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Limiar
O traballo que aquí se presenta reúne os resultados obtidos por un amplo grupo
de investigadores galegos ao longo de máis de dez anos de traballo orientado ao
estudo e caracterización dos bosques dominados por Fagus sylvatica no extremo
occidental das montañas cantábricas, nomeadamente daqueles situados dentro do
territorio administrativo de Galicia. O xérmolo destes estudos foi un proxecto de
investigación financiado pola Xunta de Galicia (XUGA29102B98) cuxo
obxectivo foi establecer as causas que xustifican a distribución actual deste tipo
de bosques na área xeográfica sinalada, así como determinar o grao de influencia
que a actividade humana tiña na configuración das súas actuais características
ecolóxicas. Aos resultados destas investigacións uníronse datos de diversa índole
recabados por outros autores no desenvolvemento da súa actividade
investigadora que, se ben non estaba centrada específicamente no estudo dos
faiais, contribuíu a aportar información moi útil para a comprensión do valor
ambiental e funcionamento deste tipo de bosques. Moitos destes datos e dos
resultados obtidos no devandito proxecto foron presentados en numerosas
reunións científicas dentro e fóra de España e publicados en revistas
especializadas de nivel nacional e internacional, a maior parte deses traballos
figuran nos respectivos apartados de “Referencias bibliográficas”.
Na nosa opinión, esta obra constitúe o maior exemplo de esforzo colectivo de
achega de información no plano científico-técnico realizado ata o de agora acerca
dun tipo de formación forestal presente no territorio galego. Aínda sendo
conscientes das eivas que poda conter, esperamos que sirva de estímulo para que
este tipo de traballos se poda xeralizar, nun futuro non moi lonxano, a outros
ámbitos do medio natural do noso entorno, tan próximo a nós no senso físico,
pero tan alonxado en canto ao nivel de coñecemento que del posuímos en moitos
casos.
Na medida do posible, os coordenadores desta obra puxemos especial empeño
en que a información aportada nos diferentes capítulos que a compoñen fose o
máis accesible posible aos seus potenciais lectores, sen menoscabo de manter o
rigor e o valor científico dos datos aportados. Esperamos que tanto especialistas
nos temas que se abordan como estudantes universitarios, profesores de ensino
medio, xestores do medio forestal, particulares propietarios dos terreos nos que
se asentan estes bosques, persoas encargadas da divulgación dos valores naturais
ou simplemente amantes do medio ambiente en xeral, poidan atopar información
útil para o desenvolvemento das súas actividades profesionais ou para o seu
disfrute persoal.
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Os faiais estudados son formacións forestais singulares no noso territorio e as
representacións máis occidentais deste tipo de bosques na súa área de
distribución en Europa. Garantir o seu mantemento é unha obriga moral de
todos nós. Lograr que nos sobrevivan e perduren para as vindeiras xeracións, un
reto a conquerir. Agardamos que a achega de información que aquí se fai
contribúa a avanzar neste labor común.
Manuel Antonio Rodríguez Guitián & Antonio Rigueiro Rodríguez.
Coordinadores.

Setembro 2011

iv

Agradecementos
En nome dos autores dos capítulos que conforman esta obra, os coordenadores
queren dar as grazas á Consellería do Medio Rural da Xunta de Galicia, e
especialmente á Dirección Xeral de Conservación da Natureza, pola acollida
favorable que deron a este proxecto e por facerse cargo da súa publicación.
Do mesmo xeito, procede agradecer a axuda prestada por todas aquelas persoas
que teñen colaborado en diferentes traballos relacionados coa presente obra. Sen
a súa adicación e esforzo, non tería sido recollida moita da información contida
nos diferentes capítulos que a conforman. Vaia para todas elas o noso
recoñecemento. Dun xeito especial, queremos dar as grazas a Eduardo Olano
Gurriarán, Juan José Villarino Urtiaga, Roque Julio Rodríguez Soalleiro e Froilán
Sevilla Martínez pola información proporcionada acerca de plantacións forestais
de faia de diversas áreas montañosas de Galicia e León.
A participación de José Luís Barreiro, Ruth María Barros Camba, Adolfo Blanco
de la Parte, José Manuel Blanco López, Pilar González Hernández, Tamara Marta
González Vecín, Santiago Grandas, Gabriel Lijó Pose, Felipe López, Natalia
López López, Alberto Mayo, Gumersindo Monteagudo, Luís Penín Franco, Javier
Pereira-Espinel Plata, Mónica Rodríguez Freire, Manuel Rodríguez Romero, Jorge
Sierra Lobato, Julio Torre Rodríguez e Claudio Policarpio Val Árias foi
fundamental durante a realización de diferentes traballos de campo. Ruth M.
Barros Camba, María Jesús Vázquez Celeiros e Susana Dopico Fernández
realizaron as determinacións analíticas de máis de 300 mostras de solos.
As ilustracións desta obra non poderían ser as que son sen o deseño gráfico de
Luís Gómez-Orellana e a desinteresada aportación de fotografías que realizaron
un longo número de persoas, dende lugares tan distantes como Cataluña,
Alemaña ou Nova Zelandia. María Lidia Hance posibilitou o achegamento entre
Galicia e as nosas antípodas.
Por desgraza, algunha xente que compartíu esforzos connosco (Ramón García
Arias) ou que nos achegou o seu saber sobre as técnicas do carboneo (Manuel
Osorio Telo) xa non están connosco. Este traballo, tamén é seu traballo e unha
homenaxe para eles.

v

Os faiais de Galicia. Ecoloxía e valor ambiental
Índice
Limiar........................................................................................................................................................
Agradecementos......................................................................................................................................
Índice xeral. .............................................................................................................................................
Índice de autores dos textos. ...............................................................................................................
Índice de autores das fotografías. ........................................................................................................
Sección I: Contextualización dos faiais galegos no ámbito europeo
1. Importancia ambiental e social de Fagus sylvatica en Europa. ……….....................…..............
2. Orixe e dinámica paleoecolóxica dos faiais. ……………………...................……….............
3. Caracterización botánica, ecoloxía e distribución de Fagus sylvatica. ….....................................
Sección II: Caracterización ambiental
4. Ambiente fisiográfico, litolóxico e climático. ................................................................................
5. Solos e nutrición forestal. .................................................................................................................
Sección III: Diversidade biolóxica dos faiais galegos
6. Liques dos faiais. ................................................................................................................................
7. Briófitos dos faiais. ............................................................................................................................
8. Macromicetes dos faiais. ...................................................................................................................
9. Flora vascular. ………………………………..........………….................................................
10. Invertebrados. ……………………………………….........…………….............………...
11. Vertebrados. ……………………………………………………..........................................
12. Fitosocioloxía dos faiais e outras comunidades con Fagus sylvatica. .........................................
13. Aspectos funcionais dos faiais. ………………………….........……................………........
Sección IV: Estado forestal
14. Aneis de crecemento e dendrocronoloxía dos faiais. …….....................…….........................
15. Dasometría e calidade de estación. ...............................................................................................
16. Estado fitosanitario. ........................................................................................................................
Sección V: Usos e aproveitamentos dos faiais
17. Aproveitamentos tradicionais. .......................................................................................................
18. Fagus sylvatica, especie ornamental. ................................................................................................
19. A faia como especie de interese forestal en Galicia....................................................................
Sección VI: Importancia ambiental dos faiais
20. Os faiais e o ciclo do carbono. ......................................................................................................
21. Valor de conservación dos faiais. ..................................................................................................
22. Itinerarios didácticos polos faiais galegos. ..................................................................................
Anexos
Anexo I. Datos fisiográficos, litolóxicos e bioclimáticos. ...............................................................
Anexo II. Datos edáficos e nutricionais. ............................................................................................
Anexo III. Catálogo liquénico. ............................................................................................................
Anexo IV. Catálogo de briófitos. .........................................................................................................
Anexo V. Catálogo de macromicetos. ...............................................................................................
Anexo VI. Catálogo de plantas vasculares. ......................................................................................
Anexo VII. Catálogo de invertebrados. .............................................................................................
Anexo VIII. Catálogo de vertebrados. ...............................................................................................
Anexo IX. Inventarios fitosociolóxicos. ............................................................................................
Anexo X. Datos dasométricos. ............................................................................................................
Anexo XI. Informantes etnobotánicos …………………………………..............…………..

iii
v
vii
ix
xi
1
11
65
105
129
161
173
185
199
225
255
281
347
373
391
415
425
445
487
501
515
529
545
555
559
561
565
569
579
581
585
641
665

vii

Índice de Autores dos textos
Josefina Álvarez Andrés. Rúa Estrada, 14-1º. 36209 Vigo (Pontevedra, España).
Juan Gabriel Álvarez González. Dpto. de Enxeñería Agroforestal. Escola Politécnica
Superior. USC. Campus Universitario s/n. 27002 Lugo (España). correo-e:
juangabriel.alvarez@usc.es.
Regina Carballal Durán. Dpto. de Botánica. Facultade de Bioloxía. USC. Campus Sur.
15706 Santiago de Compostela (A Coruña, España). correo-e:
mregina.carballal@usc.es.
Marisa Castro Cerceda. Dpto. de Bioloxía Vexetal e Ciencia do Solo. Facultade Bioloxía.
Universidade de Vigo. Campus As Lagoas-Marcosende. 36310 Vigo (Pontevedra,
España). correo-e: mlcastro@uvigo.es.
Augusto de Castro Lorenzo. Dpto. de Bioloxía Animal. Facultade de Veterinaria. USC.
Campus Universitario s/n. 27002 Lugo (España). correo-e: a.decastro@usc.es.
María Eulalia Eiroa Alvarez. Dpto. de Zooloxía. Facultade de Bioloxía. USC. Campus
Sur. 15706-Santiago de Compostela (A Coruña, España). correo-e: lali.eiroa@usc.es.
Esther Fernández Núñez. Dpto. de Producción Vexetal. Escola Politécnica Superior.
USC. Campus Universitario s/n. 27002 Lugo (España). correo-e:
esfernu@gmail.com.
Javier Ferreiro da Costa. Dpto. de Botánica. Escola Poliécnica Superior. USC. Campus
Universitario s/n. 27002 Lugo (España). correo-e: javier.ferreiro@usc.es.
Manuel Fontao Alvarado. Curuxás, nº 3. 27560 Monterroso (Lugo). correo-e:
fonttao@yahoo.es.
Ignacio García González. Dpto. de Botánica. Escola Politécnica Superior. USC.
Campus Universitario s/n. 27002 Lugo (España). correo-e: ignacio.garcia@usc.es.
Luís Gómez-Orellana Rodríguez. GI-1934 TTB. Lab. Botánica & Bioxeografía.
IBADER. USC. 27002-Lugo (España). correo-e: luis.gomez-orellana@usc.es.
María José Iriarte Chiapusso. GI-9/UPV 155.130/14750 (2002). Área de Prehistoria.
Universidad del País Vasco. C/ Tomás y Valiente s/n. Vitoria-Gasteiz (España).
correo-e: mariajose.iriarte@ehu.es
Maria Josefa Lombardero Díaz. Dpto. de Producción Vexetal. Escola Politécnica
Superior. USC. Campus Universitario s/n. 27002 Lugo (España). correo-e:
mariajosefa.lombardero@usc.es.
Agustín Merino García. Dpto. de Edafoloxía e Química Agrícola. Escola Politécnica
Superior. USC. Campus Universitario s/n 27002 Lugo (España). correo-e:
agustin.merino@usc.es.

ix

Castor Muñoz Sobrino. Dpto. Bioloxía Vexetal e Ciencias do Solo. Universidade de
Vigo. Campus As Lagoas, Marcosende s/n. 36200 Vigo (Pontevedra, España). correoe: bvcastor@uvigo.es.
Miguel Ángel Negral Fernández. Área de Medio Ambiente e Zona Rural. Concello de
Lugo. Correo-e: miguel.negral@concellodelugo.org.
Pablo Ramil-Rego. GI-1934 TTB. Lab. Botánica & Bioxeografía. IBADER. USC.
Facutade de Veterinaria. Campus Universitario s/n. 27002 Lugo (España). correo-e:
ramil.rego@usc.es.
Carlos Real Rodríguez. Dpto. de Bioloxía Celular e Ecoloxía. Escola Politécnica
Superior. USC. Campus Universitario s/n. 27002-Lugo (España). correo-e:
carlos.real@usc.es.
Juan Reinoso Franco. Dpto. de Botánica. Facultade de Bioloxía. USC. Campus Sur.
15706-Santiago de Compostela (A Coruña, España). correo-e: juan.reinoso@usc.es.
José M. Rey Salgado. Dpto. de Bioloxía Animal. Facultade de Bioloxía. USC. Campus
Sur. 15706 Santiago de Compostela (A Coruña, España). correo-e: jm.rey@usc.es.
Antonio Rigueiro Rodríguez. Dpto. de Produción Vexetal. Escola Politécnica Superior.
USC. Campus Universitario s/n. 27002-Lugo (España). correo-e:
antonio.rigueiro@usc.es.
Carlos Rodríguez Dacal. IES Antonio Fraguas Fraguas. Rúa Londres, 10. 15707Santiago de Compostela (A Coruña, España). correo-e: crdacal@edu.xunta.es.
Teresa Rodríguez López. Dpto. de Zooloxía. Facultade de Bioloxía. Escola Politécnica
Superior. USC. Campus Universitario s/n. 27002-Lugo (España). correo-e:
teresa.rodriguez@usc.es
Manuel Antonio Rodríguez Guitián. Dpto. de Produción Vexetal. Escola Politécnica
Superior. USC. Campus Universitario s/n. 27002-Lugo (España). correo-e:
manuelantonio.rodriguez@usc.es.
Rosa Romero Franco. Dpto. de Produción Vexetal. Escola Politécnica Superior. USC.
Campus Universitario s/n. 27002 Lugo (España). correo-e: rosa.romero@usc.es.
María del Carmen Viera Benítez. Dpto. de Botánica. Facultade de Bioloxía. USC.
Campus Sur. 15706 Santiago de Compostela (A Coruña, España). correo-e:
mdelcarmen.viera@usc.es.

x

Índice de Autores das fotografías
Salvo mención expresa en contra, o autor das fotografías é Manuel Antonio Rodríguez
Guitián. Nos casos en que se indica outra autoria aplícase a seguinte correspondencia de
abreviaturas:
Abreviatura
AFC
CHK
CMS
CRD
ECJ
FXM
FSM
GLP
IGG
IPT/MJF
JCM
JFDC
JMBL
JMF
JO
JPEP
JRF
KD
LA
MCC
ME
MJIC
PRR
RADV/SCI
RCD
RJRS/KG
SRPH
XFC

Autor/es
Albert Ferré Codina
Christian Kerihuel
Castor Muñoz Sobrino
Carlos Rodríguez Dacal
Edward C. Jenssen
Francisco Xavier Martins
Froilán Sevilla Martínez
Gabriel Lijó Pose
Ignacio García González
Isolino Perez Tulla/Mª José Fernández
José Castillejo Murillo
Javier Ferreiro da Costa
José Manuel Blanco López
Julio Monteserín Fernández
José Otero
Javier Pereira-Espinel Plata
Juán Reinoso Franco
Kath Dickinson
Luís Álvarez
Marisa Castro Cerceda
Manuel Estebanez
María José Iriarte Chiapusso
Pablo Ramil Rego
Ramón Alberto Díaz Varela/Silvia Calvo Iglesias
Regina Carballal Durán
Roque Julio Rodríguez Soalleiro/Klaus von Gadow
Stephan R.P. Halloy
Xavier Font Castell

xi

6

Diversidade liquénica dos
faiais

Páxina anterior: a baixa iluminación e o
ambiente húmido que caracteriza aos faiais
favorece o crecemento de organismos
liquénicos fruticulosos sobre as árbores.
Faial do Tarín (Fonteformosa, Pedrafita do
Cebreiro, Lugo).

