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1. Ordenación: definición

Na imaxe refléxanse dúas versións ideais 
dun mesmo territorio, comparando un 
modo caótico con outro ordenado. 

A ordenación dos montes ten como obxectivo 
acadar un redemento sostible e un aproveita-
mento dos recursos e servizos do monte.

Esta planificación analiza a compatibi-
lidade dos diferentes usos, definindo as 
restricións e potencialidades, mediante 
a integración de factores ecolóxicos, 
sociais e económicos.

2. Ordenación: distritos forestais

Galicia conta cunha superficie territorial de case 3 millóns de 
hectáreas, das que preto de 2 millóns son superficie forestal. A 
superficie forestal divídese en dous grandes grupos: arborada 
(supón o 70%) e desarborada (30%).

Administrativamente, a superficie forestal galega distribúese en 
19 distritos, nos que se organiza a xestión forestal dos máis de 
2 millóns de hectáreas de monte galego. Esta distribución afecta 
á vixilancia contra o lume, axentes forestais, planificación, etc.

GRÁFICO. Ordenación do territorio

GRÁFICO. Distribución de distritos forestais
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Fonte: Pladiga 2012, Xunta de Galicia
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3. Sociedades de fomento forestal 

Pretenden ser unha ferramenta para aumentar a organización 
e xestión do monte, compensando o excesivo minifundismo 
existente nel e as dificultades que supón para a xestión e explo-
tación, artellando unidades viables.

As SOFOR son agrupacións de parcelas que forman unha so-
ciedade para facer viable a súa explotación, á que se ceden os 
dereitos de explotación (non a propiedade) durante 25 anos. De-
ben ter unha superficie mínima de 15 a 50 hectáreas e disporán 
de liñas de axuda e asesoramento.

4. Instrumentos de ordenación e xestión forestal

A ordenación dos montes ten como finalidade a conservación, 
mellora e protección dos recursos forestais e a consecución dun 
rendemento sostible. Estes fins deben facilitar o desenvolve-
mento rural, a xeración de rendas, a fixación de poboación, a 
calidade paisaxística e o mantemento da biodiversidade.

A Lei de montes de Galicia establece que os instrumentos de or-
denación e xestión forestal dos montes da Comunidade Autóno-
ma de Galicia deben corresponderse coas seguintes categorías:

 - Proxecto de ordenación: sintetiza a organización e o 
aproveitamento sostible dos recursos forestais, madeireiros 
e non madeireiros, nun monte ou grupo de montes para obter 
unha organización estable dos diferentes usos e servizos do 
monte. Debe engadir unha descrición do terreo forestal nos 
seus aspectos ecolóxicos, legais, sociais e económicos así 
como un inventario forestal detallado que facilite a toma de 
decisións sobre a silvicultura que se aplicará en cada unha 
das unidades do monte.

 - Documento simple de xestión: planifica melloras e 
aproveitamentos dos recursos forestais garantindo unha 
xestión forestal sostible da superficie dunha mesma propie-
dade, sen que ningún couto redondo supere as 25 ha.

 - Documento compartido de xestión: indicado para a iniciativa 
privada para un conxunto de propietarios onde ningunha su-
perficie dunha mesma propiedade supere as 25 ha en couto 
redondo. Debe engadir referentes de boas prácticas, unha 
planificación simple dos aproveitamentos forestais e modelos 
de silvicultura para os principais tipos de masas forestais.
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5. Boas prácticas: loita biolóxica

Algunhas pragas e enfermidades poden ser manexadas, empre-
gando loita biolóxica para controlalas. 

Nas fotos da esquerda,  pódense ver trampas con feromonas: 
dispositivos con feromonas sexuais femininas, ás que acoden  
os machos da especie correspondente, sendo capturados e im-
pedíndose así a súa reprodución.

Outro exemplo é o Cordyceps militaris, un fungo autóctono que 
parasita larvas de procesionaria, entre outros insectos, e que 
pode empregarse como ferramenta complementaria na xestión 
destas eirugas. 

