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1. Tipos de vexetación

Aínda que se empregue acotío “monte” e “bosque” case coma 
sinónimos de “bosque”, non todo o monte galego está arborado. 
Só unha pequena parte das masas forestais corresponde a ar-
borado naturalizado por redución do manexo ou a masas naturais.

Durante séculos, o monte galego foi moi manexado para obter 
madeira, leña, pastos ou cama para o gando (e posterior abono).

2. Propiedade do monte

Só unha pequena parte do monte galego é de titularidade públi-
ca. Dos montes privados, aprox. 1/3 é mancomunado, estando 
o resto repartido entre multitude de propietarios e con grande 
fragmentación: aprox. 700.000 propietarios, cunha propiedade 
media inferior ás 3 ha por propietario dividido entre 7-9 parcelas 
(o 80% destas parcelas non pasan de media hectárea). 

Esta dispersión na propiedade, resultado dun secular modelo he-
reditario no rural, dificulta a explotación e a ordenación forestais, 
facilitando o abandono do monte. 

As comunidades de montes (unhas 2.800 segundo datos ofici-
ais) xestionan 700.000 ha, é dicir, a cuarta parte do territorio.

3. Distribución de especies forestais

As especies forestais máis abundantes en Galicia son o piñeiro, 
as frondosas e os eucaliptos. 

A visión territorial das especies forestais dominantes indican que 
na franxa costeira, a paisaxe forestal está dominada por culti-
vos de Eucaliptus e piñeiros (e a mestura de ambos), existindo 
amplas zonas de carballeiras, fragas e soutos nas comarcas do 
interior e da montaña. 

Fonte: Inventario forestal nacional (IFN) 3

GRÁFICO. Estrutura da propiedade forestal en Galicia
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4. Rexións florísticas

O territorio galego está nunha zona de transición entre dúas 
rexións bioxeográficas: a eurosiberiana ou atlántica (predomi-
nando de modo natural árbores coma o carballo, con folla cadu-
ca) e a mediterránea (con maior presenza de árbores perennes 
coma a sobreira ou a aciñeira, con follas máis esclerotizadas e 
reducidas para facer fronte á seca). 

Loxicamente, hai transicións á súa vez dentro desta división, 
tendo a zona das rías baixas importantes diferenzas co golfo 
ártabro, por exemplo.

5. Especies

5.1. O piñeiro silvestre

Esta é a única especie de piñeiro considerada autóctona de parte 
do territorio galego, en base á súa extensa presenza no cuater-
nario. Con todo, a inmensa maioría dos exemplares presentes 
hoxe corresponden á repoboación. Recoñécese polo pequeno 
tamaño das súas piñas e pola cor laranxa da súa casca.

Rexión eurosiberiana

Rexión
mediterránea

A CORUÑA
LUGO

PONTEVEDRA

OURENSE

GRÁFICO. Rexións florísticas
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5.2. Teixo

Árbore autóctona, só forma bosques en moi reducidas 
localizacións, coma o Teixedal de Casaio, se ben está ben es-
tendido na toponimia (Teixeiro, p. ex.), polo que se supón unha 
presenza maior no pasado. Era árbore sagrada para os druídas 
dos castros prerromanos, é hoxe utilizada en investigación con-
tra o cancro. Ollo, case toda a planta é velenosa.

5.3. Loureiro

Non está clara a súa condición de autóctona. En calquera caso, 
non debemos cometer o erro de denominar “laurisilvas” (bosques 
relitos do Terciario, coma na Macaronesia) a formacións natu-
ralizadas como as masas de loureiros de Cortegada, resultado 
da expansión dos loureiros das sebes, unha vez expulsados os 
habitantes da illa.

5.4. Carballo

Árbore representativa da rexión eurosiberiana, con multitude de 
usos: madeira (mesmo os exemplares máis retortos e eivados tiñan 
importancia para a carpintería de ribeira), leña, tinguiduras de tecidos 
e curtido de peles co tanino dos bugallos, landras para alimentación 
do gando (e mesmo de persoas...). Na Fraga de Catasós (Lalín) es-
tán algúns dos exemplares considerados máis altos do continente.

