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1. Usos do monte

GRÁFICO. Usos do monte

O noso monte permite un amplo abano
de aproveitamentos e actividades, en
diferente grao de consolidación e explotación segundo o caso.

2. Usos do monte: valor económico
O Inventario Forestal Nacional na súa IV
edición, desenvolvido polo Ministerio de
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente,
recolle o valor económico do monte galego
a través de diversas actividades.

TÁBOA. Valor por provincia e categoría (millóns euros/ano)
A Coruña

Lugo

Ourense

Pontevedra

Galicia

Produción de alimentos e materias primas

Categoría

82,64

75,47

20,45

41,30

219,86

Provisión de auga

157,32

78,83

12,82

82,64

331,61

Servizo recreativo

0,85

0,33

1,03

0,95

3,16

Caza

0,32

0,45

0,35

0,14

1,26

Control da erosión

5,07

32,23

10,93

0,75

48,98

245,80

114,70

49,20

87,49

497,19

6,63

11,01

7,71

4,33

29,68

498,63

313,02

102,49

217,60

1.131,74

Captura de carbono
Conservación da diversidade biolóxica
Total
Datos do Inventario Forestal Nacional IV
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3. Madeira e derivados

4. Cortiza

O monte galego goza dunhas inmellorables condicións de clima e terreo para a produción de madeira, de feito esta é unha
das característica que o distingue respecto doutros bosques da
península ibérica. Así, mentres en Galicia e no norte de España
o monte é eminentemente produtivo, no sur o monte ten características máis conservacionistas.

A cortiza da sobreira ten numerosas aplicacións: rollas das
botellas, material de construción e decoración, illante térmico,
usos industriais, apicultura... A península ibérica é a maior potencia mundial na produción deste material, totalmente renovable e
ecolóxico: a árbore volve a producila sen problema en varios
anos, sempre e cando a extracción fose correcta.

A madeira é unha das principais materias primas que se obteñen
dos montes galegos. De xeito estimado, o 47% da madeira que
se corta en España procede dos montes galegos.

Nas imaxes: sobreira nas Gándara de Budiño. Nótase a cortiza
virxe (parte superior e inferior do tronco) en contraste coa parte
da árbore xa explotada con antelación (parte central).

Os diferentes usos da madeira, permite o desenvolvemento de
diversas industrias: serradoiros, taboleiros e contrachapados,
mobles, construción, etc. que conta con 3.000 empresas que
facturan mais de 2.200 millóns de euros, xeran máis de 20.300
empregos directos e 50.000 indirectos.

Cortiza en láminas como prancha illante, empregada en construción.
Na foto, construción da aula de natureza de Cabo Udra (Bueu).

Segundo o Instituto Galego de Estatística (IGE) a industria de
transformación da madeira e o moble é un dos sectores estratéxicos para a economía de Galicia. O IGE destaca que esta
industria ten un papel relevante en 52 concellos rurais, xa que
representa o 30% das industrias asentadas.

Cortizo para colmea de abellas, en apicultura tradicional.

Pranchas de cortiza para carpintería e decoración (forro de armarios, chans, etc).

Rollas de cortiza para embotellado.


O 47% da madeira
que se corta en España
procede dos montes galegos
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Foto: Wikimedia Commons
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5. Leña e biomasa
Estase a consumir madeira como combustible en diversas formas: leña, briquetas e pellets, sendo un recurso máis ecolóxico
que os combustibles fósiles, ao provir dunha captura de carbono
atmosférico recente, estando asociada a cultivos e masas arboradas que fixan carbono estable en forma de humus.
Actualmente, consúmese madeira como combustible en diversas formas como leña, briquetas e pellets porque resulta un recurso máis ecolóxico que os combustibles fósiles, xa que provén
dunha captura de carbono recente e asociada a cultivos e masas arboradas que fixan carbono estable en forma de humus.
A biomasa proporciona combustibles complementarios ós fósiles.
O INEGA (Instituto Enerxético de Galicia) estima que a a biomasa forestal primaria extraíble en Galicia ascende a 886.000
toneladas/ano.
O aproveitamento óptimo da biomasa é aquel destinado a uso
enerxético que estea legado a un proceso técnico, industrial e
terciario de xeito que se utilicen eficientemente a calor ou a electricidade xenerados (exemplo, sistemas de coxeneración).
Principalmente, a procedencia da biomasa é de:
-- Restos de actividades agrícolas, silvícolas, gandeiras,
industria agroalimentaria ou da industria de transformación
da madeira.
-- Cultivos enerxéticos: destinados á produción de biocombustibles (lignocelulósicos forestais e herbáceos e colleitas).