Diversidade liquénica dos faiais
Regina Carballal Durán
&
Josefina Álvarez Andrés

Dúas palabras sobre os líques
Antes de entrar no tema da diversidade que presentan os faiais, imos dedicar unha
liñas aos protagonistas deste apartado: os líques ou fungos liquenizados. Os
líques son organismos duais formados pola asociación dun fungo e unha alga. O
fungo adoita ser un ascomiceto, as algas clorofíceas ou cianofíceas
(cianobacterias). Os fungos dos líques non se coñecen na natureza vivindo sen a
súa alga asociada, en cambio moitas das algas da asociación viven en estado libre.
A diferenza máis aparente entre os fungos de vida libre e os que forman líques é
o aparato vexetativo ou talo. Os talos dos líques desenvólvense sobre o substrato,
son macroscópicos, perennes, de aspecto, cor e tamaño moi variables. Pola súa
forma clasifícanse en: crustáceos (totalmente adheridos ao substrato), foliáceos
(láminas con varios puntos de suxeición) e fruticulosos (unidos ao substrato por
un punto e moi ramificados).
Outra importante diferenza é a forma de nutrición: a asociación liquénica é
autótrofa, o fungo simbionte nútrese fundamentalmente dos compostos
fotosintetizados pola alga.
Moitas características son propias desta asociación e non se presentan nos fungos
e algas que levan vida libre. Entre elas destacan: os baixos requirimentos
nutritivos, a resistencia ao desecamento e ás temperaturas extremas,
especialmente ao frío. Algunhas delas explican que os líques poidan vivir en
ambientes realmente hostís para calquera ser vivo como son os desertos por frío
ou por calor. Pero realmente a maioría das especies prefiren as zonas cálidas e
húmidas onde se desenvolven mesmo sobre as follas das plantas perennes. Nas
zonas mornas os líques colonizan os espazos que deixan libres as plantas
vasculares, coas que non son capaces de competir; rochas e pedras, codias das
árbores e parcelas de chan nu son asento de moitas especies que se mesturan con
mofos e hepáticas. Hai líques que viven exclusivamente sobre codias, outros

164

sobre pedra ou no chan pero tamén moitas especies son capaces de adaptarse a
varios substratos. Adóitase denominar co termo “epífito” a calquera organismo
que vive sobre unha planta, utilizándoa para a súa suxeición pero sen obter dela
auga nin nutrientes. Esta é a relación que se supón manteñen os líques coas
árbores e arbustos sobre os que se desenvolven aos cales se aplica o termo de
“forófito”.
Aínda que se nutren polos seus propios medios, os líques que viven sobre a codia
varían nun mesmo territorio segundo o tipo de árbore. BARKMAN (1958) realiza
un exhaustivo estudio sobre a ecoloxía das criptógamas epífitas e conclúe
atribuindo unha grande importancia as características da codia, o tipo de
ramificación, disposición das follas, etc.
Figura 1.
Localización dos
diferentes biotopos
que se poden definir
na faia como forófito
liquénico.
1: base do toro con
comunidades
intermedias entre
epifitas e terrícolas
(Lobarion pulmonariae,
Cladonion coniocreae).
2: toro e ramas
principais grosas;
comunidade climácica
Lobarion pulmonariae.
3: pólas de grosor
medio; comunidade de
Parmelion caperatae.
4: pólas novas ben
iluminadas con
comunidade pioneira de
Lecanorion subfuscae e
climácica de Usneion
barbatae.
5: pólas novas pouco
iluminadas con
comunidades pioneiras
de Graphidion scriptae.
Adaptado de PÉREZ
CARRO 1986).
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A faia como forófito
Unha das características que máis inflúe na flora liquénica epífita é a textura da
codia, que pode ser lisa ou rugosa. A textura varía coa idade da árbore e os
individuos novos da maioría das especies presentan codias lisas. Unha codia
cualifícase de lisa ou rugosa segundo a súa textura no toro dos individuos adultos
pois, loxicamente, nas ramas novas a codia preséntase lisa. As codias rugosas
presentan máis líques que as lisas xá que as irregularidades favorecen a retención
de esporas e propágulos, a fixación dalgúns tipos de talos e contribúen a manter
a humidade. Ademais, se se forman gretas profundas créase un microambiente
que colonizan determinadas especies ben adaptadas á falta de luz e a humidade.
A codia do toro das faias mantense lisa durante moito tempo; a esta característica
atribúese en parte a menor riqueza en epífitos desta especie fronte a outras
especies arbóreas coas que comparte hábitat.
Tamén é un carácter variable e importante o pH das codias. As máis acedas
corresponden a coníferas, as menos a chopos, olmos e pradairos. As codias das
faias presentan un pH que se aproxima a 5, menos acedas que as de moitos
carballos, pero afastadas das dos chopos, por exemplo, que superan o pH 7. As
diferenzas debidas ao pH son patentes cando se comparan especies situadas nos
extremos do rango de variación pero, se os pH son próximos, a flora pode ser
común. Por iso, moitas das especies de líques que viven nas faias preséntanse
tamén en carballos e bidueiros, ambos os dous con codias lixeiramente máis
acedas, por citar dous compañeiros habituais das faias en moitos bosques.
A faia, polo tipo de ramificación e a disposición das follas nas ramas medias e
baixas, proxecta unha densa sombra sobre as súas propias ponlas e toro. Esta
característica é pouco favorable para algúns líques, de forma que a súa presenza
queda restrinxida ás ramas superiores ben iluminadas.
Os líques dos faiais
Aínda que a flora liquénica dun territorio concreto ven determinada, en primeiro
lugar, pola situación xeográfica e o clima dominante, moitos outros factores
inflúen ou mesmo condicionan a presenza de certas especies. Entre eles a
natureza do substrato, a dispoñiblidade de auga, a luminosidade, a cantidade de
nutrientes, a forza do vento, etc. A maioría dos datos sobre a flora de liques dos
faiais europeos refírese ás comunidades epífitas. Os líques do chan ou os das
rochas están condicionados pola natureza do substrato e a cantidade de auga e de
luz. As faias poden vivir tanto en substratos básicos como acedos e o cortexo
liquénico varía notablemente dos faiais eutróficos aos oligotróficos.
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En principio, as zonas boscosas, especialmente as de copas densas, son pouco
apropiadas para o desenvolvemento dos líques, que se presentan sobre todo en
claros e lindeiros. Os faiais, de dosel arbóreo moi denso e grande cantidade de
follaxe no chan, son pouco favorables á presenza de sotobosque e o estrato
liquénico-muscinal está restrinxido ás rochas e á base dos toros. É tan notoria a
escaseza de líques e briófitos que en estudios de vexetación vascular se menciona
esta característica que contrasta co que acontece en carballais e bidueirais
(BLANCO et al. 1997). Non é pois estraño que os datos sobre a flora liquénica
terrícola dos faiais sexan moi escasos e mesmo inexistentes para moitos
territorios da Península Ibérica.
No Anexo III recóllese a diversidade liquénica rexistrada nos bosques estudiados.
Os liques máis abundantes no chan dos faiais galegos pertencen ao xénero
Cladonia, con numerosas especies, e ao xénero Peltigera, do que os taxóns, P. canina,
P. membranacea e P. praetextata son os máis frecuentes. No Courel destaca a
presenza de especies propias de chans calíos como Solorina saccata e Squamarina
cartilaginea.
En cambio a flora corticícola está moi ben estudada en toda Europa porque
representa unha importante proporción da flora liquénica total e ademais
subministra unha grande información acerca da pureza do aire, o grao de
conservación dun bosque ou a riqueza en biodiversidade dunha zona (BARON,
1999). Os datos sobre os líques que viven nas faias son abundantes na bibliografía
liquenológica europea e española.
Liques que medran
sobre a faia.
Os toros novos da faia
vénse, a miudo,
recubertos por especies
dos xéneros
Hypogymnia e
Parmelia.
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Ademais das características da codia antes mencionadas, a idade da árbore é outro
factor que condiciona a flora epífita. Os primeiros colonizadores das codias novas
son líques de talo crustáceo que forman mosaicos moi característicos ao confluír
distintos individuos dunha ou de varias especies. Este tipo de vexetación pódese
ver nas ramas novas de árbores adultas. A propia dinámica da comunidade vai
conducindo á aparición de novas especies, de talos crustáceos de grande tamaño,
foliáceos moi adheridos, pequenos talos fruticulosos, etc.; ademais, a codia faise
máis rugosa e a flora epífita enriquécese con líques foliáceos pouco adheridos,
mofos, hepáticas etc. Co tempo e en ausencia de perturbacións, sobre os toros
instálase unha flora que se considera a comunidade clímax ben adaptada ás
condicións ambientais coas que está en equilibrio. Pero o equilibrio rompe
doadamente pola acción do home, de aí que a flora epífita sexa moi diferente nun
bosque ben conservado e nun manipulado, aínda que se trate do mesmo tipo de
formación arbórea.
Liques que medran
sobre a faia.
Esquerda:
Lobaria amplissima
pódese atopar sobre
árbores vellas.
Autora: RCD.
Dereita:
especies de Pertusaria
forman grandes talos
nos toros recubertos de
brións.
Autora: RCD.

En moitos dos vellos bosques europeos con clima oceánico ou suboceánico a
comunidade clímax de epífitos é moi semellante. Está formada por mofos,
hepáticas e líques, entre os cales destacan os grandes talos foliáceos das especies
do xénero Lobaria, polo que os fitosociólogos bautizaron a alianza que describe
esta comunidade como Lobarion. As varias asociacións que se inscriben na alianza
preséntanse dende Irlanda aos Cárpatos e dende Noruega ata o sur de Portugal e
en árbores moi distintas: abetos, bidueiros, carballos, freixos etc. pois como
comunidade madura depende estreitamente do clima e neste caso dunha elevada
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humidade ambiental moitas veces debida á néboa. Por suposto preséntase tamén
sobre faias, pois os requirimentos hídricos desta especie coinciden en gran parte
cos de Lobarion.
A flora epífita das faias en Galicia foi estudada no Courel (ÁLVAREZ 1993;
ÁLVAREZ & CARBALLAL 2002) e no Monte da Marronda (Baleira, Lugo)
(FERNÁNDEZ 2003). Das faias da Serra de Ancares non hai datos publicados, pero
algúns pregos depositados na “Sección de Líques do Herbario SANT” (Facultade
de Bioloxía) proporcionan información desta zona.
Liques que medran
sobre a faia.
Esquerda:
Bryoria fuscescens,
especie pouco
frecuente en Galicia
presente nos faiais.
Autora: RCD.
Dereita:
Nephroma
resupinatum, tamén
moi escaso, aparece
nos faiais do Courel e A
flora corticícola dos faiais
Marronda.
do Pireneo aragonés, ETAYO
Autora: RCD.

Moitos traballos liquenolóxicos fan referencia á
ibéricos. Entre eles destacan os de LLIMONA (1976)
(1989) de Navarra, GÓMEZ-BOLEA & HLADUN (1981) dos faiais cataláns, BURGAZ
et al. (1994), BURGOS & BURGAZ (1990), MARTÍNEZ & ARAGÓN (1996) sobre os da
Cordillera Cantábrica e sistemas Ibérico e Central. BARRENO e PÉREZ ORTEGA
(2003), nun traballo sobre a Reserva Biolóxica de Muniellos (Asturias), achegan
datos sobre os líques dos bosques de faia desta zona moi próxima a Galicia.

Moitos dos faiais españois albergan os líques propios da comunidade clímax,
Lobarion, aínda que son máis pobres en especies características que os faiais
medioeuropeos reflectindo a situación de bordo de área dos faiais na Península
Ibérica. Esta característica acentúase nos faiais situados na rexión mediterránea,
moi especialmente nos cataláns do Montseny ou La Garrotxa.
Nos faiais galegos e nas faias que se integran en bosques mixtos, citáronse 78
taxóns liquénicos, moitos menos que sobre Quercus robur, do que se coñecen 263
especies (ÁLVAREZ & CARBALLAL 2000) ou sobre Betula, 121 (PAZ BERMÚDEZ et
al. 1995). Indubidablemente estes datos están influídos pola ampla distribución
que carballos e bidueiros teñen en Galicia en comparación coa faia, pero tanto en
A Marronda como no Courel, carballos e bidueiros presentan máis especies que
ésta, o que pode atribuirse ás súas características como forófitos. Entre as
especies atopadas en Fagus destacan, por ser moi raras en Galicia, Alectoria
sarmentosa, Bryoria fuscescens e Nephroma resupinatum.
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Enumeramos a continuación algúns líques frecuentes nas faias segundo a súa
posición na árbore (figura 1) e a secuencia de comunidades dende os primeiros
colonizadores ata a clímax.

Liques que medran
sobre a faia.
Esquerda:
Graphis scripta é unha
especie pioneira que
coloniza pólas novas
de faia. Autora: RCD.
Dereita:
na base das faias
vellas é fácil atopar
talos de especies do
xénero Peltigera.
Autora: RCD.

As ponlas novas presentan numerosos talos de Porina aenea e Rinodina sophodes, que
se poden considerar os colonizadores primarios aínda que pronto son
acompañados e finalmente substituídos por outros talos crustáceos de Graphis
scripta, Lecidella elaeochroma e especies do xénero Lecanora, que forman mosaicos
que cobren enteiramente as zonas iluminadas das ramas de pouco grosor. Nas
ponlas grosas e a zona alta e media dos toros das árbores de mediano grosor
preséntanse grandes talos crustáceos que se mesturan con mofos e hepáticas.
Destacan pola súa abundancia e recubrimento Pertusaria albescens e P. amara, Phlyctis
argena e Ochrolechia androgyna. Moitas outras especies de Pertusaria de talos máis
pequenos e menor recubrimento acompañan ás citadas. Esta comunidade
preséntase tamén nos faiais da Cordillera Cantábrica e considérase unha etapa
serial cara á comunidade climácica.

En moitas faias da Serra de Courel, na parte media dos toros, obsérvase un
conxunto de especies foliáceas, como Platismatia glauca, Parmelia sulcata e P.
saxatilis, Hypogymnia physodes e H. tubulosa, e fruticulosas, como Pseudevernia
furfuracea ou Bryoria fuscescens, que configuran unha comunidade propia de codias
acedas habitual sobre piñeiros en áreas de montaña. Unha flora deste tipo non se
presenta noutros faiais ibéricos e non está clara a súa evolución posterior. A súa
presenza pode deberse ao efecto das abundantes chuvias sobre o pH das codias.
Nos toros dos individuos máis vellos pódese observar a comunidade clímax, moi
rica en especies características no Courel, onde aparecen: Lobaria amplissima, L.
pulmonaria, L. scrobiculata, Nephroma resupinatum, Pachyphiale carneola, Pannaria conoplea,
Parmeliella tryptophylla, Peltigera collina, Sticta fuliginosa e S. sylvatica, características da
alianza e de ampla distribución en Europa, e Degelia plumbea, Nephroma laevigatum,
Pannaria mediterranea e Sticta limbata, propias da facies máis oceánica.
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Liques que medran
sobre a faia.
Lobaria pulmonaria (L.)
Hoffm. é unha das
especies característica
de comunidades
maduras de liques nos
faiais.
Devesa da Rogueira
(Folgoso do Courel,
Lugo).

Dúas zonas das árbores presentan comunidades vexetais específicas que non
evolucionan cara á clímax. A base dos toros, a rentes do chan, onde aparecen
líques terrícolas, como Peltigera praetextata, e especies de Cladonia, das que
algunhas, como Cladonia coniocraea, C. fimbriata, C. ochrochlora ou C. pyxidata, poden
ascender polos toros mesturándose con mofos. En segundo lugar, nas ramas
superiores, ben iluminadas, as comunidades liquénicas están constituidas por talos
fruticulosos, entre eles Alectoria sarmentosa, só coñecida en Galicia dos Ancares e
o Courel, as xa citadas sobre madeiros Bryoria fuscescens e Pseudevernia furfuracea,
ademais de Ramalina calicaris, R. farinacea, R. fastigiata, Usnea cornuta, U. flammea, U.
lapponica e U. rubicunda.
Interese para a conservación
As características da faia, especialmente a codia lisa e a densa sombra que
proxecta sobre as súas propias ramas, madeiro e chan, son pouco favorables para
o desenvolvemento de moitos liques. Aínda así as comunidades epífitas ofrecen
unha gran diversidade e presentan numerosas especies, das que as que
caracterizan a alianza Lobarion, están consideradas en situación de ameaza en
moitos países de Europa. Ademais destas consideramos que son especies
singulares na flora galega Alectoria sarmentosa, Bryoria fuscescens, Nephroma
resupinatum, Solorina saccata e Squamarina cartilaginea, razón pola que deberían figurar
na “Lista vermella de liques de Galicia”.
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Briófitos dos faiais

Páxina anterior: Como outras especies
arbóreas lonxevas, as faias tenden a verse
recubertas co tempo por mofos que
enmascaran a apariencia da casca nos toros
e pólas baixas. Devesa da Rogueira
(Folgoso do Courel, Lugo).

