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ORELLOS, CUNCOS E PANTORRAS:
COGOMELOS DE PRIMAVERA

Cristovo Ruíz Leivas*

As especies de Helvella, Sarcosphae-
ra, Morchella e Mitrophora, se se consu-
men crúas ou pouco cociñadas son tóxi-
cas, provocan hemólise (rotura dos
glóbulos vermellos). Estes cogomelos
primaverais xa eran ben coñecidos nas
ribeiras do Sil, onde os escaldaban antes
de preparalos e tiraban a primeira auga.
Un dito que confirma esta cultura mico-
lóxica no oriente ourensán é: “Orellos,
cuncos e pantorras, escaldas para que
non morras”. Xa de antigo sabían que a
primeira auga destes cogomelos se
debía tirar. A Helvella spadicea, a Hel-
vella sulcata e a Helvella crispa coñé-
cense popularmente como “orellos”; a
Sarcosphaera coronaria, como “cuncos”;
e as Morchellas, como “pantorras”.

HELVELLA SPADICEA SCHAEFFER
O seu chapeu é de 4 a 10 cm de alto,

coa superficie lisa, de cor marrón, mar-
rón mouro ou totalmente negro, ten
forma de cadeira de montar con tres ou
catro lóbulos encartados e ocos. A súa
marxe enrolada deixa ver a cara interna
dos lóbulos que é esbrancuxada ou agri-
sada. O pé é alto, oco, liso, de cor bran-
ca e un pouco máis engrosado na base
onde pode ter algúns ocos. A súa carne
é escasa, delgada e fráxil. Nace na pri-
mavera e prefire as chopoeiras e alame-
das de chans areosos. A Helvella spadi-
cea é coñecida tamén como H.
monachella ou H. Leucopus. Diferéncia-
se de H. lacunosa pola cor clara do pé e
pola ausencia de costelas.

Dáse desde marzo até mediados de
maio por todas as ribeiras do Sil e, non

hai moitos anos, era abundante no
Pedregal, no Sil, ou no Barco de Val-
deorras. Buscado por ser bo comestíbel,
o mellor do xénero, é exquisito nun
prato de caracois.

SARCOSPHAERA CRASSA 
Carpóforo de até 10 cm, primeiro é

un globo pechado e case totalmente
soterrado. Emerxe de chans calcarios de
coníferas e frondosas e ábrese no ápice
en forma de estrela de varios brazos
triangulares. Ten unha superficie hime-
neal lisa, branca ao principio, pronto
lila, e ao final violeta. A cara externa é
un pouco tomentosa (con peliños),
branca, e vólvese amarela ao envellecer.
Non ten pé e a súa carne é grosa, cérea,
quebradiza, esbrancuxada, de cheiro e
sabor débiles. 

A Sarcosphaera crassa tamén se
coñece como Sarcosphaera coronaria e
é unha especie facilmente recoñecíbel
polo seu himenio violeta ao madurar e
pola forma de abrirse en coroa. É un
fungo pouco frecuente na maior parte
do país, pero moi abundante en zonas
calcarias de Valdeorras. 

MORCHELLA CONICA PERS. 
O chapeu teno robusto, oco, de 6 a

12 cm de altura e de 4 a 6 cm de diá-
metro, de forma cónica, co ápice redon-
deado e marxe unida directamente ao
pé. O himenio é parecido a un panal de
abellas con costelas marcadas e parale-
las unidas entre si formando alvéolos
irregulares e de morfoloxía variábel, de
cor gris a marrón agrisado, coas marxes

case negras na madurez. O pé é cilíndri-
co, oco, curto, coa base ensanchada, de
cor branca e pruinoso. A carne é delga-
da, elástica, esbrancuxada e de sabor e
cheiro a fungo. Nace en bosques húmi-
dos e ricos en materia orgánica vexetal,
sendo moi abundante en terreos do Tei-
xadal de Casaio. Está considerado como
un excelente comestíbel, pero hai que
consumilo ben cociñado e con modera-
ción. 

MORCHELLA DISTANS 
Distínguese das demais especies do

seu xénero polo pé, que supera tres
veces a altura do chapeu. Este mide de
4 a 5 cm de alto, é de forma cónica cos
alvéolos regularmente tabicados en
liñas verticais menos saíntes. A cor é
marrón agrisado. O pé mide de 12 a 15
cm e é rugoso, con pregues ou sucos
lonxitudinais pouco fondos. A superficie
é granulosa, furfurácea, de cor branca.
A súa carne é delgada, elástica, branca
agrisada, groseiramente granulosa polo
interior, de sabor ou cheiro pouco des-
tacábeis. É comestíbel, pero coa carac-
terística propia das pantorras (tóxicas
en cru).
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Helvella spadicea Schaeffer.
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Sarcosphaera crassa.
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Morchella conica Pers.


