Recursos Rurais
Revista oficial do Instituto de Biodiversidade Agraria e Desenvolvemento Rural (IBADER)

Comité Editorial

Dirección

Secretaría

Pablo Ramil Rego
Inst. Biodiversidade Agraria e Desenvolvemento Rural
Departamento de Botánica
Universidade de Santiago de Compostela

Mª Elvira López Mosquera
Inst. Biodiversidade Agraria e Desenvolvemento Rural
Departamento de Produción Vexetal
Universidade de Santiago de Compostela

Membros
Carlos Alvarez López
Inst. Biodiversidade Agraria e Desenvolvemento Rural
Departamento de Enxeñería Agroforestal
Universidade de Santiago de Compostela

Agustín Merino García
Inst. Biodiversidade Agraria e Desenvolvemento Rural
Departamento de Edafoloxía
Universidade de Santiago de Compostela

Rafael Crecente Maseda
Departamento de Enxeñería Agroforestal
Universidade de Santiago de Compostela

Antonio Rigueiro Rodríguez
Inst. Biodiversidade Agraria e Desenvolvemento Rural
Departamento de Produción Vexetal
Universidade de Santiago de Compostela

Elvira Díaz Vizcaíno
Inst. Biodiversidade Agraria e Desenvolvemento Rural
Departamento de Botánica
Universidade de Santiago de Compostela
María Luisa Fernández Marcos
Inst. Biodiversidade Agraria e Desenvolvemento Rural
Departamento de Edafoloxía
Universidade de Santiago de Compostela

Dirección para envios postais:
IBADER
Instituto de Biodiversidade
Agraria e Desenvolvemento Rural
Universidade de Santiago de Compostela
Campus Universitario s/n.
E 27002 Lugo, Galicia (Spain)

Luciano Sánchez García
Inst. Biodiversidade Agraria e Desenvolvemento Rural
Departamento de Produción Animal
Universidade de Santiago de Compostela

Comité Científico Asesor
Dr. Juan Altarriba Farrán
Dpto. Producción Animal
Universidad de Zaragoza

Dr. Knut Kryzywinski
Botanisk Institut
Universidad de Bergen, Noruega

Dr. José Manuel Barreiro Fernández
Dpto. de Organización de Empresas
Universidade de Santiago de Compostela

Dr. Jaume Lloveras Vilamanyá
Producción Vegetal
Universidad de Lleida

Dr. Christian Buson
Institut de l'Environnement
Liffrèe, Francia.

Dr. Edelmiro López Iglesias
Dpto. de Economía Aplicada
Universidade de Santiago de Compostela

Dr. Emilio Chuvieco Salinero
Dpto. de Geografía
Universidad de Alcalá de Henares

Dr. Felipe Macías Vázquez
Dpto. de Edafología
Universidade de Santiago de Compostela

Dr. Estanislao De Luis Calabuig
Dpto. de Ecología
Universidad de León

Dr. Manuel Madeira
Instituto Superior de Agronomía
Universidad Técnica de Lisboa

Dr. Francisco Díaz-Fierros Viqueira
Dpto. de Edafología
Universidad de Santiago de Compostela

Dr. Francisco Maseda Eimil
Dpto. de Enxeñería Agroforestal
Universidad de Santiago de Compostela

Dr. Javier Esparcia Pérez
Dpto. de Geografía
Universidad Politécnica de Valencia

Dr. Guillerma Meaza Rodríguez
Dpto. de Geografía
Universidad del País Vasco

Dra. Dalila Espirito Santo
Instituto Superior de Agronomía
Universidad Técnica de Lisboa

Dr. Diego Rivera Núñez
Dpto. de Botánica
Universidad de Murcia

Dra. María Teresa Felipó Oriol
Dpto. de Edafología
Universidad Politécnica de Cataluña

Dr. Antonio Rodero Franganillo
Dpto. de Producción Animal.
Universidad de Córdoba

