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1. O lume

2. Tipos de incendios

Os incendios forestais son unha das principais ameazas do
monte en Galicia. Cada ano miles de hectáreas do patrimonio
forestal quedan destruídas polos lumes.

O Plan de Prevención e Defensa contra Incendios Forestais de
Galicia (Pladiga 2013) clasifica os incendios en tres niveis:

Os incendios forestais constitúen unha ameaza para o desenvolvemento rural, ademais de comprometer a sostibilidade
económica e social de Galicia.
No lume interveñen sempre 3 elementos: o combustible, o comburente (habitualmente oxíxeno) e calor como enerxía de activación.

GRÁFICO. Evolución da superficie queimada en incendios forestais rexistrados en Galicia (en ha)
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-- Lume de Nivel 0: Referido a aqueles incendios que podendo
ser controlados cos medios de extinción previstos e que, aínda
na súa evolución máis desfavorable, non supoñen perigo para
persoas non relacionadas cos labores de extinción, nin para
bens distintos aos de natureza forestal. Neste Nivel 0 contarase
para a extinción cos medios da Consellería do Medio Rural e do
Mar, cos medios da Administración local, cos medios incluídos
no Plan de Defensa Contra Incendios Forestais do Estado do
MAGRAMA para o apoio das comunidades autónomas e dos
medios das comunidades autónomas fronteirizas coas que
existe convenio. O resto de medios do Estado previstos para o
apoio ás comunidades autónomas non se considerarán medios
alleos aos efectos de cambios de nivel.
-- Lume de Nivel 1: Referido a aqueles incendios que podendo
ser controlados cos medios de extinción previstos no Pladiga,
prevese pola súa posible evolución, a necesidade da posta
en práctica de medidas para a protección das persoas non
relacionadas coa extinción e/ou dos bens distintos dos de natureza forestal que se poidan ver ameazados polo lume.
-- Lume de Nivel 2: Referido a aqueles incendios para cuxa extinción se prevé a necesidade de que, a solicitude do órgano
competente da Comunidade Autónoma, sexan incorporados
medios non asignados ao Pladiga, ou poidan comportar situacións de emerxencia que deriven ao interese nacional.

Fonte: Pladiga 2018

No ano 2006, Galicia rexistrou unha das maiores vagas de incendios forestais. Entre 77.000 e 86.000 ha foros arrasadas polo
lume, faleceron 4 persoas e unha resultou moi grave. A sociedade
galega quedou conmocionada pola destrución medioambiental,
económica e social que provocaron aqueles feitos.
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3. Causas estruturais do lume

4. Efectos do lume

Nos lumes non inflúen só as causas máis directas e as
características físicas, pois tamén se ven moi influenciados
polo contexto socioeconómico: o abandono de usos do agro
ou o propio éxodo rural desestabilizan medios tradicionalmente
manexados, aumentando o risco e a virulencia dos lumes.

-- Perda de diversidade vexetal. O lume favorecerá unha
concentración das especies que mellor o resistan ou poidan
rebrotar logo del.

A dispersión urbanística, con multiplicidade de vivendas, equipamentos e pistas dispersos incrementa a posibilidade de incendio e dificulta as estratexias de extinción.
As causas naturais ou imprevisibles supoñen unha porcentaxe
mínima dos lumes, estando a maior parte provocados pola
acción humana, ben por neglixencia ou por intención directa.
Este último caso correspóndese cos incendiarios, non con pirómanos: este termo fai referencia a unha patoloxía psiquiátrica,
presente só nunha parte minúscula dos incendiarios.

-- Degradación e erosión do solo. O lume calcina a materia
orgánica, sendo logo o solo incapaz de reter os nutrientes e
perdendo a estrutura básica do complexo de cambio catiónico.
-- Ademais, a desaparición da cuberta vexetal deixa o solo
indefenso ante a chuvia: por cada hectárea de terra queimada pódense perder coa chuvia posterior más de 200 t de
terra, afectando ao sistema fluvial e costeiro.
-- Riadas e contaminación das augas: a escorrentía aumenta
ao perderse a cuberta vexetal, aumentando o caudal dos ríos
e regatos. Ademais, esa auga arrastra enormes cantidades de
terra e po, agravando o efecto das riadas e causando a morte de
animais acuáticos e danos en ecosistemas fluviais e costeiros.

-- Danos en sistemas costeiros: polo xa descrito, provócase
a morte de animais filtradores, e unha maior colmatación en
medios de marisma.
-- Morte e desprazamento de fauna. Algunha desta fauna
pode achegarse á poboación sen busca de comida (lobos,
xabarís...), creando conflitos.
-- Perda de estrutura nos ecosistemas: coa perda de especies, os ecosistemas simplifícanse, perdéndose capacidade
de adaptación.
-- Contaminación do aire, cos consecuentes efectos na saúde
das persoas e do ecosistema.
-- Danos á paisaxe e ao patrimonio, perdéndose valores
e usos e as oportunidades económicas asociadas, que se
sumarán aos custos por perda de recursos forestais, á propia
extinción, ás tarefas de recuperación...