Briófitos dos faiais
Juan Reinoso Franco
&
María del Carmen Viera Benítez

Introdución
Os briófitos (mofos, hepáticas e antocerotas) constitúen o segundo filum máis
numeroso de plantas terrestres, despois das anxiospermas. Son vexetais
autótrofos con clorofila a e b e carotenoides, membranas de celulosa e carentes
de lignina. Non desenvolven raices aínda que presentan unhas estruturas de
aspecto similar cuxa misión é a fixación ao substrato e a absorción de auga. Estes
organismos posúen mecanismos para evitar que a falta de auga comprometa a
viabilidade das plantas, desenvolvendo sistemas de tolerancia ao desecamento,
realizando fotosíntese cunha mínima cantidade de auga e suspendendo o
metabolismo en períodos de seca.
Os briófitos típicamente absorben auga e nutrientes por toda a súa superficie,
captándoos eficazmente non só da auga de chuvia senón tamén a partir da
precipitación oculta. Por esta razón os briófitos son moi dependentes da calidade
da auga e do aire e vulnerables á contaminación atmosférica. Como noutros
ecosistemas arborados, a auga constitúe un factor esencial para o funcionamento
dos faiais, que a obteñen principalmente das precipitacións verticais ou
horizontais, se ben en ocasións poden existir achegas suplementarias de certa
importancia por escorrentía nas abas e a presenza de pequenos cursos de auga.
A pesar do seu pequeno tamaño, os briófitos son unha parte esencial da
biodiversidade do planeta e xogan un papel importante en diferentes ecosistemas
terrestres e acuáticos. Forman parte, xunto cos líques, do conxunto de vexetais
pioneiros capaces de colonizar superficies nuas de rochas, toros das árbores e o
propio chan. En condicións de humidade elevada contribúen xunto a restos
vexetais, animais e microorganismos á formación do humus. Desempeñan por iso
un papel importante no acondicionamento do ambiente dos vexetais superiores.
O estrato briofítico nos faiais está condicionado polo espesor da capa de follaxe
que, en maior ou menor medida, recobre o chan. Cando ésta é moi espesa, só as
rochas e a base dos pés son favorables para o establecemento en mosaico de
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comunidades de briófitos. Este aspecto distingue a estes bosques doutros, como
as carballeiras ou biduedos, nos que os mofos e as hepáticas adoitan ser máis
abundantes.
A redución, fragmentación e degradación dos diferentes hábitats que se está a
producir a nivel mundial levou a unha perda na riqueza de especies e diversidade
xenética en prácticamente todos os grupos de seres vivos. Desgraciadamente,
moitas áreas con riqueza e diversidade de especies están altamente ameazadas
pola destrución dos seus hábitats. As principais ameazas ás que están expostos os
briófitos son a deforestación, o cultivo forestal, a transformación de solo para
urbanización, construción de grandes vías de comunicación e presas, as
explotacións mineiras, a drenaxe de zonas pantanosas e o pastoreo intensivo. O
carácter invasor dalgunhas plantas exóticas tamén pode afectar moi seriamente á
brioflora nativa.
O nivel de coñecemento da flora briofítica galega é bastante elevado, non
obstante algunhas localidades illadas, aínda que interesantes, foron menos
investigadas. Entre elas atópanse os briófitos dos faiais. O principal interese deste
tipo de bosques no que ós briófitos se refire radica no seu enrarecemento cara o
extremo noroccidental ibérico e a súa limitada presenza en Galicia, centrada nas
montañas de Ancares e Courel e a cabeceira do río Eo. Algúns traballos referidos
á brioflora galega de faiais débense a CASARES GIL (1919), ALLORGE (1934, 1947),
O ambiente avesío e
heteroxéneo do
interior dos faiais de
Galicia favorece a
presenza dunha gran
cantidade de briófitos,
especialmente se no
terreo existen
grandes pedras ou
afloramentos
rochosos e escasea a
follaxe.
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REINOSO (1985) e REINOSO & VIERA (1993, 1994). Na Península Ibérica
achegaron datos dos briófitos de faiais, entre outros, RON et al. (1982), CASAS et
al. (1992), INFANTE & HERAS (1994) e OLIVÁN et al. (2001).
A información de campo a partir da que se obtivo a maior parte dos datos aquí
presentados provén de mostreos realizados nun total de nove localidades (O
Cebreiro, As Nogais, Becerreá, Cruzul, Cervantes, Pena Rubia, Triacastela,
Devesa da Rogueira e Vilaoudrid). Nuns casos as recoleccións efectuáronse en
lugares nos que as faias estaban rodeadas por bandas de bidueiros, marcando a
transición de bosque a matogueiras mentras que noutras, éstas situábanse nas
proximidades de zonas húmidas e enchoupadas, con abundancia de bidueiros
formando rodais no medio dos faiais, situacións especialmente frecuentes en
Ancares e O Courel.
Para a elaboración do catálogo seguíuse o criterio taxonómico de CASAS (1981)
para os mofos e de DÜLL (1983) para as hepáticas, e para a nomenclatura a CASAS
(1981, 1998), CORLEY et al. (1981), CORLEY & CRUNDWELL (1991), GROLLE &
LONG (2000), SCHUMACKER & VANA (2005), CASAS et al. (2006) e GUERRA & CROS
(2007). Para as cuestións bioxeográficas tivéronse en conta os traballos de FREY
& KÜRSCHNER (1983,1988), FREY (1990) e HILL & PRESTON (1998) e as
distribucións dos taxóns indicados por DÜLL (1983, 1984, 1985, 1992).
Flora briofítica dos faiais de Galicia
O catálogo elaborado como resultado das propeccións realizadas no entorno no
que se desenvolven os faiais galegos (Anexo IV) inclúe un total de cento cinco
taxóns, dos cales un é un Antocerota (1%), cincuenta son Mofos (48%) e
cincuenta e catro son Hepáticas (51%), como pode observarse na figura 1.
En canto ás porcentaxes de ordes reprentados, no caso dos mofos destaca a
proporción de mofos pleurocárpicos Hypnobryales (22%), explicable pola
abundancia de precipitacións rexistradas nas diferentes áreas, nas que tamén se
desenvolve un estrato arbóreo axeitado para a implantación de especies epífitas
correspondentes á orde Orthotrichales (20%).
O orde predominante no caso das hepáticas é Jungermanniales (70%), fronte a
Marchantiales (13%), explicable polas condicións climáticas do hábitat e polos
microambientes especialmente favorables que existen nas localidades menos
continentais.
As diferenzas de riqueza briofítica rexistradas entre os faiais mostreados débense
principalmente ao empobrecemento gradual da brioflora ao descender o nivel de
precipitacións malia a similitude do piso de vexetación e ombroclima de moitas
estacións.
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Aspecto de
representantes dos
tres grupos de
briófitos presentes
nos faiais.
Arriba esquerda:
antocerota (Phaeoceros
laevis).
Abaixo esquerda:
hepática (Cephalozia
connivens).
Dereita:
mofo (Orthotrichum
consimile).

Figura 1.
Reparto dos briófitos
presentes nos faiais
en función dos
grandes grupos
taxonómicos
representados.

O aspecto biolóxico máis significativo dos faiais é a súa gran semellanza, dado o
grande peso que ten a faia no funcionamento do ecosistema, caracterizado por
unha baixa insolación do sotobosque e unha elevada humidade relativa do ar
debido a intercepción lumínica que ten lugar no nivel de copas nestes bosques.
Dende o punto de vista corolóxico, os elementos bioxeográficos representados
pódense consultar na figura 2. A nivel global é clara a predominancia nos faiais
do elemento Laurásico (43%) fronte ao Cosmopolita (28%), Circumtético (22%)
e Xerotérmico do Panxea (5%), como cabería esperar tanto do tipo de vexetación
superior coma da rexión en que se achan, dadas as condicións xerais climáticas da
zona. O elemento Endémico (2%) está integrado por taxóns cuxa distribución
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Os regatos que nacen
ou atravesan os faiais
constitúen ambientes
particularmente
favorables para
diversos briófitos,
especialmente
hepáticas e
antocerotas.
(Monte A Morteira
(Busmaior, Barjas,
León).

Bazzania trilobata é
un dos briófitos que
achega, dende o
punto de vista
fitoxeográfico, os
faiais galegos a
outros de distribución
meridional ibérica
(autor JRF).
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coñecida se reduce a Europa e corresponden aos mofos Ulota bruchii, Ulota
coarctata e ás hepáticas Frullania fragilifolia, Lejeunea lamacerina e Plagiochilla bifaria,
todos eles corticícolas, e o humícola Saccogyna viticulosa.
O interese bioxeográfico da flora dos faiais da Península Ibérica, formulado fai
máis de medio século por ALLORGE & ALLORGE (1947), deriva da súa posición
xeográfica, as características bioclimáticas nas que medran e dos acontecementos
paleoambientais acontecidos ao longo da historia xeolóxica. Así, unha parte da
flora briofítica presente nestes bosque amosa afinidades fitoxeográficas con
outros faiais peninsulares máis meridionais, postas de manifesto pola presenza
dalgúns taxóns mencionados no catálogo, como Cololejeunea rossettiana, Metzgeria
furcata var. ulvula, Bazzania trilobata, Cryphaea lamyana, Hoockeria lucens, Frullania
fragilifolia e Tritomaria exectiformis, entre outros. Nembargantes, un importante
grupo de especies presentes nos faiais galegos son características de bosques
eurosiberianos, como é o caso de Scapania nemorea, Scapania undulata, Scapania
gracilis, Scapania aspera, Trichocolea tomentella, Porella obtusata, Porella pinnata, Sphagnum
recurvum e Sphagnum capillifolium, entre outras.
A tendencia á seca estival e a termicidade que se rexistra nalgúns enclaves inflúe
na flora briofítica de xeito que ésta queda relegada a áreas de chan especialemente
húmido ou rochedos abesíos nos que se desenvolve un estrato muscinal máis ou
menos contínuo caracterizado pola presenza de especies mediterráneas, como
Riccia macrocarpa, Fossombronia angulosa e Mannia androgyna.
Por outra parte, nestes bosques de faia están presentes unha serie de taxóns que
son indicadores dunha boa calidade do ar; é o caso de Frullania dilatata, Frullania
tamarisci, Cryphaea lamyana, Metzgeria conjugata e Radula complanata.
Figura 2.
Reparto da flora
briofítica dos faiais
por elementos
corolóxicos.
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Interese para a conservación
Por último, queremos finalizar con algúns datos acerca do interese para a
conservación da flora briofítica presentre nos faiais de Galicia. Como ben é
sabido na actualidade algúns proxectos de acción para a conservación de
ecosistemas estudan xa o estatus dos briófitos en todo o mundo e ofrecen
exemplos dos hábitat que son ricos nestes vexetais, en conxunto moi vulnerables
ás perturbacións do seu medio xa que carecen de cutícula.
Do total de especies catalogadas nos faiais aquí tratados, doce están ameazadas
(11%). En canto ao estado de ameaza e baseándonos na Lista Vermella dos
Briófitos de Galicia (REINOSO et al. 2002) e nas especies galegas incluídas no Libro
Vermello dos Briófitos de Europa (REINOSO et al. 2003) e no Catálogo Galego de
Especies Ameazadas (D.O.G. nº 89, 2007), catro teñen a categoría de vulnerables
(V)(Cephalozia connivens, Cryphaea lamyana, Schistostega pennata e Ulota coartata) e oito
teñen a categoría de raras (R)(Jamesoniella autunnalis, Lejeunea ulicina, Marsupella
sphacelata, Metzgeria fruticulosa, Tritomaria exectiformis, Orthotrichum consimile,
Hylocomium brevirostre e Porella pinnata), das que dúas (Loeskeobryum brevirostre e
Porella pinnata) se consideran extinguidas en Portugal. A totalidade de especies do
xénero Sphagnum do catálogo están incluidas nos Anexos da DC 92/43/CEE. Por
último, Orthotrichum consimile e Ulota coarctata atópanse incluídos no Red Data Book
of European Bryophytes.
Schistostega pennata,
briófito que medra en
covas e buratos
rochosos, está
incluido no CGEA
dentro da categoría
de “Vulnerable” (autor
JRF).
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Páxina anterior: o particular ambiente
umbroso dos faiais e a súa localización en
áreas montañosas do interior favorece a
formación de cogomelos incluso no verán.
Clitocybe gibba. Brañas da Serra, Faial do
Capeloso (Pedrafita do Cebreiro, Lugo).

Macromicetos dos faiais
Marisa Castro Cerceda

Introdución
A diversidade fúnxica a nivel mundial é unha grande descoñecida. Ata hoxe están
descritas arredor dunhas 80.000 especies de fungos (KIRK et al. 2001); sen
embargo considérase que o número existente sobre o noso planeta debe superar
o millón ou o millón e medio (HAWKSWORTH 1990).
Galicia non escapa a este descoñecemento, sirva como exemplo que nos últimos
25 anos foron descritas, como novas para a ciencia, varias especies de cogomelos:
Psathyrella ascarioides (1978), Amanita porrinensis (1987), Gyroporus ammophilus (1995),
Agaricus freirei (2001), Psilocybe gallaeciae (2003), Leucocoprinus castroi (2003),
Cystoderma freirei (2003), Tricholoma eucalypticum var. alboflavescens (2004), Cantharellus
cibarius var. gallaeacicus (2004) e Sparassis miniensis (2006), entre outras pendentes de
ser publicadas (CASTRO 2004).
Esto da unha pequena idea do que nos falta aínda por coñecer neste intrincado
mundo da micoloxía, a pesar de que xa foron observadas (e publicadas) para a
nosa Comunidade preto das 2.000 especies (BENITO MARTÍNEZ & GUINEA 1931,
SOLIÑO et al. 1999, 2000, 2001; MARCOTE et al. 2003).
Moitos fungos son microscópicos durante toda a súa vida e sabemos da súa
existencia porque provocan enfermidades en plantas e animais (BENITO
MARTÍNEZ & TORRES JUAN 1965) ou se usan na industria (farmacéutica,
cosmética, fermentacións alcohólicas, etc.). Estas especies, incluso ao
reproducirse, forman estructuras de poucos micrómetros, só observables coa
axuda dun microscopio ou mediante cultivo en laboratorio. Agora ben, hai outro
grupo de fungos, aos que se lles coñece popularmente como macromicetos, que
están constituídos por longos filamentos celulares (hifas), que se agrupan
formando micelios e que, cando se reproducen, forman carpóforos (corpos
fructíferos) grandes, os cogomelos. Destes é dos que imos tratar.
A maioría dos macromicetos productores de cogomelos clasifícanse dentro do
reino Fungi, en dous grandes grupos ou phyllum: Basidiomycota (basidiomicetos) e
Ascomycota (ascomicetos), segundo formen as esporas en basidios ou en ascos.
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Estes, a súa vez, subdivídense en clases, ordes, familias, etc. Só un pequeno grupo
de fungos mucilaxinosos, os do phyllum Myxomycota (mixomicetos), que tamén
forman fructificacións visibles (en xeral de 2 a 5 mm.), pertencen o reino
Protozoa e non son incluídos neste capítulo.
Os fungos, como de todos é ben sabido, son organismos heterótrofos, é dicir,
necesitan dun aporte de materia orgánica elaborada, que debe ser subministrada
por outros seres vivos, preferentemente vexetais, aínda que por veces tamén os
animais ou outros fungos son capaces de proporcionala. Desta maneira fálase de
fungos saprotróficos (saprófitos), de necrotróficos (parásitos) e simbiotróficos
(micorrícicos).
Fungos dos faiais.
Esquerda:
durante a primavera ten
lugar un crecemento
acelerado dos micelios
fúnxicos que exploran e
aproveitan os recursos
nos diferentes
horizontes do solo,
especialmente os máis
superficiais.
Dereita arriba:
Clavariadelphus
pistillaris
Autora: MCC.
Dereita abaixo:
Clitocybe nebularis
Autor: FXM.

Os saprotróficos nútrense a expensas de materia orgánica morta, son os grandes
descompoñedores orgánicos. Sen eles, follas, ramas, froitos e incluso, restos
animais acumularíanse na natureza, causando os conseguintes problemas. Son os
que preparan o paso para que insectos e ácaros primeiro e, posteriormente, as
plantas vasculares absorban os nutrientes que eles incorporan novamente ao solo.
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Menos útil parece a presenza dos necrotróficos, xa que se alimentan a partir de
seres vivos. Pódense atopar fungos productores de macromicetos sobre animais,
tal é o caso do Cordyceps militaris que ataca larvas de diversos insectos; sobre outros
fungos, como a Volvariella surrecta sobre Clitocybe nebularis ou Cordyceps capitata
sobre Elaphomyces granulatus. Estas especies non son frecuentes nos faiais xa que,
polo xeral, prefiren desenvolverse baixo coníferas (CASTRO 1985).
Os fungos parasitos produtores de cogomelos son moi frecuentes sobre árbores.
Neste caso afectan negativamente ao organismo sobre o que viven, podendo
causarlle a morte. O ataque manifestase sobre todo en exemplares debilitados por
algunha outra patoloxía (micromicetos), pola contaminación atmosférica, por
feridas ocasionadas por malas labores silvícolas ou incendios, etc.
Fungos dos faiais.
Arriba esquerda:
Lepista nuda
Autor: FXM.
Abaixo esquerda:
Mycena pelianthina
Autora: MCC.
Dereita:
Mycena croccata
Autora: MCC.

Con certa frecuencia, o ataque a árbore ocorre moito antes de que se poidan
observar os carpóforos. As hifas penetran a través das raíces ou dalgunha ferida.
O fungo ataca, con certa frecuencia os vasos conductores, e só cando o
hospedante está debilitado se manifestan as estructuras reproductoras, os
cogomelos. Un exemplo moi frecuente en faias é o de Fomes fomentarius, que desde
que comeza o ataque ata que se manifestan os sombreiros ungulados poden pasar
varios anos e desde que se ve a primeira fructificación ata a morte da vella árbore
poden pasar ata 3 ou 5 anos.
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Os simbiontes son os que se desenvolven asociados a seres vivos, aínda que sen
causarlles mal algún; ao revés, ambas partes quitan proveito da asociación. Deste
terceiro grupo, destacan en relación cos cogomelos, os que forman micorrizas.
As micorrizas están formadas por hifas que rodean as raíces máis finas,
penetrando ou non nas células radicais. Polo que se coñece ata de agora,
aumentan ata un 300% a superficie de absorción do sistema radical, favorecen a
mobilización e permiten a captación de diversos elementos do solo (N, P, K,
Ca,...), melloran a permeabilidade das membranas celulares, protexen as raíces
contra a penetración de posibles axentes parasitos, etc. En definitiva, a presenza
de micorrizas non só é necesaria para que as sementes xermolen adecuadamente
(BRUNDRETT et al. 1996), senón que tamén aumentan a viabilidade das plantas no
bosque e favorecen o seu crecemento. De feito, a calidade ecolóxica dun bosque
é inversamente proporcional a relación existente entre o número de fungos
saprófitos fronte ao de micorrícicos (FREIRE 1981, PÉREZ FROIZ 1990).
Fungos dos faiais:
Fomitopsis pinicola
(esquerda) e
Stereum hirsutum
(dereita) adoitan
medrar en gretas en
faias vivas, pés mortos
derrubados ou grandes
ramas esgazadas

Tamén é importante lembrar que o desenvolvemento dos carpóforos está
directamente relacionado con diversos factores ecolóxicos, como a humidade e a
temperatura, tanto do solo como atmosférica, e o pH do substrato. Polo tanto,
resulta fácil deducir que a aparición dos cogomelos depende fundamentalmente
da condicións climáticas da zona. En Galicia, a combinación de humidade alta e
temperaturas suaves dase predominantemente no outono e na primavera, o que
fai do noroeste peninsular un paraíso da diversidade micolóxica.
Tendo en conta que estamos a falar dos bosques de faias, situados nas serras
orientais do País Galego, as condicións modifícanse algo respecto ao resto da
Comunidade Autónoma. O tempo frío comeza pronto, moitas veces no fin de
outubro xa está xeando forte ou nevando, e o rigor climático pode durar ata ben
entrada a primavera, en abril ou maio (PÉREZ FROIZ 1990). Nos veráns, aínda que
sexan secos, no interior de bosques sombríos, como os faiais, ou nas devesas,
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pode manterse unha humidade elevada no solo. Todo esto modifica bastante os
períodos de fructificación ao longo do ano, é dicir a «curva anual de micetación»,
destes micotopos con relación ao modelo do resto de Galicia e, non digamos,
respecto o da zona costeira, na que excepto os períodos máis quentes de xullo e
agosto hai cogomelos todo o ano.
De feito, nas serras interiores, o mellor período do ano para ver cogomelos é a
partir de mediados de agosto ata mediados de outubro. A primavera, como no
resto de Galicia, normalmente é pobre, salvo anos excepcionais e, neste caso,
sería desde mediados de maio ao fin de xuño cando a micetación é máis
abundante. Curiosamente, a maior parte das especies que aparecen neste período
do ano son propias do outono e agroman aproveitando a frescura das choivas
primaverais.
Fungos dos faiais:
Esquerda:
Stereum ostrea
Autora: MCC.
Dereita:
Plicaturella crispa
Autor: FXM.