Dr. Eduardo Galante
Centro Iberoamericano de la Biodiversidad
Universidad de Alicante

Dr. Isidro Sierra Alfranca
Dpto. de Producción Animal
Universidad de Zaragoza

Dr. Domingo Gómez Orea
Dpto. de Proyectos y Planificación Rural
Universidad Politécnica de Madrid

Dr. Louis Trabaud.
Dpto. de Ecología.
Universidad de Montpellier

Dr. Helena Granja
Dpto. de Geología
Universidad do Minho

Dr. Eduardo Vigil Maeso
Dpto. de Producción Animal
Universidad de Zaragoza

Dr. Jesús Izco Sevillano
Dpto. de Botánica
Universidad de Santiago de Compostela

Recursos Rurais
Revista oficial do Instituto de Biodiversidade Agraria e Desenvolvemento Rural (IBADER)

SERIE CURSOS nº 1 Setembro 2004

Xestión de Solos Forestais:
Produción Sostible e Calidade
Ambiental

Curso realizado polo IBADER, Instituto de Biodiversidade Agraria e Desenvolvemento Rural e o
Departamento de Edafoloxía e Química Agrícola da Universidade de Santiago de Compostela, ca
colaboración da Dirección Xeral de Montes e Industrias Forestais da Consellería de Medio Ambiente da
Xunta de Galicia, o Concello de Lugo, TRAGSA, Asociación Galega Monte-Industria, Sociedad de
Ciencias del Suelo e Sociedad de Ciencias Forestales
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Antonio Rigueiro Rodríguez

Manexo do solo e biodiversidade vexetal
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Introducción
As comunidades vexetais e os solos desenvólvense
conxuntamente, establecéndose relacións estreitas entre
vexetación e substrato edáfico, de feito que modificacións
nos solos conlevan xeralmente cambios na cuberta vexetal
e alteracións desta teñen incidencia no substrato.
Ó longo dos tempos prehistóricos e históricos o home foi
transformando a cuberta vexetal, quedando moi pouco da
vexetación primixenia, continuando esa transformación nos
nosos días de xeito acrecentado.
Entre as accións humanas máis frecuentes no noso entorno
de manexo ou uso do solo que teñen ou tiveron unha
incidencia negativa na conservación da biodiversidade
vexetal podemos citar:

Supresión de actividades como o pastoreo, rozas, queimas
periódicas, etc.
Turismo verde
Áreas recreativas en bosques de ribeira
Prácticas rurais tradicionais (recolección abusiva de
plantas medicinais e aromáticas, de plantas emblemáticas,
de cogumelos, etc.)
Contaminación ambiental
Crecemento urbano e industrial
Degradación de solos (contaminación edáfica, erosión, etc)
Difusión de valores naturais sen establecemento previo de
mecanismos protectores
Establecemento de medidas protectoras non
consensuadas.

A implantación de pradeiras en terreos de braña
Talas e tratamentos culturais desafortunados
A repoboación forestal mediante técnicas agresivas de
desbroce e preparación do terreo e con determinadas
especies
A roturación de terreos para uso agropecuario

Algúns criterios para unha xestión do solo
forestal en harmonía coa conservación da
biodiversidade

O emprego abusivo de fitocidas

Podemos citar pautas como as seguintes encamiñadas a
conquerir unha xestión forestal compatible coa
conservación da diversidade biolóxica:

Actividades extractivas de turba, rochas, etc.

