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RESUMO:
Neste artigo analízanse diferentes conceptos ecolóxicos referidos á
distribución de taxons, á sustentabilidade da micobiota e ás
comunidades de macromicetos, con exemplos adaptados a Galicia (NO
Ibérico).
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SUMMARY:
In this paper different ecological concepts relating to the distribution of
taxa, to the sustainability mycobiota and macromycetes communities,
with examples tailored to Galicia (NW Iberian) are analyzed.
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INTRODUCIÓN

Enténdese como biodiversidade ou diversidade biolóxica ao
conxunto de seres vivos que habitan o planeta, diferentes tanto desde
o punto de vista sistemático e taxonómico como xenético e ecolóxico.
Refírese tanto ás especies, ás variacións xenéticas e aos ecosistemas

* Laboratorio de Micoloxía. Facultade de Bioloxía. Campus As Lagoas-Marcosende.
Universidade deVigo. E-36310-Vigo. e-mail: lcastro@uvigo.es

51

Mykes 18: 51-71. 2015



52

como ás interaccións que hai entre os diversos organismos vivos,
incluído o ser humano (GASTON, 1996).

E, xa que está amplamente demostrado que as plantas e os fungos
pertencen a reinos diferentes (WHITTAKER, 1969), non parece lóxico
usar o termo de micoflora para se referir á diversidade fúnxica, é máis
apropiado o de micobiota, análogo ao de flora para plantas e fauna para
animais.

DIVERSIDADE DA MICOBIOTA EN GALICIA

En Galicia o coñecemento da micobiota viuse fortalecido a partir da
década dos 70 do pasado século (fig. 1) coas primeiras publicacións do
grupo de investigación da Universidade de Santiago, liderado por Luis
Freire (CASTRO, 2012) e do Centro Forestal de Lourizán (FERNÁNDEZ

DE ANA MAGÁN et RODRÍGUEZ, 2000).

Na actualidade, existen ao redor de medio millar de publicacións,
artigos científicos e libros, dos que resultan un catálogo que supera os

Fig. 1. Evolución do coñecemento da micobiota galega por autores e
publicacións distribuídos por décadas (CASTRO, 2015).
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dous mil taxons, con algo máis dunha trintena deles novos para a ciencia,
descritos a partir de material galego (CASTRO, 2012).

A primeira recompilación de macromicetos galegos foi realizada no
ano 1986. Só se mencionaban 965 taxons, referidos en 41 traballos,
entre eles algunha tese de licenciatura inédita.

No ano 2002, como parte da investigación da tese doutoral de Soliño
(2004), intentouse implementar un Sistema de Información que
permitira a fácil localización de citas galegas e observouse que nese
intervalo de tempo case se duplicara o número de taxons, ata 1.681 e
as publicacións aumentaran máis do 400%, 173 traballos (SOLIÑO et al.,
1999, 2000; RODRÍGUEZ-VÁZQUEZ et al., 2002) sen incluír citas inéditas
correspondentes a 18 teses de licenciatura e 5 teses doutorais
defendidas nas universidades de Santiago eVigo.

Aquela base de datos foi reformulada e as ampliacións bibliográficas
foron publicadas por RODRÍGUEZ-VÁZQUEZ et CASTRO, 2006, 2010, 2012.
Neste momento é xestionada por investigadores do Grupo Micolóxico
Galego e a Universidade de Vigo, a través da base denominada
MICOBIOTAGALICIA.MDB, en breve dispoñible para toda a comunidade
científica (GMG, online).

Para a súa elaboración, dentro dun mesmo artigo e/ou libro
recompílase a mención de cada taxon unha vez por traballo, e non cada
unha das veces nas que aparece citado con hábitat e/ou fenoloxía
diferentes. Só se consideran as publicacións con localidade precisa, ou
polo menos a provincia, publicadas de forma oficial, tanto en libros como
en artigos de revistas con ISBN/ISSN, respectivamente, ou Depósito
Legal. Con estes datos ata decembro de 2014 esta base contaba con
11.957 rexistros, correspondentes a 2.273 taxons, obtidos a partir de
497 artigos e calcúlase que menos do 50% de Galicia está prospectada
e ten publicada a súa micobiota (CASTRO, 2015).

