
Unidade didáctica 5

Que podes facer ti?
Conservación

e mellora

ÁArbores
que dan

Vida



ÁRBORES QUE DAN VIDA 5. Que podes facer ti? Conservación e melloraÁRBORES QUE DAN VIDA 5. Que podes facer ti? Conservación e mellora2 3

1. Lume

Non se debe facer lume fóra das zonas habilitadas, podendo 
haber mesmo unha prohibición total nos meses centrais en anos 
moi secos.
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2. Revexetación logo de lume

É importante promover unha cobertura vexetal de urxencia 
para reducir o lavado e arrastre do solo. Nas fotos da dereita, 
implantación desa cobertura nunha actividade didáctica. 

Na foto inferior, plantación escolar no rural de Pontevedra.
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3. Facilitando a revexetación

Sinálanse as épocas de recollida de froitos e sementes.

Deben limparse as sementes, para reducir o seu volume, evitar que 
podrezan cos restos do froito, e para favorecer a xermolación. Esta 
limpeza varía segundo o caso: 

 - Nas landras basta con quitar a cúpula. 
 - Bidueiro, pradairo e freixo deben exporse ao sol para quitar o 

exceso de humidade.
 - Os froitos carnosos deben macerarse en auga (renovan-

do a auga a diario) para liberar a semente (tamén se pode 
separar mecanicamente).

As sementes deben almacenarse nun lugar fresco, e normal-
mente seco, agás landras e froitos secos (abelás, castañas, no-
ces...) que requiren unha almacenaxe húmida e fría. 

TÁBOA. Época de recollida de froitos 
e sementes para revexetar

GRÁFICA. Preparación de estacas
Algunhas pódense sementar sen máis, no outono ou na primavera: 
carballo, bidueiro, freixo...

Outras precisan un tratamento para favorecer a súa xermo-
lación, simulando as condicións que atoparían na natureza: 

 - A cerdeira silvestre precisa unha almacenaxe previa na 
neveira (con area húmida) durante un par de meses, simu-
lando o inverno.

 - As de estripos e abruñeiros precisan un tratamento de 1 a 2 
horas cun ácido diluído (e logo aclarado), simulando o paso 
polo estómago de animais. 

Tamén podes facer o teu propio viveiro antes da plantación. No-
vamente, infórmate dos requirimentos de cada especie: moitas 
árbores, polas características da súa raíz, non admiten testos ou 
briks, precisando contedores forestais. Tamén podes usar vasiños 
de papel (desfaranse antes de afectar á raíz). 

Estaca

As árbores e arbustos poden reproducirse por sementes, pero ta-
mén de forma vexetativa (mediante pólas e raíces), moi útil cando as 
sementes son difíciles de obter ou almacenar, ou teñen unha mala 
xermolación, podendo propagar a planta mediante estacas.

A estacaxe funciona moito cos salgueiros, tamén en abeleiras e 
sabugueiros. 

A mellor época (salgueiro, abeleira) é a finais do inverno, antes de 
abrir os gomos das flores e follas, escollendo varias plantas sans. 
No sabugueiro, poden facerse estacas de madeira tenra no verán 
e de madeira dura no outono e inverno.  

Para preparar as estacas, cortamos unha póla de 1 - 2 anos, de sal-
gueiro (80 - 100 cm) ou sabugueiro (20 - 40 cm), con 4 a 6 gomos. 

A parte superior córtase en bisel, a 45º con respecto ao gomo 
máis apical, sen separarse máis de 3 cm dese gomo. O corte 
inferior faise recto, tamén a 3 cm do gomo máis próximo. Crávase 
na terra un pouco inclinada, deixando 1 ou 2 gomos ao aire. En 
poucos meses botará raíces e follas.

Podemos plantar a estaca directamente no chan, ou previamente 
en terra ou nun testo para facer logo o transplante definitivo, can-
do a estaca bote raíces.
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Débese circular amodo polas 
pistas forestais, sobre todo 

preto de cursos de auga, onde 
morren moitos anfibios atropelados

4. Que non se note o teu paso

Boas prácticas para evitar danos no ambiente 
ou molestias á poboación local:

 - Anda polos camiños.
 - Respecta valados e peches dos predios.
 - Reduce o ruído.
 - Circula con moderación polas pistas.
 - Leva o teu lixo de volta.