Inventariar a biodiversidade

Incendios forestais

Evitar as cortas a matarrasa en extensións grandes
(incrementan a nitrificación e reducen a aireación e
permeabilidade dos solos, ademais de favorecer procesos
erosivos. Por outra parte, causan danos físicos á flora do
sotobosque, destrúen hábitats da flora e da fauna e
incrementan a incidencia drecta da radiación solar sobre o
solo)

A concentración parcelaria

Pastoreo abusivo

Dpto. de Produción Vexetal
Escola Politécnica Superior
Campus Lugo
Universidade de Santiago de Compostela
anriro@lugo.usc.es

Incorporar ó solo os restos das cortas
Evitar as masas forestais artificiais monoespecíficas e
coetáneas en grandes extensións
Limitar o uso de especies de repoboación que poden
erosionar a diversidade xenética
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Alargar os turnos de corta para acadar maior madurez nos
ecosistemas forestais
Ordenar o pastoreo nos montes e acotar ó mesmo, entre
outras posibles, as zonas nas que crecen especies
ameazadas
Evitar os desbroces totais, o laboreo total e o subsolado
seguindo liñas de máxima pendente
Deixar algunhas árbores que vivan toda a súa vida (árbores
vellas e mortas: 3-4% da AB total/ 4-15 árbores vellas por
ha)
Manter usos tradicionais de manexo dos ecosistemas
Prevención de incendios forestais
Intercalar nos bosques e masas arboladas pastizais,
cultivos agrícolas e teselas de matogueira nos distintos
niveis evolutivos

Índice de progresión da vexetación
Xeralmente, ó aumentar a madurez da comunidade vexetal
increméntase a biodiversidade vexetal. Moitas actividades
de uso do solo afectan en menor ou maior grao ó tapiz
vexetal, sendo interesante coñecer canto tempo tarda a
vexetación en recuperarse ata acadar un nivel de madurez
(e polo tanto unha biodiversidade vexetal) similar ó da etapa
preoperacional. Canto menor sexa ese periodo de tempo
máis compatible será a actividade coa conservación do
medio. Para poder estimar o grao de evolución da
vexetación podemos utilizar índices sintéticos que integran
distintas variables da comunidade vexetal, e un que pode
explicar axeitadamente o grao de madurez en comunidades
inmaduras de mato (sobre as que se actúa con frecuencia
no sector forestal) é o seguinte Índice de Progresión:
IP={(X1-X2) + ExF + (H-I) + (K-L) + AxN + X3}

Apostar en maior medida polos sistemas agroforestais,
entre eles os silvopastorais, que diversifican a producción
do monte e incrementan a súa rentabilidade, reducen o risco
de incendio forestal, integran en maior medida os
propietarios forestais cos seus predios, acortan o tempo de
retorno económico dos investimentos e melloran a
transitabilidade e aspectos relacionados co uso social dos
nosos montes

A-Cobertura superficial do estrato arbóreo (no caso de que
o haxa)

Apostar pola prevención e a loita biolóxica ou integrada no
tratamento de plagas e enfermidades

D-Solo desnudo

Evitar ou limitar o uso de agroquímicos (fitocidas, funxicidas,
insecticidas) e evitar o seu emprego en grandes extensións

Sendo
X1= (B+O)/2

X2= (C+D+P+Q)/4 X3= (R+S+T+...)/n

B-Cobertura superficial de especies leñosas do sotobosque
C-Cobertura superficial de especies herbáceas do
sotobosque
E-Altura media do mato
F-Nivel evolutivo do mato

Evitar ou limitar o emprego de prácticas que favorecen a
perda de solo por erosión: laboreo total, creación de
terrazas, subsolado según liñas de máxima pendente,
desbroce total, utilización do lume nos desbroces, etc.

H-Número de fanerófitos

Evitar a desecación de turbeiras e a súa transformación en
pradeiras

L- Índice de diversidade de Shannon Weaver (especies
herbáceas)

Limitar as concesións de canteiras, xa que nalgúns
rochedos, especialmente nos calcáreos do naciente galego,
crecen endemismos e subendemismos vexetais de gran
interese

N-Fitomasa aérea (materia seca)

Fomentar a apicultura, xa que as abellas son insectos
polinizadores de extraordinaria importancia para a
reproducción de numerosas especies vexetais silvestres

Q-Interceptación lineal (solo desnudo)

I-Número de especies de outras formas biolóxicas
K- Índice de diversidade de Shannon Weaver (especies
leñosas)

O-Interceptación lineal (leñosas)
P-Interceptación lineal (herbáceas)
R,S,T...-Crecemento anual de “n” especies do mato

Introducir artificialmente nos nosos montes especies
naturais dos mesmos que non se rexeneran ben.

