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Descripció del bolet i les seves parts 
El bolet és la part reproductiva d’un fong anomenat miceli que està 
format per hifes, és a dir, és un cos fructífer del fong. L’eumicet, és a dir 
el bolet, pertany al regne dels fongs. En aquest regne hi pertanyen tot 
els éssers vius que poden ser unicel·lulars, microscòpics i nomes tenen 
una cèl·lula anomenats llevats, o pluricel·lulars, que no tenen veritables 
teixits, tal·lòfits, formats per hifes, cèl·lules alienades que es ramifiquen i 
formen una barreja anomenada miceli; tots són eucariotes, posseeixen 
nucli, i viuen en llocs humits, temperats i ombrívols amb abundant 
matèria orgànica en descomposició, dins d’alguns organismes 
parasitant-los, o bé en ambients subaquàtics. Les seves cèl·lules 
s’agrupen i formen cossos filamentats ramificats.  

Es poden confondre amb el regne dels vegetals, però es diferencien en 
que els fongs tenen alimentació heteròtrofa, és a dir, no poden fabricar 
el seu propi aliment i, en canvi les plantes són autòtrofes, produeixen el 
seu propi aliment gràcies a la fotosíntesi. Seria possible que fessin la 
fotosíntesi i que per tant tinguessin una alimentació autòtrofa si les seves 
cèl·lules tinguessin clorofil·la i quitina, proteïnes. També es diferencien 
per la manera de reproduir-se i perquè la seva substància de reserva és 
el glicogen, típica dels animals.  

La seva digestió és externa, és a dir, que s’agreguen uns enzims que 
transformen l’aliment en petites molècules que, a continuació, són 
absorbides per les cèl·lules del fong i, a més, extrauen del sòl l’aigua i les 
sals minerals que necessita el fong. 

Els fongs es poden reproduir sexualment o asexualment. La reproducció 

asexual és produeix a través d’espores, una unitat reproductiva que 

conté tota la informació genètica necessària per a la formació del nou 

fong es desplaçada per l’aigua o el vent fins que troba un lloc adient on 

créixer, a través de la gemmació,  es forma una protuberància o 

gemma que, més tard,es desprèn i forma una cèl·lula filla, o a través de 

la fragmentació del miceli, on un tros del miceli es separa i genera un 

nou eumicet,  o a través de la fragmentació del miceli. La gemmació 

nomes és utilitzada en els llevats i especies aquàtiques. No hi ha sexe 

diferenciat entre les espores, és a dir, no son ni mascles ni femelles. 
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Segons la seva alimentació o la seva forma de vida, trobem diferents 
grups de fongs: 

· Fongs simbiòtics 

Aquests tipus de fongs són els més comuns. Viuen amb altres organismes 
i, canvien una ajuda mútua. Aquest tipus de vida s’anomena simbiosi 
micorízica, i consisteix en la relació d’un fong amb una arrel d’un arbre o 
planta. El fong rep de l’organisme l’aliment que necessita i, l’eumicet fa 
que a la planta li sigui més fàcil obtenir aigua i sals minerals del sòl. 
Alguns d’ells són: 

· El liquen: És l’associació entre un fong i una alga. El fong dóna 

suport, aigua i sals minerals i l’alga dóna biomolècules orgàniques 

al fer la fotosíntesi. 

Depèn del lloc on visqui el liquen es classifica en: 

o Liquen crustaci: Viu a sobre les roques, enganxat al substrat. 

o Liquen foliós: Viu a sobre de les branques o roques, amb 

aspecte de petites fulles.   

o Liquen fruticulós: Viu a sobre de les branques, amb aspecto 

de petits arbrets.  

Liquen crustaci Liquen foliós 
Liquen 

fruticulós 
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Els líquens han sigut utilitat des de l’antiguitat: 

· El liquen de manà, que creix al Nord d’Àfrica i a les Illes Canaries, 
potser utilitzat com aliment en el Pol Nord, rens i caribús 
s’alimenten de líquens. 

· En la indústria farmacèutica s’utilitzen per obtenir antibiòtics, 
vitamina C y colorants com el tornassol. 

 

· En la cosmètica per extreure essències i perfums. 

· En l’actualitat s’utilitzen com a indicadors de la contaminació ja 
que, no creixen en zones contaminades. 

· El pi i el rovello :  El pi dóna molècules orgàniques i el rovelló sals 
minerals. 

· Fongs sapròfits 

Aquest tipus de fongs s’alimenten de la matèria en descomposició, és a 
dir d’un ésser viu mort. No aporten cap mena d’ajut a cap organisme 
però, tampoc el perjudiquen. 

