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RESUMO:
Trátase dun traballo de carácter teórico-experimental no que se amosa
unha análise sobre ilustración na ciencia, referida e aplicada ao campo
da micoloxía. Faise un repaso histórico da ilustración micolóxica desde
o seu orixe e experimentáronse diferentes técnicas a cor (pintura) e
branco e negro (debuxo) aplicadas a macromicetos, tanto desde o
punto de vista macroscópico como microscópico e ensáianse en
especies pertencentes aos dous filos coñecidos: Ascomycota e
Basidiomycota.
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SUMMARY:
This is a theoretical-experimental work based on an analysis of
illustration in science, referred and applied to the field of mycology.An
historical review about mycological illustration from its beginning is
carried out and different colour (painting) and black and white (drawing)
techniques where experimented applied to macromycetes, from a
macroscopical and microscopical point of view and tested in species
belonging to the two known phyla: Ascomycota and Basidiomycota.
Key words: History, scientific illustration,micology, paintings, drawings,
macromycetes.
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INTRODUCIÓN

Ilustrar o que observamos naceu da necesidade de plasmar o que
nos rodea e de transmitir información veraz a través de imaxes,
probablemente antes de que existise a linguaxe escrita e, desde logo, a
tecnoloxía fotográfica. De feito, encontramos este tipo de ilustracións
explicativas acompañando a historia da evolución humana, desde as
pinturas rupestres na Prehistoria e as antigas civilizacións exipcia e grega
ata a actualidade (CASTRO, 2014).

A ilustración científica caracterízase por tratarse de representacións
gráficas realizadas cun fin explicativo, pretenden ser o máis obxectivas
posible ao representar as características propias dun organismo e/ou un
ao fenómeno natural, e procurando manexar correctamente a
perspectiva e a precisión nos detalles (LIVESY, 1938).

Dende as orixes da ciencia, a ilustración foi unha ferramenta
fundamental para o estudio da natureza e para a transmisión de
coñecemento.As primeiras ilustracións realizadas con intencionalidade
científica xorden asociadas ao coñecemento científico e filosófico dende
tempos inmemoriais (BAIGRIE, 1996).Xa na Idade Media moitas obras de
artistas coma Leonardo daVinci (1452-1519) eAlberto Durero (1471-
1528) destacan polo rigoroso coidado dos detalles que revelan
coñecementos sobre anatomía e proporcións (HEMENWAY, 2008;
figura1).

A partir do descubrimento de América, inicio da Idade Moderna,
aumenta considerablemente a curiosidade e o interese xeral por
estudar e coñecer os organismos: flora, fauna e micobiota.As viaxes a
lugares descoñecidos aportaban gran número de especies, que era
necesario debuxar e colorear co fin de estudalas ao regresar a Europa.

O século XVIII caracterízase polo progreso das ciencias. O
desenvolvemento do método científico, o microscopio e os inicios da
taxonomía e a creación da nomenclatura binomial por Carl von Linné
(1707-1778) son algúns exemplos deste progreso (LINNAEUS, 1753).
Ademais, neste período aumentaron as expedicións científicas, nas que
os artistas acompañaban aos exploradores para identificar, clasificar e
documentar a nova fauna e flora mediante ilustracións. Entre elas
destaca a Real Expedición Botánica del Nuevo Reino de Granada,
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realizada por José Celestino Mutis (1732-1808) con máis de 7.000
ilustracións de plantas, que proporcionaron numerosas novas especies
(LUNBECK, 2011). Foi unha importante contribución ao coñecemento,
non só da Botánica, senón tamén das técnicas plásticas que se utilizaban,
xa que os propios artistas buscaban innovar os seus métodos con
materiais novos para obter resultados máis precisos.

Estes últimos avances influíron en tódalas ramas das ciencias naturais,
tamén na micoloxía, xa que naquela época era considerada unha rama
da botánica e era obxecto de estudo por parte dos botánicos.

A micobiota coñecida eran frutificacións de macromicetos (setas), a
única parte observable antes do descubrimento dos micelios e
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Fig. 1. Estudo das proporcións dunha cabeza realizada por Leonardo daVinci (HEMENWAY, 2008).



aplicación de técnicas moleculares e xenéticas. O principal problema
presentado por ascomas e basidiomas é que se trata de estruturas
efémeras, que ademais de non estar tan dispoñibles como as plantas,
son perecedoiras e a súas características organolépticas non poden ser
conservadas en exsiccata (herbarios ou micotecas).