Bibliografía

Conservar e recuperar os bosques naturais, con especial
atención ós bosques relícticos

Braun-Blanquet, J. (1979). Fitosociología. Editorial Blume.
Madrid.

Restaurar as ripisilvas, consideradas entre os ecosistemas
máis biodiversos e cun importante papel como corredores
ecolóxicos
“Listas vermellas” de flora, fauna, comunidades vexetais,
cogumelos, liques, algas, árbores monumentais, bosques
singulares, etc.
Normativa de conservación. Rede de espacios naturais
protexidos

Rigueiro, A.; Romero, R.; Fernaández Lorenzo, J. L. (1994).
Recuperación de la vegetación en montes aterrazados en el
norte de Galicia repoblados con Eucalyptus globulus. Actas
de I Congreso forestal Español. Pontevedra.
Raunkiaer, C. (1934). The life forms of plants and statistial
plant geography. Oxford University Press.
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Normas para a presentación de
orixinais
Procedemento editorial
A Revista Recursos Rurais aceptará para a súa revisión
artigos, revisións e notas vinculados á investigación e
desenvolvemento tecnolóxico no ámbito da conservación e
xestión da biodiversidade e do medio ambiente, dos sistemas
de produción agrícola, gandeira, forestal e referidos á
planificación do territorio, tendentes a propiciar o
desenvolvemento sostíbel dos recursos naturais do espazo
rural.Os artigos que non se axusten ás normas da revista,
serán devoltos aos seus autores.
Preparación do manuscrito
Comentarios xerais
Os manuscritos non deben exceder de 20 páxinas impresas
en tamaño A4, incluíndo figuras, táboas, ilustracións e a lista
de referencias. Todas as páxinas deberán ir numeradas,
aínda que no texto non se incluirán referencias ao número de
páxina. Os artigos poden presentarse nos seguintes idiomas:
galego, castelán, portugués, francés ou inglés. Os orixinais
deben prepararse nun procesador compatíbel con Microsoft
Word ®, a dobre espazo nunha cara e con 2,5 cm de marxe.
Empregarase a fonte tipográfica "arial" a tamaño 11 e non se
incluirán tabulacións nin sangrías, tanto no texto como na
lista de referencias bibliográficas. Os parágrafos non deben ir
separados por espazos.
Os nomes de xéneros e especies deben escribirse en cursiva
e non abreviados a primera vez que se mencionen.
Posteriormente o epíteto xenérico poderá abreviarse a unha
soa letra. Debe utilizarse o Sistema Internacional (SI) de
unidades. Para o uso correcto dos símbolos e observacións
máis comúns pode consultarse a última edición do CBE
(Council of Biology Editors) Style manual.
Páxina de Título
A páxina de título incluirá un título conciso e informativo, o
nome(s) do autor(es), a afiliación(s) e a dirección(s) do
autor(es), así como a dirección de correo electrónico, número
de teléfono e de fax do autor co que se manterá a
comunicación.
Resumo
Cada artigo debe estar precedido por un resumo que
presente os principais resultados e as conclusións máis
importantes, cunha extensión máxima de 200 palabras.
Ademais do idioma orixinal no que se escriba o artigo,
presentarase tamén un resumo en inglés.
Palabras clave
Deben incluírse ata 5 palabras clave situadas despois de
cada resumo distintas das incluídas no título.
Organización do texto
A estructura do artigo debe axustarse na medida do posíbel á
seguinte distribución de apartados: Introdución, Material e
métodos, Resultados e discusión, Agradecementos e
Bibliografía. Os apartados irán resaltados en negriña e
tamaño de letra 12. Se se necesita a inclusión de
subapartados estes non estarán numerados e tipografiaranse
en tamaño de letra 11.