Especies

Foto: Wikimedia commons
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5.5. Cerquiño

Distínguese do carballo pola pilosidade nas follas, que tamén 
teñen os lóbulos máis marcados. Substitúe ou acompaña ao an-
terior sobre todo en zonas de interior e montaña, mais tamén na 
costa. Da súa ampla presenza dan testemuño topónimos con 
derivacións de “rebolo” e “meloxo”.

5.6. Sobreira

Característico sobre todo da metade sur. A súa cortiza (proteción 
natural contra o lume) ten numerosos usos.

5.7. Castiñeiro

Diversos estudos botánicos confirman que é autóctona en diversos 
enclaves galegos e ibéricos, e non como se pensaba ata hai pouco 
introducida polos romanos, se ben estes axudaron á súa propa-
gación. Foi base da alimentación ata a chegada das patacas e o 
millo da América. O mal da tinta e outras enfermidades están a ata-
car ás variedades autóctonas, motivo polo que se están a espallar 
variedades resistentes, especialmente da mestura co castiñeiro xa-
ponés (C. crenata). A madeira é moi aprezada en carpintería.

5.8. Ameneiro

Árbore ligada sobre todo aos cursos de auga, formando boa 
parte dos bosques de ribeira.

5.9. Abeleira

Arbusto, os seus talos forman numerosas varas dun mesmo 
pé. Ao igual que o ameneiro, tamén é frecuente nos bosques 
de ribeira.

5.10. Freixo

A súa madeira é moi empregada para facer mangos e ferramen-
tas, tendo tamén usos en ebanistería.

5.12. Estripo

Moi empregado antano como sebe e peche de fincas, así como 
patrón para o enxerto de pereiras e maceiras. Tamén con propie-
dades medicinais.

Especies

Foto: Wikimedia commons

5.11. Sabugueiro

Con propiedades medicinais, nalgunhas comarcas faise unha 
especie de “espumoso” das súas bagas. 
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5.13. Sanguiño

Tamén con propiedades medicinais, obxecto de explotación.

5.14. Xibardeira

Característico sobre todo da metade sur. A súa cortiza (proteción 
natural contra o lume) ten numerosos usos.

5.15. Toxo

Xunto con outras leguminosas (xestas, codesos, carqueixas...) 
dominan amplas zonas de matogueiras. Aínda que se tendan a 
asociar con situacións de abandono e falta de manexo, algunhas 
matogueiras (sobre todo costeiras) son medios valiosos e incluídos 
na Directiva Hábitats da UE. 

Existen varias especies de toxo, con distintas épocas de floración, o 
que explica que vexamos o seu característico ton marelo no monte 
durante a maior parte do ano. 

Moi empregado antano como cama para o gando e posterior fer-
tilizante (estrume) pola súa óptima relación C/N, motivo polo que 
se segue a empregar como fertilizante en plantas de compostaxe. 
Tamén amosa potencialidades no eido dos biocarburantes. 

ÁRBORES QUE DAN VIDA 1. Valores ambientais do monte galego 9
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7. Funcións dos bosques de ribeira

Os bosques de ribeira de ríos, regatos e borde de xunqueiras te-
ñen unha especial importancia dentro das funcións xa descritas 
e noutras exclusivas:

 - Alimentan o medio acuático. A diferenza do medio mariño, 
onde a base alimentaria está no plancto, nos ríos esta base 
está nas follas caídas. 

 - Dan sombra ao río. Isto permite manter unha temperatura fres-
ca e, por tanto, unha boa osixenación da auga e o mantemento 
da vida acuática, sobre todo daquelas especies máis sensibles.

 - Fan de corredor entre masas arboradas, mantendo unha co-
nectividade entre ecosistemas, como se pode ver na seguinte 
foto (Río Gafos, en Tomeza, Pontevedra, en trámite para ser 
constituído como ENIL – Espazo Natural de Interese Local).