Debido á escasa dispoñibilidade de espécimes frescos e tamén aos
poucos coñecementos acerca destes organismos, as ilustracións foron
fundamentais para o progreso no coñecemento dos fungos
macromicetos e á transmisión destes coñecementos.

86

Fig.2. Gravado en
madeira en Ortus Sanitatis,
1491 (AINSWORTH, 1976).
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HISTORIA DA ILUSTRACIÓN CIENTÍFICA NA MICOLOXÍA

Os primeiros debuxos con intencionalidade científica referidos ao
reino Fungi datan dos séculos XV e XVI. A técnica dispoñible nesta
época era o gravado en madeira. Esta técnica sómente permitía gravar
en branco e negro, polo que as primeiras ilustracións son moi simples,
apenas detalladas e sen cor. Probablemente o gravado de fungos máis
antigo datado aparece na obra Ortus Sanitatis (1491) empregando esta
técnica de gravado en madeira (figura 2), no que se pode apreciar a
escasa precisión nos detalles (KRIEGER, 1922).

Co uso do microscopio, o punto de vista da micoloxía cambiou para
sempre. Xa Robert Hooke (1635-1703) ilustrara as esporas dunha
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Fig.3. Gravado dunha especie de Mucor vista ao microscopio (AINSWORTH, 1976).



especie de Mucor na súa obra Micrographia (1665) (figura 3) e pouco
tempo despois Pier Antonio Micheli (1679-1737) en Nova Plantarum
Genera (1729) demostrou a existencia das estruturas reprodutivas e das
esporas, comezando así a dárselle importancia á microscopía na
clasificación e identificación dos fungos.

Posteriormente, as técnicas de imprenta foron mellorando e coa
influencia de Alberto Durero (1471-1528) comezaron a empregarse
pranchas de aceiro e tamén de cobre. Pero, debido á gran importancia
da coloración nas setas, as ilustracións demandaban unha técnica para
aplicarlles cor.Así que, como moitos micólogos (botánicos) non posuían
a destreza para detallar texturas e tonalidades, comezaron a incluír
artistas, que baixo as pautas do científico, debuxaban e coloreaban as
gravacións. Este tipo de ilustracións coñécense como “pranchas a cor”
(figura 4).

En xeral, os materiais empregados para dar cor ás láminas foron
pintura ao temple (témperas) e acuarela. Sen embargo, o feito de que
os diferentes procesos desenvolvidos para ilustrar (observación,
gravado, coloreado) foran realizados por persoas diferentes aumentaba
as imprecisións nas imaxes finais. Isto só podía chegar a evitarse se o
ilustrador posuía os coñecementos necesarios para representar en
detalle os organismos tal e como os observaba, deixando a un lado
imaxinación, creatividade e intención estética (KRIEGER, 1922).

Co tempo, un maior coñecemento sobre micoloxía e o
desenvolvemento de novos recursos e técnicas plásticas, como a prensa
litográfica, fixeron posible que as ilustracións que acompañaban aos
textos científicos se volveran cada vez máis precisas e por tanto máis
útiles, ata chegar a ser imprescindibles no estudio e a transmisión da
información obtida durante xeracións no campo da micoloxía, ata o
punto en que estas pranchas son usadas como holotipo de algunhas
especies. Destacan os traballos de BULLIARD (1780-1798), BARLA (1859,
1889-1892),BOUDIER (1904-1909),RICKEN (1915),KONRAD et MAUBLANC

(1924-1937), BRESADOLA (1927) e MALENÇON et BERTAULT (1970), entre
outros.Neles as ilustracións teñen un papel destacado e hoxe en día son
consideradas obras básicas para o estudio de taxóns descritos entre o
século XVIII e principios do XX, en boa medida debido á fidelidade das
representacións.
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Fig. 4. Prancha de J.B. Barla (in THOMEL et al., 1996).



