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Els fongs, meravellosos éssers vius...
que mereixen el nostre respecte

Després de dos anys amb pocs bolets, aquesta tardor de nou han emergit moltes espècies
comestibles (boletus i revollons sobretot) que han atret a innumerables buscadors a les
pinades de Penyagolosa. Les pluges de l'estiu i les temperatures suaus han permés la
“fructificació” d'aquests extraordinaris i curiosament poc coneguts éssers vius que anomenem
fongs.
Només una part dels buscadors, gastrònoms i admiradors dels bolets saben que allò que
veuen, recullen, fotografien o mengen, és només la part aeria reproductiva, un “fruit” de
variades formes i colors que després dispersarà les espores (“la llavor”). La resta, conforma un
organisme molt més gran que s'estén sota terra, el miceli, format per llargues cabelleres de
filaments blanquinosos, les hifes.
El miceli, sovint cobreix alguns metres quadrats i estableix complicades relacions amb les
arrels de les plantes i altres organismes del sòl. Així els fongs compleixen importantíssimes
funcions en els ecosistemes on es troben, entre altres:
Ajuden a arbres i plantes a interconnectar-se sota terra, permetent la comunicació entre
aquests i l'intercanvi de nutrients. Aquests enllaços facilitats pels fongs permeten a arbres i
plantes sobreviure en situació de mancances d'aigua i de nutrients en el que s'anomena
cooperació interespecífica.

1

Cama-secs (Marasmius oreades) en un prat de
Penyagolosa

Els fongs que desconeixes també són vitals per als
ecosistemes on es troben

Clathrus ruber. La seua olor de carn en descomposició atrau als insectes, que dispersen les seues espores

A més, formen part de l'interminable cicle de la vida i la mort, sent fonamentals en el
reciclatge dels elements químics i en la descomposició de la matèria orgànica.

Sense els fongs i altres ajudants com els bacteris, no podrien existir les plantes ni els animals,
incloent-nos als humans.
Vertaders laboratoris químics, alguns estudiosos sostenen la hipòtesi que, a més d'alimentarnos, la ingestió d'algunes espècies han pogut tindre un paper en el desenvolupament del
cervell humà, formant part de l'evolució de la intel·ligència.
Per tot això i pel dret intrínsec d’aquests companys en el miracle de la vida, gaudeix de la seua
visió I del seu sabor, però sempre amb respecte, prudència i moderació. A l’hora de collir-los
complix les normes!
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Notícies de la natura gener - abril 2022
Aquesta secció es va crear per a donar a conèixer alguns dels esdeveniments més significatius
que tenen lloc cada quadrimestre en el medi natural del Parc Natural de Penyagolosa. Oferim
una selecció d'observacions de flora i fauna, fenòmens meteorològics, esdeveniments
astronòmics, etc., que destaquen en el dia a dia de la nostra naturalesa. Pots participar
aportant les teues observacions, vivències o fotografies, fent-les arribar a:
parque_penyagolosa@gva.es.
• Arrossegada des de la tardor, durant gener i febrer contínua la sequera i els dies assolellats i
amb freqüència càlids porten a observacions inusuals com, per exemple, les del 31 de gener
amb una puput (Upupa epops) vista per Sandra Tur i molt avançades processons d'erugues del
cuc del pi (Thaumetopoea pityocampa) detectades el mateix día per Ana Llopis.
• En contrast, plou quasi tots els dies del mes de març acumulant-se un total de 375 litres en el
pluviòmetre de Sant Joan, la qual cosa provoca que tots els barrancs porten aigua durant
bastants dies. A l'abril també es succeeixen diversos episodis de pluja i fins i tot algunes
nevades tardanes (dies 3 i 20). L'aigua, tan esperada, reverdeix els camps i és aprofitada de
seguida pels amfibis, escoltant-se els cants d'amor de tòtils (Alytes obstetricans), gripaus
corredors (Epidalea calamita) i renoquets (Pelodytes punctatus) en els entollats camps.