En palabras do micólogo Francisco Calonge «hai máis cogomelos onde
hai máis micólogos»,é dicir, os lugares micoloxicamente mellor estudados
son os que teñen próximos máis investigadores, ao que se pode engadir
«e onde os estudosos publican o seu traballo»; por isto a provincia mellor
coñecida, co 66,8% dos taxons galegos presentes nela, é a da Coruña,
seguida de Pontevedra co 60,7%, despois a de Lugo co 53,4% e, por
último a de Ourense con só 31,5%.
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E se analizamos as referencias por grupos taxonómicos, a maioría
dos taxons corresponden a agaricais, boletais e gasteromicetos sensu
lato, a bastante distancia atópanse afiloforais e ascomicetos en xeral. É
posible que estes grupos sexan máis coñecidos do que se reflexa na
base micobiotagalicia.mdb a través de micólogos afeccionados, que
fotografan, recollen, estudan e conservan material fúnxico, pero que non
se animan a publicalo. Neste caso, a nivel de investigación é como se
non existiran, porque só facendo públicos os resultados dun estudo nos
medios adecuados a ciencia avanza.

Moito menos coñecidas no territorio galego son as micocenoses
(comunidades fúnxicas) ás que pertencen esas especies e as relacións
entre elas. Este traballo sistemático/taxonómico de base realizado ata
agora permite deseñar estudos ecolóxicos para mellorar o
coñecemento dos diferentes micotopos e do seu funcionamento. Estes
traballos, proxectados con rigor (SAMO et al., 2008) permiten aplicar
índices de biodiversidade obxectivos, que facilitan e aumentan o
coñecemento da micobiota dun determinado ecosistema, ao tempo que
permiten establecer comparacións obxectivas con outros micotopos
máis ou menos semellantes (VILLENEUVE et al., 1991; MAGURRAN, 1989;
LORENZO et CASTRO, 2009; GÓMEZ-REYES, 2014). Nestes casos, as visitas
a unha localidade determinada deixan de ser unicamente un catálogo de
especies para ser un traballo micolóxico.

MICOBIOTA AUTÓCTONA E ALÓCTONA: ESPECIES INVASORAS

Hai conceptos que se aplican de forma natural á flora e á fauna e
que desde hai varias décadas figuran nos manuais de ecoloxía
(RICHARDSON et al., 2000; MALACALZA, 2002;), pero resulta moito máis
complicado facelo á micobiota. É o caso de especie invasora, especie
autóctona, alóctona, ubiquista ou endémica referido a taxons de
macromicetos.

En parte esta problemática xurde porque o coñecemento das
especies macrofúnxicas é moito menor que as dos grandes grupos de
animais e plantas.Tanto a súa nomenclatura como a taxonomía están en
continua revisión debido ao desenvolvemento, e aplicación tardía con
certo éxito, das técnicas moleculares e xenéticas e, por outra parte, os
fungos son altamente dependentes para a súa nutrición de organismos
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fixos ao substrato (herbas, árbores, arbustos, etc.) e só observamos
facilmente frutificacións, non organismos enteiros.

Un taxon autóctono ou espontáneo nos reinos Animalia e Plantae é
o nativo dun lugar, nace e crece de forma natural, sen intervención de
axentes externos, desde hai varios séculos, en tanto que un alóctono ou
subespontáneo, aparece recentemente, pero a súa procedencia é allea
ao lugar onde se desenvolve e puido ser introducido, deliberada ou
accidentalmente (VILA et al., 2008).

Aplicando esta concepción a árbores en Galicia obsérvase que
especies como o carballo común (Quercus robur) é autóctona e forma
parte dos bosques atlánticos climácicos, mentres que outras como o
piñeiro do país ou marítimo (Pinus pinaster) ou o eucalipto do litoral
(Eucalyptus globulus) son alóctonas, só aparecen en plantacións e/ou
repoboacións forestais, aínda que ás veces poden brotar directamente
a partir de sementes caídas de forma natural, é dicir de forma
subespontánea.