Micobiota dos faiais galegos
Os faiais en Galicia nunca foron motivo de estudios pormenorizados e exclusivos
por parte dos micólogos galegos. Os datos que atopamos na xa numerosa
literatura científica e divulgativa existente (SOLIÑO 2004) aparecen en traballos
xeneralistas de zonas (GONZÁLEZ-SANGREGORIO et al. 1989) ou de grupos
taxonómicos (LÓPEZ-PRADA 2000) das rexións onde se poden observar faias, xa
sexa formado masas máis ou menos puras, como a de Liñares (Pedrafita do
Cebreiro) ou formando mosaico con outro tipos de bosques (devesas) como na
Devesa da Rogueira (Folgoso do Courel), nas montañas orientais de Lugo. Moito
menos coñecidos son os do norte da provincia, como o da Marronda (Baleira),
aínda que polos resultados inéditos obtidos nas escasas visitas a eles realizadas
parecen asemellarse máis ás fragas atlánticas que ós faiais da Cordillera Cantábrica
e resto da Península Ibérica.
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As especies mencionadas na bibliografía citada, que foron recollidas no interior
ou nos arredores das formacións vexetais que teñen faias en Galicia, cítanse no
Anexo V desta obra organizadas, seguindo os criterios de KIRK et al. (2001), por
phyllum (Ascomycota e Basidiomycota), orde e familia. Figuran precedidas dun
asterisco aquelas especies que só excepcionalmente non aparecen relacionadas
con faias.
En Galicia, a corte fúnxica das faias é, en certo modo, semellante á que poden
presentar carballeiras e soutos nas zonas próximas (CASTRO et al. 2005).
Únicamente a presenza dalgunha veta calía pode favorecer a diversidade de
especies basófilas, como é o caso de Boletus luridus ou de Hygrocybe psittacina, que
son máis frecuentes nas serras do Courel (Lugo) que en calquera outro lugar do
territorio galego.
Fungos dos faiais.
Esquerda:
Mycena pelianthina
(esq.) comparada con
M. pura (dta.)
Autora: MCC.
Dereita:
Oudemansiella mucida
Autor: FXM.

A abundante micobiota destas formacións en Galicia, arredor dunhas 200
especies coñecidas, está constituída principalmente por cogomelos pouco
esixentes no tipo de substrato (76%) e non están relacionados cunha única
especie arbórea ou vexetal (CASTRO & FREIRE 1991, GONZÁLEZ SANGREGORIO et
al. 1989, CAMPOAMOR 1996, COMESAÑA & CASTRO 1999, entre outros), en
definitiva son inespecíficos. Só o 15% parecen ter certa preferencia por este tipo
de bosques e/ou pola altitude a que se encontran e únicamente o 9% é exclusivo
de faias (figura 1). Esta estratexia de supervivencia nos cogomelos dos faiais
parece xustificarse porque as superficies forestadas exclusivamente con faias no
noso País son escasas.
A presenza de carballos, cerquiños, castiñeiros, bidueiros, avelairas, etc. nos faiais
permiten a entrada, e fácil expansión, de cogomelos que poden desenvolverse
sobre/baixo calquera tipo de árbore caducifolia, aínda que mostren certa
preferencia polas masas boscosas das serras orientais (Ancares, Courel, Queixa,
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etc.). Este é o caso dalgunhas especies micorrícicas, como Boletus aereus, Cortinarius
trivialis, Cortinarius violaceus, Hygrophorus russula, Lactarius glaucescens (= L. pergamenus)
ou Strobilomyces strobilaceus; parásitas do tipo de Fomes fomentarius e Phellinus nigricans
ou saprófitas, como Lepiota ignivolvata e Mycena pelianthina.
Figura 1.
Distribución das
especies de
macromicetos
presentes nos faiais
en función das súas
preferencias
ecoloxicas de hábitat.

A pesar da convivencia de toda esta diversidade arbórea nas masas arboradas do
Courel e Ancares (Lugo), e das particulares condicións xeomorfolóxicas e
edafoclimáticas dos faiais galegos, tamén poden observarse cogomelos
exclusivamente relacionados con eles, e que só se desenvolven na presenza do
xénero Fagus (faias). Nalgúns casos son saprófitos. Uns están relacionados cas
follas en descomposición, é o caso de Clavariadelphus pistillaris, que semella o pao
dunha sota de bastos enterrada entre a masa húmica; Marasmius alliaceus,
detectable polo forte cheiro a allo; o branco, case inmaculado, Marasmius wynnei
sobresaíndo entre o ocre e o castaño das follas; Mycena crocata, con abundante
sangue amarelo alaranxado, case cromo, no pé; a pequena e discreta Mycena
fagetorum de sombreiro cónico e gris, ou Xerula radicata (= Oudemansiella radicata),
de longo e aveludado pé radicante, afondado entre a branda camada de follas.
Outros agroman sobre toros, tocos ou ponlas caídas. Destacamos a aparencia
xelatinosa, branca ou lixeiramente rosada, das agrupacións de Neobulgaria pura
sobre tocos; os pequenos abanos pardos de Panellus serotinus, nas ramas caídas, ou
os extremadamente mucilaxinosos carpóforos de Oudemansiella mucida, que máis
ben parecen de neve derretida, senón fora polo pé anelado que soporta os
sombreiros.
Tamén se poden ver algúns parasitos específicos, atacan a árbore aínda viva
(entrando polas raíces, ponlas ou toro), aínda que os carpóforos só poden
observarse despois de morta a planta hospedadora. Chama a atención as vivas
cores, dispostas en bandas concéntricas, dalgunhas especies como Fomitopsis
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pinicola, que forma grosas fructificacións en forma de consolas vernizadas pola
parte superior, ou os numerosos e estratificados sombreiros de Stereum ostraea (=
S. insignitum), que recobren grandes superficies.
Fungos dos faiais:
Esquerda:
Xerula radicata
Autora: MCC.
Dereita:
Strobilomyces
strobilaceus
Autora: MCC.

Nos faiais de Galicia, só algúns cogomelos, os menos, son micorrícicos exclusivos
das faias: Russula mairei (= R. emetica var. fageticola) e Tylopilus porphyrosporus (=
Porphyrellus porphyrosporus), ambo-los dous avistados na Devesa da Rogueira (O
Courel). Aquí a presenza de especies micorrícicas parece estar moi minguada en
relación con outros bosques de faias do norte da Península Ibérica. Un bo
exemplo desto é a ausencia case total dos Hygrophorus propios dos faiais astures,
cántabros, vascos e pre-pirenaicos: Hygrophorus discoxanthus ou H. eburneus. Esta
ausencia pode deberse a que unha boa parte das ectomicorrizas (productoras de
cogomelos) instálanse sobre todo no sistema radical de árbores novas ou de idade
media, e producen carpóforos en formacións boscosas con luminosidade alta e
ben aireadas. De todos é ben sabido que estas condicións raras veces conflúen
nos faiais galegos, xa que escasean as masas de árbores novas procedentes de
semente e predominan as masas densas con pés moi xuntos e con ramas desde
preto do chan, co cal a luminosidade e aireación son moi baixas. Esto favorece a
presenza de especies saprófitas. E, aínda que poida parecer paradóxico falando de
fungos, a humidade excesiva pode impedir que agromen os cogomelos durante o
período outonal, de aí que a maior micetación sexa no fin do verán.
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Conservación da micobiota e interese no desenvolvemento rural sostible
É moi elevada a importancia que os macromicetos teñen no desenvolvemento e
conservación do propio bosque. É interesante non esquecer que os fungos, por
un lado, son os grandes descompoñedores da materia orgánica (follas, froitos,
ramas, etc.) que se acumulan nos bosques e, por outro, favorecen a xerminación
das sementes e o desenvolvemento das árbores novas. Polo que hoxe se sabe, o
99% das especies vexetais necesitan dos fungos para xerminar (WINTERHOFF
1992).
Todas, absolutamente todas, as especies son importantes e, xa que este tipo de
bosques non son demasiado frecuentes na nosa comunidade, non debemos
esquecer que algún dos cogomelos propostos para figurar entre as especies
protexidas europeas (Listas Vermellas, Anexo da Convención de Berna, etc.)
teñen nos faiais micotopos óptimos, como pasa co Hericium erinaceum, que aparece
sobre cepas de vellas árbores caducifolias (CASTRO 2004).
Sen embargo, como a maior parte das especies comercializadas como
comestibles, e as que alcanzan prezos máis altos, son micorrícicas (xéneros Boletus,
Amanita, Cantharellus, ...), é fácil deducir que os bosques de faias, desde este punto
de vista, non deben ser demasiado rendibles, alomenos na situación na que se
atopan actualmente (CASTRO et al. 1994). Se a esto agregamos que a maior
micoproducción corresponde ao fin do verán, período coincidente ca máxima
productividade de todo o resto de Europa, os prezos a pé de campo non son bos.
A pesar de que a priori estas condicións poden non ser as óptimas para ter un
aproveitamento directo por parte das poboacións asentadas preto destes bosques,
si poden desenvolverse proxectos semellantes aos que se levan a cabo noutras
comunidades ibéricas, nas que as actividades micolóxicas van dirixidas ao
fomento do micoturismo (SÁNCHEZ RODRÍGUEZ 2004) a traveso da oferta de
itinerarios guiados, a identificación e estudio, a observación in situ, a fotografía
especializada, etc., e excluindo a apaña indiscriminada e saqueadora de especies
en zonas ecolóxicamente sensibles e fráxiles.
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Páxina anterior: un conxunto importante da
flora dos faiais está integrado por especies
esciófilas de floración prevernal capaces de
completar os seu ciclo vital nun ambiente de
escasa luminosidade. Tal é o caso de
Mercurialis perennis ou Paris quadrifolia,
presentes no sotobosque do Faial do Monte
Sancedelo (Navia de Suarna, Lugo), no
estremo N da Serra dos Ancares.
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ntroducción
O ambiente particularmente avesío que caracteriza o interior dos faiais exerce un
forte control ecolóxico sobre as especies de prantas vasculares que poden formar
parte do seu sotobosque. Como xa se ten comentado, este efecto selectivo débese
á particular estrutura que posúe a faia, cuxa copa está constituída por un número
elevado de ramiñas que, á súa vez portan abundantes follas dispostas tratando de
interceptar a maior parte da radiación solar incidente. Ademais, o feito de que
moitas destas masas se extenden por ladeiras orientadas ao N e por territorios
caracterizados por unha elevada nubosidade, particularmente importante aos
efectos comentados durante a época estival, potencia o poder selectivo da faia
sobre as plantas que con ela conviven.
Este carácter fortemente competitivo da faia se ten constatado ao longo da
totalidade da súa área de distribución en Europa (PETERS 1997) e soamente se ve
diminuído cando algún factor ambiental (exceso o falla de humidade edáfica ou
atmosférica, solos inestables ou de textura moi grosera, temperaturas limitantes
durante o período vexetativo) dificulta o peche do seu ciclo vital. En condicións
ambientais óptimas, moitos autores coinciden en que os faiais maduros son
bosques cunha discreta diversidade florística nos niveis inferiores, sendo con
moito, o tipo de bosque polo que resulta máis doado transitar. Este feito, unido
ao distanciamento que adoita existir entre os pés nos faiais ben conservados,
xustifica a denominación de “catedrais forestais” que se lles aplica con certa
frecuencia.
En Galicia, como no resto de áreas próximas asturianas e leonesas nas que se
conservan faiais, o elevado nivel de fragmentación que presentan estes bosques
unido ao aproveitamento xeralizado que se ten realizado deles ata épocas
recentes, impiden, salvo raras excepcións, poder observar bosques coa fisionomía
que se ten descrito noutras partes de Europa ou nalgúns lugares da Cordillera
Cantábrica. Posiblemente, esta influencia humana máis intensa, responsable das
actuais características estruturais dos faiais aquí tratados, teña influido igualmente
na configuración da súa actual composición florística, pero esto non significa que
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non se podan recoñecer outras causas de variación da flora presente nestes
boques, pois factores de índole edáfica ou bioclimática tamén inflúen, como xa se
explicou en capítulos precedentes, na distribución das especies vexetais presentes.
Aspecto interior do
faiais.
Nalgúns lugares do
occidente da Cordillera
Cantábrica
consérvanse faiais
cunha estrutura
dominada por árbores
vellas moi espaciadas,
fisionomía que
raramente se pode
recoñecer nos bosques
de faia de Galicia. Faial
calcícola no Monte Los
Castiellos, Parque
Natural de las Fuentes
del Narcea, Degaña e
Íbias (Cangas del
Narcea, Asturias).

Aínda que existen numerosos traballos de tipo botánico no que se aborda a
caracterización florística dos faiais de Galicia e áreas próximas (BELLOT 1968,
LOSA 1978, IZCO et al. 1986, SILVA-PANDO et al. 1992, GIMÉNEZ DE AZCÁRATE
1993, ROMERO RODRÍGUEZ & ROMERO CUENCA 1996, 1997, 2002; RODRÍGUEZ
GUITIÁN et al. 2000, 2003, 2009), ata o de agora carécese dun trabállo sintético no
que se concrete e valore, dende diversos puntos de vista (taxonómico, corolóxico,
interese para a conservación), o conxunto de flora vascular asociada a este tipo de
bosques, o que xustifica a elaboración do presente capítulo.
Para levar a cabo este obxectivo, en primeiro lugar fíxose unha escolma dos
inventarios florísticos publicados de faiais da área de estudio, deixando a un lado
aqueles nos que a faia non superase o 50 % cobertura, por considerarse non
representativos da estrutura característica deste tipo de bosques. A continuación,
elaboróuse unha base de datos cos inventarios florísticos seleccionados á que se
incorporou a información que sobre esta temática se aporta nos capítulos 12 e 13
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desta obra. Por último, incluíuse un grupo de especies cuxa presenza nos faiais
está documentada no Catálogo de flora dos afloramentos calíos de Galicia de
GIMÉNEZ DE AZCÁRATE & AMIGO VÁZQUEZ (1996) e noutros traballos de
novidades florísticas (LAÍNZ 1966, IZCO et al. 1983, GÓMEZ VIGIDE 1985,
GUITIÁN et al. 1985), así como algunhas presenzas inéditas de especies que fomos
recopilando durante a realización dos traballos de campo.
Aspecto interior do
faiais.
O pequeno tamaño, o
elevado grao de
fragmentación e o seu
intenso aproveitamento
ata épocas recentes
son causas que, en
parte, xustifican a
actual composición
florística e apariencia
interior dos faiais do
extremo noroccidental
ibérico. Faial da
Morteira (Busmaior,
Barjas, León).

Para establecer a contribución dos diferentes grupos botánicos á composición
florística destes bosques asignóuselle a cada un dos taxóns identificados a familia
á que pertencen mentras que para establecer as suas relacións corolóxicas con
outros bosques similares estudados no contexto peninsular, se lles adxudicou o
elemento florístico ao que pertencen seguindo os criterios de AIZPURU et al.
(1999). Na presentacion final do listado de especies de plantas vasculares
presentes nos faiais estudiados (Anexo VI), ademais da información taxonómica
(familias) e corolóxica de cada un dos taxóns enumerados, apórtase información
sobre as frecuencias de aparición e graos medios de cobertura, seguindo a escala
de valores que se detalla no devandito anexo, diferenciando entre os tres tipos de
faiais presentes actualmente no territorio estudiado (galaico-asturianos,
orocantábricos acidófilos e orocantábricos neutro-basófilos).
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Autor
BELLOT (1968)
LOSA (1978)
IZCO et al.(1986)
SILVA-PANDO (1990)
GIMÉNEZ DE AZCÁRATE (1993)
GIMÉNEZ DE AZCÁRATE & AMIGO VÁZQUEZ (1996)
R OMERO RGUEZ. & ROMERO C UENCA (1996)
R OMERO RGUEZ. & ROMERO C UENCA (1997)
R ODRÍGUEZGUITIÁN et al. (2000)
R ODRÍGUEZGUITIÁN et al. (2003)
R OMERO RGUEZ. & ROMERO C UENCA (2004)
Datos propios (faiais silicícolas)
Datos propios (faiais calcícolas)

Área
bioxeográfica
O Cebreiro
Ancares-O Cebreiro-O Courel
Ancares-O Cebreiro-O Courel
Ancares
O Cebreiro
O Cebreiro-O Courel
O Cebreiro
O Cebreiro
A Fornela-Íbias-AncaresO Cebreiro-O Courel
Cabeceira do Eo
A Fornela
Ancares-O Cebreiro-O Courel
O Cebreiro-O Courel

Sup.
(m2)
3
¿?
20
100
24 90- 400
2 300-400
1
160
----1
100
2
100
n

N

%

50
83
92
37
30
56
36
52

23,0
38,2
42,4
17,1
13,8
24,6
16,6
24,0

13 120-400 96 44,2
2001.250
4
100
29 200-400
24 200-500

15

89 41,0
54 24,9
118 54,4
117 53,9

n: número de inventarios; N: número de taxóns presentes no conxunto de inventarios; %: porcentaxe fronte ao total de
taxóns censados (226).
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Flora total
Segundo a información manexada, o número total de taxóns de plantas vasculares
citados nos faiais é de 226, o que ven a representar, aproximadamente, o 9,5% da
flora actualmente censada en Galicia (cf. ROMERO BUJÁN 2008).
Dende o punto de vista cronolóxico, a base de datos confeccionada permite facer
algunhas consideracións acerca de cómo se foi profundizando no coñecemento
da flora dos faiais nos últimos 60 anos (táboa 1). Así temos que, segundo a
información proporcionada por BELLOT (1968), os faiais albergarían un total de
50 plantas vasculares, número que medrou ostensiblemente no traballo publicado
por LOSA (1978), no que se citan 83 especies. Esta cifra se vería incrementada ata
os 92 taxóns na publicación de IZCO et al. (1986), valor que non foi acadado en
ningunha das restantes referencias bibliográficas publicadas – SILVA-PANDO
(1990): 37 sp.; GIMÉNEZ DE AZCÁRATE (1993): 30 sp.; ROMERO RODRÍGUEZ &
ROMERO CUENCA (1996): 36 sp.; ROMERO RODRÍGUEZ & ROMERO CUENCA
(1997): 52 sp. – ata a aparición do traballo de RODRÍGUEZ GUITIÁN et al. (2000),
no que se relacionan 96 plantas, nin no publicado máis tarde por ROMERO
RODRÍGUEZ & ROMERO CUENCA (2004, 50 sp.). As últimas aportacións florísticas
realizadas sobre os faiais aquí considerados (ver Capítulo 11 desta obra) elevan
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Táboa 1.
Síntese da
información contida
nas referencias
utilizadas na
valoración da flora
vascular dos faiais do
extremo
noroccidental ibérico.
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sensiblemente o número de plantas vasculares presentes ata un total de 171, ás
que habería que engadir outras 13 identificadas durante a realización dos traballos
fenolóxicos que se presentan no Capítulo 13 e noutros traballos de campo.
As aparentes fluctuacións que se observan nos datos comentados débense,
principalmente, a que os traballos de referencia baséanse nun número de mostras
(inventarios) moi variable (entre 1 e 29), o que condiciona a cantidade de especies
que se poden atopar nun tipo de comunidade vexetal determinado. Tamén resulta
moi diferente o tamaño da área de mostreo empregado polos diferentes autores
(entre 90 e 1.250 m2), factor que, como é sabido, ten unha correlación positiva
coa cantidade de especies que se poden atopar nunha fitocenose concreta. Se os
termos de comparación se establecen entre os traballos con mayor número de
inventarios, é dicir, as referencias de IZCO et al. (1986) e RODRÍGUEZ GUITIÁN et
al. (2000) e os datos procedentes das táboas de inventarios florísticos do Capítulo
11, obsérvase unha tendencia ascendente no número de especies recoñecidas. Por
elo, o catálogo florístico que se presenta no Anexo VI débese considerar como
provisional á espera de completar os estudios realizados ata o de agroa.