Fotos: Allarluz
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6. Parques eólicos

7. Pastoreo

Galicia é unha potencia eólica: 6º potencia mundial, líder estatal
en produción... Os parques eólicos instalados nos montes producen arredor do 28% da electricidade galega, creando riqueza
(unha media de 3.500€€/ha e ano en aluguer dos terreos, segundo datos do sector, ao que hai que sumar o sector da fabricación
e os ingresos por produción) e evitando a combustión de carbón e petróleo e, polo tanto, a emisión de carbono á atmosfera.
Porén, non son instalacións libres de impactos ambientais:

O monte galego acolle pastoreo caprino, ovino, equino e bovino.
Este pastoreo non se dá só en praderías ou monte raro, senón
nalgúns casos mesmo baixo arborado. Un correcto manexo
deste pastoreo permite compatibilizar usos e producións, á vez
que mesmo pode servir para reducir o risco de incendios.

-- Formación de pistas, incrementando o acceso e tránsito nesas zonas.

-- Lumes provocados para promover un pasto rápido que estragan o medio e o solo.

-- Impacto paisaxístico.

-- Conflitos entre mandas de cabalos en semiliberdade e
propietarios de montes.

É importante insistir no correcto manexo deste pastoreo, evitando algunhas situacións ligadas ao mesmo:

-- Afección a ecosistemas sensibles (turbeiras) ou patrimonio
arqueolóxico.

-- Falta de identificación de cabalos ou presenza de animais
atados ou con cepos.

-- Colisións de aves, importante a ter en conta en zonas de
tránsito masivo de migratorias ou con presenza de especies
de especial protección.
-- Ruído nas súas proximidades.
Así pois, no proxecto dos parques eólicos deberanse ter moi en
conta todos estes aspectos, e as súas posibles medidas correctoras de ser o caso.

GRÁFICO. Plan eólico galego
Parques instalados e proxectados
Fonte: Xunta.es

8. Compostaxe e fertilizantes
O toxo foi empregado secularmente como cama para
gando para obter estrume
para estercar as fincas.
Hoxe, varias empresas empregan este mesmo toxo
para facer fertilizantes e
substratos mediante compostaxe, pola súa excelente
relación C/N.

Aeroxerador en Porto do Son
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Grosellas
Amoras

9. Mel e derivados

10. Pequenos froitos

As abellas cumpren un importante labor no medio agrario e natural como polinizadoras, se ben nos últimos tempos adoitan darse
mortaldades destes insectos por diversos motivos, en especial
por efecto de certos pesticidas.

Grosellas, amoras, framboesas, arandos, abruños...

Da súa explotación obtéñense varios produtos:
-- Mel, con diferentes propiedades segundo o sistema vexetal
no que se asenta a colmea.
-- Pole, empregado como suplemento de vitaminas e minerais.

Véndense á industria alimentaria (marmeladas, iogures, licores...) ou para extractos polas súas propiedades (antioxidantes, prevención dalgunhas
infeccións, etc). Tamén se venden para consumo directo, un
mercado pequeno que
vai medrando.

-- Propóleo, empregado dende a antigüidade polas súas propiedades antisépticas e de mellora das afeccións respiratorias.
-- Cera, empregada para multitude de usos: candeas, industria
química, cremas para zapatos, carpintería...

Arandos

11. Froitos secos

Framboesas

Só de castaña, coñécense 143 variedades galegas,
sendo os soutos galegos o principal produtor de
castañas dentro do Estado.
Ademais das castañas, noces e abelás, estase experimentando con outras especies.

Fotos pequenos froitos
e froitos secos:
Wikimedia Commons

12. Plantas medicinais
Arnica montana, planta de turbeiras e brañas, é un dos mellores
exemplos deste aproveitamento, sendo unha planta amplamente
comercializada polas súas propiedades:
-------

Bacteriostáticas
Funxiostáticas
Antiinflamatoria
Antirreumática
Cardiotónica
Antihistamínicas

Arnica montana
Fonte: Wikimedia Commons

Hai unha importante demanda anual (e crecente): 300.000 kg/ano
de flores secas.
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Espazos naturais

de Galicia

13. Cogomelos
Denostados no campo galego durante
séculos por diversos motivos, medra cada
ano o interese polo coñecemento e o consumo dos cogomelos, tendo grandes potencialidades
tanto en venda de cogomelos e derivados como en actividades complementarias (micoturismo, formación, etc).