Referindo estes criterios a especies fúnxicas asociadas a eles como
Lactarius deliciosus, Russula sardonia,Tricholoma equestre,etc. deberían ser
consideradas alóctonas, xa que sen coníferas non poden desenvolverse
e os piñeiros, como se dixo antes, plantáronse e expandíronse por
Galicia durante o século XVIII. Algo semellante pasa cos taxons
relacionados con eucaliptos como Descolea maculata, Setchelliogaster
tenuipes, Laccaria lateritia,Tricholoma eucalypticum, etc. (LAGO et CASTRO,
2004), de recente aparición en Galicia, xa que os eucaliptais son
posteriores aos piñeirais.

A micoecoloxía está aínda en cueiros, de feito nin hai unanimidade
sobre a estratexia de supervivencia que adoptan, aínda que a
lonxevidade dos micelios e o seu crecemento fan pensar, á maior parte
dos investigadores, que poden encadrarse nunha estratexia tipo K
(BEGON et al., 1999), por iso outros conceptos ecolóxicos tamén difíciles
de aplicar a macrofungos son os de especie ubiquista e endémica
(BEGON et al., 1999).

Para poder indicar que un certo taxon é endémico hai que coñecer
a súa distribución nunha ampla extensión do territorio, polo menos a
nivel ibérico, europeo, hemisferio norte ou mundial. E, en fungos
macromicetos non é tan profundo o seu coñecemento, por tanto non
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se pode falar de endemismos, senón de taxons máis ou menos
frecuentes, máis ou menos estendidos, xa que a súa distribución, en
xeral, é mal coñecida. Isto foi o que ocorreu coa Amanita porrinensis,
durante anos coñecida só da zona deVigo e que despois foi atopada en
Suíza e norte de Italia, confundida nalgunha micoteca con Amanita virosa.

Na actualidade investígase moito a relación entre as especies
introducidas e as autóctonas, tanto en animais como en plantas e algas,
e só cando o novo taxon causa problemas na distribución das especies
espontáneas ou nas súas poboacións, se fala de invasoras. Sen embargo,
non todas as especies introducidas son invasoras, por exemplo, todas as
plantas ornamentais e cultivadas son introducidas, sen embargo non
todas son capaces de reproducirse por si mesmas e eliminar ou
competir coas autóctonas que as rodean.Non se pode falar de especies
invasoras mentres non haxa datos que permitan demostrar que
macromicetos introducidos son capaces de eliminar ou afectar
negativamente aos que xa existen no territorio.

Dous exemplos a analizar son a aparición na Península Ibérica, tamén
en Galicia, de Clathrus archeri procedente de Australia, e, máis
recentemente, a de Favolaschia calocera, descrita en Madagascar e
posteriormente observada nos continentes africano e austral. Sábese
que ambos son taxons cada vez máis frecuentes no territorio ibérico e
cada vez están mellor adaptados aos micotopos autóctonos, pero isto
non permite afirmar que se trate de especies invasoras. Carecemos de
datos suficientes para argumentar esta teses: qué tipo de micotopos
ocupan? Están desprazando ou eliminando as poboacións de outras
especies? Desde cando están na zona sen frutificar?

E que dicir de especies con distribución mediterránea como Amanita
ponderosa, que até a década dos 90 considerábase que só aparecía no
suroeste da Península Ibérica (Huelva,Algarve,Alentexo) e Marrocos e
que agora sabemos da súa presenza por case toda Andalucía,
Estremadura, Castela - León, sur de Galicia, ...? (CASTRO, 1997).Trátase
dunha especie invasora? Coñécese mellor agora e por iso se observou
en máis localidades? Hai máis micólogos á súa procura? Estaba presente
antes e o cambio global facilita a súa expansión? O cambio climático
está mudando o seu patrón de frutificación e pode verse onde antes
non o facía? Probablemente sexa un pouco de todo. De feito, esta
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especie era coñecida e consumida en Paradinha Nova (Mogadouro,Trás-
os-Montes, Portugal) desde bastante antes de ser descuberta en 1942
por Malençon e Heim (com. persoal Carlos Rodrigues).