Figura 1.
Evolución cronolóxica
do número de
especies presentes
nos faiais do extremo
noroccidental ibérico.
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Plantas vasculares
comúns a todos os
tipos de faiais do
extremo
noroccidental ibérico.
a) Fagus sylvatica
b) Ilex aquifolium
c) Corylus avellana
d) Taxus baccata
e) Sorbus aucuparia
f) Hedera hibernica
g) Viola riviniana
h) Euphorbia dulcis
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Plantas vasculares
comúns a todos os
tipos de faiais do
extremo
noroccidental ibérico
(cont.)
a) Polystichum
setiferum
b) Polypodium vulgare
c) Dryopteris filix-mas
d) Oxalis acetosella
e) Primula acaulis
f) Stellaria holostea
g) Anemone nemorosa
h) Narcissus asturiensis

a

b

c

d

e

f

g

h
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Grupos taxonómicos representados
Dende o punto de vista taxonómico, 11 plantas do total das 226 recoñecidas nos
bosques estudiados non puderon ser identificadas a nivel específico polos
diferentes autores, polo que, a efectos dos comentarios que a continuación se
realizarán, o número total de plantas consideradas será de 216. A maior parte
deste conxunto de plantas indeterminadas pertencen a xéneros (Hieracium, Festuca,
Rosa, Rubus) ou familias (Orchidaceae) de dificil, por non dicir imposible,
identificación cando os individuos se atopan en fases fenolóxicas nas que están
ausentes determinados caracteres florais ou do froito.
Figura 2.
Aportación dos
grandes grupos de
plantas vasculares
(peridofitas,
dicotiledóneas e
monocotiledóneas) á
flora dos faiais.
Para cada grupo se
indican o número total
de taxóns e a
proporción que
representan con
respecto ao total).

Filoxenéticamente falando, 14 das plantas identificadas son Pteridofitas (6,5 % do
total), 161 (74,5%) Dicotiledóneas e o resto (41, 18,9%) Monocotiledóneas
(figura 2). É interesante sinalar que, á diferenza do rexistrado noutras áreas
ibéricas e europeas, nos faiais do extremo noroccidental ibérico están ausentes
ximnospermas como Pinus sylvestris, Abies alba ou Juniperus communis, sendo o teixo
(Taxus baccata) o único representante deste primitivo grupo de especies leñosas. É
tamén significativa a práctica inexistencia de especies introducidas nestes bosques,
xa que o único rexistro de flora alóctona o constitúe a lorbagueira (Prunus
laurocerasus), especie naturalizada nas áreas litorais e sublitorais da Cornixa
Cantábrica a partir do seu cultivo como cortaventos que, puntualmente, pode
aparecer nos faiais galaico-asturianos así como noutros tipos de bosques desta
área xeográfica (RODRÍGUEZ GUITIÁN 2004, 2006; RODRÍGUEZ GUITIÁN et al.
2003).
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Por outra banda, soamente unha das especies de plantas vasculares censadas é
exclusiva deste tipo de bosques, alo menos no territorio galego. Trátase do fento
Gymnocarpium dryopteris, coñecido exclusivamente en Galicia dos faiais dos vales de
Fonteformosa e Riocereixa (Serra do Courel, Lugo)(IZCO et al. 1983; RODRÍGUEZ
GUITIÁN et al. 2000).
Figura 3.
Distribución da flora
dos faiais por familias
botánicas.
Para cada unha delas
indicanse o número
total de taxóns e a
proporción que
representan con
respecto ao total.

En conxunto, 58 familias botánicas están representadas nos faiais estudiados.
Delas, as que aportan un maior número de especies á flora destes bosques son
Rosaceae (16 taxóns), Poaceae (15 taxóns), Ranunculaceae (15 taxóns) e Liliaceae
(12 taxóns). Séguenlles Umbelliferae (11 taxóns), Asteraceae (10 taxóns),
Cruciferae, Fagaceae e Scrophulariaceae con 8 taxóns cada unha, e Aspidiaceae,
Caryophyllaceae, Lamiaceae e Leguminosae, con 7 taxóns. 23 das familias
representadas o están soamente por un único taxón (figura 3, táboa 2).
Dentro das plantas vasculares computadas, 55 delas (25,3 % do total) contan
cunha única cita de presenza; en ocasións esto pode deberse a que se trata de
especies con moi poucas e escasas poboacións no extremo noroccidental ibérico,
constituindo exemplos do que se da en chamar “plantas raras”. Nesta situación
atoparíanse especies como Actaea spicata, Iris foetidissima, Laserpitium nestleri, Stellaria
nemorum ou Sorbus aria. En cambio, noutros casos podería tratarse de aparicións
fortuítas, sen continuidade temporal, de especies que, polo xeral, medran noutros
ambientes ecolóxicos ou ben aparecen nestes e outros tipos de bosques como
resultado de perturbacións naturais ou antrópicas de maneira que, co paso do
tempo, rematan por desaparecer debido a fenómenos de competencia.
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Algunhas das especies incluíbles nesta situación proceden de referencias
biliográficas publicadas hai varios decenios, nunha época na que a influencia
humana nestes bosques era máis intensa, o que estaría en concordancia co
anteriormente exposto e explicaría que non se voltasen a atopar. Entre estas
poderíanse citar os casos de Arabis planisiliqua, Biscutella valentina, Campanula
adsurgens, Carex flacca, Ceterach officinarum, Lathyrus clymenum ou Saxifraga granulata.
Por último, existe dúbida sobre a correcta identificación dalgúns taxóns citados
na bibliografía; é o caso de Phyteuma spicatum, Rubus idaeus ou Viola reichenbachiana
no caso dos faiais courelao-ancarenses.
Con independencia do anterior, de xeito global pódese establecer un núcleo de
especies arredor do que se artella a composición florística dos faiais en Galicia e
territorios asturiano-leoneses próximos. Entre as especies arbóreas, mención
aparte da faia, como é lóxico, forman parte destes bosques dun xeito
Familia
Pteridofitas
Aspleniaceae
Athyriaceae
Polypodiaceae
Blechnaceae
Hypolepidaceae
Thelypteridaceae
Ximnospermas
Taxaceae
Dicotiledóneas
Rosaceae
Ranunculaceae
Umbelliferae
Asteraceae
Cruciferae
Fagaceae
Scrophulariaceae
Aspidiaceae
Caryophyllaceae
Lamiaceae
Leguminosae
Boraginaceae
Rubiaceae
Euphorbiaceae
Ericaceae
Saxifragaceae
Betulaceae
Caprifoliaceae
Crassulaceae
Geraniaceae
Guttiferae

Total

%

5
3
3
1
1
1

2,31
1,39
1,39
0,46
0,46
0,46

1

0,46

16
15
11
10
8
8
8
7
7
7
7
6
5
4
3
3
2
2
2
2
2

7,4
6,9
5,1
4,6
3,7
3,7
3,7
3,2
3,2
3,2
3,2
2,78
2,31
1,85
1,39
1,39
0,93
0,93
0,93
0,93
0,93

Familia
Onagraceae
Primulaceae
Valerianaceae
Violaceae
Aceraceae
Aquifoliaceae
Araliaceae
Campanulaceae
Chenopodiaceae
Gentianaceae
Monotropaceae
Oleaceae
Oxalidaceae
Paeoniaceae
Papaveraceae
Pyrolaceae
Rhamnaceae
Salicaceae
Thymelaeaceae
Ulmaceae
Urticaceae
Monocotiledóneas
Poaceae
Liliaceae
Cyperaceae
Amaryllidaceae
Iridaceae
Juncaceae
Araceae
Dioscoreaceae
Orchidaceae
TOTAL
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Total
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

%
0,93
0,93
0,93
0,93
0,46
0,46
0,46
0,46
0,46
0,46
0,46
0,46
0,46
0,46
0,46
0,46
0,46
0,46
0,46
0,46
0,46

15
12
4
3
2
2
1
1
1
216

6,9
5,6
1,85
1,39
0,93
0,93
0,46
0,46
0,46
100

Táboa 2.
Distribución das
plantas vasculares
presentes nos faiais
do extremo
noroccidental ibérico
en función de familias
botánicas.
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práticamente constante o acibo (Ilex aquifolium), o capudre ou carnabudo (Sorbus
aucuparia) e a abelaira (Corylus avellana). Entre as especies gabeadoras, Hedera
hibernica e Lonicera periclymenum presentan un comportamento semellante. En
canto aos fentos, Dryopteris filix-mas, Polypodium vulgare e Polystichum setiferum adoitan
estar presentes nestes bosques, sendo tamén frecuentes herbas nemorais como
Ajuga reptans, Anemone nemorosa, Euphorbia amygdaloides, E. dulcis, Helleborus foetidus,
Melittis melissophyllum, Mercurialis perennis, Oxalis acetosella, Omphalodes nitida, Primula
acaulis, Stellaria holostea, Sanicula europaea ou Viola riviniana. Chama a tención que
dentro deste conxunto de plantas comúns aos tres tipos de faiais considerados
(galaico-asturianos, orocantábricos acidófilos e orocantábricos neutro-basófilos),
non haxa arbustos. A causa radica en que a totalidade destas especies (Daboecia
cantabrica, Erica arborea, Vaccinium myrtillus) son ericáceas de caracter acidófilo. Por
elo, se ben son frecuentes nos faiais galaico-asturianos e courelao-ancareses que
medran sobre solos pobres en nutrientes, están ausentes nos faiais neutrobasófilos courelaos.
Diferenzas florísticas entre os tipos de faiais do extremo NW Ibérico
A pesar da aparente uniformidade que presentan os faiais estudados, a análise da
información florística tendo en conta os tres tipos de bosques de faia descritos no territorio
reflexa a existencia de certas diferenzas (figura 3). En primeiro lugar, os conxuntos de
especies presentes en cada caso son sensiblemente distintos, tanto cuantitativa como
cualitativamente. Así, nos faiais galaico-asturianos se constata a presenza de 90 especies (39,5
% do total censado nos faiais), mentres que nos orocantábricos acidófilos aparecen ata 118
taxóns (53,9 % do total) e nos orocantábricos neutro-basófilos o fan 117 plantas (54,4 % do
total).
Por outra banda, os grandes grupos filoxenéticos representados neste tipo de bosques
acadan valores porcentuais variables en función do tipo de faial de que se trate. En xeral,
increméntanse as pteridofitas e monocotiledóneas, en detrimento das dicotiledóneas, dende
os faiais galaico-asturianos a os orocantábricos neutro-basófilos, situándose en posición
intermedia os orocantábricos acidófilos (figura 4). En termos de familias botánicas existen,
igualmente diferenzas, obsérvandose variacións no orde de importancia relativa que teñen as
distintas familas representadas. Deste xeito, nos faiais galaico-asturianos é a familia Rosaceae
a que reúne o maior número de especies (8 taxóns), mentres que nos orocantáricos acidófilos
o é Poaceae (10 sp.) e Liliaceae (10 sp.) nos neutro-basófilos (figura 4). Como se pode
observar, as diferenzas florísticas están relacionadas coa situación (bio)xeográfica dos faiais,
pero tamén existen outras causas que inflúen nas plantas que os integran, pois xa dentro dos
exclusivamente orocantábricos, a representación das diferentes familias presentes cambia en
función de aspectos relacionados coa natureza físico-química do sustrato (solo) sobre o que
se desenvolven.
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Plantas vasculares
características dos
faiais galaicoasturianos.
a) Quercus robur
b) Castanea sativa
c) Pyrus cordata
d) Ruscus aculeatus
e) Tamus communis
f) Saxifraga spathularis
g) Helleborus
occidentalis
h) Blechnum spicant.
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Esta combinación de factores xustifica o feito de que algunhas das especies
presentes nestes bosques sexan exclusivas dalgún dos tipos considerados. Así, de
entre as plantas que aparecen máis dunha vez, Quercus robur, Pyrus cordata,
Hypericum pulchrum ou Senecio nemorensis están presentes soamente nos faiais
galaico-asturianos mentres que un extenso grupo de plantas que forman parte do
sotobosque dos faiais orocantábricos, entre as que se atopan Aconitum
neapolitanum, Allium ursinum, Allium victorialis, Angelica major, Asplenium adiantumnigrum, Asplenium trichomanes, Ceratocapnos claviculata, Corydalis cava, Cystopteris fragilis,
Daphne laureola, Erythronium dens-canis, Festuca altissima, Galium odoratum, Hieracium
umbellatum, Lilium martagon, Meconopsis cambrica, Melica uniflora, Moehringia trinervia,
Neottia nidus-avis, Paris quadrifolia, Poa chaixii, Poa nemoralis, Polystichum aculeatum,
Quercus pyrenaica , Ranunculus platanifolius, Sambucus nigra, Umbilicus rupestris, Urtica
dioica, Valeriana pyrenaica ou Veronica montana, son descoñecidas, ata o de agora, nos
faiais da cunca alta do Río Eo.
Figura 4.
Representación
gráfica da
distribución das
especies de flora
vascular presentes
nos faiais galaicoasturianos (arriba),
orocantábricos
acidófilos (centro) e
neutro-basófilos
(abaixo) en función de
grandes grupos
filoxenéticos
(esquerda) e familias
botánicas (dereita).
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Plantas vasculares
características dos
faiais orocantábricos
acidófilos.
a) Quercus petraea
b) Luzula henriquesii
c) Saxifraga spathularis
d) Blechnum spicant
e) Vaccinium myrtillus
f) Omphalodes nitida
g) Gymnocarpium
dryopteris
h) Euphorbia hyberna.
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Plantas vasculares
carcterísticas dos
faiais orocantábricos
neutro-basófilos.
a) Ornithogalum
pyrenaicum
b) Neottia nidus-avis
c) Corydalis cava
d) Mercurialis perennis
e) Galium odoratum
f) Lilium martagon
g) Hyacinthoides nonscripta
h) Crataegus
monogyna.
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Distincións parecidas poderíanse facer entre os faiais orocantábricos, xa que, por
exemplo, Adenostyles hybrida, Agrostis capillaris, Blechnum spicant, Conopodium majus,
Doronicum pubescens, Dryopteris affinis e Lamium maculatum están ausentes dos faiais
neutro-basófilos, mentres que Arabis alpina, Brachypodium rupestre, Chaerophyllum
hirsutum, Galium rotundifolium, Laserpitium latifolium, Mycelis muralis, Ornithogalum
pyrenaicum e Phyllitis scolopendrium non se atopan nos acidófilos.
Os valores e riqueza florística obtidos para os tipos de faiais considerados
pódense comparar cos determinados por LIJÓ POSE (2007) para outros tipos de
bosques presentes no extremo noroccidental ibérico e cos que se poden extraer
de diversos traballos publicados sobre outros tipos de faiais das montañas do NW
peninsular. Con respecto ao primeiro caso (figura 5), os faiais estudiados atópanse
entre os bosques con un contido de especies máis baixo (90 a 118 plantas
vasculares), superando soamente aos carballais umbrófilos courelao-ancareses da
asociación Luzulo henriquesii-Quercetum petraea, se ben hai que ter en conta que se
posúen moi poucos datos dentro do territorio galego sobre este último tipo de
bosques. Nesta comparación, os bosques máis ricos en especies resultan ser os
carballais dominados por Quercus robur (categorías Bl-Qr, M-Qrt e Ra-Qr na figura
2) e as reboleiras courelao-ancaresas (Li-Qpy na figura), bosques moito menos
umbrosos que os faiais e cunha área de distribución actual sensiblemente superior
á ocupada por estes, factores que xogan a favor da maior riqueza florística
comentada.
Canto a comparación con outros tipos de faiais peninsulares (figura 6), os
bosques de Fagus sylvatica de Galicia e áreas asturiano-leonesas limítrofes albergan
un número de especies inferior en todos os casos ao resto de bosques cos que se
comparan, situándose os orocantábricos acidófilos e neutro-basófilos moi
próximos aos da asociación Galio rotundifolii-Fagetum sylvaticae (categoría Gr-Fs na
figura 5), de caracter acidófilo e distribuida polas montañas do Sistema Ibérico e
a Serra de Ayllón (Guadalajara-Segovia-Madrid).
Chama a atención na comparación comentada, o elevado número de especies que
aparecen nos faiais acidófilos da asociación Blechno-Fagetum sylvaticae (274 taxóns)
que, xunto aos calcícolas das asociacións Carici sylvaticae-Fagetum sylvaticae
(categoría Cs-Fs, 280 taxóns) e Epipactido helleborines-Fagetum sylvaticae (categoría
Eh-Fs, 253 taxóns), son os faiais máis ricos dos incluidos nesta análise.
Se nas comparacións realizadas se ten en conta o número de especies de aparición
esporádica (soamente 1 presenza) dentro de cada tipo de bosque considerado, os
faiais das montañas do estremo noroccidental ibérico son os que rexistran unha
menor proporción deste conxunto de plantas, o que se podería explicar como
resultado dunha menor heteroxeneidade espacial, pero tamén como consecuencia
da súa reducida área xeográfica de distribución.
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Figura 5.
Comparación da
riqueza florística dos
faiais estudiados
(Fgas, Foro-s, Foro-c)
con diversos tipos de
bosques presentes no
extremo
noroccidental ibérico.