Exemplos de ordenación e sinalización
Imaxes de León, Aragón e Navarra

A micorrización das árbores presenta outras vantaxes
ademais da produción de cogomelos, pois mellora a resistencia da planta fronte a xeadas e contaminantes, ao tempo
que mellora a súa absorción de auga e nutrientes.
Unha maior regulación e ordenación do recurso permitiría optimizar estas potencialidades, axudando a evitar situacións de estragamento do mesmo e impactos ambientais.
Fonte: Wikimedia Commons

14. Turismo rural e cultural
O turismo rural en Galicia representa unha oportunidade de xerar riqueza, emprego nos contornos rurais. Ten ademais, unha
dimensión importante de difusión dos valores naturais, culturais e
gastronómicos máis importantes de Galicia.
En Galicia existen mais de 1.100 establecementos de turismo rural vencellados ao gran patrimonio medioambiental e forestal que
representa o monte galego.
Ademais, existen organizacións sociais e culturais que están desenvolvendo un labor de difusión e concienciación social, algúns
exemplos son:
-- Cousa de Raíces. É unha campaña do colectivo ecoloxista ADEGA aberta á participación de todas as persoas, entidades e colectivos dispostos a traballar para defender o
bosque galego a través do seu coñecemento e a súa posta
en valor. O seu principal obxectivo é o de aumentar a conservación das nosas masas de árbores e o coñecemento sobre
a súa necesaria existencia, tamén como recursos produtivos
e de creación de emprego.

Casa de turismo rural
A Casa da Tulla (Ourense) - Turgalicia.es
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-- Asociación Monte Pindo Parque Natural. Trátase dunha
asociación sen ánimo de lucro que promove a declaración
de parque natural para o Monte Pindo (Carnota, A Coruña).
O seu obxectivo principal é o de sumar cada día máis apoios
á causa da declaración do Monte Pindo como Parque Natural, para o que organizan diversas actividades formativas,
culturais e de tipo recreativo. A asociación fomenta tamén
accións de voluntariado co obxectivo de atender e mellorar
os espazos degradados do Monte Pindo.
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15. Actividades deportivas e recreativas

17. Caza e pesca

Atletismo, ciclismo, paintball...

Aínda que se constata unha baixada progresiva no número de
licenzas, a pesca fluvial e a caza teñen un importante número
de seguidores e, xa que logo, influenza no contorno socioeconómico rural (datos do 2011):

Na foto da dereita, actividade de parapente na Serra da Groba.

-- Pesca fluvial: máis de 72.000 licenzas.

16. Actividades educativas e interpretativas

-- Caza: unhas 52.000 licenzas.

O sendeirismo e as actividades de coñecemento do patrimonio
natural e cultural permiten achegar os valores deste patrimonio
ao público, sendo unha ferramenta aliada na xestión e conservación do medio.

A caza ten, no caso galego, un carácter popular e estendido, a
diferenza da practicada noutros territorios da península. Porén,
o movemento económico asociado á caza céntrase nas subministracións (armas, animais e materiais) e taxas, sen que os
propietarios e mancomunidades perciban ingresos ou compensacións por esta actividade.

Nas imaxes da parte inferior, roteiro guiado no Cabo Udra e
mapa de espazos naturais.

Polas características da actividade, así como as do propio medio
rural (dispersión de vivendas, ampla rede de camiños e pistas,
mosaico de explotacións agrícolas e forestais mesmo mesturadas...), é importante extremar e ampliar as medidas de seguridade, así como manter e incrementar as medidas de vixilancia
e control: exame do cazador, controis de alcoholemia, cumprir a
prohibición legal da munición de chumbo en zonas húmidas, etc.

Localización
de espazos naturais

Roteiro guiado no Cabo Udra
(Bueu - Pontevedra)
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Cuestionario

ÁArbores

previo

que dan

Vida

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

Utilizar leña como combustible non se pode considerar unha
enerxía limpa, dado que produce CO2.

--

Pese a ser unha enerxía renovable, a eólica presenta algúns
impactos.