GRÁFICO. Funcións dos bosques de ribeira

Río Gafos – Tomeza, en Pontevedra.

6. Funcións ecolóxicas das masas arboradas 

 - Regulan o clima. As árbores mobilizan auga de capas freáti-
cas e producen humidade ambiental; a gran escala, mesmo for-
man condensación e chuvia.

 - Controlan as riadas. Reteñen e frean a auga das chuvias, recar-
gando os acuíferos e reducindo a chegada brusca de auga aos 
ríos e regatos en momentos de chuvias torrenciais. Isto ten máis 
importancia no momento actual, no que por efecto do cambio 
climático as chuvias de outono estanse facendo máis torrenciais, 
agrupándose en menos días, segundo estudos da USC. 

 - Limpan as augas. Ao frear a forza da chuvia e reter o solo, 
reducen a carga de sedimentos en ríos e regatos durante a chu-
via. Ademais, coas súas follas reteñen contaminantes e partícu-
las en suspensión, limpando o aire. As raíces tamén axudan a 
reter algúns contaminantes. En zonas urbanas ou industriais, 
as árbores axudan tamén a reducir o efecto do ruído. 

 - Sosteñen o chan, ao retelo coas raíces, ademais do efecto 
citado da follaxe ao reducir a forza da chuvia, reducindo a 
erosión e os desprendementos en zonas de noiros. 

 - Sumidoiro de CO2 e reserva de biodiversidade: ampliado 
en sucesivas páxinas. 

GRÁFICO. Funcións ecolóxicas das masas arboradas
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8. Efecto invernadoiro e cambio climático

As alteracións do clima, consecuencia do quentamento global 
por intensificación do efecto invernadoiro, teñen a ver principal-
mente coas emisións de CO2, consecuencia do transporte, a 
calefacción, a industria e a produción de electricidade, se ben 
hai outros gases de efecto invernadoiro (GEI) implicados. 

Este incremento da concentración atmosférica de carbono dende 
a revolución industrial, mais sobre todo despois da II Guerra Mun-
dial, coincide cunha clara elevación da temperatura media da at-
mosfera, con efectos a medio e longo prazo sobre o clima, as 
colleitas, propagación de insectos (mesmo vectores de enfermi-
dades), elevación do nivel do mar, entre outros moitos efectos.

9. O monte como purificador de aire e sumidoiro de CO2 

Ademais de purificar o aire ao reter po  e contaminantes, como xa 
se sinalou, as masas arboradas reteñen carbono durante o seu 
proceso de fotosíntese, axudando a paliar en parte os efectos das 
emisións de GEI: as masas forestais son o 2º fixador de carbono 
(o primeiro é, con moita diferenza, o fitoplancto mariño). 

Esta fixación de carbono é moito máis efectiva en masas novas 
ou rexuvenecidas (por manexo, cortas, clareos...) que en bosques 
maduros. Esta fixación de carbono dáse non só na madeira (con 
diferente tempo de retención segundo o uso posterior: leña, papel 
ou mobles), senón tamén en forma de humus no solo. 

Así, a reforestación é unha das medidas internacionais contempladas 
para axudar a paliar os efectos do quentamento global.

GRÁFICO. Purificación do aire
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GRÁFICO. Efecto invernadoiro e cambio climático
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10. Biodiversidade

O monte, tanto en matogueiras como sobre todo en masas ar-
boradas, acolle unha enorme variedade biolóxica: plantas, fun-
gos, invertebrados, anfibios e réptiles, aves e mamíferos...

Un estudo realizado nun bosque caducifolio atlántico en Franza, 
con características semellantes a un bosque atlántico galego ou 
cantábrico, cifra en 7200 especies de invertebrados e 310 verte-
brados a súa fauna. 