Muntanyes turolenques des del Pla de Vistabella

Pic Penyagolosa nevat
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Soriguer (Falco tinunculus)

Mariposa de la C blanca (Poligonia c-album)

Carraca (Coracias garrulus)

Águila culebrera (CIrcaetus gallicus)

• L'abundància d'aigua potser també influeix sobre el comportament dels talpons (Microtus
arvalis i Pitymys duodecimcostatus) donada la curiosa concentració de soriguers comuns
(Falco tinunculus) caçant-los sota la pluja en el Pla de Vistabella el 30 de març.
• L'arribada d'ocells migradors marca el pas de l'hivern a la primavera amb les primeres
observacions al voltant de Penyagolosa de l'àguila serpera (Circaetus gallicus) el 6 de març, i
l'observació d'un grup de 35 milans negres (Milvus migrans) en Vistabella l'últim dia de març
per Sandra Tur.
• Al març i sobretot a l'abril sorgeixen les primeres papallones com les llimoneres (Gonepteryx
rhamni) observades en gran nombre per Julio Ravanal el 6 d'abril o les precioses paó de dia
(Aglais io) i la papallona de la c-blanca (Poligonia c-album) fotografiades per José Manuel
Gracia el 16 d'aquest mes.
• El 27 de març, torna a visitar-nos "Dalila", la jove femella de trencalòs (Gyapetus barbatus)
que forma part del projecte de reintroducció de l'espècie en la Tinença de Benifassà, en
aquesta ocasió aprofitant els ossos d'una carronya de cabra salvatge en les proximitats de
Vistabella (S. Tur, A. Llopis i J. Barona).

• De forma encara més sorprenent, J. Ravanal observa el 25 d'abril un cavallet (Coracias
garrulus) caçant insectes en Pla Davall. Aquest bellíssim ocell de tons castanys i blaus és molt
escàs com a nidificant a la Comunitat Valenciana i que sapiem és la primera vegada que
s'observa al voltant de Penyagolosa
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LA FITXA:
El trencalòs, visitant els antics
dominis
Una dotzena de voltors salten i grallen al voltant d'una
carronya. Pugnen per accedir a un tros de carn i
acabar amb un dejuni de més d'una setmana.
Descobrim una altra gran au que es troba posada a
una certa distància i a diferència d'aquelles espera
pacient. El seu cap molt fosc, que contrasta sobre un
pit més clar i un perfil característic, la distingeix
immediatament. Es tracta d’una jove trencalòs
(Gypaetus barbatus), l'únic ocell del món que
s'alimenta d'ossos, per al que posseeix uns sucs
gàstrics més potents que l'àcid sulfúric. Encara tardarà
unes dues hores a acostar-se al cadàver ja net de carn
i aconseguir un enorme os. Abans d'això ens regala
amb uns vols a baixa altura sobre nosaltres,
impressionant-nos per la seua enorme grandària (quasi
3 metres de punta a punta de les ales) i amb el seu vol
àgil i elegant. Per la descoloració de les seues plomes i
el color de la seua anella constatem que es tracta de
Dalila, una femella alliberada en la Tinença en 2021,
dins del projecte de reintroducció d'aquesta espècie.

Trencalòs (Gypaetus barbatus)