5. Non molestes a fauna

Débese circular amodo polas pistas forestais, sobre todo preto de 
cursos de auga, onde morren moitos anfibios atropelados (foto 
inferior do sinal no P. Natural Monte Aloia).

Tamén se deben respectar os niños das aves; na foto, venta de 
niños nunha vila portuguesa. Estas actividades deben ser rexeita-
das e mesmo denunciadas.

6. Aprendendo a coñecer os rastros da fauna

Pegadas, restos de comida, cascas, mudas, plumas, plumadas 
de aves rapaces, cantos...

Moita da fauna do monte difícil de ver delatará a súa presenza con 
estes indicios. 

7. Conservación da fauna 

Pese a estar prohibido, é moi habitual no monte atopar 
cabalos con cepos nas patas, asociado a pastoreo en semiliber-
dade. Isto debe ser denunciado. 

Se atopas un paxaro acabado de saír do niño, voando torpe-
mente...  Non o collas!  Os pais andarán preto para coidalo.

Se atopas un animal ferido, avisa ao 112. Se o tes que coller 
ti (coidado con poutas, dentes e peteiros!), méteo nunha caixa 
de cartón con buratos para respirar e manteno nun lugar cálido, 
escuro e tranquilo ata que o veñan buscar. Non lle deas de comer.

Tamén se poden instalar caixas-niño (como se ve na foto, os ma-
teriais naturais teñen máis éxito) e refuxios para morcegos. 

 

Raposo  
(Vulpes vulpes)

Teixugo
 (Meles meles)

Algaria  
(Genetta genetta)

Tordo
 (Turdus sp)

Refuxio para morcegos Caixa - niño

Niño 
nunha cabaza
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8. Fungos e cogomelos

Os fungos son descompoñedores, cunha importante función na re-
ciclaxe da materia orgánica e na circulación de nutrientes no solo.

Se vas recoller cogomelos, ademais de formarte e documentarte 
adecuadamente, leva cesto e navalla: así evitarás danar o micelio 
e o cesto irá espallando as esporas durante a actividade.

9. Respecta o monte, tamén no nadal

Belén está en Palestina, non na campiña inglesa. Se vas facer un 
belén na casa, emprega area ou serraduras de madeira: ademais de 
resultar máis realista, respectarás así o brión, importante ecosistema 
forestal en miniatura, fogar de colémbolos e outros seres diminutos.

Lembra tamén que o acivro, a xilbardeira (rusco) e o visgo están 
protexidos. 

10. Custodia do territorio

Existen iniciativas de defensa e custodia dun territorio concreto. 
É o caso de Ridimoas, na comarca do Ribeiro. Esta asociación, 
premiada en diversos certames (entre outros o certame Félix Ro-
dríguez de la Fuente), merca monte con valor biolóxico, tendo xa 
unha reserva privada de 300 ha, mantendo funcións de conserva-
ción, divulgación e recreo.

Esta iniciativa serve de inspiración e modelo a outras interesantes 
iniciativas no territorio galego: Vaipolorio, Fragas do Mandeo, etc. 

11. Custodia do territorio: 
      Proxecto Ríos

Este proxecto, presente en varias 
zonas do Estado, é coordinado 
e impulsado no caso galego por 
ADEGA. Promove o estudo e a 
adopción de tramos fluviais por 
parte dos grupos participantes, 
realizando dúas inspeccións ao 
ano (primavera e outono), entre 
outras actividades. 

12. Xornadas de limpeza

Organizadas por grupos ecoloxistas e veciñais, basicamente 
con función divulgativa e simbólica, aínda que ás veces impli-
quen a retirada de toneladas de lixo.

Foto: 
Asociación Ridimoas

Fotos: Colectivo Ecoloxsita do Salnés

8
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13. Eliminación de plantas invasoras

Varias asociacións ecoloxistas organizan xornadas de elimi-
nación de especies invasoras, nas que pode participar todo 
aquel que desexe botar unha man.

15. Repoboación forestal

Introducir especies forestais arbóreas ou arbustivas nun terreo 
mediante semente ou plantación. 

En Galicia existen 600.000 ha de monte improdutivas que 
representan o 30% da nosa superficie forestal que poden xerar 
emprego e rendas nas comunidades locais. 

Como exemplo, na primeira Cumbre da Terra de Río de Janeiro 
de 1992 recoñeceuse que a colleita de cultivos forestais para 
elaboración de papel xera emprego e eses bosques cultivados 
son beneficiosos para o medio ambiente.