COMUNIDADES FÚNXICAS OU MICOCENOSES

Hai máis de medio século o estudo taxonómico (clasificatorio) e
sistemático (descritivo) das especies fúnxicas considérase incompleto se
non se analizan tamén os taxons desde o punto de vista ecolóxico
(WINTERHOFF, 1992). Esta análise pode ser feita desde varios aspectos:
autoecolóxico, corolóxico, fenolóxico, micocenoses, etc. (DOMINICS et
al., 1983;DALERNI et al., 2000; BAPTISTA et al., 2010; TEDERSOO et al., 2006;
MARTÍN-PINTO et al., 2006).

As análises autoecolóxicas dos taxons refírense a características
nutricionais e fisiolóxicas da especie e á súa relación co entorno
(BECKER, 1956), por exemplo Lactarius torminosus é unha especie que
frutifica en Galicia a mediados ou finais do outono, micorrizando
árbores caducifolias, preferentemente do xénero Betula (bidueiro) e
Panaeolus semiovatus, crece durante o outono e primavera,
preferentemente sobre excrementos de cabalo, desde o nivel do mar
ata mais de 1.000 m de altitude

Nos traballos corolóxicos, é dicir, relativos á distribución dun
determinado taxon a situación é semellante, só que ademais de visitar
varias veces por ano o lugar de aparición, hai que recoñecer o territorio
completo que queremos prospectar. Estudos deste tipo permiten
afirmar que Amanita muscaria é un taxon frecuente e amplamente
distribuído por toda Galicia (SOLIÑO et al., 1999), sempre que existan ás
plantas coas que se asocia.

Os estudos fenolóxicos indican os períodos anuais de frutificación,
por exemplo,Cantharellus cibarius nos piñeirais dunares da provincia de
Pontevedra pode aparecer durante todo o ano se a humidade e a
temperatura son adecuadas (fig. 2), ou Macrolepiota procera nos
arredores de Vigo obsérvase de setembro a novembro e de abril a
principios de xuño, se as primaveras son frescas e chuviosas. É fácil
deducir que para este tipo de traballos necesítase visitar a mesma
localidade con certa periodicidade durante todo o ano, e
probablemente durante varios anos (CASTRO, 1985).
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Información obtida a partir destes estudos permiten establecer
relacións mico-florísticas, é dicir, entre os fungos e as plantas coas que
se asocian, tanto no que á especie vexetal se refire como ao tipo de
nutrición que establece con ela (saprófita, parasita, micorrícica) e ao
período do ano en que o fai. Esta análise pode ser de grande utilidade
cando se aplica a formacións forestais, para coñecer a calidade ecolóxica
dos bosques e/ou plantacións forestais ou para deseñar planos de
aproveitamento micolóxico sustentable das mesmas.

Se nunha determinada comunidade forestal abundan
extraordinariamente as especies parasitas resulta fácil deducir que a
salubridade da mesma non é boa e,no caso de tratarse dunha plantación
urxe tomar medidas para eliminar os individuos que están doentes e, na
medida do posible, os fungos, especialmente os corpos frutíferos para
evitar que espallen a especie entre as árbores sans. En casos de ataque
por Armillaria mellea en piñeirais ás veces é preciso arrincar toda a
plantación, queimar os restos e deixar repousar o solo durante un
tempo antes de volver a repoboar.

Tamén o conxunto de especies saprófitas e micorrícicas poden
axudar a determinar a calidade e salubridade dunha masa forestal
(FREIRE, 1982) aplicando o Índice de Saprofitismo (fig. 3). Este índice
calcúlase dividindo o número de especies micorrícicas dun bosque e/ou

Fig. 2. Fenoloxía de Cantharellus cibarius, anos 1982-1985, praia de Barra (Cangas).
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plantación determinada polo de especies saprófitas.A catalogación, para
poder aplicalo, ten que realizarse polo menos durante un ano ou, a ser
posible, durante varios para evitar o nesgo producido por variacións
climáticas anuais, idade da plantación, ciclos de frutificación das especies,
etc. (CASTRO, 1985; CASTRO et FREIRE, 1989a, 1989b).