Introdución
A introdución debe indicar o propósito da investigación e
prover unha revisión curta da literatura pertinente.
4

Material e métodos
Este apartado debe ser breve, pero proporcionar suficiente
información como para poder reproducir o traballo
experimental ou entender a metodoloxía empregada no
traballo.
Resultados e Discusión
Neste apartado exporanse os resultados obtidos. Os datos
deben presentarse tan claros e concisos como sexa posíbel,

se é apropiado na forma de táboas ou de figuras, aínda que
as táboas moi grandes deben evitarse. Os datos non deben
repetirse en táboas e figuras. A discusión debe consistir na
interpretación dos resultados e da súa significación en
relación ao traballo doutros autores. Pode incluírse unha
conclusión curta, no caso de que os resultados e a discusión
o propicien.
Agradecementos
Deben ser tan breves como sexa posíbel. Calquera
concesión que requira o agradecemento debe ser
mencionada. Os nomes de organizacións financiadoras
deben escribirse de forma completa.
Bibliografía
A lista de referencias debe incluír unicamente os traballos
que se citan no texto e que se publicaron ou que foron
aceptados para a súa publicación. As comunicacións
persoais deben mencionarse soamente no texto. No texto, as
referencias deben citarse polo autor e o ano e enumerar en
orde alfabética na lista de referencias bibliográficas.
Exemplos de citación no texto:
Descricións similares danse noutros traballos (Fernández
2005a, b; Rodrigo et al. 1992).
Andrade (1949) indica como....
Segundo Mario & Tineti (1989) os factores principais están....
Moore et al. (1991) suxiren iso...
Exemplos de lista de referencias bibliográficas:
Artigo de revista:
Mahaney, W.M.M., Wardrop, D.H. & Brooks, P. (2005).
Impacts of sedimentation and nitrogen enrichment on wetland
plant community development. Plant Ecology. 175, 2: 227243.
Capítulo nun libro:
Campbell, J.G. (1981). The use of Landsat MSS data for
ecological mapping. En: Campbell J.G. (Ed.) Matching
Remote Sensing Technologies and Their Applications.
Remote Sensing Society. London.
Lowel, E.M. & Nelson, J. (2003). Structure and morphology of
Grasses. En: R.F. Barnes et al. (Eds.). Forrages. An
introduction to grassland agriculture. Iowa State University
Press. Vol. 1. 25-50
Libro completo:
Jensen, W (1996). Remote Sensing of the Environment: An
Earth Resource Perspective. Prentice-Hall, Inc. Saddle River,
New Jersey.
Unha serie estándar:
Tutin, T.G. et al. (1964-80). Flora Europaea, Vol. 1 (1964);
Vol. 2 (1968); Vol. 3 (1972); Vol. 4 (1976); Vol. 5 (1980).
Cambridge University Press, Cambridge.
Obra institucional:
MAPYA (2000). Anuario de estadística agraria. Servicio de
Publicaciones del MAPYA (Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación), Madrid, España.
Documentos legais:
BOE (2004). Real Decreto 1310/2004, de 15 de enero, que
modifica la Ley de aprovechamiento de residuos ganaderos.
BOE (Boletín Oficial del Estado), nº 8, 15/1/04. Madrid,
España.
Publicacións electrónicas:
Collins, D.C. (2005). Scientific style and format. Dispoñíbel
en: http://www.councilscience.org/publications.cfm [5 xaneiro,
2005]
Os artigos que fosen aceptados para a súa publicación
incluiranse na lista de referencias bibliográficas co nome da
revista e o epíteto "en prensa" en lugar do ano de
publicación.
Ilustracións e táboas
Todas as figuras (fotografías, gráficos ou diagramas) e as
táboas deben citarse no texto, e cada unha deberá ir
numerada consecutivamente. As figuras e táboas deben
incluírse ao final do artigo, cada unha nunha folla separada
na que se indicará o número de táboa ou figura, para a súa
identificación. Para o envío de figuras en forma electrónica
vexa máis adiante.
Debuxos lineais. Por favor envíe impresións de boa calidade.
As inscricións deben ser claramente lexíbeis. O mínimo
grosor de liña será de 0,2 mm en relación co tamaño final.
Ilustracións en tons medios (escala de grises): Envíe por

