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ENCONTROS MICOLÓXICOS INTERNACIONAIS – 2015

por
M.L. CASTRO1 et F.X. MARTINS2

Este outono celebráronse dous Encontros Micolóxicos
Internacionais en Portugal aos que asistiron membros do G.M.G.

O primeiro foi o «VIII Encontro Micolóxico do Arco
Atlántico», que o G.M.G. tivo a honra de organizar, celebrouse en
Vinhais durante a longa fin de semana do 29 de outubro ao 2 de
novembro.

A participación foi excelente, tanto pola calidade dos asistentes
como polo aforo (93 inscritos). Estiveron representadas unha boa parte
das comunidades autónomas españolas (Andalucía, Aragón, Asturias,
Cantabria, Castela-León, Galicia, Madrid e Euskadi) e provincias
portuguesas (Alentejo, Beira Litoral, Minho e Trás-os-Montes). En
resumo, «o mellor de cada casa».

Como nada se fai solo hai que agradecer a colaboración de diversas
institucións. En primeiro lugar, á Câmara Municipal deVinhais e á Junta
de Freguesia deVilar Seco de Lomba - Gestosa, pola súa hospitalidade
e porque se volcaron para que dispuxeramos das mellores instalacións,
tanto á hora de estudar o material como de impartir as conferencias,
no Centro Cultural da vila, antigo pazo dos Condes de Vinhais,
permitindo que nos «sentiramos literalmente como condes». O Instituto
Politécnico e á Câmara Municipal de Bragança, así como á Universidade
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de Vigo puxeron todo da súa parte para que este encontro saira o
mellor posible.

Tamén houbo establecementos que se volcaron con este Encontro,
destacan o Parque Biológico e o Hotel deVinhais,Turismo deVinhais, os
restaurantes «Sr.Tapas» e «Comercial» deVinhais e «Ares da Serra» de
Bragança,os museos «da Máscara Ibérica» e «Abade Baçal» en Bragança,
NH Publicidade, Brigoffice e a Açoreana de Seguros. A todos, Muito
Obrigado!

Recolleuse material en bosques de rebolos (Quercus pyrenaica),
soutos (Castanea sativa), plantacións de coníferas (Pinus pinaster, Pinus
sylvestris,Cupressus lusitanica e Pseudotsuga menziesii),matas de carrascos
(Quercus rotundifolia), bosques de ripisilva con choupos (Populus nigra),
prados, etc.A pesar de que o tempo non axudou moito nalgún dos días,
a recolección foi boa e déuselle nome a algo máis de 200 taxons, que
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foron expostos durante eses días no Centro Cultural e puideron ser
vistos por toda a población deVinhais.O restante material secouse e foi
levado polos diferentes micólogos para poder identificalo con máis
tranquilidade nos seus lugares de orixe. Está previsto que o catálogo de
especies recollidas se publique no próximo número de MYKES.

Tamén resultaron moi interesantes as charlas pronunciadas por
algúns participantes. Nesta ocasión relacionáronse coa taxonomía
dalgún xénero como Genea (Julio Cabero) e Entoloma (Alberto Pérez-
Puente), pero tamén coa micoecoloxía dos «montados» alentejanos
(Celeste Silva e Rogério Louro) e, fíxose especial fincapé no tema dos
fungos como elementos nutracéuticos (Anabela Martins),
complementos alimenticios e micoterapia (Floro Andrés) ou como
portadores de elementos radiactivos (JuliánAlonso).Grazas a todos os
relatores por compartir con nós o seu saber!

O Encontro tivo a sorte de contar cunha exposición dos produtos
micolóxicos de Casa Ubieto (www.casaubieto.com), que fixo o esforzo
de achegarse desde Ayerbe (Huesca) para estar con nós e poñer a
disposición dos asistentes unha boa mostra dos libros e instrumentos
de campo que comercializa.
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O segundo encontro corresponde as «XXIII Jornadas
Micolóxicas da CEMM», que se celebraron en Fornos de Algodres
(Beira Interior), do 8 ao 13 de novembro, organizadas pola Associação
Micológica «A Pantorra».

Con algo máis de 130 inscritos, procedentes de Australia, Bélxica,
Bulgaria, Eslovenia, Inglaterra, Italia, Francia, España, Portugal e Noruega
foron todo un éxito. Os participantes tiveron a oportunidade de
compartir coñecementos con expertos en taxonomía clásica como
Salvatore Curreli (Amanita), Alberto Pérez Puente (Entoloma), Renato
Cainelli (mixomicetos) e molecular, como Boris Assyov (Boletales), Luis
Morgado (Entoloma) ou Ita Paz e Claude Lavoise (fungos hipoxeos) e, a
través de interesantes pósters, tratáronse temas tan diversos como
métodos rápidos de detección de amanitinas en sangre, etnomicoloxía,
aproveitamento micolóxico forestal, aparición de novas especies para
Portugal, etc.Así mesmo, foi presentado un proxecto relacionado con
«educación e aproveitamento micolóxico» desenvolvido en Aguiar da
Beira, a partir da creación dun Gabinete de Micoloxía na propia Câmara
Municipal. E, o grupo de participantes de Noruega ofreceu un
interesantísimo obradoiro sobre tinguiduras con cogomelos, no que se
mostraron tanto as especies utilizadas como os resultados obtidos e a
maneira de aplicalos.
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Os micólogos participantes visitaron importantes zonas, tanto desde
o punto de vista paisaxístico e natural como micolóxico. Destacan a
Faia Brava (Figueira de Castelo Rodrigo), reserva privada protexida, os
piñeirais da Barragem do Rossim (Gouveia) na Serra da Estrela, as dunas
de São Jacinto (Aveiro), os arredores das Caldas da Cavaca (Aguiar da
Beira) e, por último, foi todo un luxo ter autorización para recoller
cogomelos na Mata do Buçaco (Luso), lugar cunha riqueza botánica
incomparable.

O único inconveniente de todas estas saídas, nas que acompañou un
tempo magnífico, foron as distancias tan longas por unhas estradas
difíciles de recorrer. Sen embargo, no fin desas viaxes compensaba o
hotel en Fornos de Algodres, que dispoñía de persoal moi atento e
dunhas magníficas instalacións para identificación, elaboración de
exsiccatas e exposición das especies recollidas.

Aos organizadores deste evento agradecemos a súa hospitalidade e
o esforzo realizado para que todo resultara o mellor posible. Parabéns!
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Durante as Jornadas, o micólogo vasco Ibai Olarriaga presentou o
proxecto para a creación dunha Sociedade Iberomacaronésica de
Micoloxía (micoliber@gmail.com), que desde outubro está sendo
coordinada desde Euskadi por Juan Carlos Zamora, Luis Rubio e el
mesmo. Á vista da boa acollida que tivo ata agora a idea, comentou as
principais liñas a desenvolver e anunciou a intención de inscribila
formalmente.

O último día celebrouse a asemblea da Confederación Europea de
Micoloxía Mediterránea onde se anunciaron as próximas xornadas a
celebrar en Cumio (Italia) no mes de setembro de 2016, e as seguintes,
xunto co Encontro Atlántico, a Reunión de Fungos Hipoxeos e a de
Cortinariólogos Ibéricos, en Potes (Cantabria), a finais de outubro de
2017.
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