ILUSTRACIÓN CIENTÍFICA NA ACTUALIDADE

Na actualidade a pesar do avance tecnolóxico para ilustrar e
imprimir, cámaras dixitais e programas informáticos de edición, a
importancia das ilustracións científicas segue estando tan vixente como
antigamente, xa que moitas veces non é posible captar cunha cámara
fotográfica nunha soa imaxe tódolos detalles necesarios para reflectir
graficamente unha especie e a súa bioloxía. Xeralmente os estudos
micolóxicos de hoxe en día, que precisan de representacións, veñen
acompañados por fotografías ou ilustracións a cor realizadas por
ilustradores máis ou menos profesionais.

Un ilustrador científico ten que posuír os coñecementos necesarios
sobre o organismo e/ou fenómeno a retratar, co fin de poder apreciar
os aspectos de interese para representalo.O paso previo, polo tanto, é
o estudo do espécime, para o que é conveniente realizar bosquexos
preliminares do mesmo in situ (figura 5).

O obxectivo principal dun bosquexo é recoller información de
utilidade, que permita realizar posteriormente un traballo o máis
completo e realista posible (CANFIELD, 2011). Esta información debe
indicar proporcións e detalles considerando a iluminación, as texturas
e outros caracteres importantes, que só poidan ser apreciados mediante
a observación do organismo ao natural.
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Fig.5.Apuntes orixinais tomados sobre Morchella esculenta a partir da súa observación in vivo.

Mykes 18: 83-98. 2015



Xeralmente trátase de debuxos de contorno, sen entrar en detalles
de volumes e/ou profundidade, pero que proporcionan a primeira toma
de contacto coa figura que vai ser representada.Ademais, para algúns
ilustradores, os apuntes teñen valor como labor preparatoria e tamén
o teñen para o desenvolvemento da capacidade de observación e
aprendizaxe, e incluso poden formar parte de excelentes cadernos de
campo (VARELA, 1997).

Para a realización deste estudo experimentouse cos materiais e
técnicas comunmente empregados nas ilustracións científicas
micolóxicas co fin de analizar e comparar os diferentes resultados.
Escolléronse distintas especies de macromicetos dos dous phylla
coñecidos, Ascomycota e Basidiomycota.

Previamente a unha ilustración finalizada é importante facer un
debuxo en branco e negro. O máis común é empregar lapis ou tinta
(KRIEGER, 1967). Neste caso experimentáronse as distintas técnicas de
debuxo en branco e negro para observar e comparar os resultados
(figuras 6 e 7).

Nestes debuxos distínguese claramente a técnica de debuxo lineal
(figuras 6 e 7, columna da esquerda) e as de sombreado (figuras 6 e 7,
columnas central e dereita). O debuxo lineal a lapis, polo seu carácter
esquemático, é unha técnica de gran utilidade para facer representacións
nas que se pretende mostrar detalles de cortes histolóxicos de maneira
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Fig.6. Debuxos de ascomas de Morchella esculenta. De esquerda a dereita, lapis, carbón e tinta.
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sinxela e comprensible. Para o sombreado empregouse o grafito noutra
da súas formas: o carbón. Comparando o carbón coa tinta obsérvanse
resultados similares, diferenciándose principalmente no trazo. Sen
embargo, tanto o lapis coma a tinta son materiais que permiten debuxar
con alta definición e son ideais para ilustracións no campo por ofrecer
rapidez e certa resistencia á auga (VARELA, 1997).

Estes materiais tamén son os empregados xeralmente na
representación de estruturas microscópicas de fungos. Como para a
visualización destes cortes histolóxicos é frecuente o uso de reactivos,
principalmente Melzer e Rojo Congo (CASTRO et al., 2005), co fin de
resaltar certas ornamentacións e/ou estruturas, a cor natural non é tan
relevante e pode ser obviada. As ilustracións de caracteres
microscópicos normalmente son representadas mediante debuxos
lineais esquemáticos ou sombreados,máis volume, realizados con lapis,
tinta ou recreados dixitalmente (figura 8).

Sen embargo, no estudo macroscópico dos macromicetos a falta de
cor dificulta ou impide a súa identificación, xa que os caracteres
organolépticos son imprescindibles (CASTRO et al., 2005). De feito,
diferentes especies do mesmo xénero poden parecer idénticas en
branco y negro, e completamente distintas a cor. Por iso, as
representacións de carácter científico son más completas e realistas
con técnicas de pintura (WOOD, 1994).

