
El gènere Lactarius 
l’esclatassang 



Balears, 2014:   
- Un 44% de la superfície és zona boscosa 
- Ocupa un total de 220.000 Hees  
- Un 43% és pinar i un 7% alzinar 



Els pinars: terres primes i calcàries, amb acidesa superficial per les fulles  
del pi Pinus halepensis 



Els alzinars: terres fondes i calcàries. 



Mitjançant una micoriza (comunicació entre arrels) moltes plantes obtenen  
nutrients minerals i aigua, mentre que els fongs obtenen hidrats de carboni  
i vitamines. Així ambdues espècies  poden sobreviure als estius secs mediterranis.  
 
Una bona part dels fongs tenen els òrgans reproductors aeris i els seus fruits són  
coneguts i apreciats des de temps immemorial: els bolets. 
 
A les Balears s’han citat (fins al 2012) quasi 1990 espècies, i unes de les més  
apreciades i conegudes són els esclatassangs Lactarius sp.  
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Què mirar...? 

Les espores són els iniciadors de la reproducció. Cal observar el seu estat (líquid 
o polsós) i, sobretot, la coloració.     



 

Noms: Esclatassangs, pebrassos, rovellons, níscalos... 

Família: Russulaceae 

Gènere: Lactarius   

 

17 Espècies i 3 formes a les Balears. Les més habituals:  

  - Lactarius sanguifluus 

 - Lactarius sanguifluus f. violaceus (L. vinosus) 

 - Lactarius deliciosus f. rubescens (L. semisanguifluus) 

 - Lactarius deliciosus 

 - Lactarius tesquorum 

 - Lactarius zonarius 

 - Lactarius mediterraneensis 

 - Lactarius mairei 

 - Lactarius zugazae 

 - Lactarius exsuccus 

 - Lactarius theiogalus 

 - ... 

 

 



Lactarius: del llatí lac-lactis: tenir o produir llet (en les ferides). 
 
Capell: sovint deprimit o en forma d'embut quan és vell.  
 
Al peu i al capell sovint mostren punts ovals de base plana (estrobículs).  
 
Carn: dura, granelluda, no fibrosa, es trenca bruscament com un bastonet de 
pa i s'engruna entre els dits.  
 
Làmines decurrents.  
 
 
 



Tall: color vinós a la vorera, molt 
Marcat, amb el centre de la carn 
de color blanc 
 
Làtex: vinós 
 
 
Espores: Ocre molt clar,  
quasi blanques 

Lactarius sanguifluus. Esclatassang 
 
Hàbitat: Pinars i, rarament, a alzinars  
Coloració: vinosa rogenca, amb alguns (pocs) matisos verdosos, sol 
presentar anells concèntrics al capell. 
Olor: afruitat.  
Carn granulosa, de gust dolç. 

Excel.lent comestible 



Tall: color vinós per tota 
la carn, i al peu torna 
verdós amb el temps 
 
Làtex: vinós 
 
 
Espores: Ocre 

Lactarius sanguifluus f. violaceus. Esclatassang 
(L. Vinosus) 

Hàbitat: Pinars i, rarament, a alzinars. Té una especial vinculació a la murtra 
Myrtus communis.  
Coloració: de rogenc a verdós o lila, amb berrugues al capell.. 
Olor: afruitat.  

Carn grumosa, de gust dolç. 

Excel.lent comestible 



Lactarius deliciosus f. rubescens Esclatassang 
(L.semisanguifluus) 

Hàbitat: Pinars i, rarament, a alzinars. Té una especial vinculació al romaní R. 
officinalis.  
Coloració des de taronja a verdós, amb berrugues i anells concèntrics al capell. 
Olor: afruitat, amb suaus records a lleixiu.  
Carn grumosa, de gust dolç, un poc amargant a la fi. 

Tall: crema, llavors passant  
a taronja i, finalment, vinós 
a la base del peu. Centre blanc. 
 
Làtex: Taronjós 
 
 
Espores: ocre clar 

Excel.lent comestible 



Tall: color taronja a quasi tota 
La carn 
 
Làtex: Taronja 
 
 
Espores: Ocre 

Lactarius deliciosus. Esclatassang foraster 
 
Hàbitat: Pinars  
Coloració: taronja amb matisos verdosos i anells concèntrics al capell 
Olor: afruitat, recorda a la pastanaga.  
Carn grumosa, de gust dolç. 

Bon comestible 



Lactarius tesquorum. Esclatassang pelut 
 
Hàbitat: Pinars, i sempre vora estepes Cistus sp  
Coloració: ocre rosada amb les vores del capell  
molt peludes 
Olor: indefinible 
Carn de gust amargant. 

Tall: color Blanc rosat 
 
Làtex: Blanc 
 
Espores: Crema 

NO COMESTIBLE 



Tall: color Blanc, llavors gris 
 
Làtex: Blanc 
 
Espores: Crema 

Lactarius zonarius. Esclatassang de lletrada 
 
Hàbitat: Alzinars  
Coloració: ocre rosada amb anells concèntrics 
més clars 
Olor: indefinible 
Carn de gust molt coent. 

NO COMESTIBLE 



Tall: color Blanc, després groc 
 
Làtex: Blanc/groc 
 
Espores: Ocres 

Lactarius mediterraneensis. Esclatassang de taques 
 
Hàbitat: Alzinars  
Coloració: crema clar, amb cercles ataronjats, sobretot  
al peu i vores del capell  
Olor: lleugerament afruitada 
Carn de gust coent. 

NO COMESTIBLE 
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