CES

Fragas do Mandeo

ADEGA

Fonte: IFN IV

14. Vixilancia e denuncia

Sen pretender substituír as funcións dos corpos públicos de garda 
e seguridade, algunhas asociacións aplican o principio de “4 ollos 
ven máis ca 2”, realizando tarefas de vixilancia ambiental, en espe-
cial en temporada de incendios, coa fin de descubrir con rapidez os 
conatos de lume e, sobre todo, con afán disuasorio.

A denuncia de impactos ambientais tamén forma parte do ámbito 
de acción das entidades conservacionistas e nela pode partici-
par toda a cidadanía.

GRÁFICA. Distribución da superficie forestal 
en Galicia por usos.

69%

31% Non forestal (urbano, agrario)

Forestal

Fonte: IFN IV

GRÁFICA. Distribución da superficie forestal de Galicia

68,3%

29,9%

1,4%
0,4%

Desarborado

Cortas

Arboredo raro

Arboredo
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Anexo

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

 - A conservación e mellora do monte é cousa das adminis-
tracións públicas. 

 - Sempre se pode facer lume onde hai lugares habilitados 
para iso (asadores, etc).

 - Para facer un belén, o mellor é recoller brión sobre valados, 
non sobre árbores ou pedras.  

 - O voluntariado ambiental debe ser un complemento da ac-
ción das administracións neste ámbito, non un substituto.

Cuestionario 
previo

ÁArbores
que dan

Vida
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1. As sementes de estripo e abruñeiro precisan un tratamento 
ácido para facilitar a súa xermolación. Por que? 
a) Para preparalas para a acidez dos solos galegos.
b) Para simular o seu paso polo estómago de animais. *
c) Para abrandar a dura capa externa da semente. 
d) Ningunha das anteriores

2. Por que é importante empregar cesto e navalla na recollida 
de cogomelos?
a) Para que non perdan sabor e propiedades.
b) Para non danar o micelio e axudar a espallar as esporas.
c) Todas as anteriores. *
d) Ningunha das anteriores

3. Atopas unha ave rapaz ferida, e consideras capturala á es-
pera de que a veñan recoller para levala a un centro de recu-
peración. Que lle darías de comer?
a) Pequenos anacos de carne. 
b) Peixe, pois é máis doado de dixerir por un animal debilitado. 
c) Só auga. 
d) Nada en absoluto. *

4. Quen pode denunciar unha infracción ou agresión ambiental?
a) Calquera cidadá/n. 
b) As asociacións ecoloxistas. 
c) Os axentes de medio ambiente (Xunta) ou do SEPRONA.
d) A fiscalía de medio ambiente. 
e) Todos os anteriores. *

5. O 69% da superficie de Galicia é terreo forestal, que porcen-
taxe da superficie forestal está desarborada?
a) O 63%
b) Case o 2%
c) Tan só o 1%
d) Ata o 30%*

Por equipos, deseñar unha campaña de concienciación sobre a conservación do monte e dos valores 
expostos. Debater cales serían os medios que habería que empregar (carteis, anuncios en prensa, cu-
ñas na radio, internet), e mesmo deseñar e preparar algúns dos materiais e recursos desa campaña, 
aproveitando os recursos dispoñibles (web do centro, blogs, taboleiros de anuncios, etc). 

Poñer en marcha un equipo de patrullas verdes para o estudo e a conservación do monte da zona. Estes 
equipos poden (sobre todo en contacto e colaboración co centro de ensino, o concello ou entidades 
ecoloxistas) organizar saídas divulgativas, actividades puntuais de limpeza e campañas de vixilancia e 
prevención de impactos. Para isto, poden servir de axuda as fichas das páxinas seguintes:

Cuestionario 
de repaso e avaliación

1

Actividades
complementarias

2
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Data e hora

Lugar (concretar e indicar como se chega a el)

FICHA DE IMPACTOS Clave do grupo Ref. co mapa

Descrición da zona (agro, forestal, fluvial, etc.):

Tipo de impacto:

Descrición do impacto:

Superficie afectada (m2):

Elementos destacables afectados (ríos, monumentos...)

Medidas correctoras propostas:

Bosquexo / fotografías

Observacións (polo reverso da folla)

Actividades
complementarias
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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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