El trencalòs habitava en la major part dels sistemes
muntanyencs ibèrics fins a mitjan segle XIX i a través
de topònims com la roca del "crebalòs" en la pròxima
Culla, així com per relats d'antics caçadors o per pells
que encara es conserven, se sap que també habitava
en diverses serres valencianes,... segurament també
en Penyagolosa. No obstant això fa segle i mig l'ús de
l’estricnina es va generalitzar i aquesta extraordinària
espècie va desaparéixer de quasi totes parts, quedant
tan sols refugiada als Pirineus a la fi del segle XX.
Afortunadament la seua estricta protecció legal, la
prohibició del verí i la conservació dels seus hàbitats,
junt als programes de cria en captivitat i reintroducció
han produït el miracle de la seua recuperació i
comencen a criar en algunes serres andaluses i en la
Serralada Cantàbrica. Tant de bo l'èxit acompanye als
exemplars que com Dalila estan sent alliberats en la
Tinença i prompte tornem a tindre parelles
reproductores a les nostres muntanyes.
Trencalòs (Gypaetus barbatus)
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Educació ambiental
Durant el primer quadrimestre de l'any es van reprendre les activitats d'educació ambiental
amb els centres educatius amb dues xarrades i una activitat amb el CRA de Penyagolosa (en
primària i ESO) relacionats amb el currículum escolar:
Els ocells migratoris, nascuts per a viatjar: repassàrem la importància dels ocells migratoris
de Penyagolosa així com aconseguir que tinguen viatges segurs en benefici dels mateixos
ocells i dels nostres ecosistemes.
L'univers: vam donar un repàs a la formació del sistema solar i perquè la Terra és la nostra
única opció per a viure. Analitzarem els perills de degradar la nostra atmosfera i com hem de
cuidar del planeta.
Plantació de Clavells de pom: es va realitzar una repoblació d'aquesta bella planta protegida.
Així mateix, es va continuar amb el projecte d'educació ambiental i d'interpretació del patrimoni
consistent en la realització de, almenys, dues activitats de cap de setmana al mes. En aquest
quadrimestre algunes de les activitats programades van haver de suspendre's pel mal temps.
Celebràrem el dia de l'arbre en Penyagolosa mitjançant una ruta guiada a un teix mil·lenari
Xicotets misteris dels boscos de Penyagolosa: un passeig en el qual descobrirem
curiositats dels nostres boscos: "El pi de cinc peus", "els siamesos", "el cap de lleó", "l'enigma
dels anells", "la planta que viu cap a baix"...
Pels antics camins de Penyagolosa: una ruta per un tram del camí a Puertomingalvo on
rememoràrem les antigues formes de vida que van modelar aquests paisatges.

Plantació de clavells de pom

Els ocells migratoris, nascuts per a viatjar
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El manteniment del parc
Els treballs de la brigada
Durant aquests mesos d'hivern, les brigades de manteniment van centrar les seues tasques en
treballs orientats a la conservació d'hàbitats al Parc
Així, es va treballar en la millora de la bassa per a amfibis situada al costat dels vivers forestals
instal·lant una tanca de fusta per a evitar accidents, però sense que impedira a la fauna poder
accedir a ella. També es va realitzar la neteja i reparació de la bassa de la Font de l'Espino així
com la de l'arborètum al costat del centre d'interpretació i els abeuradors de la font de l’Alforí.
Relacionat amb un altre punt d'aigua, es va reparar la canal de la Font del Pi (Xodos) que
aboca l'aigua als abeuradors.
En un altre ordre de coses, es va aprofitar el temps fred per a reforçar les poblacions de reboll
(Quercus pyrenaica) mitjançant plantacions en la zona del Rodesnar, es van eliminar restes de
tanques en la finca de Sanaüja per a evitar danys a la fauna silvestre, es van reparar senyals
en mal estat, es van netejar els embornals de la pista a la Banyadera i es van fer treballs de
manteniment de sendes i camins.

Paisatje de Penyagolosa

Vols col·laborar amb nosaltres?... envia els teus articles a la següent adreça:
parque_penyagolosa@gva.es

Redacció: Equip tècnic del PN de Penyagolosa
Parc Natural de Penyagolosa
964 76 08 38
parque_penyagolosa@gva.es
http://parquesnaturales.gva.es/va/web/pn-penyagolosa
Centre d'interpretació del parc: darrere de l'ermitori de Sant Joan de Penyagolosa
12135 Vistabella del Maestrat, Castelló
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