Nas fotos (esq a dta e de arriba a abaixo): lagarto das silvas 
(Lacerta schreiberi), Saturnia pavonia, morcego (Pipistrellus 
pipistrellus), miñato queimado (Milvus migrans), pomba tor-
caz (Columba palumbus), Papilio machaon, brincabois (Ama-
nita muscaria), saramaganta (Chioglossa lusitanica), lique 
(Cladonia sp), merlo de río (Cinclus cinclus), narciso (Narcissus 
sp) e miñato (Buteo buteo). 

 

11. Patrimonio histórico e cultural

O monte galego estivo habitado e manexado durante milleiros 
de anos, retendo marcas deste paso con importante valor, tanto 
en forma de patrimonio inmaterial (contos, lendas, refráns, canti-
gas...) como elementos físicos: petróglifos, mámoas, menhires, 
castros, pontes e pontellas, muíños, curripas, alvarizas, chou-
sos... Ademais de axudarnos a entender a nosa historia e etno-
grafía, estes elementos supoñen un recurso para o turismo rural 
e cultural.

Nas fotos (esq a dta e de arriba a abaixo): castro de Castrolandín 
(Cuntis), dolmen en Lobios, petróglifos en Cabanas – Salcedo (Pon-
tevedra), pontella en Bora – Pontevedra, Foxo do Lobo (Cotobade), 
muíños da Barosa (Barro) e chouso de pastores na Serra do Suído. 
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Anexo

Debater sobre as seguintes afirmacións, sinalando o grao 
de concordancia ou discordancia con elas:

 - O principal valor do monte é producir madeira, pastos e froitos. 

 - O castiñeiro foi traído polos romanos. 

 - Os piñeiros son árbores autóctonas do noso monte.  

 - Na península ibérica preséntanse as rexións florísticas 
atlántica e mediterránea. A vexetación galega encádrase na 
rexión atlántica.   

 - As riadas agrávanse ao estar as marxes de ríos e regatos 
inzadas de vexetación. 

 - Hai 60 anos había, na paisaxe galega, menos árbores que agora. 

 - A maior parte do monte galego é de titularidade privada. 

 - As matogueiras (toxeiras, xesteiras...) son sinónimo de 
abandono do monte. 

Cuestionario 
previo

ÁArbores
que dan

Vida
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1. Cal era a situación máis común no monte galego durante 
os últimos séculos?

a) Formados basicamente por bosques e arborado.
b) Moi manexado para obter madeira, leña, pastos ou cama para 
o gando (e posterior fertilizante). *
c) Ningunha das anteriores.

2. Cal é a orixe do castiñeiro nos nosos montes?

a) É considerado autóctono. *
b) Introducido polos romanos.
c) Introducido recentemente.
d) Ningunha das anteriores.

3. Cal é a porcentaxe de monte xestionado por mancomuni-
dades e entidades veciñais?

a) Aprox. o 14% *
b) Aprox. o 2%
c) Aprox. o 70%
d) Aprox. 10%

4. Que uso principal ten o estripo?

a) Fabricación de mangos e ferramentas.
b) Patrón para enxerto de froiteiras. *
c) Leña e biocarburantes.
d) Todas as anteriores
e) Ningunha das anteriores.

5. Que relación teñen as masas forestais co efecto invernadoiro?

a) Agrávano, ao formar vapor de auga que retén calor atmosférico.
b) Axudan a palialo, ao fixar carbono atmosférico. *
c) Axudan a palialo, ao liberar ozono polas follas.
d) Non ten ningunha relación. 

Con ou sen axuda de mapas, facede unha lista de topónimos relacionados con plantas: (Brañas, Teixeiro, 
Sobroso, Salceda, Codedesa, Sanguiñeda, Carballeira, Castiñeiriño, Xunqueira...). Facede unha análise 
da evolución desas zonas no tempo, en base ao seu estado actual e o que supoñemos tivo no pasado 
en base á citada toponimia. 