Ademais, o carpóforo ten valor comercial, sendo consumido 
como suplemento vitamínico e mineral. Nas fotos inferiores da 
esquerda, carpóforos de Cordyceps en Vila de Cruces e na Illa 
de Arousa.

7. Certificación: concepto

A certificación é un proceso polo que se acredita, a través de audi-
torías, o cumprimento das normas de xestión forestal sostible. Dá 
lugar a unha declaración escrita (certificado) que acredita a orixe 
da madeira sen elaborar, a súa situación e características.

É un instrumento de mercado que lles garante aos consumi-
dores, dun xeito demostrable, que ese recurso forestal procede 
de montes xestionados dunha forma sostible.

A nivel mundial, existen dous sistemas de certificación FSC e 
PEFC. Ambos están implantados en Galicia. A superficie forestal 
certificada en Galicia abrangue preto de 176.000 ha.

6. Boas prácticas

 - Combinar rexeneración natural con plantacións, priorizando 
a primeira.

 - Promover a formación de masas mixtas ou a presenza de 
frondosas acompañantes: isto mellora aspectos biolóxicos e 
paisaxísticos das masas, ao tempo que pode axudar a previr 
certas pragas e o avance do lume. 

 - Fertilizar: só ante xustificación técnica, logo dunha análise e 
diagnose. 

 - Manexar pragas: só doses e fitosanitarios autorizados, priori-
zando sempre a loita integrada (a loita biolóxica, xa comen-
tada, é unha das súas ferramentas).

 - Racionalizar a rede viaria, minimizar ramais cegos, evitar excesiva 
pendente e construír obras de drenaxe tecnicamente xustificadas 
(moi importante isto último en climas chuviosos coma o noso).

 - Fomentar a diversidade de especies e ecosistemas, por ex-
emplo, creando rodais maduros nos que se dean procesos 
de naturalización.

 - Manter as árbores mortas, sempre que non supoñan riscos na 
estabilidade do ecosistema; estas árbores mortas son impre-
scindibles para o ciclo de xilófagos como a vacaloura, entre 
outras especies.

 - Protexer e mellorar a vexetación ripícola (fluvial), pola súa 
especial importancia e funcionalidade.

 - Limpar residuos causados polas actividades forestais. Triturar 
os restos vexetais para evitar a propagación de pragas.

 - Evitar graves impactos paisaxísticos: racionalizar as superfi-
cies de corta e deixar pequenos rodais maduros ou de árbo-
res mortas que interrompan a uniformidade da corta.

 - Procurar a multifuncionalidade, fomentando a función recreativa 
e social do monte especialmente nas áreas periurbanas.

8. As aulas forestais da Xunta de Galicia

A rede galega está formada polas de San Xoán (Guitiriz), Os 
Trollos (Bóveda), A Aula do Eucalipto (Mondoñedo) e Baleira, 
na provincia de Lugo; Areas (Tui) e Covelo, na de Pontevedra; 
A Falmega (Oroso), na da Coruña e Os Milagros (Maceda), na 
de Ourense. 

Loita biolóxica: 
feromonas

Loita biolóxica:
Cordyceps militaris

Fonte: Xunta.es
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Anexo

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

 - A fragmentación das parcelas é un obstáculo para a orde-
nación e xestión do monte.

 - A conservación dos valores naturais do monte e a explotación 
dos seus recursos son incompatibles.

 - A certificación forestal relaciona a propietarios, xestores e 
produtores, sen relación coa cidadanía no seu conxunto.  

 - Ambientalmente, é mellor facer masas forestais mixtas fronte 
ás dunha soa especie. 

Cuestionario 
previo
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1. Galicia ten unha superficie do territorio de preto de 3 
millóns de hectáreas. Que superficie está catalogada como 
superficie forestal?
a) A metade da superficie do territorio.
b) Preto de 2 millóns de hectáreas son superficie forestal.*
c) Ningunha das anteriores.

2. A superficie forestal galega distribúese en 19 distritos 
forestais que teñen as seguintes funcións:
a) Planificación forestal e vixiancia contra o lume.*
b) Vixiancia contra as ameazas do monte.
c) Detallar o número de especies forestais que hai no monte.