· Fongs paràsits 

Aquest tipus de fong viuen dintre d’altres éssers vius, com ara plantes, 
insectes, animals o bé altres fongs. Provoquen greus lesions o fins i tot la 
mort al organisme. El contagi es produeix a través d’una agressió patida 
a l’escorça involuntària, en el cas dels arbres, canvis del temps...  
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Dintre dels fongs hi ha diferents classes: 

· Ficomicets 

Els ficomicets són una classe de fongs considerats com a fongs-algues, 
les floridures blanques que apareixen en els aliments, i alguns paràsits 
com el míldiu que ataca la vinya. Són formats per hifes en les que totes 
les cèl·lules estan comunicades, no hi ha separació.   

o Quitridials 
o Comicetals 
o Zigomicetals 

Els zigomicetals són un ordre de fongs caracteritzats per tenir unes 
cèl·lules rígides. 

 Micobacteriàcies 
 Actinomicetàcies 

Els actinomicetàcies són una família de fongs que formen 
colònies fibroses i filamentoses. Es reprodueixen a través de 
la gemmació.  

 Estreptomicetàcies 
o Oomicetals 

 

· Ascomicetes 

Les hifes d’aquests fongs tenen les cèl·lules separades per les seves 
membranes, encara que a vegades presenten un orifici que les 
comuniqui. Els més coneguts són els llevats, responsables dels procesos 
de fermentació del pa, de les begudes alcohòliques, les floridures 
verdes, les tòfones i les múrgules, uns bolets que surten a la primavera.   

o Laboulbeniomicets 
o Discomicets 

 Pezizals 
 Helvelales 
 Tuberals 
 Histerials 

o Hemiascomicets 

 

 

 

http://www.duiops.net/seresvivos/zigomicetales.html
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· Basidiomicets 

Són els típics bolets i, es caracteritzen per tenir un esporagi diferent, és 
l’organ on  es produeixen i s’emmatgatzemen les espores.  

o Fragmobasidiomicets 
Formen un cos fructífer 
 
 Uredinals 
 Ustilaginals 
 Sapròfits 

o Holobasidiomicets 
 Himenomicets 
 Gasteromicets 

 
 

 

 

Els bolets pertanyen  als Basidiomicets. Estan compostos pel capell, 
l’himeni, l’anell, el peu, la volva i el miceli.  
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· El capell 

El capell és la part superior del carpòfor i, es la més utilitzada pel 
reconeixement del bolet. La seva funció en el cos fructífer es de 
resguard del himeni. Acostuma a estar tancat al voltant del peu quan és jove 
i, bastantes espècies canvien la seva forma al llarg del seu temps Està 
recobert per l’himeni, una membrana que els protegeix de la radiació 
solar, la pèrdua excessiva d’aigua i acció contra els agents infecciosos. 
No en totes les espècies té la mateixa forma però normalment són 
aquestes : 

                                   Amanita muscaria 

 

 

                                              

 
Semiesfèric 

 
Ovoide 

Ondulat 
 

Amb forma 

d'embut 
Convex 

 
Cònic obtús Cònic agut 

 
Cilíndric 

 
Aplanat 

deprimit 
Acampanat

 
Acampanat 

cònic 

Esferic 

globular 

 
Umbonat 

obtús 

Umbonat 

agut 

· L’himeni 

L’himeni és on es situa la part fèrtil del bolet, és a dir, les espores. 
Aquesta part pot està totalment protegida dins del bolet i, s’ha de podrir 
o trencar la coberta exterior per poder alliberar les espores. En altres 
casos,  l’himeni és llis i extern recobrint tot el cos fructífer. També pot 
estar situada a sota el barret, totalment tancada o bé amb forma 
d’ampolla i comunicat amb l’exterior. 

 

 

http://ca.wikipedia.org/wiki/Fitxer:Capell_semiesf%C3%A8ric.png�
http://ca.wikipedia.org/wiki/Fitxer:Capell_ovoide.png�
http://ca.wikipedia.org/wiki/Fitxer:Capell_ondulat.png�
http://ca.wikipedia.org/wiki/Fitxer:Capell_forma_d'embut.png�
http://ca.wikipedia.org/wiki/Fitxer:Capell_convex.png�
http://ca.wikipedia.org/wiki/Fitxer:Capell_c%C3%B2nic_obt%C3%BAs.png�
http://ca.wikipedia.org/wiki/Fitxer:Capell_c%C3%B2nic_agut.png�
http://ca.wikipedia.org/wiki/Fitxer:Capell_cil%C3%ADndric.png�
http://ca.wikipedia.org/wiki/Fitxer:Capell_aplanat_deprimit.png�
http://ca.wikipedia.org/wiki/Fitxer:Capell_acampanat.png�
http://ca.wikipedia.org/wiki/Fitxer:Capell_acampanat_c%C3%B2nic.png�
http://ca.wikipedia.org/wiki/Fitxer:Capell_esf%C3%A8ric_globular.png�
http://ca.wikipedia.org/wiki/Fitxer:Capell_umbonat_obt%C3%BAs.png�
http://ca.wikipedia.org/wiki/Fitxer:Capell_umbonat_agut.png�
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· L’anell 