Figura 6.
Comparación da
riqueza florística dos
faiais estudiados con
outros tipos de faiais
presentes no
cuadrante
noroccidental ibérico.

Elementos e espectros cororolóxicos
Enténdese por elemento corolóxico un conxunto de especies que comparten un
patrón de distribución xeográfica común. A súa vez, o conxunto de elementos
que forman parte dun tipo particular de vexetación ou dun área xeográfica
concreta constitúen o chamado espectro corolóxico. A determinación do
espectro corolóxico proporciona información sobre a procedencia da flora que
forma parte dunha determinada comunidade vexetal ou territorio así como as
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relacións florísticas que existen entre determinados tipos de vexetación. Para
coñecer as relacións florísticas dos faiais estudados con outros tipos de faiais
ibéricos adxudicóuselle a cada unha das especies identificada o seu
correspondente elemento corolóxico seguindo a proposta de AIZPURU et al.
(1999). As categorías corolóxicas consideradas amosanse na táboa 3.
Elemento corolóxico Definición
Subcosmopolita
agrupa plantas que viven en case todas as rexións da Terra.
Circumboreal
constituido por plantas que viven nas rexións frías e temperadas do Hemisferio
N.
Boreo-Alpino
engloba plantas con distribución disxunta nos territorios boreais e das cadeas
montañosas de Europa.
Eurosiberiano
integrado por plantas que se distribúen ao longo da parte temperada de
Europa e Siberia
Atlántico
comprende plantas presentes ao longo dos territorios costeiros atlánticos de
Europa
Atlánticoformado por plantas principalmente termófilas de distribución costeira
Mediterráneo
mediterránea e meridional atlántica.
Mediterráneo
agrupa plantas distribuídas polas áreas de clima mediterráneo de Europa
Mediterráneo
integrado por especies distribuidas pola área occidental da cunca
occidental
mediterránea.
Orófilo europeo
constituido por plantas presentes ao longo dos sistemas montañosos da
Europa temperada
Endémico
formado por plantas de distribución reducida. Diferenciáronse endemismos
ibéricos e endemismos do NW ibérico
Alóctono
agrupa ás plantas traídas a un determinado territorio, de xeito intencionado ou
accidental, dende outro máis ou menos lonxano

Os resultados para o conxunto dos faiais estudiados e para cada un dos tres tipos
recoñecidos dentro do territorio aquí tratado aparecen na figura 7, mentres que
na figura 8 se comparan os espectos corolóxicos obtidos para os faiais estudiados
cos de outros tipos de bosques de faia do N da Península Ibérica.
Nunha análise global (figura 7) obsérvase que nos faiais aquí estudiados
predominan as especies de ampla distribución na Rexión Eurosiberiana
(elemento eurosiberiano), seguidas das de distribución circumboreal e atlánticas,
situación que era de esperar dadas as particulares condicións ambientais
macrocroclimáticas que se dan nas áreas polas que se distribúen estes bosques e
o especial microclima que proporciona a faia ás especies que a acompañan. En
coherencia co anterior, os elementos de distribución mediterránea teñen unha
presenza marxinal, correspondendo as especies adscritas ao mediterráneo
occidental (Erica australis, Biscutella valentina e Paeonia officinalis) a casos que,
figurando no catálogo de especies presentes, non aparecen en ningunha das
táboas florísticas utilizadas para a caracterización corolóxica dos tres tipos de
faiais presentes na área de estudio, o que xustifica a ausencia deste elemento
corolóxico dos seus respectivos espectros.
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Táboa 3.
Elementos
corolóxicos presentes
nos faiais do estremo
noroccidental ibérico.
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Figura 7.
Comparación dos
espectros corolóxicos
obtidos para o total
dos faiais estudiados
e tendo en conta os
tres tipos
(asociacións vexetais)
presentes no
territorio.

Indo máis polo miudo, pódese destacar a ausencia de especies alóctonas nos faiais
orocantábricos e a concentración de especies do elemento orófilo nos
orocantábricos acidófilos, mentres que é nos faiais orocantábricos neutrobasófilos nos que os elementos endémico ibérico e do NW ibérico acadan maior
representación.
Para a comparación dos espectros corolóxicos dos faiais estudiados cos de outros
tipos de bosques semellantes realizóuse unha simplificación das categorías
corolóxicas utilizadas, por existir criterios diferentes aos aquí empregados nas
referencias bibliográfica utilizadas (cf. PÉREZ CARRO 1987, VILLAR 1999, GÓMEZ
MANZANEQUE 1997). Os resultados pódense observar na figura 8.
Como se aprecia, os tres tipos de faiais aquí tratados presentan unha grande
similitude nos seus espectros corolóxicos, semellanza que aínda se realza máis
cando se comparan cos obtidos para outros faiais da Cordillera Cantábrica e do
Prepireneo aragonés. Nos primeiros destaca a elevada proporción de flora
adscrita ao elemento eurosiberiano que, curiosamente, acada valores próximos
aos rexistrados no conxunto de faiais do Prepireneo aragonés. O parecido
florístico entre estes grupos de faiais refórzase, ademais, debido á baixa
representación que o elemento mediterráneo s.l. acada en todos eles. Con
respecto aos faiais da Cordillera Cantábrica, representados pola asociación
acidófila Blechno-Fagetum sylvaticae e as neutro-basófilas Carici sylvaticae-Fagetum
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Figura 8.
Comparación dos
espectros corolóxicos
dos faiais do extremo
noroccidental ibérico
cos de outras áreas
montañosas
cantábricas e
prepirenaicas.

Flora vascular dos faiais

221

Nas partes máis
avesías dos faiais
silicícolas de Galicia
pode atoparse esta
fermosa papoula
amarela (Meconopsis
cambrica).

sylvaticae (umbrófila) e Epipactido helleborines-Fagetum sylvaticae (helio-xerófila), os do
extremo noroccidental ibérico presentan unha menor proporción de flora boreoalpina, moi posiblemente debido a súa localización maioritaria en rangos
altitudinais non excesivamente favorables para este tipo de flora. Sen embargo,
neles se observa unha maior representación da flora de carácter plurirrexional e,
aínda que cunha menor diferenza, de endemismos (figura 8). Tamén é interesante
destacar que os valores máis baixos de flora mediterránea acádanse nos faiais
neutro-basófilos do extremo noroccidental ibérico, mentres que os máximos se
dan nos faiais helio-xerófilos cantábricos (Epipactido helleborines-Fagetum sylvaticae).
Por último, sinalar que ningún dos espectros florísticos dos faiais comentados é
coinciente co “espectro tipo” establecido por GÓMEZ MANZANEQUE (1997) para
o conxunto dos bosques de faia ibéricos, aínda que garda certa semellanza co dos
faiais calcícolas heliófilos da asociación Epipactido-Fagetum (figura 8).
Flora vascular protexida presente nos faiais
De todas as plantas vasculares presentes nos faiais analizados, sete figuran en
disposicións legais sobre protección de especies vexetais. Trátase de Narcissus
asturiensis, Narcissus pseudonarcissus subsp. nobilis, N. triandrus, Gentiana lutea e Ruscus
aculeatus, que figuran nos anexos IV, nos dous primeiros casos, e V nos outros
dous, da DC 92/43/CEE.
Ademáis, atópanse incluidas no Catálogo Galego de Especies Ameazadas, dentro
da categoría de “vulnerables”, Dryopteris aemula, Campanula adsurgens, Narcissus
asturiensis e Narcissus pseudonarcissus subsp. nobilis.
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Flora protexida
presente nos faiais do
extremo
noroccidental ibérico.
a) Narcissus
pseudonarcissus
subsp. nobilis
(Autor. PRR),
b) Narcissus
asturiensis,
c) Narcissus triandrus,
d) Gentiana lutea
e) Campanula
adsurgens,
f) Ruscus aculeatus,
g) Dryopteris aemula.
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Páxina anterior: Elona quimperiana é unha
especie de caracol protexida pola DC
92/43/CEE (“Directiva Hábitats”) e incluida
no Catálogo Galego de Especies
Ameazadas, dentro da categoría de “En
perigo de extinción”. En Galicia vive
preferentemente refuxiada en áreas
boscosas umbrosas e con abundancia de
afloramentos rochosos, condicións que se
dan nos faiais.
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Introducción
Ao contrario do que ocorre cos vertebrados, a diversidade de invertebrados nos
distintos hábitats aínda é insuficientemente coñecida. Dentro deste gran grupo de
seres vivos, existe un maior nivel de información naqueles que desenvolven todo
ou gran parte do seu ciclo vital na superficie, sendo moito inferior o grao de
coñecemento da diversidade e relacións co medio da fauna edáfica. Isto é debido
a que se trata dun tipo de fauna pouco vistosa, polo xeral de pequeno tamaño,
cun comportamento e carácter moi discreto e que necesita de técnicas complexas
para a súa recolección. Aínda que á primeira vista cabería pensar que baixo a
superficie do solo a vida é moi limitada nun mundo sen luz, a realidade é moi
diferente, xa que a profusa rede de túneles e cavernas que agocha o solo sustenta
unha variadísima gama de formas de vida que configuran unha comunidade
extremadamente diversa, na que están representados practicamente tódo-los filos
animais. Ata tal punto é complexa a vida soterrada dun sistema forestal que se ten
afirmado que “a cada paso que se dá nun bosque maduro de Oregón, o pé apóiase sobre as
costas de 16.000 invertebrados soportadas por 120.000 patas”; o mesmo podería
afirmarse para calquera bosque da Europa temperada.
O nivel de coñecemento da fauna de invertebrados nos faiais de Galicia é moi
escaso, salvo algunhas citas esporádicas recollidas en estudos monográficos de
algunhos grupos en particular. En xeral, aínda que coa excepción dalgunhas
especies exclusivas dos faiais, os grupos de invertebrados que os habitan son
compartidos con outros tipos de bosques e aínda matogueiras presentes no seu
entorno.
Resulta evidente que o coñecemento en detalle dos grupos de invertebrados que
forman parte dos sistemas forestais é importante para comprender o seu
funcionamento, intentar aproveitar as súas potencialidades para obter mellores
rendementos e contribuír dun xeito sostible ao seu mantemento. Por outra banda,
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moitos dos invertebrados que habitan nos bosques teñen unha importancia
directa na súa producción forestal, pois poden causar pragas (nematodos,
caracois, lesmas, insectos adultos ou as súas larvas) ou servir como vías de entrada
de axentes patóxenos para as árbores.
Figura 1.
Principais actuacións
da fauna edáfica na
transformación da
materia orgánica
depositada nun solo.
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Papel dos invertebrados no ecosistema
A fauna de invertebrados que habita nos ecosistemas forestais é diversa,
complexa e ecolóxicamente importante (figura 1). Algúns grupos son cruciais en
procesos perceptibles a simple vista, como a polinización e a dispersión de
sementes, ou formando parte dos primeiros eslavóns de moitas cadeas tróficas,
debido aos seus hábitos fitófagos. Tamén son importantes por manter marcadas
interaccións ecolóxicas con outros seres vivos, entre as que se pode destacar para
o caso dos bosques, o seu papel como sistemas de control biolóxico de axentes
patóxenos.
Pero tan importante como todo o anterior é a participación dos invertebrados
nos pasos previos á síntese da materia viva por parte das plantas a partir dos
nutrientes presentes no solo, a auga e o CO2. Estes procesos precisan dalgúns
elementos químicos, principalmente nitróxeno, osíxeno, xofre ou fósforo, que se
atopan no solo nunha cantidade fixa e limitada, polo que deben ser reciclados
constantemente para que o sistema manteña unha actividade saudable. A
engranaxe para este reciclado está constituída polos seres vivos, os cales producen
desfeitos e morren, de xeito que a materia orgánica aérea regresa ao solo onde
entran en xogo os descompoñedores que atacan e esfaragullan esta materia para
facela accesible ao resto dos habitantes do solo e ás plantas (figuras 2 e 3)
(BENCKISER 1997, COLLEMAN et al. 2004).
Algúnhas das funcións específicas nas que están implicados os animais
invertebrados presentes nos bosques en xeral, e nos faiais en particular, son:
- a reciclaxe de nutrientes, mediante a descomposición de follas e a degradación
de madeira, a dispersión de fungos, a descomposición de cadáveres e
excrementos e o movemento e aireación do solo.
- a propagación vexetal, incluindo a polinización e a dispersión de sementes.
- a alteración/regulación da composición e estrutura das comunidades vexetais,
como consecuencia dos seus hábitos fitófagos.
Figura 2.
Influencia da fauna
edáfica sobre os
ciclos dos nutrientes.
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- a regulación da estrutura das comunidades animais, a través da transmisión de
enfermedades a animales de tamaño maior, e da depredación e parasitismo de
animais de menor tamaño.
- servir como fonte de alimento para vertebrados insectívoros (moitos réptiles,
aves e mamíferos).
Fauna de invertebrados dos faiais
Dentro dos invertebrados presentes nos faiais pódense diferenciar os Artrópodos
(animais con esquelete externo e con patas articuladas) e os non Artrópodos. Os
primeiros son o grupo maioritario, non en balde representan máis do 80% da
biodiversidade existente no Planeta, polo que os procesos biolóxicos nos que
interveñen son fundamentais para o mantemento dos ecosistemas. Son
organismos caracterizados por unha grande diversidade de formas, funcións e
hábitats, e por elo xogan moitos e variados papeis dentro dos sistemas terrestres.
Dende o punto de vista taxonómico están representados polos Quelicerados
(principalmente Arácnidos), Crustáceos, Miriápodos e Hexápodos. Pola súa
banda, os principais grupos de Invertebrados non Artrópodos que se atopan nos
faiais son os Nematodos, Anélidos e Moluscos.
A seguinte relación de grupos de invertebrados, tanto non artrópodos como
artrópodos, presentes nos faiais galegos está baseada fundamentalmente na
recollida de material e a observación particular por parte das autoras en diferentes
faiais da provincia de Lugo. A relación total de invertebrados comentados figura
no Anexo VII.
Invertebrados non Artrópodos

Nematodos
Os Nematodos son animais de pequeno tamaño, alongados e cilíndricos,
lixeiramente adelgazados nos dous extremos; talla moi variable, pero poucas
veces superan os 5 cm de lonxitude e moitos deles son microscópicos. Teñen o
corpo recuberto por unha cutícula moi complexa constituída fundamentalmente
por fibras de coláxeno e con unha grande importancia funcional xa que lles
permite colonizar ambientes hostís. Son moi abundantes na fauna edáfica e
atópanse asociados as películas de auga que rodean as partículas e poden moverse
polos intersticios do solo; moitos son capaces de formar quistes ou formas de
resistencia que son pouco vulnerables a determinadas sustancias; teñen unha gran
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importancia ecolóxica debido os moi diferentes hábitos alimenticios que
presentan (sabia de plantas, fungos, algas, bacterias, protozoos ou
metazoos)(figura 3) e o seu papel de consumidores de materia orgánica.
Figura 3.
Principais hábitos
alimenticios dos
nematodos no medio
edáfico (modificado de
BENCKINSER 1997).

A análise da fauna de nematodos proporciona unha ferramenta útil para valorar
a estructura, función e probablemente a capacidade de recuperación ou
resistencia da cadea alimentaria no solo. A súa abundancia non só depende da
dispoñibilidade de alimento e dos factores edáficos; teñen unha maior presenza
na rizosfera e a súa distribución vertical está relacionada coa dispoñibilidade do
alimento. Promoven o reciclado de nutrientes, incrementando a actividade
funxica e bacteriana do solo, pero tamén, ao alimentarse destes organismos,
actúan como controladores das súas poboacións no solo. As formas microbívoras
poden ser moi beneficiosas xa que fragmentan a materia orgánica e dese xeito
axudan a que penetren outros microorganismos, tendo un importante papel no
ciclo dos nutrientes no solo e nas cadeas tróficas. Algúns nematodos teñen un
enorme potencial como “insecticidas biolóxicos” xa que son parasitos de moitas
especies de lepidópteros, dípteros ou coleópteros e son capaces de destruír os
insectos en 48 horas; nalgúns casos, estes nematodos entomopatóxenos están
sendo empregados para controlar pragas en sistemas de agricultura ecolóxica.
Entre os grupos da fauna edáfica, os nematodos poden empregarse como
indicadores de calidade dun solo e incluso como indicadores de cambios
ambientais, incluídos procesos de contaminación, xa que algúns grupos de
nematodos responden positivamente á contaminación por metais pesados,
acidificación do terreo ou aumento de compostos nitroxenados. Nos faiais, a
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densidade de nematodos pode chegar a 12 millóns de individuos por m2 , moi
superior aos 8 millóns de individuos por m2 que aparecen nos piñeirais
(BENCKISER 1997, COLLEMAN et al. 2004)(táboa 1).
O grupo máis diversificado de nematodos edáficos é o Orde Dorylaimida, que
engloba a 17 familias repartidas en tres subórdes. Polo momento carécese de
estudos específicos sobre a nematofauna presente nos faiais de Galicia e o seu
entorno máis próximo. Non obstante, por traballos realizados noutras áreas
peninsulares (MATEO & CAMPOY 1983, BELLO & LARA 1986, ESCUER & BELLO
1994, ESCUER 1998) sábese que neste tipo de bosques están representados tanto
grupos fitoparasitos como de vida libre. Os primeiros poden afectar á
produtividade forestal reducindo a capacidade de crecemento de múltiples
especies, xa que perforan as células radiculares e chuchan a saiva para alimentarse;
tamén poden transmitir doenzas de tipo virótico causantes de perdas económicas
nas explotacións forestais. Canto ós segundos, adoitan estar representados todos
os grupos tróficos que interveñen na complexa bioloxía dos solos (bacteriófagos,
depredadores e saprófagos).
Ecosistemas
Solos semidesérticos
Solos calcáreos
Bosques de coníferas
Bosques temperados
Faiais
Carballais
Prados

Densidade media (ind./m 2)
0’7 x 106
0’8 x 106
8 x 106
1 – 30 x 106
12 x 106
12 x 106
2 – 20 x 106

Moluscos gasterópodos
Os Moluscos representan, despois dos Artrópodos, o filo de invertebrados con
maior número de especies coñecidas (100.000 actuais e unhas 60.000 fósiles).
Constitúen un dos grupos de animais con tamaños e morfoloxías máis diversas,
pero en xeral o seu corpo pódese dividir en cabeza, pé e masa visceral. O corpo
está cuberto por unha epiderme cuticular encargada de segregar a cuncha que, en
moitas especies, protexe á masa visceral. Unha característica anatómica dos
moluscos é a presenza dunha rádula cuxa función é a de raspar o alimento e
arrastrar as partículas alimenticias ao interior da cavidade bucal.
Case a metade dos moluscos coñecidos son gasterópodos, onde se inclúen os
únicos representantes terrestres deste filo, lesmas e caracois, caracterizados por
ter unha cabeza ben desenvolvida con ollos e tentáculos, rádula e un pé que lles
permite desprazarse sobre o solo gracias á presenza de glándulas secretoras de
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Táboa 1.
Densidade media de
nematodos
(nº individuos/ m2)
nos solos de
diferentes
ecosistemas
(BENCKINSER 1997).
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moco que facilitan o seu movemento. Na maioría dos casos teñen unha cuncha
que os protexe e que lle permite o animal retraerse no seu interior no caso de
condicións adversas ou perigo pola presenza de depredadores.
O moco, que caracois e lesmas producen para o seu desprazamento, contribúe á
agregación das partículas do solo, á súa fertilidade e pode ter importancia en
relación coa actividade bacteriana. Ademais, os gasterópodos teñen celulasa entre
os seus encimas dixestivos, polo que poden transformar a follaxe depositada na
superficie do solo contribuindo á súa fragmentación e incrementando a superficie
de actuación para os organismos transformadores da materia orgánica. Este
proceso facilita a incorporación rápida dos nutrientes ao solo e a súa consecuente
posta a disposición das plantas e o resto das formas biolóxicas que viven no
medio edáfico (BENCKISER 1997, COLLEMAN et al. 2004). Por todo elo, este grupo
de animais inflúe en propiedades edáficas como a estructura e a textura, a
distribución da materia orgánica nos perfís e o seu grao de mineralización e
humificación.
Aproximadamente unha vintena de especies de caracois habitan os faiais galegos
(OUTEIRO 1988), mentras que o número de lesmas é menor, algo máis de media
ducia (RODRÍGUEZ 1985, OUTEIRO 1988).