3. Que é a certificación forestal?
a) Unha marca de calidade.
b) Unha acreditación de que se cumpren as normas de xestión 
forestal sostible.*
c) Unha marca de calidade que indica a procedencia da madeira.

4.Para minimizar o impacto das pragas podemos desenvolver 
boas prácticas no monte como:
a) Promover unha selvicultura mixta.
b) Procurar a multifuncionalidade do monte.
c) Racionalizar a superficie de corta deixando pequenos rodais 
maduros.
d) Todas as anteriores son boas prácticas.*

Facer varias copias das seguintes imaxes, que representan especies forestais (eucalipto, piñeiros, fron-
dosas), gando (equino, caprino e bovino), explotacións agrogandeiras, cableado de media e alta tensión, 
naves e polígonos industriais e empresariais e núcleos urbanos. Copiar en bo tamaño (A3 como mínimo) 
a lámina da seguinte páxina, e, por equipos, ir colocando nela as distintas imaxes, argumentando a situ-
ación, afeccións ambientais, interferencias con outros usos, etc.   

Cuestionario 
de repaso e avaliación

1

Actividades
complementarias
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Actividades
complementarias

Xogos de simulación.
Esta actividade combina argumentación e teatro, recreando un debate sobre a xestión do territorio por parte dos dis-
tintos axentes implicados. 
Para un correcto desenvolvemento e aproveitamento desta actividade cómpre:

 - Dedicarlle tempo, unha clase enteira como mínimo.

 - Motivar o alumnado para que se involucre e se meta no papel. Incluír pequenos elementos de atrezzo adoita axu-
dar tamén nesta tarefa.

 - Recoméndase formar os grupos de xeito aleatorio, procurando evitar descompensacións e procurando a partici-
pación de todos os membros de cada equipa. 

 - Recoméndase tamén preguntar as preferencias de cada equipa á hora de escoller rol e asignalos en sentido in-
verso: un dos obxectivos do xogo é practicar o debate e a argumentación, sendo a empatía e a identificación co 
punto de vista contrario unha ferramenta básica neste ámbito.

XOGO DE SIMULACIÓN: Urbanización - Complexo de golf en Louro. Trátase dunha situación ficticia de partida aínda 
que inspirada en varios proxectos reais doutros lugares.

Formulación: Un grupo de empresarios proxecta construír un complexo residencial (15 vivendas) con campo de golf 
de 18 buratos en Louro, bordeando o espazo natural, sobre terreos privados e da comunidade de montes. Ao mesmo 
tempo, un grupo ecoloxista e unha asociación cultural queren que se conforme un parque natural na zona.

Axentes implicados

Administración local: Ambos os proxectos teñen grandes implicacións para o desenvolvemento do municipio e as relacións lo-
cais.  Argumento base: independentemente da postura adoptada ao respecto, o voso papel indiscutible é o de árbitro e referente.

Administración autonómica: Sabedores de ser a penúltima autonomía en territorio protexido (só por diante de Melilla), 
sodes conscientes na necesidade de declarar novos espazos. Con todo, non queredes tomar decisións demasiado im-
populares (nin custosas). A instalación do campo de golf e urbanización asociada ten puntos a favor e en contra.

Empresarios: Propoñedes ademais da urbanización e campo de golf,  obras de importancia para a comunidade como 
polígonos industriais, novas infraestruturas e urbanizacións. Argumento base: a economía da comarca necesita un empuxe.

Agricultores: A priori, vedes o proxecto de Parque Natural como novas restricións e limitacións á actividade agraria. E 
o mesmo se podería dicir do proxecto de urbanización. Argumento base: defender as aves e construír si, pero non aí.

Comunidades de propietarios: Vedes pouco cribles as promesas de desenvolvemento a partir do parque natural e as prome-
sas de axudas. Propoñedes que, por exemplo, no que quede da Lagoa, se poidan criar 10 000 exemplares de gansos e 
parrulos para facer paté, e organizar paseos en barca. En canto ao proxecto de urbanización e campo de golf, podería ser 
unha oportunidade económica, sempre e cando se xestione ben.  Argumento base: vós debedes ser os principais decisores.