Para este traballo experimentouse ilustrando ascomas e basidiomas
de distintas especies cos materiais mais comunmente empregados. Estes
materiais son: ceras e lapis pastel, acuarelas e gouache (témperas).
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Fig.7.Debuxos de basidiomas de Amanita phalloides.De esquerda a dereita: lapis, carbón e tinta.
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Fig.8. Microscopía de Morchella esculenta (esquerda) e Amanita phalloides(dereita).
Fila superior, ilustracións a tinta e na inferior, a lapis coa técnica de sombreado
(P = paráfisis,A= asco, E= esporas, B= basidios, C= cistidios, H= trama da volva).
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Fig.9. Ilustracións de ascomas, arriba Daldinia concentrica e debaixo,Morchella esculenta. Esquerda,
ceras e lapis pastel; centro, acuarela, e dereita, témperas.

Fig.10. Ilustracións de basidiomas, arriba Amanita phalloides e debaixo Clathrus ruber. Esquerda,
con ceras e lapis pastel, no centro, acuarela e á dereita, témperas.
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Comparando os resultados cos distintos materiais (figuras 9 e 10),
obsérvase como os realizados con ceras pastel son os menos definidos,
debido ao aspecto fariñento do trazo que non permite detallar ben a
pequenas escalas. Os de acuarela e témperas aseméllanse bastante,
debido a que a técnica e a aplicación son parecidas, a diferenza principal
reside na composición das pinturas.Coas acuarelas as tonalidades claras
e a luz son creadas deixando a cor do papel do fondo, mentres que as
témperas (máis opacas que as anteriores) permiten realizar distintas
capas independentemente da intensidade da cor inferior.Ambas técnicas
son sinxelas de aplicar e relativamente fáciles de transportar polo que
tamén poden ser de utilidade no campo (VARELA, 1997).

Entre estas dúas últimas técnicas resulta difícil considerar, de forma
absoluta, unha mellor ca outra e como se complementan ben,
acostuman a empregarse combinadas (HODGES, 2003).
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Fig.11. Estruturas microscópicas e macroscópicas de Amanita phalloides (E = esporas, B =
basidios, C = cistidios, H = trama da volva) realizadas con técnicas mixtas e editada conAdobe
Photoshop.
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A combinación de técnicas e materiais diferentes é aconsellable para
obter mellor contraste e definición de detalles, así como máis realismo
na ilustración científica. (WARD, 2008).Apreciase ben se comparamos as
imaxes de Amanita phalloides realizadas con técnicas individuais (figura
10) coa resultante da combinación de técnicas (figura 11).

Normalmente, cada ilustrador presenta máis destreza cunha técnica
que con outra, así que en xeral usa aquela que a súa experiencia lle
aconsella, e a partir desa imaxe previa, engade cor, intensidade ou
luminosidade, combinando con outras técnicas que melloren a calidade
(WARD, 2008).

Na actualidade, dentro desta combinación de materiais e técnicas,
ten moita importancia a ilustración dixital mediante aplicación de
programas informáticos para tratamento de imaxes (HODGES, 2003).
Estes programas de edición dixital permiten traballar en grandes
formatos e corrixir calquera imperfección, ademais pódense aplicar de
maneira rápida, e permiten facer e desfacer trazos sen necesidade de
novos retoques manuais no debuxo. En realidade, a maioría dos
ilustradores dixitais realizan a maior parte da ilustración co programa
informático, pero sempre se parte dun bosquexo ou debuxo manual.

As ilustracións tradicionais poden ser moito máis explicativas e
moito máis útiles a fotografía ou os vídeos.Ademais poden servir para
mostrar simultaneamente procesos biolóxicos desenvolvidos en
diferentes períodos de tempo (figura 12), por exemplo a totalidade das
fases dun ciclo biolóxico (CASTRO et al., 2010).

Para poder capturar un ciclo biolóxico in situ mediante fotografías ou
imaxes, habería que deixa-la cámara durante días enfocando ao
carpóforo na fase de primordio ata que se desenvolva totalmente e,
aínda así, sómente conseguiríamos captar fases epixeas, non hipoxeas
relacionadas co micelio. Como se ve a utilidade das ilustracións na
ciencia é indiscutible.
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Fig.12. Ciclo biolóxico de Amanita phalloides (combinando lapis, tinta, gouache e edición dixital

con PowerPoint e Photoshop).
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