Segundo estudos realizados en Galicia por FREIRE (1982), CASTRO

(1985), PÉREZ-FROIZ (1990) e, máis recentemente, FERNÁNDEZ (2015)
resultados inferiores a 1-1,5 no índice de saprofitismo indican que se
trata dunha masa forestal deteriorada, na que existe acumulación de
materia orgánica sen descompoñer no chan e/ou gran cantidade de
madeira caída, que permite o desenvolvemento masivo de especies
saprófitas humícolas e epixílicas. Esta formación arbórea degradada
tende a desaparecer (sucesión regresiva) polo que, se é unha plantación
forestal, é necesaria a inmediata aplicación de medidas silvícolas
adecuadas.

A maior parte das especies comestibles de calidade e
comercializables son micorrícicas:Amanita caesarea, Cantharellus cibarius,
Boletus secc. Edules, Lactarius secc. Dapetes, Craterellus spp., Hygrophorus
spp.,Tricholoma spp., etc. por iso un índice de saprofitismo superior a 2
indica que o bosque ou plantación están limpos de materia orgánica
morta (sucesión progresiva) e poden ser aptos para realizar neles un
aproveitamento micolóxico rendible.

E, entre 1,5 e 2 fálase de masas forestais máis ou menos equilibradas,
saudables, nas que conviven perfectamente as especies saprófitas e
micorrícicas. Sen embargo, para proceder ao seu aproveitamento
micolóxico é necesario establecer sobre elas unha certa vixilancia e
aplicar métodos silvícolas adecuados.

SUCESIÓN DE COMUNIDADES MACROFÚNXICAS

Moito máis complicado é o estudo das micocenoses, é dicir das
comunidades fúnxicas correspondentes ao conxunto de fungos que

Fig. 3. Índice de saprofitismo.
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viven e se reproducen nun medio ou micotopo en determinadas
condicións ecolóxicas (AZUL et al., 2009;BUÉE et al., 2011).Con este tipo
de traballos inténtanse relacionar as poboacións fúnxicas coas
comunidades vexetais, asociando as modificacións aos factores abióticos
(clima, altitude, tipo de solo) e bióticos (UBALDI et al., 1990; UBALDI et
PADOVAN,2000; LORENZO et CASTRO, 2009,GÓMEZ-REYES, 2014). Pódense
estudar desde o punto de vista sinusial (evolución das poboacións), ou
micosociolóxico (descrición de comunidades).

As micocenoses asociadas a un ecosistema determinado non son
estables ao longo do tempo,evolucionan (progresiva ou regresivamente)
en función dos diversos factores ecolóxicos a que están sometidas
(BUNDRETT et al., 1996).

Dependen da idade da vexetación que conforma ese biotopo e do
seu contorno, así como da evolución daquela conxuntamente coa
intervención antrópica. Así, exemplares moi novos de piñeiro do país
(Pinus pinaster) ou de piñeiro vermello (Pinus sylvestris) teñen asociadas
micorrizas pouco esixentes como Pisolithus tinctoreus ou Laccaria laccata,
mentres que para que aparezan os fungos da muña (Lactarius secc.
Dapetes) ou andoas (Boletus secc.Edules) a comunidade vexetal ten que
ser máis madura, con árbores entre 8 e10 anos, sotobosque luminoso
e aireado, máis herba que mato leñoso, ...A produción é óptima ata os
50 anos, despois a masa forestal está micoloxicamente envellecida e é
conveniente repoñela (FERNÁNDEZ TOIRÁN, 2004). Entre unha e outra
comunidade aparecen outros xéneros con esixencia media, como
Tricholoma, Suillus, Sarcodon, Hydnum, ... que poden conservarse no
biotopo máis ou menos tempo, ata que son desprazados pola seguinte
comunidade. Con frecuencia nun mesmo bosque ou plantación poden
encontrarse taxons de varias etapas, xa que aparecen árbores novas
que repiten a sucesión.

Ao longo do século XX tentouse facer unha sistematización de todas
estas observacións establecendo unha clasificación que servira para
relacionar factores autoecolóxicos, fenoloxía, coroloxía, asociacións
mico-florísticas, sucesión de comunidades fúnxicas, ... mediante a
creación de asociacións fúnxicas análogas ás fitosociolóxicas (BRAUN-
BLANQUET, 1951).