Cuestionario 
de repaso e avaliación

1
Experimento deforestación caseira.

Prepáranse tres recipientes con terra, como se 
ve na foto: 

 - Un con vexetación (céspede, por exemplo).
 - Outro con acolchado a base de follas e ma-

teria orgánica.
 - Outro só con terra, algo compactada, simu-

lando chan sen vexetación. 

Instalando un sinxelo recolledor na boca de 
cada recipiente (feito reutilizando botellas de 
plástico), e sometendo o conxunto a “chuvia”, 
debaixo da billa ou empregando unha rega-
deira, podemos comprobar como a vexetación 
(mesmo en forma de acolchado ou mulching) 
retén sedimentos do chan, evitando a erosión e 
a contaminación das augas.

2

Experimento: Como respiran as plantas?

As plantas respiran por uns pequenos poros 
nas follas, chamados estomas. 

Para demostralo, enche de auga ata a metade 
unha botella ou frasco de vidro. Fai un tapón de 
plastilina, deixando un buratiño para meter nel 
o pecíolo dunha folla ancha, ata que o pecíolo 
se mergulle na auga. Mete tamén polo tapón de 
plastilina unha palla de refresco, sen que toque 
a auga (mira o debuxo da dereita).

Ao aspirar pola palla sacamos aire do frasco, 
e esta presión fai que entre o aire polo único 
sitio posible: a través dos poros da folla. Fíxate 
como aparecen as burbullas arredor do pecíolo 
da folla!

3

Foto: Ecocasas.com

Actividades
complementarias
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Pero...como sabemos se eses poros están por baixo (envés) ou por riba (cara) da folla? 

Monta outro frasco do mesmo xeito ca este. Nunha das montaxes, pinta con laca de unllas a cara darriba da folla, e no 
outro a cara de abaixo. Agarda 10 minutos a que seque ben, e aspira polo tubiño en cada un deles.  Anota o que pasa:

Que conclusión podemos sacar? 

Que cor amosan os pétalos?

Onde están os estomas, na cara ou no envés da folla?

Experimento: A circulación nas plantas

Ao igual que as veas e arterias do noso corpo, 
as plantas teñen un sistema circulatorio for-
mado por vasos (xilema e floema) para que o 
zume poida levar osíxeno e alimento a todas as 
partes da planta. 

Para comprobar se estes vasos forman unha 
rede direccional ou forman unha rede (como 
unha esponxa) podemos realizar un sinxelo 
experimento. 

Facemos unha fenda no talo dun caravel de 
arriba a abaixo (fíxate no debuxo) e metemos 
cada metade nun tubiño cun colorante alimen-

4

tario distinto. Deixamos pasar 15 minutos, para que o líquido 
suba pola planta e miramos como cambiou. Debuxa o que ves 
e responde as preguntas:

Que conclusión podemos sacar?

Actividades
complementarias
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Experimento: Veciños miúdos entre as follas 
do chan.

No monte (ou no arboredo do patio como alter-
nativa) recollemos follas polo chan, ao pé das 
árbores. Esta masa de follas e herbas está chea 
de vida, aínda que nós non a vexamos. Para 
poder ver os seus habitantes, colocamos as follas 
nun coador, enriba dun funil (mira o debuxo), e 
iluminamos o conxunto cunha lámpada (se a lám-
pada é incandescente, escoller o modelo de 25 
W). Non achegues a lámpada demasiado: quere-
mos ver animaliños, non cocelos!

Ao pouco tempo irán baixando polo funil grande 
cantidade de animaliños, caendo no frasco. 

Metémolos no vaso – lupa, e mirámolos tamén 
na lupa binocular. Debuxa aquí o que ves:

5

Actividades
complementarias

Calculando a área de follaxe da mostra, fai unha 
estimación do número destes animais por hec-
tárea, e sinala a súa importancia no ecosistema.

Textos e deseño: Manuel Domínguez Rei, Eduardo Penedo Padín (Xunta de Galicia) e Fearmaga.

Imaxes: VENTOS Estudos Ambientais, outras fontes (sinaladas).
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