Invertebrados dos
faiais.
Arriba esquerda:
Geomalacus maculosus
(autor: JCM)
Arriba dereita:
Furcopenis darioi
(autor: JCM)
Abaixo esquerda:
Arion ater
Abaixo dereita:
Elona quimperiana
(autor: JCM).
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Anélidos.
Os anélidos son animais de corpo cilíndrico, vermiforme e segmentado, sen
apéndices articulados; a meirande parte son de vida libre e dentro deste grupo se
inclúen as miñocas e os enquitreidos (Oligoquetos), samesugas (Hirudíneos ou
Aquetos) e vermes mariños (Poliquetos).
Algúns dos integrantes desta fauna do solo xogan un papel importante na
dinámica do mesmo, como é o caso das miñocas (Anélidos Oligoquetos ou
“vermes segmentados”) que melloran a estabilidade e as propiedades hídricas dun
solo por medio das galerías que constrúen (onde se concentran un elevado
número de organismo nitrificantes, denitrificantes e fixadores de nitróxeno) e das
súas feces. A través dos seus procesos de dixestivos, favorecen a incorporación da
materia orgánica e a formación de complexos arcillo-húmicos e coa súa orina,
moco e feces aumentan a fertilidade do solo, subministrando ás plantas elementos
altamente biodispoñibles; ademáis, as súas feces conteñen hormonas de
crecemento vexetal do grupo das auxinas, procedentes da follaxe inxerida
(BOUCHÉ 1972). Ademais as miñocas representan, con frecuencia, a maior
biomasa animal do solo e a meirande parte das especies que atopamos nos nosos
medios edáficos pertenecen a familia Lumbricidae.
O estudo das relacións das miñocas co medio tivo un dos seus iniciadores en
DARWIN (1881) nun estudo realizado sobre a formación da cuberta vexetal a
través da acción das miñocas; parecería pouco lóxico pensar que as miñocas non
están influenciadas polos factores dun solo, xa que este constitúe o medio físico
no que van a realizar a súa actividade. En estudos realizados sobre a distribución
vertical das miñocas se demostrou que nos faiais é onde máis predominan as
especies epixeas (que viven na superficie do solo e que se encargan de fragmentar
a material vexetal recén depositada sobre o mesmo, co que xogan un papel moi
importante na súa incorporación a vertical do solo e interveñen nos procesos de
formación de humus) que se ven afectadas polo pH e pola humidade (MATO et al.
1988).
Os mecanismos mediante os que as miñocas melloran os solos e incrementan as
colleitas son moi complexos. A acción mecánica das miñocas se traduce na
elaboración dunha complexa rede de galerías que, segundo algúns investigadores,
pode estar formada por máis de 800 conductos por m2; esta rede de galerías
mellora a tasa de infiltración da auga do solo, así como a súa capacidade de
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retención, o que, á súa vez, mellora o comportamento hídrico do solo e contribúe
a previr a erosión. Tamén melloran a aireación e a porosidade porque producen
unha gran cantidade de feces (ricas en nutrientes intercambiables de moi fácil
asimilación polas plantas) que forman un solo granulado e ben aireado. O seu
metabolismo tamén contribúe á formación de humus, xa que consumen a follaxe
e outros restos vexetais, devolvendo ao solo, debido aos seus peculiares
mecanismos de excreción, unha grande cantidade de N e C (BOUCHÉ 1977,
LAVELLE & SPAIN 2001).
Os estudos realizados en Galicia sobre a fauna de miñocas dos nosos bosques
amosan que estes animais se sitúan principalmente nos 15 primeiros centímetros
(os adultos mostran preferencia pola franxa de 5-15 cm, mentres que os xuvenís
se sitúan preferentemente na franxa de 0-5 cm). A especie máis abundante nos
nosos bosques é Dendrobaena madeirensis aínda que cun peso moi distinto duns a
outros: é moito máis frecuente en soutos, seguido de faiais e carballeiras. Tamén
hai diferenzas na presenza doutras especies, así Lumbricus friendi, que é a segunda
en importancia nos soutos, vese desprazada nos faiais por Eisenia eiseni (que non
aparece nas masas de castiñeiros nin nas carballeiras, onde tampouco se atopou
Aporrectordea caliginosa) (MARIÑO 1985, MATO 1986, MATO et al.. 1988). Por outra
banda, Dendrobaena octaedra é unha especie acidófila, cunha amplia distribución e
que vive como epixea (por riba) do susbtrato mineral do solo) nos ecosistemas
forestais de toda Europa nos que desempeña un papel ecolóxico esencial
contribuíndo a transformación da follaxe depositada sobre o solo.
Un grupo próximo ás miñocas (tamén Anélidos Oligoquetos) son os
enquitreidos, que teñen un significado ecolóxico moi importante tanto nos
procesos de ataque ós restos vexetais, como nos procesos de control da
microflora fúnxica; desempeñan un papel importante na mestura da sustancia
orgánica coa fracción mineral, función que comparten coas miñocas. A súa
presenza está influenciada pola humidade, pH, cantidade de materia orgánica e
temperatura; son tolerantes ás condicións ácidas, aínda que a maioría viven en
solos con pH próximos a 5 (LAVELLE & SPAIN 2001).
Os enquitreidos son de cor blanquecino e tamaño pequeno (1-50 mm de
lonxitude), cunha limitada capacidade para moverse polo solo e habitan na follaxe
e nos horizontes orgánicos do solo; as especies fitosaprófagas poden chegar a
consumir entre un 2% e un 31% da materia vexetal senescente e exercen unha

Mª E. Eiroa Álvarez , Mª J. Lombardero Díaz & T. Rodríguez López

236

acción estimulante sobre a poboación de bacterias e fungos que, deste xeito,
aceleran os procesos de descomposición da materia orgánica no solo. A súa
riqueza específica nos é especialmente alta nos bosques.
Invertebrados artrópodos

Quelicerados arácnidos
Os quelicerados teñen o corpo formado por dúas rexións: prosoma e
opistosoma; e caracterizánse por ter 6 pares de apéndices no prosoma, dos cales
os catro últimos son patas marchadoras. Varios órdes de áracnidos están
representadas nos faiais: pseudoscopións, opilións, ácaros e arañas.
Os pseudoescorpións son pequenos arácnidos habituais entre os brións e a
follasca dos bosques, así como debaixo das pedras e entre a casca das árboles,
onde depredan fundamentalmente outros artrópodos de menor tamaño, como
colémbolos, formigas, larvas de coleópteros, dípteros e ácaros. Nos faiais téñense
atopado diversas especies pendentes de determinación.
As arañas presentes nos faiais de Galicia son pouco coñecidas, aínda que
atopáronse moitos representantes de diferentes familias. Xunto aos ácaros son os
arácnidos máis importantes desde o punto de vista de riqueza específica, e
diferéncianse moi ben dos outros arácnidos mencionados por ter un
estrangulamento entre o prosoma e o opistosoma. Fundamentalmente son
depredadoras doutros invertebrados, principalmente insectos, cazándoos de
formas variadas: a la carreira, ao acocho e facendo uso das súas coñecidas
trampas de fíos de seda; desta maneira axudan ao control de poboacións de
insectos perxudiciais. Se ben a súa actividade se desenvolve preferentemente nos
niveis inferiores do bosque, en madrigueras o baixo pedras, tamén poden situarse
nas copas das árbores.
Os opilións son arácnidos, en xeral de aspecto desgarbado, con longas patas e
corpo pequeno e globoso. Nos faiais de Galicia atópanse representantes da
familia Ischyropsalididae, caracterizados por teren os quelíceros moi desenvolvidos;
son típicos de bosques húmidos, onde viven entre as follas caídas, alimentándose
preferentemente de moluscos.
Os ácaros son un grupo de arácnidos moi diversificado e con moi variados
hábitos alimenticios. Son moi abundantes nos solos forestais, con preferencia
polos bosques caducifolios fronte as plantacións de coníferas; pola contra
escasean nas pradeiras. Os ácaros non mesturan os restos vexetais coas partículas
minerais, pero soterran os seus excrementos en profundidade, polo que aumentan
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a porosidade e a humificación dos solos. Son moi importantes na cadea de
detritus, contribuíndo á microfragmentación e descomposición dos restos
vexetais. Nos faiais están presentes diversas especies do suborde Oribatida
(oribátidos) que constitúe o principal grupo de ácaros que habita no solo.
Aliméntanse fundamentalmente de fungos e esporas, aínda que tamén poden
consumir materia vexetal viva ou madeira morta, contribuindo á descomposición
e integración da materia orgánica no solo (proceso de humificación).
Invertebrados dos
faiais.
Esquerda:
as arañas exercen un
importante control
sobre as poboación de
numerosas especies de
invertebrados.
Dereita:
deformacións foliares
provocadas pola
actividade de ácaros
eriófidos.

Ademais de ácaros edáficos, tamén existen nos bosques de faia outros
pertencentes á familia Eriophyidae que se alimentan do contido interior das células
vexetais inducindo á formación dunhas estructuras características á planta que os
hospeda. Aceria stenaspis stenaspis causa uns bugallos moi peculiares no bordo das
follas das faias, que aparecen lixeiramente enroladas cara arriba, dando lugar a un
bordo engrosado. Estas deformacións comezan a observarse entre abril e maio e
van adquirindo unha coloración parda a medida que pasa o tiempo. Se a
infestación é elevada, poden causar, asimesmo, deformación e decoloración do
resto da folla.
Doutra especie, Eriophyes nervisequus, existen dúas subespecies, a típica (E.
nervisequus nervisequus) tamén forma bugallos nas follas, niste caso causando a
elevación dos nervios laterais e a formación dunha estrutura pilosa de cor blanca
ou castaña, dentro da que viven os ácaros. Pola súa banda, a subespecie E.
nervisequus fagineus provoca o que se coñece como erinosis, que consiste no
engrosamento dos tricomas (pelos) das follas como consecuencia da inxección,
por parte dos ácaros ao alimentarse, de sustancias que producen ese
engrosamento. Eses abultamentos, perceptibles á simple vista, se denominan
erinas; aparecen na primavera no envés das follas, e en elas viven as colonias dos
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ácaros. Pola cara, a folla aparece deformada nos lugares onde ten lugar a aparición
das erinas. Éstas cambian de color ao longo do verán adquirindo unha tonalidade
rosada, case avermellada, e finalmente marrón.
Dentro do grupo dos ácaros tamén encóntranse as carrachas, hematófagas. Nos
faiais galegos atópanse representantes da familia Ixodidade, que principalmente
parasitan réptiles e mamíferos; os ixódidos teñen una gran importancia dende o
punto de vista zoosanitario, xa que poden causar parálises ao inxectar saliva cando
pican, e tamén inocular diferentes virus e bacterias nos animais parasitados.
Nalgúns casos poden transimitir enfermidades graves aos humanos, polo que é
convinte extremar a hixiene persoal despois dun paseo polo campo.
Crustáceos
Como é ben sabido, os crustáceos son un grupo animal de gran éxito no medio
acuático, tanto mariño como doceacuícola, aínda que tamén está presente en
ambientes terrestres caracterizados por unha elevada humidade ambiental e baixa
insolación. Estas condicións dánse, entre outros ambientes, nos bosques das áreas
climáticas temperadas e húmidas do Planeta, entre as que se atopa a faciana
atlántica de Europa. Por elo é frecuente atopar no solo dos bosques caducifolios
algunhas especies de crustáceos terrestres, principalmente da orde Isopoda, dentro
da que se inclúen as denominadas “cochiniñas da humidade”, recoñecibles polo
costume que teñen de enrolarse en forma de bola cando se sinten ameazadas.
Ocupan o primeiro eslavón na cadea de detritívoros, xa que son fragmentadores
da materia vexetal senescente, da que chegan a absorber ata o 87% do seu contido
mineral. Son descompoñedores primarios macrofitófagos e, en ausencia de
miñocas, poden fragmentar, xunto cos diplópodos, entre o 30 e o 50% da follasca
depositada nun solo forestal. Porcellio scaber é unha especie moi habitual nas partes
máis húmidas dos bosques, como debaixo das pedras ou entre as follas caídas.
Fundamentalmente ten hábitos nocturnos e detritívoros, xa que se alimentan de
materia vexetal en descomposición.
Miriápodos
Neste grupo englóbanse artrópodos caracterizados por presentar dúas rexións
corporais, cabeza e tronco, esta última con un elevado número de segmentos,
levando cada un deles un ou dous pares de apéndices locomotores. Na fauna dos
faiais están representados dous grandes grupos de miriápodos: os Diplópodos (os
coñecidos milpés) e os Quilópodos (os cempés). Os primeiros teñen dous pares
de patas por cada segmento del tronco e, polo xeral, son de movementos lentos;
os segundos levan un par de patas por segmento troncal e adoitan ser máis áxiles.
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Os milpés presentan un número importante de especies saprófagas, que
consumen unha grande cantidade de follasca (chegan a asimilar o 30-40% da
consumida no solo) ou materia vexetal en descomposición; o seu papel
fundamental radica na fragmentación e desintegración desa follaxe polo que están
considerados como un dos grupos de invertebrados edáficos máis importantes na
descomposición foliar baixo condicións de humidade (COLLEMAN et al.. 2004).
Anque non se coñecen as especies con detalle, nos faiais aparecen diplópodos de
tres ordes (Glomerida, Polydesmida e Julida). Os primeiros pódense confundir, a
primeira vista, cos crustáceos isópodos, xa que comparten con eles a capacidade
para enrolarse en bola; ademáis conviven no mesmo hábitat, polo que é frecuente
atopalos debaixo das pedras en bosques húmedos ou umbrosos.
Invertebrados dos
faiais.
Milpés edáfico do
xénero Geophilus.