Os primeiros intentos europeos de realizar esta clasificación
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sistematizada e xerarquizada foron publicados por FAVRE (1948) ao
estudar as turbeiras do Xura (Suíza) e, posteriormente, THOEN (1970)
e FELLNER (1987) tamén o intentaron; pero o verdadeiro creador e
defensor desta sintaxonomía micolóxica ou micosocioloxía foi
DARIMONT (1973) a través da súa tese de doutoramento, realizada en
1953 e publicada 20 anos máis tarde. Nese traballo establécese unha
metodoloxía bastante precisa, baseada na fitosociolóxica, e descríbense
unha serie de asociacións, alianzas, ordes e clases (sintaxonomía),
relacionadas coa micetación dos bosques belgas. Sintaxons que se poden
homologar coas especies, os xéneros, as familias, etc. na taxonomía
fúnxica habitual.

A metodoloxía proposta por DARIMONT (1973) está baseada no
inventario das frutificacións dos macromicetos de un determinado
micotopo, complementado con 3 índices: abundancia referido á
cantidade de carpóforos, sociabilidade para indicar a relación das
especies entre si, e peso que indica o tamaño relativo dos carpóforos,
expresados de 1 a 5 (fig. 4). Por exemplo, se nun inventario determinado
aparece Suillus bovinus e figura cos índices 3.4.3, indica que os carpóforos
recobren entre 40 a 60 % da superficie de mostraxe (3), que se
encontran agrupados nunha ou dúas zonas, sociabilidade alta (4) e que
o seu peso ou tamaño corresponde á media na especie (3).
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Fig. 4. Índices de abundancia, sociabilidade e peso.
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En traballos posteriores, o índice peso deixou de usarse ao non ser
considerado de utilidade para describir e definir comunidades (CASTRO

et FREIRE, 1989a, 1989b) e algúns investigadores propuxeron o uso de un
só índice (MORENO et LÓPEZ, 1978), denominado abundancia /dominancia
con tres graos: (1) un só individuo ou grupo de carpóforos, (2) varios
grupos separados e (3) moitos grupos ou superficie totalmente cuberta.
Xa que se traballa unicamente con frutificacións e non con individuos
probablemente este é o máis adecuado e o que aporta maior
obxectividade.

A aplicación da metodoloxía micosociolóxica suscita unha serie de
problemas, os resultados son lentos e pouco comparables dun pais a
outro, polo que esta rama da micoloxía non está moi difundida y foi
pouco aplicada (BON, 1981; FREIRE, 1982; CASTRO, 1985; CORBETTA et al.,
1987; PACIONI et al., 1987; PÉREZ-FROIZ, 1990, etc.). Para desenvolvela é
necesario coñecer ben a autoecoloxía das especies observadas. Por
estas razóns algúns investigadores deran preferencia a estudos de tipo
ecolóxico sensu stricto, é dicir, á relación entre as micocenoses coa
vexetación circundante (GALÁN et al., 1983; COURTECUISSE, 1984, 1986;
GUINBERTEAU et al., 1998).

Por outra parte, como indica DURRIEU (1993), existe un problema
cando intentamos identificar individuos fúnxicos directamente na
natureza. Podemos ver frutificacións macroscópicas, pero non os
micelios. Nun mesmo ecosistema pódense observar 10-12 carpóforos
e descoñecer se pertencen ao mesmo individuo ou a varios e non se
sabe onde comeza e onde acaba cada un.

Ademais, a irregularidade na aparición e a fugacidade dos carpóforos,
a dificultade na identificación in situ (ás veces tamén no laboratorio), o
tempo necesario para que cada especie frutifique (brote periódico de
cada cogomelo: 1, 2, 3 ou máis anos), diferenciación entre micorrícicos
e saprófitos, crecemento e desprazamento dos micelios, etc. (COOKE,
1979;CASTRO, 2014) complican a elaboración de inventarios completos.

Para evitar a dificultade na delimitación do individuo fúnxico e como
os micelios crecen e desprázanse polo solo, débese escoller unha
superficie de mostraxe representativa. Esta varia moito segundo o tipo
de vexetación en que se traballe e a extensión do respectivo micotopo.
Nunha zona homoxénea ampla (varias hectáreas) a “área mínima”
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corresponde a cadrados de uns 200 m2, mentres que, se a superficie é
pequena, como ocorre normalmente en Galicia, pódese percorrer
totalmente, considérase a “área ecolóxica” que abarca a extensión total
do micotopo (CASTRO, 1985). Tamén axuda a resolver a difícil
delimitación do individuo o feito de utilizar un único índice de
abundancia/dominancia (MORENO et LÓPEZ, 1978).