L’anell són les restes d’una membrana protectora, anomenada vel, que 
embolcalla,  totalment o parcialment, el cos fructífer durant el seu 
període de creixement. Les espècies que tenen aquesta membrana són 
les del gènere agarical. A vegades es substituït per una mena de 
teranyina, anomenada cortina, que uneix el marge del capell amb el 
peu i té la funció de protegir. Hi ha diferents tipus de vels que s’acaben 
convertint en anells: 

o Anell universal 

Envolta les espores quan comencen a diferenciar-se sobre les hifes del 
miceli i que desapareix molt aviat. 

o Anell general 

Envolcalla tot el bolet durant el seu creixement i a mida que es va fent 
adult es va esquiçant, deixant a sobre del barret i a la base del peu en 
forma de volva algun tipus de resta.  

o Anell parcial 

S’encarrega de protegir l’himeni i s’estripa durant el creixement. El que · 
veiem al voltant del peu són les restes d’aquesta part. 

· El peu 

El peu és la part que aguanta el barret o capell i és la que està en 
contacte amb el miceli. Generalment té forma cilíndrica. També és molt 
utilitzada en el reconeixent del bolet per la seva forma, la separabilitat, 
ornamentació, col·locació, la part interior de la cama, la consistència, el 
teixit, el tipus de fluids que hi ha... 
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· La volva 
La volva és la part que deixa el vel general que cobreix al bolet de les 
espècies del gènere agarical i que, al trencar-se deixa pas al capell. Al 
passar això potser que o bé desaparegui o que en quedin restes al peu. 
Aquestes restes en forma de sac o funda, en forma de granulacions 
quadrades que recobreixen el peu formant cercles o bé algunes molt 
rudimentàries i poc diferenciades.  

 

· Miceli 

El miceli és la part vegetativa del bolet i, és l’autèntic fong 

El miceli és la part vegetativa del bolet, i és en realitat l’autèntic fong. La seva missió és 
prendre del sòl els diversos compostos orgànics per alimentar-se. En ocasions poden semblar 
falses arrels. Generalment és de color blanc, i por arribar a tenir molta llargada.  
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Consells 

 

 

 

 Estris 
 Per anar a buscar bolets cal utilitzar aquestes 

següents eines: Cistell, per afavorir l’escampada de les espores, 
navalla, per no trencar el bolet, bastó, per treure les fulles o 
branques necessàries per agafar-los  

 Abillament 
 S’ha d’anar amb roba còmoda: texans o 

pantalons llargs, camises o jerseis de cotó, impermeable, ``roba 
d’abric... 

 S’ha d’anar amb calçat còmode: bambes, botes 
de muntanya... 

 On cal anar 
 S’ha d’anar a les zones boscoses, com més al 

nord millor. Cal saber orientar-se per trobar les zones obagues del 
bosc 

 Consells alhora de buscar els bolets 
 Per buscar-los, no es pot llaurar el bosc. A on 

trobem un bolet, hem d’intentar deixar la zona com estava. 
 S’ha de tallar el bolet per poder deixar el miceli 

intacte i, així pugui tornar a créixer el fong. 
 No barrejar els comestibles dels no comestibles. 
 Es convenient anar acompanyat i, sino cal portar 

un telèfon mòbil i un xiulet. 
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Anotacions de les excursions 

 

 

09/10/2011 
Lloc: Huesca 
Situació: 
 
Bolets trobats: Paxil de peu negre 
 
 
Total: 

 

 

16/10/2011 
Lloc: Montseny 
Situació: Riera de Vallcarcara. 
 
Bolets trobats:  
 
 
Total: 3 
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Bolets trobats 

 
9/10/11 

Huesca 

 

Paxil de peu negre  

Paxillus atrtomentosus 

Aquest tipus de bolet és molt semblant al paxil enrollat, però es 
diferencia pel barret, ja que el del paxil de peu negre pot arribar a tenir 
25 cm de diàmetre i, pel peu que es llarg, de fins a 5 cm i està recobert 
per un filtre marró fosc, que es el que li ha donat aquest nom. La seva 
carn té un alt contingut en aigua i, al apretar-la surt una gran quantitat 
d’aigua. La podem trobar a sota del tronc dels arbres. El seu peu no és 
molt verinós però, no s’utilitza a la cuina perquè els seu sabor no es gaire 
agradable. Hi ha una altra varietat anomenat pàxil en forma de petxina, 
paxillus panuoides, que es de creixement excèntric sobre la fusta i no té 
peu. No és aconsellable menjar-lo.  