favor as impresións ben contrastadas. A ampliación débese
indicar por barras de escala. Non se publicarán figuras en
color.
Tamaño das figuras
As figuras deben axustarse á anchura da columna (8.5
centímetros) ou ter 17.5 centímetros de ancho. A lonxitude
máxima é 23 centímetros. Deseñe as súas ilustracións
pensando no tamaño final, procurando non deixar grandes
espazos en branco. Todas as táboas e figuras deberán ir
acompañadas dunha lenda. As lendas deben consistir en
explicacións breves, suficientes para a comprensión das
ilustracións por si mesmas. Nas mesmas incluirase unha
explicación de cada unha das abreviaturas incluídas na figura
ou táboa. As lendas débense incluír ao final do texto, tras as
referencias bibliográficas e deben estar identificadas (ex:
Táboa 1 Características...). Os mapas incluirán siempre o
Norte, a latitude e a lonxitude.
Preparación do manuscrito para o seu envío
Texto
Grave o seu arquivo de texto nun formato compatíbel con
Microsoft Word.
Táboas e Figuras
Cada táboa e figura gardarase nun arquivo distinto co
número da táboa e/ou figura. Os formatos preferidos para os
gráficos son: Para os vectores, formato EPS, exportados
desde o programa de debuxo empregado (en todo caso,
incluirán unha cabeceira da figura en formato TIFF) e para as
ilustracións en tons de grises ou fotografías, formato TIFF,
sen comprimir cunha resolución mínima de 300 ppp. En caso
de enviar os gráficos nos seus arquivos orixinais (Excel,
Corel Draw, Adobe Ilustrator, etc.) estes acompañaranse das
fontes utilizadas. O nome do arquivo da figura (un arquivo
diferente por cada figura) incluirá o número da ilustración. En
ningún caso se incluirá no arquivo da táboa ou figura a lenda,
que debe figurar correctamente identificada ao final do texto.
O material gráfico escaneado deberá aterse aos seguintes
parámetros: Debuxos de liñas: o escaneado realizarase en
liña ou mapa de bits (nunca escala de grises) cunha
resolución mínima de 800 ppp e recomendada de entre 1200
e 1600 ppp. Figuras de medios tons e fotografías:
escanearanse en escala de grises cunha resolución mínima
de 300 ppp e recomendada entre 600 e 1200 ppp.
Recepción do manuscrito
Os autores enviarán un orixinal e dúas copias do artigo
completo ao comité editorial, xunto cunha copia dixital,
acompañados dunha carta de presentación na que ademais
dos datos do autor, figuren a súa dirección de correo
electrónico e o seu número de fax, á seguinte dirección:
IBADER
Comité Editorial da revista Recursos Rurais
Universidade de Santiago.
Campus Universitario s/n
E-27002 LUGO - Spain
Enviar o texto e cada unha das ilustracións en arquivos
diferentes, nalgún dos seguintes soportes: CD-ROM ou DVD
para Windows, que irán convenientemente rotulados
indicando o seu contido. Os nomes dos arquivos non
superarán os 8 caracteres e non incluirán acentos ou
caracteres especiais. O arquivo de texto denominarase polo
nome do autor.
Cos arquivos inclúa sempre información sobre o sistema
operativo, o procesador de texto, así como sobre os
programas de debuxo empregados nas figuras.
Copyright: Unha vez aceptado o artigo para a publicación na
revista, o autor(es) debe asinar o copyright correspondente.
Febreiro 2005