A tendencia actual para estudos de produción é propoñer o uso de
parcelas circulares de 5 ou 10 m de radio, segundo a densidade arbórea,
xa que o crecemento dos micelios é maioritariamente circular
(FERNÁNDEZ TOIRÁN, 2004). Este tipo de parcelas poden ser tamén útiles
en micosocioloxía. Para traballos que teñan unha certa continuidade no
tempo non se consideran adecuadas de menor tamaño, os micelios ao
desprazarse poden saír facilmente da zona delimitada; pero en traballos
con duración de 1 ou 2 anos pódense adoptar parcelas algo máis
pequenas (2,5-3 m de radio).

A irregularidade e fugacidade na aparición das frutificacións resólvese
mediante a mostraxe periódica; cantas máis visitas se fan á zona
seleccionada, maior é a posibilidade de observar toda a micobiota
presente nela: duas veces por mes nos períodos de máxima frutificación
e unha por mes nos restantes. Posteriormente con todos os datos do
inventario anual ou por tempada elaborase unha única lista (“lista
acumulativa anual”).

A dificultade na identificación obriga a que todas as especies, polo
menos a primeira vez, deban ser identificadas no laboratorio coa axuda
do microscopio e de bibliografía especializada, non facelo unicamente de
visu e in situ.

Os problemas xurdidos con o brote periódico non anual (CASTRO,
2014) resólvense facendo inventarios na mesma área durante un“tempo
mínimo”. Este tempo debe ser de 5 anos, o que permite observar as
especies que frutifican cada ano, cada 2 ou cada 3. Con esta duración
conséguese identificar entre o 80 e 90% das especies existentes (FREIRE,
1982; CASTRO, 1985).

Para diferenciar entre fungos micorrícicos e saprófitos, no caso de
non ser posible unha clasificación molecular (HORTON,2002) pódense
empregar as “regras de Becker” (BECKER, 1956), coa axuda de bibliografía
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(HONRUBIA et al., 1992; BUNDRETT et al., 1996), e a experiencia propia
para cada zona.Dificulta a clasificación o que nin sempre esta separación
é estable nunha mesma especie (HALL et al., 2002).

Hai taxons que nun momento dado do seu ciclo biolóxico poden
funcionar como saprófitos, antes de instalarse como micorrícicos, por
exemplo Hydnum repandum nos piñeirais galegos, durante un tempo
pode crecer en taludes nus (saprófito) producindo carpóforos de moi
pequeno tamaño, ou certas especies parasitas, que poden continuar
sobre o organismo morto como saprófitas, por exemplo, Armillaria
mellea, e, aínda máis, algunhas micorrícicas como Lactarius deliciosus
poden nalgún momento da súa vida funcionar como parásitas (fig. 5).

SINTAXONOMIA E XERARQUÍAS SOCIOLÓXICAS

Para aplicar o método micosociolóxico é imprescindible facer unha
selección adecuada de localidades, en número estatisticamente
representativo. Se o que estamos a facer é unha primeira análise dos
fungos que aparecen relacionados con un tipo de formación vexetal
débense seleccionar o maior número posible de lugares que teñan esa
formación e condicións ecolóxicas diferentes; pero feita a primeira

Fig. 5. Distribución de especies segundo nutrición (modificado de HALL et al., 2002).
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aproximación, os micotopos poden ter condicións semellantes. A
interpretación dos resultados permite establecer as diferentes
xerarquías sintaxonómicas.

Cada inventario puntual debe ir acompañado dos datos habituais:
localidade precisa (coordenadas UTM ou GPS), altitude, pendente,
orientación, formación vexetal, data, superficie, pH do solo e a lista de
especies con o/os índice/s sociolóxico/s. Con cada unha destas listas
parciais elabóranse táboas “en bruto”, que logo se agrupan por
localidade para a construír a “lista acumulativa anual”. Son as listas
acumulativas procedentes de varias localidades, as que se pulen e
traballan para obter listas “elaboradas” que permiten analizar os
resultados e obter conclusións sintaxonómicas.

