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Non é doado de atopar. A pesar da
súa fermosa e viva cor laranxa pasa desa-
percibido polo seu pequeno tamaño e por
mor das fumigacións masivas dos piñei-
rais contra a Thaumetopoea pytiocampa,
máis coñecida como a eiruga procesiona-
ria do piñeiro. Cordyceps militaris é un
fungo ascomicete con forma de maza ou
misto (aínda que ás veces pódese ramifi-
car un pouco), de cor vermello alaranxa-
do, que mide de 2 a 5 cm e frutifica desde
finais de outono e principios do inverno. 

O xénero Cordyceps inclúe aproxima-
damente 400 especies parasitas de insec-
tos (algunhas capaces de modificar o
comportamento do insecto no seu propio
proveito) e outras parasitas de fungos,
como a C. capitata ou C. ophioglossoides,
que se poden atopar sobre Elaphomyces,
fungos semellantes a pequenas patacas
que crecen baixo a terra e que serven de
alimento a cervos, xabarís e outra fauna
silvestre.

Como exemplos da importancia e
usos deste xénero pódese citar o Cordy-
ceps subsessilis, de cuxa forma conidial
(Tolypocladium inflatum) se extrae a
ciclosporina, fármaco inmunosupresor de
vital importancia para evitar o rexeite
dos transplantes de órganos. Tamén é de
interese a cordicepina, nucleósido anti-
canceríxeno atopado no C. militaris. E
non se pode deixar de nomear o C. sinen-
sis, remedio que se usa desde hai 1.500
anos na medicina tradicional chinesa e
que hoxe en día se cultiva industrialmen-
te e se vende a elevados prezos, aínda
que nalgúns casos existe fraude con
outras especies e a dúbida de se as pro-
piedades e compoñentes que ten o fungo
natural das altas planicies tibetanas  se
conservan nas variedades cultivadas. 

A especie á que nos referimos como
protector dos piñeiros é a Cordyceps mili-
taris, que medra parasitando as crisálidas
dalgúns lepidópteros, especialmente da
Thaumetopoea pytiocampa, unha traza
cuxas eirugas se alimentan das follas dos
piñeiros provocando importantes danos e
perdas nas plantacións destas árbores. O
ciclo da procesionaria do piñeiro comeza
cando os adultos (as bolboretas) emerxen
no verán, se aparean e a femia pon os

ovos nas candeas dos piñeiros. As peque-
nas eirugas que nacen, aliméntanse delas
e van medrando ata que forman un niño
de seda ou bolso de grande tamaño no
que se protexen durante o inverno. Nos
meses de marzo, abril ou maio, depen-
dendo das condicións meteorolóxicas,
especialmente da temperatura, as eiru-
gas baixan da árbore en fila ou procesión
na procura dun lugar axeitado no que
soterrarse e levar a cabo a metamorfose
para completar o ciclo. Se as eirugas
levan esporas do fungo cando se soter-
ran, será o fungo e non o adulto o que
xurdirá da crisálida, sendo polo tanto o
Cordyceps militaris un método natural e
eficaz de control desta praga.

A procesionaria non só causa estra-
gos por defoliación masiva nos piñeiros
senón que ademais pode dar orixe a peri-
gosas reaccións alérxicas nas persoas e
animais. Cada eiruga peluda, de cor preto
e pardo-avermellado, posúe 500.000
pelos-dardo con taumatopeína, unha
proteína que induce a liberación de his-
tamina,  responsábel da urticaria (cando
se rozan coa pel) ou de reaccións máis
graves como asma ou “shock” anafilácti-
co, que son producidas nas persoas a tra-
vés do contacto cos pelos transportados
polo vento ou nos animais, se son inxeri-
dos. Un caso típico é que afecta a mas-
cotas producindo necrose da lingua e
incluso a morte por edema de glote.

De modo que podemos afirmar que
na loita biolóxica contra a procesionaria
do piñeiro, ademais das trampas  de fero-

monas para machos, de plantacións
baseadas na susceptibilidade das distin-
tas especies de piñeiros, do fomento dos
inimigos naturais da eiruga (paxaros e
insectos), tamén xoga un papel moi
importante e respectuoso co medio
ambiente a conservación deste pequeno
fungo, o Cordyceps militaris.

CORDYCEPS MILITARIS:
FUNGO PROTECTOR DOS PIÑEIROS

Cristovo Ruiz Leivas*

* Cristovo Ruiz Leivas é micólogo autodidacta e
etnógrafo. 
+info:
http://cogomelosefloradevaldeorras.blogspot.com

AGRADECEMENTOS: a Eva García pola revisión
científica do texto e a Sofía Zompi pola cesión de
imaxe da súa obra de acuarela. 

C a
r l o
s  
T o
v a
r

S o
f í
a  
Z o
m
p i

Fases da evolución da C. Militaris.

Cordyceps militaris.