GRÁFICO. Mapa das principais zonas de riscos de incendios
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GRÁFICO. Efectos do lume
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5. Extinción do lume

7. Prevención

Esta loita combina diversos medios, coa fin de
refrescar o incendio e evitar a súa oxixenación:
medios aéreos, desbrozadoras, motoserras,
fouces, pas, batelumes...

A silvicultura e o manexo son ferramentas cruciais para reducir a probabilidade dos lumes e o efecto destes. Na foto
da esquerda, actuacións nunha parroquia pontevedresa.
A formación e sensibilización son unha carreira de fondo na loita
contra o lume. Visualizar os valores e a multifuncionalidade do
monte é unha importante ferramenta de futuro, aliada da xestión.

O servizo de extinción de lumes ten un enorme custo
aproximado de 100 millóns de euros cada ano.

Nesta liña traballa o programa de formación escolar ‘Árbores que
dan vida’ de Fearmaga e outros programas educativos, como Voz
Natura.

6. Recuperación
Por todo o sinalado, a acción logo do lume debe ser áxil, co fin
de evitar a erosión e o incremento das riadas. Algunhas accións
de recuperación son:

Voz Natura é un programa de educación
medioambiental de La Voz de Galicia. Posto
en marcha pola Fundación Santiago Rey
Fernández-Latorre en 1997, o seu obxectivo é implicar á comunidade escolar na recuperación e defensa da natureza da nosa terra.
Voz Natura promove proxectos elaborados por alumnos e profesores de todos os niveis educativos excepto o universitario.

-- Facer barreiras. Na foto da dereita, barreiras feitas con ramas
para reter o solo logo dun incendio, nos montes do Xiabre.
-- Promover unha cobertura vexetal de urxencia para reducir o
lavado e arrastre do solo. Na foto inferior dereita, implantación
desa cobertura nunha actividade didáctica.
-- Promover plantacións. Na foto inferior, unha plantación escolar.

Barreiras para a protección do solo
Foto: Adela Leiro

A formación
e sensibilización son
unha carreira de fondo
na loita contra o lume
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8. Outras ameazas: pragas e enfermidades

10. Outras ameazas: lixo e entullos

Segundo o IV Inventario Forestal Nacional o 68% das árbores en
Galicia presentan un bo estado de saúde. Con todo, hai un 32% que
presenta algún dano fitosanitario, sendo as pragas e enfermidades
un 9% destes danos. Ademais, nos últimos anos observouse un incremento significativo no número de árbores con danos.

Alteran ecosistemas, poden provocar ou avivar os lumes e reducen o valor recreativo do monte e as súas potencialidades en
turismo rural.

Ourense é a provincia con menor porcentaxe de pés enfermos ou
afectados por pragas e Lugo a que rexistra unha maior porcetaxe
de árbores afectadas.
GRÁFICO. Evolución das árbores danadas en Galicia segundo o axente do dano
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Fonte: Inventario Forestal Nacional III e IV

9. Outras ameazas: especies
invasoras
Son unha das principais causas da perda de biodiversidade,
degradando os ecosistemas e
limitando a súa capacidade de
adaptación aos cambios. Na foto,
Acacia melanoxylon (Oceanía),
Cortaderia selloana (América do
S), Robinia sp (América do N) e
Carpobrotus edulis (Sudáfrica).
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Cuestionario
previo

Debater sobre as seguintes afirmacións, sinalando o grao de
concordancia ou discordancia con elas:
-- En materia de lumes, a prevención é máis eficiente (rendible)
ca a extinción.
-- Cortar a vexetación das marxes dos ríos e regatos axuda a
controlar as riadas.
-- A chuvia intensa logo dos incendios é beneficiosa para limpar os seus efectos.
-- Os lumes controlados non teñen impacto sobre o ambiente.
-- Sendo a maior parte dos lumes provocados, o abandono do
monte axuda a evitalos.

Anexo
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Cuestionario

Actividades

de repaso e avaliación

1. Cales son as consecuencias máis graves dos lumes?
a) Destrúen a riqueza medioambiental de Galicia.
b) Empobrecen o medio rural xa que acaban coas actividades
económicas e turísticas.
c) Consomen moitos recursos económicos.
c)Todas as anteriores*.
2. Como afecta a dispersión urbanística á extinción do lume?
a) É positiva, aumentando así a vixilancia e resposta.
b) Non ten relación significativa.
c) Dificulta as estratexias de extinción*.
d) Ningunha das anteriores.
3. Canto custa cada ano, aproximadamente, a extinción do
lume no monte galego?
a) 7 millóns.
b) 70 millóns.
c) 100 millóns. *
d) 7000 millóns.
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complementarias
1
2
3

Na presentación indícanse algunhas especies invasoras. Sinala outras tres especies (animais ou
vexetais) invasoras que coñezas.

Explica a relación entre os incendios e a perda de calidade das augas en ríos e rías.

Selecciona un artigo de prensa dun incendio recente na comarca. Fai unha análise e debatede por grupos dos diversos aspectos implicados:
------

Posibles causas.
Factores que incidiron na súa propagación ou dificultaron a súa extinción.
Custo dos medios de extinción empregados.
Perdas económicas directas (madeira, explotacións, equipos...).
Perdas en valores ambientais e recreativos.
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