d'alÇada. La mida está en funció del nombre d'espores que hi
hagi per asc. D'aquesta forma, pot oscil . lar des de 31-42 x 25-31 pm quan només hi ha 2 espores per asc a
30-35 x 24-25 pm quan n'hi ha 4. Aquestes mides no inclouen l'ornamentació.

Loc.: Vores de Bellmunt, municipi d'Oris, (Osona, Barcelona), 6-10-90, bosc de Pinus sylvestris amb
Quercus sp. BCC-DSL 2056.
Observacions: La preséncia de l'excavació a la base del carpófor fa que aquesta espécie sigue difícilment
confosa amb cap altra.
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Tuber melanosporum Vitt. (Fig. 1 4) 

Tuber nigrum Bull. 
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Carpòfor globós, de 2- 1 0  cm de diàmetre i més o menys deformat. Peridi de color negre mat, recobert de 
berrugues piramidals i poligonals amples (3-5 mm) i solcat amb escletxes longitudinals.  La gleba és com
pacta, tova, primer gris o violàcia i ,  en madurar apareix ennegrida i solcada de fines vetes blanques que 
es ramifiquen, amb aspecte de marbre i que, a la maduresa, es tornen una mica brunes. Olor molt per
fumada. 
Ascs globosos, de 60-70 �m amb 1 -4 espores. 
Espores de 29-45 x 1 7-24 �m, el · líptiques, allargades i fosques, brunes, recobertes de nombrosos agu
llons rígids, de fins a 5 �m d'alçada. 

Loc . :  Organyà (Alt Urgell, Lleida), 1 2-2-89, sota alzina, BCC-DSL 207 1 .  

Observacions: Correspon a l 'apreciada tòfona negra del Perigord. És una espècie d'hivern que e s  troba 
des del novembre fins al març en els boscos d'alzines, a vegades sota avellaners, faigs o til · lers. És un co
mestible excel · lent, i per raó de la seva qualitat, és el bolet que ateny un preu més elevat en els nos
tres mercats. 
Ori a de Rueda ( 1 989) assenyala que al nostre país es produeixen anualment entre 50 i 1 20 Tm de 
tòfones negres, la major part de les quals es destina a l 'exportació. 

Tuber rufum (Fig. 1 5) 

Carpòfors globosos, una mica irregulars, de 12 a 1 8  mm de diàmetre. Peridi castany fosc, amb la su
perfície fissurada formant berruguetes molt petites i aplanades. Com a conseqüència d'això, el peridi 
té un aspecte bastant llis i una textura una mica aspre. Gleba compacta, de color carn o salmó, apa
gat. Està solcada per algunes vetes blanques. Olor forta, desagradable .  
Ascs de 80- 100 x 50 �m, ovals o bastant globosos i amb un peu llarg. E l  nombre d'espores, per  asc 
varia entre 3 i 4 però també n'hi ha amb 1 o 2 espores que llavors són més grans . Les hifes interas
cals són hialines, septades, de 6-7 �m d'amplada, si bé alguns elements estan més inflats . 
Espores ovalades, brunes quan maduren, amb una ornamentació d'espines llargues (de 1 . 5-3 �m) i, a 
vegades, corbes a la punta. Mesuren, sense l 'ornamentació, de 25-34 x 1 8-22 �m. Quan només hi ha 
una espora per asc, la mida arriba fins a 35-40 x 25-30 �m. 

Loc. : Malla (Osona, Barcelona) 29- 1 -89. Sota roures. Leg. A .  Mayoral . BCC-DSL 2072. 

Observacions: MONTECCHI & LAZZARI ( 1 984) cometen que es tracta d'una espècie molt freqüent, 
que fructifica durant tot l 'any, especialment a la tardor i a l 'hivern. No és comestible per la consistèn
cia de la carn, molt tenaç i per l 'olor desagradable.  
Segons la bibliografia, és una espècie de mida petita, amb el  peridi amb una tonalitat ferruginosa, su
perfície llisa però aspre al tacte degut a les petites berrugues planes, tan característiques .  