Grupo ambientalista: Promovedes a declaración de Parque Natural. A urbanización traería numerosos impactos: herbici-
das, consumo de auga, privatización dunha parte do territorio, alteración da paisaxe... Un espazo protexido é unha fonte de 
axudas da UE e das administracións e un atractivo para o turismo. Argumento base: o parque non é unha ameaza, senón 
unha oportunidade.
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Actividades
complementarias

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

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

Bibliografía | Docentes 

Blanco Fernández, L. Non queimes o futuro. Unidade didáctica de secundaria. Ed. AS-PG, 2006.  

Cienfuegos López, E. A problemática ambiental en Galicia. Unidade didáctica. Ed. Baía, col. Baía Verde, 2001.

De Tapia Martín, R. e outros.  Conociendo y recuperando nuestros bosques de ribera. Unidad didáctica para 3º ciclo de primaria y 1º 
ciclo de secundaria. Ed. Fundacion Tormes – EB, Obra Social Caja Madrid. 2009.

Del Moral, Ignacio. Nuestro mayor tesoro. (Texto teatral sobre o medio forestal). Ministerio de Medio Ambiente, 1998. 

Domínguez Lerena, S. e outros. Os segredos das árbores. Xunta de Galicia, 2003. 

García, X. Ramón. Guía das plantas de Galicia. Ed. Xerais, Col. Natureza, 2008. 

Pérez Moreira, R. Ecoloxía, silvicultura e ordenación do bosque. Xunta de Galicia, 1991. 

Leiro Lois, A. e outros. Enciclopedia Temática Ilustrada. A Nosa Terra, 2000.

Leiro Lois, A. e outros. Árbores de Galiza. A Nosa Terra, 2006.

Leiro Lois, A. e outros. Os incendios. Ed. A Nosa Terra, Col. “Que, como, cando, onde, por que”. A Nosa Terra, 2007.

Niño Ricoi, E.  Flora e vexetación de Galicia. Unidade didáctica. Ed. Baía, col. Baía Verde, 1993.

Rodríguez Fernández, A. Usos e funcións do bosque. Xunta de Galicia, 2004. 

Varios autores. O bosque. (Caderno didáctico para o alumno). Xunta de Galicia, 2000. 

Varios autores. Pés na terra. Material de apoio. CEIDA, 2009. 

Varios autores. El buen sembrador, Manual de producción ecológica de plantas forestales autóctonas. WWF/Adena. Madrid, 2001.

Bibliografía | Alumnado 

Blanco Fernández, L. Non queimes o futuro. Unidade didáctica de secundaria. Ed. AS-PG, 2006.  

Leiro Lois, A. e outros. Enciclopedia Temática Ilustrada. A Nosa Terra, 2000.

Leiro Lois, A. e outros. Os incendios. Ed. A Nosa Terra, Col. “Que, como, cando, onde, por que”. A Nosa Terra, 2007.

Varios autores. O bosque. (Caderno didáctico para o alumno). Xunta de Galicia, 2000. 

Varios autores. As Fragas. Unidade didáctica. Ed. Néboa Medio Ambiente, 2001. 

Varios autores. O bosque. Carpeta do alumno. Xunta de Galicia, 1994. 

Webs relacionadas
http://mediorural.xunta.es │ www.maderasdegalicia.com │ www.orgaccmm.org│www.ceida.org│ 
www.federacionecoloxista.org│www.cortafuegos.com│www.magrama.gob.es │www.smokeybear.com│

Información e bibliografía

Exercicio de análise dos montes locais.

Formulación:

Animar os alumnos a que desenvolvan unha pequena investigación sobre un monte local para situar o seu distrito 
forestal e coñecer o seu plan de xestión. 
Entrevista a:
 - Propietario forestal

 - Rematante de madeira

 - Axente forestal da zona

 Presentar as conclusións do traballo ao resto da clase.
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