--

A presenza de patrimonio histórico e arqueolóxico no monte
(petróglifos, mámoas...) é unha oportunidade económica e non
un problema.

--

Os propietarios do monte galego perciben grandes beneficios
polo exercicio da caza nos seus terreos.

--

A presenza de cogomelos nunha área forestal é un síntoma de
mala saúde do arborado e do medio.

Anexo
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Cuestionario

Actividades

de repaso e avaliación

1. Segundo o Inventario Forestal Nacional, cal é a produción
directa anual aproximada do monte galego? (Sen contar
posteriores transformacións, nin o valor recreativo e ambiental)
a) 328.000 €
b) 219 millóns*
c) 328.000 millóns €
d) 328 billóns

complementarias
1

Comentar os seguintes textos (significado, vixencia, relacionar coa cuantificación dos valores recreativos e ambientais, etc):

¡Meu amor de carreteiro! ¡Meu carriño!
¡O do eixo de ameneiro e os canisos de sanguiño!
Ramón Cabanillas. Da Terra asoballada.

2. Cantas variedades galegas de castaña hai?
a) Ningunha, o castiñeiro foi introducido polos romanos
b) 143 *
c) 2, a galega e a xaponesa
d) Ningunha das anteriores
3. Cal é o destino dos pequenos froitos (grosellas, arandos,
amoras, etc):
a) Industria alimentaria
b) Industria farmacéutica
c) Consumo directo
d) Todas as anteriores*
e) Ningunha das anteriores
4. O toxo vén sendo moi empregado para facer fertilizantes
(antes como estrume, agora compostado). Por que?
a) Por ser dispoñible en grandes cantidades
b) Pola súa relación C/N*
c) Para axudar a controlar a súa dispersión no monte, ao ser unha
especie invasiva
d) Ningunha das anteriores

O albre é o símbolo do señorío espiritual de Galiza.
O albre é un engado dos ollos pol-a súa fremosura; é unha ledicia dos ouvidos, porque n-el
cantan os paxaros; é un arrolador do esprito, porque nas súas ponlas conta contos o vento.
O albre danos a froita, que é un manxar composto pol-o mesmo Creador, para regalía do noso
paladar: o derradeiro ben que nos quedou do Paradiso perdido.
O albre pídelle auga ao ceo para que a terra teña sangue, vida e bonitura.
O albre danos a sombra fresca no vrán e a quentura garimosa no inverno.
O albre danos as traves, o sobrado e as portas da casa. Danos a cama, o almario das sabáns e
a artesa do pan. Danos o berce, o báculo da vellez e a caixa para baixar â terra. O albre danos
o papel barato que nos trai a descotío as novas do que pasa no mundo. Val máis unha Terra con
albres nos montes que un Estado con ouro nos Bancos.
A calvicie dos montes galegos é unha terrible acusación contra o Estado unitario.
As albres son as minas galegas que nos saberemos esplotar cando a nosa Terra sexa nosa.
A repovoación forestal será o patrimonio da nación galega e o mellor aforro da colectividade.
Na nosa Terra danse os mellores albres.
O día que seipamos o que val un albre, aquel día non teremos necesidade de emigrar.
Alfonso Daniel Rodríguez Castelao. Sempre en Galiza.

5. Cal é o principal aproveitamento do monte galego?
a) Cortiza, leña e biomasa
b) Froitos secos
c) Madeira
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Actividades

complementarias
2

Obradoiro: Elaboración de confeito de froitos do bosque
Ingredientes:
------

1 kg de froitas do bosque variadas (arandos, framboesas, érbedos, grosellas, amorodos silvestres, moras, etc.)
1 kg de azucre (pódese empregar azucre integral de cana)
400 ml de viño tinto (nota: o alcohol elimínase durante o proceso)
8 gr de ágar-ágar
zume de 1 limón

Os frascos deberán ter peche hermético, e seren hixienizados con auga fervendo.
Elaboración:
------

20

Confeito

de froitos do bosque

Se as froitas estivesen conxeladas, poñelas nun cazo co viño a medio lume ata desconxelar.
A continuación agregar o azucre con ágar-ágar e a metade do zume de limón.
Cocer durante 5 minutos a lume medio e sen tapar.
Agregar o resto de zume de limón e cocer un par de minutos máis.
A continuación envasar en quente, poñer os tarros do revés unhas dúas horas. Gardado nun sitio fresco consérvase
durante un ano.
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