Tuber excavatum Vitt. (Fig. 1 6) 

Recol· lecció d'un únic exemplar d ' 1 . 9 cm de diàmetre. Carpòfor globulós amb una clara excavació 
basal. Peridi llis o suaument tomentós, de color bru clar. Gleba de color fosc a la maduresa, solcada 
amb una venositat blanca no massa ramificada. 
Ascs globulosos, pedunculats, de 68-90 X 60-75 �m i amb un peu de fins 60 �m de llargada. Tenen d' I a 4 
espores al seu interior. Espores ovalades o bé arrodonides, brunes al madurar, amb una ornamentació reti
culada formada per unes costes de 5-6 �m d'alçada. La mida està en funció del nombre d'espores que hi 
hagi per asc. D'aquesta forma, pot osci l · lar des de 3 1 -42 x 25-3 1 �m quan només hi ha 2 espores per asc a 
30-35 x 24-25 �m quan n'hi ha 4. Aquestes mides no inclouen l 'ornamentació. 

Loc. : Vores de Bellmunt, municipi d 'Oris, (Osona, Barcelona) , 6 - 10-90, bosc de Pinus sylvestris amb 
Quercus sp. BCC-DSL 2056.  

Observacions: La presència de l 'excavació a la base del  carpòfor fa que aquesta espècie sigue difícilment 
confosa amb cap altra. 
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Fig. 1. Picoa juniperina Vitt. A) Ascs amb espores joves. B) Cél•lules brunes del peridi. C) Espora madura.
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Fig. 1 .  Picoa juniperina Vitt. A) Ascs amb espores joves. B) eèl· lules brunes del peridi. e) Espora madura . 



Butll. Soc. Catalana: Micol. 14-15 43-66 Barcelona 1991
	

51

10 pm

Fig. 2. Genea klotzschii Berk. et Br. Espores.
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Fig. 2.  Genea klotzschii Berk. et Br.  Espores. 
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Fig. 3. Genea klotzschii Berk. et Br. A) Ascs amb espores. B) Paráfisi.
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Fig. 4. Choiromyces meandriformis Vitt. A) Asc immadur. B) Espores.
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Fig. 4. Choiromyces meandriformis Vitt .  A) Asc immadur. B) Espores. 
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Fig. 5. Delastria rosea Tul. Ascs amb espores.
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Fig. 5. Delastria rosea Tul. Ascs amb espores. 
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Fig. 6. Terfezia arenaria (Moris) Trappe. Ascs i espores immadur,,,s•
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Fig. 7. Terfezia arenaria (Morís) Trappe. Hifes interascals i ascs amb espores.
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Fig. 7 .  Terfezia arenaria (Moris) Trappe. Hifes interascals i ascs amb espores .  
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Fig. 8. Terfezia claveryi Chatin. A) Asc amb espores. B) Espores.
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Fig. 8. Terfezía claveryí Chatin. A) Asc amb espores. B) Espores. 
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Fig. 9. Terfezia leptoderma Tul. A) Ascs amb espores immadures. B) Espores.
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Fig. 9. Terfezia leptoderma Tul. Al Ascs amb espores immadures. Bl Espores.  
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Fig. 10. Terfezia leptoderma Tul. Asc, espores i material interascal.  
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Fig. 10. Terfezia leptoderma Tul. Asc, espores i material interascal. 
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Fig. 11. Tuber aestivum Vitt. A) Asc amb espores. B) Espores. C) Hifes interascals.
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fig. 1 1 .  Tuber aestivum Vitt .  A)  Asc amb espores. B) Espores. e) Hifes interascals. 
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Fig. 12. Tuber borchii Vitt. Ascs amb espores.
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Fig . 1 2 .  Tuber borchii Vitt. Ascs amb espores. 
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Fig. 13. Tuber borchii Vitt. A) Asc immadur. B) Espora madura bruna. C) Espores joves menys pigmentades.
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Fig .  1 3 .  Tuber borchij Vitt. A)  Asc  immadur. B)  Espora madura bruna. C)  Espores joves menys pigmentades. 
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10 1.1m 

Fig. 14. Tuber melanosporum Vitt. Espores.

Butll. Soc. Catalana Micol. 1 4-15 43-66 Barcelona 1991  

10 11 m  

Fig. 1 4. Tuber melanosporum Vitt. Espores. 
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10 ium

Fig. 15. Tuber rufum Pico. A) Ascs amb espores. 13) Hifes de la gleba.
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Fig.  1 5 .  TubeT rufum Pico.  A) Ascs amb espores .  B)  Hifes de la gleba. 
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Fig. 16. Tuber excavatum Vitt. A) Espores. B) Ascs amb espores.
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Fig . 16.  Tuber exca vatum Vitt .  A) Espores. B) Ascs amb espores. 
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