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RESUMO
Neste traballo amósase o deseño de dúas rutas micolóxicas con
carácter didáctico, nun tramo da «Senda da Auga» (Redondela),
despois de estudar a súa micobiota durante o outono de 2019.
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ALBIZÚA, T. & CASTRO, M. L. 2021. Design of two mycological
routes in the «Senda da Auga» (Redondela, NW Spain):
description, signaling proposal and dissemination. Mykes 24:
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SUMMARY
This paper shows the design of two mycological routes with a
didactic nature, in a section of «Senda da Auga» (Redondela),
after studying their mycobiota during the autumn of 2019.
Keywords: macromycetes, mycobiota, Galicia, NW Iberian
Peninsula, didactic mycological routes.
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INTRODUCIÓN
Os fungos realizan funcións moi importantes para os

ecosistemas e para a sociedade. Nos primeiros destacan por ser
os principais axentes responsables da degradación da materia
orgánica, saprotróficos, de boa parte do crecemento das plantas,
micorrizas, e da desaparición dalgunhas plantas e animais,
necrotróficos. Ademais, as súas hifas minimizan a erosión do solo
e aumentan a retención de auga (MOLINA et al., 2001). Por outra
banda, destaca o aproveitamento dos mesmos como
comestibles, complementos alimentarios, fabricación de materiais
biodegradables, ...

A pesar da súa importancia, segundo se indica en estudos
realizados a partir dos anos setenta (PENTTILÄ et al., 2006), a
micobiota está decrecendo debido a un conxunto de factores,
principalmente causados por accións humanas
(COURTECUISSE, 2001), por iso é de suma importancia o
coñecemento e a implementación de medidas para a
conservación das especies, o que só é posible coa
participación activa da sociedade e de profesionais
relacionados coa micoloxía (DAHLBERG et al., 2010).

Por outra banda, nos últimos anos aumentaron o número de
actividades con base no micoturismo, estas, en maior ou menor
medida, teñen un ámbito educativo xa que mostran aspectos
importantes dos fungos (LÁZARO, 2008). Por esta razón
considérase que se deben introducir na educación ambiental, así
as persoas serán conscientes da súa importancia no planeta e,
por conseguinte, da súa conservación (MARTÍNEZ, 2010).

Neste traballo deséñanse dúas rutas micolóxicas con carácter
didáctico, que pretenden transmitir á sociedade o valor dos
macromicetos nos ecosistemas, o que sería útil para a
conservación da micobiota (COURTECUISSE, 2001). Só o que se
coñece pode ser respectado.

A «Senda da Auga» é unha ruta natural que se sitúa entre Vigo
e o encoro de Eiras (Fornelos de Montes), na provincia de
Pontevedra. Pasa por Redondela, Mos, Soutomaior e Pazos de



Borbén. As dúas rutas que se pretenden sinalizar coinciden
ademais cun tramo do Camiño de Santiago («Camiño Portugués
da Costa»).

A primeira, «Ruta Micolóxica do Fondón», está entre o km 5,3
e o 7, polo que comprende 1,7 km, e atópase entre as parroquias
de Chapela e Trasmañó. E a segunda, «Ruta Micolóxica das
Pedriñas», entre o 7,5 e o 10,2 (consta de 2,7 km), e localízase
na parroquia de Cedeira [Fig.1].

Ademais, as especies recollidas identificáronse para poder
realizar un catálogo da zona (ALBIZÚA & CASTRO, 2021).

METODOLOXÍA
Tras unha visita previa á zona, durante os meses de setembro,

outubro e novembro de 2019 recolléronse mostras de
macromicetos e leváronse ao laboratorio de Micoloxía da
Universidade de Vigo para proceder á súa posterior identificación
(ALBIZÚA & CASTRO, 2021).

Fig.1.«Ruta Micolóxica do Fondón», en verde e «Ruta Micolóxica
das Pedriñas», en vermello. Na esquina inferior dereita, situación na

provincia de Pontevedra (modificado Xunta de Galicia, 2020).
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Por outra banda analizouse a abundancia das especies e
selecionáronse as 10 máis frecuentes para incluír nos carteis
descritivos das rutas. Para o deseño destes carteis informativos
e do díptico divulgativo usouse PhotoScape X e Microsoft
PowerPoint.

RESULTADOS E DISCUSIÓN
Identificáronse ao redor de 200 taxons, parte deste catálogo foi

publicado por ALBIZÚA & CASTRO (2021).
Os resultados da análise de abundancia das especies son

adecuados para a elaboración de carteis, xa que se observa
suficiente diversidade na micobiota e distintas estratexias
nutritivas. Entre elas destaca Amanita rubescens Pers. por ser a
especie máis abundante [Fig.2].

As rutas micolóxicas están dirixidas ao ámbito educativo, é
dicir, preténdese que a poboación aprenda máis sobre os fungos
macromicetos, aqueles que producen cogomelos, xa que son
máis fáciles de observar e ofrecen maior interese social.

A maneira óptima de percorrer as rutas é de forma continua e
unidireccional, un total de 4,9 km. O inicio é na «Ruta Micolóxica
Fondón», logo só hai que seguir o camiño de terra xa establecido
pola «Senda da Auga» ata chegar á «Ruta Micolóxica das

Fig.2.Especies máis frecuentes observadas na ruta.
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Pedriñas», tras pasar una zona urbana. Durante o traxecto as
persoas poderían obter a información a partir dos carteis, ao
mesmo tempo que poderían observar os cogomelos.

Ao longo das rutas proponse a instalación de tres tipos de
carteleira:

1) XERAL, dispostos ao inicio de cada unha das rutas, nos que figura
un mapa e unha pequena introdución sobre os fungos [Fig.3],

2) MICOLÓXICA, que conteñen explicacións sobre distintos
aspectos dos fungos, como a nutrición e as funcións
ecolóxicas [Fig.4], e
3) MICOBIOTA, que conteñen unha breve descrición das
especies máis abundantes [Fig.5].
Considérase imprescindible divulgar estas rutas, polo que se

propón o deseño de dípticos informativos, formados pola portada,
a contraportada e dúas páxinas con información referida ás rutas,
incluíndo mapas e referencias á lexislación en vigor relacionada
coa apaña de cogomelos, así como os datos de contacto da
institución responsable.

Ao longo da «Senda da Auga», ademais destas dúas rutas
micolóxicas propostas con fins didácticos, poderían ser

Fig.3.Cartel inicial para a «Ruta do Fondón».
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Fig.4.Modelo para explicar os tipos de nutrición dos fungos.

Fig.5.Modelo de cartel micolóxico explicando unha das especies
frecuentes.
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deseñadas outras nalgún outro tramo arborado, previo estudo da
micobiota do mesmo.
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