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La clau dels bolets
Secrets per identificar-los
SINOPSI

Aquest és un llibre amb el qual aprendreu a identificar bolets amb seguretat. El podeu fer servir al
camp, en una exposició de bolets o per memoritzar un bolet desconegut un cop a casa; també amb
els vostres fills. Segueix el sistema de classificació
popular catalana tradicional.
Hi trobareu una clau d’identificació general gràfica i els grans grups de bolets que tradicionalment
es diferencien a casa nostra ordenats alfabèticament.
Us permetrà diferenciar les vuit espècies de rovellons
dels nostres boscos, reconèixer amb seguretat un cep
i sabreu com evitar equivocar-vos quan trobeu un
carlet, un apagallums o un reig.
En cada gran grup hi trobareu una il·lustració
de l’espècie més coneguda o representativa i els detalls diferencials que us permetran reconèixer-la.
En alguns grans grups, sempre molt coneguts (rovellons, ceps), trobareu claus per arribar directament a identificar-ne les espècies. En altres només
hi trobareu llistes de les espècies més corrents

Comenceu aquí

Podeu
identificar
el bolet per
les seves
característiques.
Seguiu les fletxes a
mesura que valideu la
característica.

· Els bolets tenen
Forma general
del bolet

el barret característic,
amb o sense cama.

A33

creixen sobre
fusta, en esponja

· Com el cuir,

creixen al terra
en agulles

creixen al terra
en esponja i llis.

· La cama
és aspre

Ceps

Sabateres d’agulles

Mataparents

Mollerics

Pebrassos
i carboneres

Lleteroles

Mollerons

carnosos i tendres.

· Els bolets

Crespells

Inclou

· Bolet és en cassoleta o orella,

· La carn

o be el barret és en forma de sella de
muntar i alhora, és un bolet tardoral

sempre és
blanca

Pelutxo

Bolets d'escà

Ceps

Boixes

· Els bolets no formen barret

o el barret no és característic

MINCIAÓ
LÀ
IDENTIFICA
Aspecte
del bolet
A33

· El bolet és en forma diferent,

si el barret té forma de sella de
muntar és un barret primaveral

Cuagres

làmines
decurrents

· Revers

· El bolet
és soterrat
o parcialment
soterrat

estrelleta
campestre

· El bolet és sempre

A33

Orelles
Pets de llop

· Si

sobre el sòl

· No, el bolet madur

és coriaci, gelatinós, reduït
a pols o molt pudent

El bolet madur
és reduït a pols
o molt podent?
A33

és gelatinòs

didal, làmines
madures de
fosques a negres

Caracte
de la

A

· Cama m

menys d
de diàm

Rubiols

· No, el bolet
és diferent
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· Cama sense

làmines clares

Cogomes

Crostes de soca

· No, el bolet

D’

efadós

· Cama sense didal,

Llenegues

Reixes dels
diables

A33

El bolet madur
és carnós, mai és
pudent?

A33

· Cama amb didal,
làmines clares

amb plecs o llis

Rossinyols

Pampes

és diferent

El barret és cònic
o globulós, la cama
buida, i es primaveral?

Tòfones

Orelles de gat

Cassoletes

tenen esponja

La cama é
matxada o
neixen en
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Característiques
de la cama i les
· Terrícoles
làmines

· Barret llenegós,

A33

làmines
decurrents

· No, el bolet

· Si

Boixes
d’agulles

filamentós, que
desapareix a la maduresa

Si, un anell, una
cassoleta o ambdues
coses

Peus de rata

Múrgoles

el barret característic,
amb o sense cama.

· Els bolets són

· Barret sec,

mai llet,
més laminetes
que làmines

tenir llet,
més laminetes
que làmines

és d’altres
colors
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Rovellons
Ventalls
llisos

· No tenen

· Poden

· La llet

és roja
o taronja

Llengües de Bou

la fusta, creixen
sobre fusta, i
tenen esponja

Característiques
del barret
i del revers

Gírgoles

A33

· La llet

Sabatera
Bolets
de soca

· Sense anell, o anell

A33

· Si

Llet i altres

no es pela, la
cama no és
aspre, ni la
carn sempre
blanca

és groga, i el
barret es pela

La cama disposa d’un
anell o el peu una
cassoleta o didal?

soldades o escotades
però mai decurrents

arrels, tigetes

· El barret

· La carn

sempre és
blanca

· Les làmines són lliures,

A33

· Sobre fusta,

s’engruna

A33

· La carn

En el revers té làmines poc
o molt decurrents, amb
plecs o és llis?

Substrat sobre · Terrícoles
el que creix

i no s’engruna

· La carn

Característiques
de la carn, el
barret i la cama

A33

· La carn és fibrosa

A33

A33

tenen esponja

Consistència
de la carn,
hàbitat i revers
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Consistència
de la carn

· Els bolets

són endurits
o corretjosos

· Com el cuir,

agulles, plecs o són llisos
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· Els bolets

· Com el cuir,

· Els bolets tenen làmines,

Revers
del bolet

carnosos i tendres.

A33

· La carn és com
· Els bolets tenen

· Els bolets són

Consistència
del bolet

Amb el suport:

Cama-secs
Cogomelles