A clasificación micosociolóxica, ao igual que a fitosociolóxica, revélase
de gran utilidade e simplifica a referencia ecolóxica das especies.Así, en
vez de dicir que un cogomelo se encontra en plantacións de piñeiro do
país (Pinus pinaster), nun solo con pH ácido, luminoso, ben ventilado, con
herba no chan e árbores entre 15 e 25 anos, pódese dicir que ese
cogomelo pertence á asociación Suillo bovini-Lactarietum deliciosae
(CASTRO et FREIRE, 1989b); o resto vai implícito.Algo semellante ao que
ocorreu coa nomenclatura binomial na época de Linneo.

As unidades sintaxonómicas propostas por DARIMONT (1973) son as
mesmas que as empregadas en fitosocioloxía, de menor a maior:
asociación (e subasociación), alianza, orden e clase.A denominación, en
latín, emprega dous taxons (xénero e/ou especie) característicos e
propios do sintaxon a describir, acabados nun sufixo propio para cada
un deles. DARIMONT (1973) suxire as terminacións (-ecium, -ecion, -ecia,
-ecea, respectivamente), sen embargo, parece máis apropiado aplicar as
fanerogámicas -etum (asociación), -ion (alianza), -etalia (orde) e -etea
(clase) seguindo as orientacións indicadas para vexetación por BARKMAN

et al. (1976).A nomenclatura xa de si é bastante complexa, polo que se
deberían evitar diferenciacións innecesarias.

Na proposta de DARIMONT (1973), a clase refírese a fungos con
necesidades ecolóxicas pouco estritas.Crea a clase Cortinario - Boletetea
para se referir a todos os cogomelos que viven en bosques, sexan de
coníferas ou de folla caduca, en solo ácido ou básico, e a orden diferenza
comunidades segundo o tipo de solo.
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Nos traballos de FREIRE (1982) e CASTRO et FREIRE (1989a, 1989b)
defínese a alianza relacionando os macrofungos coas características
foliares da árbore asociada (perenne ou caduca) e co tipo de nutrición:
saprófitas e micorrícicas, e a asociación queda restrinxida a situacións
ecolóxicas máis concretas.

Como exemplo, pódese referir o estudo feito durante 5 anos (1979-
1983) nun micotopo, moi específico e variable no tempo, como son as
cepas de Pinus pinaster recentemente cortados.Así, no primeiro ano só
apareceu unha especie: Schizophyllum commune; a partir do segundo
comezan a observarse algunhas especies coriáceas, lignívoras, pouco
estritas como Bjerkandera adusta (na base, preto do solo) e Trametes
versicolor. E a partir do terceiro ano algunhas especies carnosas: Panellus
stypticus, Hypholoma fasciculare, Pluteus cervinus e Psathyrella piluliformis
(CASTRO et FREIRE, 1989a).

Este traballo deu lugar a asociación micolóxica Schizophylletum
commune para cepas de piñeiro recén cortados, con menos de un ano,
incluida na alianza Stereo-Schyzophyllion (micetación epixílica sobre ramas
e madeira cortada), orden Trametalia versicoloris (micetación epixílica de
estratos inferiores e medios), clase Stereo-Trametetea (micetación
silvática epixílica) descritas por DARIMONT (1973).A nomenclatura de
Darimont foi adaptada ao código fitosociolóxico de BARKMAN et al.
(1976).

O segundo ano corresponde a un estado intermedio e, a partir do
terceiro ano, instálase unha nova asociación Panello-Hypholometum
fasciculare, incluída dentro da alianza Pluteo-Pholiotion Darimont
(micetación epixílica subterránea ou en madeira moi alterada), dentro
da orden e clase anteriores.

Son poucos os traballos existentes nesta liña, debido por unha parte
aos problemas expostos anteriormente e por outra, á problemática
intrínseca da taxonomía dos fungos e ao escaso coñecemento destes
organismos a nivel mundial (taxonomía e autoecoloxía), sen embargo
este tipo de investigación permite un mellor coñecemento da micobiota
dunha determinada rexión e pode ser de grande utilidade para coñecer
a evolución das micocenoses no futuro.
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