Os xúlidos teñen o corpo coa sección circular, enrólanse en espiral cando están
en repouso ou son molestados, e é moi frecuente atopalos, como todos os milpés,
debaixo das pedras.
Os cempés son hidrófilos e lucífugos, polo que se encontran principalmente
debaixo das pedras, entre a follasca, en toros en descomposición, etc. Todos son
animais depredadores e cazan fundamentalmente anélidos e outros artrópodos.
Dentro dos quilópodos téñense atopado nos faiais de Galicia cempés
pertencentes aos xéneros Geophilus (orde Geophilomorpha), Lithobius (orde
Lithobiomorpha) e Cryptops (orde Scolopendromorpha). Os xeofílidos son de corpos
alongados e delgados, con un gran número de segmentos. Poden ter hábitos
excavadores, e cazan abalanzándose sobre as presas, que adoitan ser outros
artrópodos. Os litóbidos son cempés de movementos moi rápidos, moi
frecuentes nos bosques de Galicia, e que viven baixo as pedras e a casca das
árbores, onde depredan outros artrópodos. Por último, Cryptops hortensis é unha
escolopendra (cempés robustos, con patas fortes e curtas) que comparte cos
grupos anteriores o hábitat e hábitos alimenticios.
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Hexápodos
Os hexápodos, tamén coñecidos como insectos, son artrópodos co corpo dividido en
tres rexións: cabeza, tórax e abdome. A gran maioría dos individuos adultos presentan
no tórax, ademais de tres pares de patas, dous pares de ás. Son o grupo animal máis
diversificado do planeta e viven principalmente en ambientes terrestres e,
secundariamente, en medios acuáticos continentais. Moitas ordes de insectos están
presentes nos bosques de todo o mundo, onde ocupan diferentes postos nas cadeas
alimenticias: hainos herbívoros, xilófagos, depredadores, parasitos, necrófagos,
coprófagos, etc. No caso dos faiais está documentada a presenza de diversas ordes,
das que a continuación se detallan algúns xéneros e especies coñecidos.
ORDE COLLEMBOLA
Os colémbolos son hexápodos moi pequenos (<6 mm de lonxitude), con forma
corporal variable, sen ás nin ollos compostos, que viven típicamente en solos
húmidos. Xunto aos ácaros oribátidos, son os artrópodos máis numerosos do solo,
xa que se poden atopar entre 10.000 e 200.000 por m2, aínda que pode existir unha
forte variación estacional. O factor máis importante na súa distribución é a humidade,
que debe aproximarse á saturación. Este feito explica os seus frecuentes movementos
de migración na vertical do solo.
Numerosas especies viven sobre os brións, entre a materia orgánica, baixo a casca das
árbores, etc. Prefiren os solos forestais de frondosas aos de coníferas e a súa
abundancia está relacionada coa cantidade de materia orgánica existente nas capas
superficiais, xa que os restos vexetais e animais colonizados por fungos son o
alimento preferido polos colémbolos. Coa súa actividade promoven a
descomposición e mineralización da materia orgánica, intervindo na formación do
humus, na diseminación de esporas de fungos e favorecendo a actividade microbiana.
Sábese que este grupo está presente nos faiais galegos, aínda que restan por
determinar as especies.
ORDE DICTYOPTERA
Familia Blatellidae
Ectobius sp.
Xénero de cascudas típico dos bosques húmidos, que vive bajo a capa de restos
orgánicos do solo, musgos ou pedras, onde se alimenta fundamentalmente de restos
de animais.
ORDE ORTHOPTERA
Familia Gryllidae
Nemobius sylvestris
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É o grilo de bosque, de cor negra e talla pequena. É moi habitual velo saltar sobre
as follas secas cando aínda non botaron a folla os bosques húmidos, onde se
alimenta de materia vexetal. A pesares de que a maior parte dos grilos son
insectos crepusculares, esta especie é activa predominantemente durante o día.
ORDE PLECOPTERA
Aínda que se trata dun grupo de insectos con desenvolvemento postembrionario
no medio acuático, é frecuente atopalos no seu estadio adulto alonxados dos
cursos de auga, sempre en lugares húmidos e umbrosos, onde se alimentan de
brións, plantas ou madeira en descomposición.
Invertebrados dos
faiais.
Esquerda:
Grilo de bosque
(Nemobius sylvestris).
Dereita:
Un representante da
orde das “moscas das
pedras” (Plecoptera),
en actitude de repouso.

ORDE HEMIPTERA
Familia Aphididae
Phyllaphis fagi
Coñecido como “pulgón laníxero da faia”, é un insecto común nos faiais
europeos e aparece con frecuencia nas faias de Galicia. As femias, ápteras, miden
de 2 a 3 mm de lonxitude, aínda que, nos meses de verán pode aparecer unha
forma anana, de pouco máis da mitade do adulto normal; son de color amareloverdoso e están recubertas por unha masa de cera con aspecto lanoso. As femias
efectúan a posta nas ramiñas novas no outono e os ovos pasan así o inverno. Ao
chegar a primavera, eclosionan para dar lugar ás colonias de pulgóns, que se
alimentan da savia das follas e brotes. Tras dúas xeracións de adultos ápteros, hai
unha de adultos alados, que se encarga de dispersar as poboacións a outra parte
da mesma árbore ou a árbores diferentes.
No verán aparece a xeración anana, que pasa un período de estivación, dando
lugar á xeración sexual. Tras aparearse, as femias efectúan a posta. Despois, os
adultos morren e os ovos permanecen ao longo do inverno. Cando este pulgón
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alcanza niveis de poboación altos pode causar danos nas árbores; as follas
atacadas revólvense, sécanse pola punta e rematan morrendo. Asimesmo,
favorecen o ataque de fungos do tipo das “negrillas”, que recubren as follas e
gromos novos, ennegrecéndoas e dificultando a transpiración e a fotosíntese.
Invertebrados dos
faiais.
Aspecto de colonias de
larvas de pulgón
laníxero (Phyllaphis
fagi) a inicios do
período vexetativo
(esquerda) e na época
estival (dereita).

ORDE COLEOPTERA
Familia Carabidae
Coleópteros que viven debaixo das pedras, brións e casca das árbores. A maioría
deles presentan actividade nocturna e se lles pode atopar agochados durante o
día. Tanto os adultos coma as larvas son depredadoras dunha grande variedade
de invertebrados, sobre todo larvas doutros insectos; por elo esta familia de
escaravellos ten un papel beneficioso nas masas forestais xa que controlan as
poboacións de insectos potencialmente perxudiciais. Este grupo foi estudado na
Serra do Courel, onde nos seus faiais teñen sido recolectadas ata 28 especies,
pertencentes a distintos xéneros, destacando a presenza de Oreophilus cantaber,
unha especies humícola, e doutras especies máis higrófilas, como Penetretus
rufipennis e Anisodactylus binotatus (NOVOA 1979). Nos faiais de A Marronda temos
atopado exemplares pertencentes a diferentes especies dos xéneros Carabus,
Pterostichus e Notiophilus.
Familia Staphylinidae
Os coñecidos como “escaravellos errantes” son xeralmente pequenos e se
caracterizan polos seus élitros curtos; ademais, cando son molestados levantan a
parte posterior do abdome. Son maioritariamente depredadores, sobre todo de
larvas de insectos, polo que axudan a controlar as poboacións de algúns
artrópodos perxudiciais. Algunhas especies habitan tamén nos formigueiros.
Entre a follasca do solo dos faias galegos se teñen atopado diversas especies.
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Familia Lucanidae
Lucanus cervus
Coñecido como “vacaloura” ou “escornabois”, trátase do coleóptero de maior
tamaño do continente europeo (os machos adultos poden chegar a medir 9 cm
de lonxitude). Estes escaravellos presentan dimorfismo sexual moi marcado, pois
os machos son fácilmente identificables polas súas grandes mandíbulas
bifurcadas no seu extremo. Os adultos aparecen entre maio e setembro,
principalmente no mes de xullo, e deambulan ou voan entre as pólas das árbores
de diversas especies (carballos, rebolos, aciñeiras, castiñeiros, ameneiros, freixos,
choupos, etc.) durante quince días a un mes, fase na que se alimentan de saiva das
árbores ou azúcares de froitos maduros. Despois do apareamento, as femias
depositan os ovos entre as gretas de árbores mortas en descomposición,
producíndose a súa eclosión ás dúas-catro semanas. As larvas completan o seu
desenvolvemento nun tempo variable (de un a catro anos) e aliméntanse de
madeira podre (saproxilófagos), polo que non son perxudiciais para as árbores
vivas. A pupación ten lugar nunha cámara que fabrican as larvas do último estadío
con restos vexetais e terra aglutinados con saliva. É unha especie de ampla
distribución en Galicia pero que se atopa en forte regresión debido á desaparición
dos hábitats forestais arborados que lle son propios. Existen citas ao longo da
área montañosa oriental de Galicia pola que se distribúen os faiais (GALANTE &
VERDÚ 2000).
Invertebrados dos
faiais.
Macho adulto de
vacaloura (Lucanus
cervus).

Familia Elateridae
Estes escaravellos caracterízanse porque os ángulos posteriores do pronoto están
agudizados cara atrás, e ademais poden saltar cando se lles sitúa en posición
supina. Reprodúcense habitualmente en bosques de caducifolias, sobre madeira
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en descomposición. As súas larvas aliméntanse fundamentalmente de materia
vexetal, pero algunhas especies depredan outros insectos que viven baixo a casca
das árbores.
Limoniscus violaceus
Especie de cor negra, cos élitros azul escuro con reflexos metálicos. Vive nos
ocos baixos dos troncos de follosas, preferentemente faias vellas, anque tamén
pódense encontrar en carballos. Na Península Ibérica coñécese de Cantabria e
Navarra (RECALDE & SÁNCHEZ-RUÍZ 2002, BLAS 2006) e seguramente viva en
Galicia, aínda que ata o de agora non se ten atopado. Esta especie está incluída
no Libro Vermello dos Invertebrados de España coa categoría UICN de
vulnerable (BLAS 2006).
Familia Cerambycidae
Rosalia alpina
Esta especie é característica dos faiais húmidos europeos e encóntrase ben
distribuída en toda a faixa norte da Península Ibérica (VIVES 2000, MMA 2006).
O seu tamaño varía entre os 15 e 40 mm de lonxitude e ten unha coración moi
característica, gris-azulada a azul claro con manchas negras aterciopeladas sobre
os élitros, con longas antenas tinguidas por franxas azul e negro. As larvas
aliméntanse e medran sobre madera morta de faia, aínda que tamén o poden facer
sobre outras especies de follosas, como o castiñeiro, o carballo, a nogueira, etc.
Polo momento, este coleóptero non se ten atopado en Galicia, pero moi
posiblemente viva nos nosos faiais, pois está presente no occidente de Asturias.
Familia Attelabidae
Apoderus coryli
Se ben esta especie prefire as abelairas, é frecuente nos faiais. Os adultos son de
color vermello coa cabeza e antenas de color negra, e miden uns 6-8 mm de
lonxitude. Os ovos, as larvas e as pupas son de cor alaranxada. Os adultos
emerxen na primavera e se alimentan das follas; a continuación poñen os ovos
xeralmente no nervio central das mesmas e cortan a folla enrolándola sobre sí
mesma como un cigarro. As larvas medran dentro destas estructuras protectoras
e pupan a continuación. Os adultos de nova xeración adoitan emerxer a mediados
do verán, e poden iniciar unha segunda xeración que se desenvolve no outono e
pasa o invierno no chán, dentro dos estuches protectores, entre as follas caídas.
Familia Scolytidae
Trypodendron domesticum
Este escaravello perfora o toro e polas das faias debilitadas ou cortadas. É de
pequeno tamaño, entre 3 e 3,5 mm de lonxitude, e o corpo xeralmente é bicolor,
co pronoto negro e os élitros verdosos con algunha banda oscura. É unha especie
pouco frecuente, que se atopa típicamente en hábitats de montaña, presente na
Serra do Courel en toros derribados polo vento, pero también sobre acebos,
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paleiros, rebolos e capudres (LOMBARDERO 1994). Excava as súas galerías
profundamente na madeira e a femia transporta fungos específicos que sementa
ao excavar as galerías, e logo sirven de alimento ás súas larvas.
Familia Curculionidae
Phyllobius pyri
Este insecto é común causando danos importantes a diversas especies de follosas,
como ameneiros, freixos, abedueiras, lamagueiros e faias, así como arbustos,
como o estripeiro. Os adultos teñen un tamaño variable, entre 5 e 7 mm de
lonxitude, e son de color negro, aínda que recubertos de pequenas escamas que
lle poden dar unha tonalidade variable, xeralmente cobriza. As larvas viven no
solo, alimentándose de raíces, mentras que os adultos comen follas e poden
chegar a causar defoliacións importantes. Non obstante, os niveles de poboación
observados nos faias de Galicia son baixos.
Invertebrados dos
faiais.
Perforacións e
deformacións foliares
producidas polas larvas
e adultos de
Rhynchaenus fagi.

Rhynchaenus fagi
Este pequeno gorgullo é unha especie moi abundante nos faiais pero tamén se
pode observar en grande abundancia nas carballeiras. Os adultos son moi
pequenos, miden entre 2,2 e 2,8 mm de lonxitude, son de cor negra, pero
recubertos dunha pubescencia agrisada. As larvas poden alcanzar os 5 mm de
lonxitude, son de cor branca coa cabeza negra e o corpo estreitado cara á parte
posterior. Os adultos pasan o invierno escondidos na casca das árbores, o solo ou
noutros refuxios; a finais de abril diríxense ás follas das faias para alimentarse,
causándolles uns típicos orificios redondeados. As femias poñen os ovos de xeito
aillado sobre os nervos das follas; cando eclosionan, as larvas comezan a minar
as follas facendo unha galería sinuosa que se dirixe ao ápice das mesmas, onde se
ensancha formando unha bolsa que, ao secarse, adquire unha cor marrón. Cando
a larva completa o seu crecemento, pupa no interior destas bolsas tecendo un
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capullo blancuxo ao seu redor. A nova xeración emerxe a principios do verán e
os adultos aliméntanse novamente das follas, causando a veces auténticas
defoliacións; a finais do verán buscan os refuxios invernais e permanecen neles
ata a primavera seguinte.
ORDE DIPTERA
Familia Cecidomyiidae
Mikiola fagi
Unha das estruturas máis interesantes que se poden ver na superficie das follas
das faias son uns pequenos abultamientos rosados de aspecto piriforme: os
bugallos de Mikiola fagi. O adulto é difícil de ver, pero estas formacións, de entre
4 e 10 mm de lonxitude e unha superficie moi suave, atópanse con facilidade na
superficie das follas. Estes bugallos aparecen a finais de maio e no seu interior se
encontra a larva do insecto, de cor blanca, aspecto rechoncho e afiado en ambos
extremos; a larva permanece dentro desta formación durante todo o seu
desenvolvemento, pois lle serve de refuxio durante o inverno, unha vez caída a
folla e xa na fase de pupa, dando lugar aos novos adultos na primavera seguinte.
Hartigiola annulipes
Forma tamén bugallos nas follas pero neste caso son rugosos e velludos, cubertos
de peliños ríxidos. O bugallo mide entre 1-2 mm de ancho por 2-6 de largo e
atópase na cara superior das follas. A cor é variable, dende verde amarelento a
marron avermellado. Aparecen a finais do verán; as larvas que viven no seu
interior son moi pequenas, de 2-3 mm, pasan o inverno dentro do bugallo no
chan e emerxen na primavera os adultos deixando un pequeno buraco na folla.
Familia Limoniidae
Limonia nubeculosa
Esta especie é moi común en zonas moi húmedas e umbrías, como os pequenos
taludes que forman os regatos que atravesan os bosques. Os adultos non se
alimentan pero as larvas viven debaixo dos brións e teñen un papel importante na
degradación da materia vexetal.
Familia Tipulidae
Tipula paludosa
Esta especie é moi común nos prados pero también se lle pode atopar voando
entre o sotobosque de bosques húmidos e umbrosos, como no caso que nos
ocupa, pois se ten recollido nos faiais de A Rogueira (EIROA 1988). Os adultos
desta familia son áfagos pero as súa larvas son fitófagas, moi voraces, e consumen
as raíces de numerosas especies de plantas.

Invertebrados dos faiais

247

Invertebrados dos
faiais.
Larva de sírfido en
posición de repouso
(esquerda) e adulto
chuchando néctar
(dereita). Os estadíos
xuvenís de moitos
destes insectos son
activos depredadores
de pulgóns.

Familia Syrphidae
Eristalis sp.
Este xénero inclúe as coñecidas como “moscas abella”. Trátase de dípteros que
gardan un gran parecido con diversos xéneros de abellas, abellóns e nésporas, o
que lle serve para evitar certos depredadores. Os adultos aliméntanse de néctar e
as súas larvas viven en augas con elevados contidos en materia orgánica ou ben
son terrestres, exercendo como depredadores de pulgóns, polo que son
importantes dende o punto de vista do control biolóxico de insectos perxudiciais.
Familia Muscidae
Familia formada por un gran número de especies de moscas. Tanto os adultos
como as larvas teñen hábitos alimenticios moi diversos, aunque
fundamentalmente son saprófagas ou coprófagas, polo que interveñen na
reincorporación de restos animais ás cadeas alimenticias.
ORDE MECOPTERA
Panorpa communis Linneo
É a denominada mosca escorpión. Aínda que é un insecto alado, pasa moito
tiempo da súa vida adulta desplazándose a pé pola vexetación de lugares umbríos.
É unha especie fundamentalmente necrófaga, común en bosques húmidos. As
súas larvas lembran ás eirugas das bolboretas e aparecen en galerías soterradas,
onde se alimentan sobre todo de cadáveres doutros insectos.
ORDE LEPIDOPTERA
Familia Nepticulidae
Stigmella hemargyrella
Especie frecuente nos faiais do N de España, polo que se pode supoñer que
también se atopa en Galicia. As súas larvas excavan galerías no interior das follas
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da faia, alimentándose do parénquima e deixando a epidermis; as galerías son
características, serpenteantes e aumentan o seu tamaño a medida que avanza o
crecemento da larva.
Invertebrados dos
faiais.
Esquerda:
adulto macho de mosca
escorpión (Panorpa
communis).
Dereita:
Bugalliños de Mykiola
fagi.

Familia Tortricidae
Cydia fagiglandana
Esta bolboreta é común en Galicia. Nalgunas áreas asóciase ás castañas e ás
landras, pero, como o su nome indica, prefire os faiais, onde vive perforando os
seus sus froitos. O adulto é de cor parda-avermellada e pode acadar os 19 mm de
longitud. As femias efectúan a posta a finais do verán nas fous; cando eclosionan
os ovos, as larvas penetran no seu interior para alimentarse das sementes.
Familia Geometridae
Operophtera brumata
É unha especie polífaga, frecuente nos carballais galegos, pero también se lle-la
pode encontrar nalgunhas plantas ornamentais ou froiteiras. As femias teñen as
ás atrofiadas, polo que non poden voar; son de cor parda con moteados amarelogrisáceos e acadan os 5-6 mm de lonxitude. Os machos sí presentan ás e poden
acadar os 22-28 mm de envergadura alar. Os adultos viven durante o outono e o
inverno efectuándo as femias a posta nas fisuras dos toros das árbores. Os ovos
eclosionan moi cedo na primavera, atacando xa ós gromos das árbores cuando
empezan a engordar. As larvas producen un fío de seda que lles axuda a ser
arrastradas polo vento e así dispersarse; éstas continúan alimentándose ata finais
da primavera e é común velas escondidas entre duas follas que elas mesmas unen
con fios de seda. Cando completan o crecemento se deixan caer ao chan, onde
pupan a uns 8-10 cm de profundidade. En anos de altos niveis de poboación
poden causar importantes defoliacións, que poden manterse dous ou tres anos
consecutivos, pero que colapsan de modo natural debido á presión dos seus
enemigos naturais.
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Agriopis aurantaria
Esta especie ataca a numerosas follosas, incluidas as faias, pero os danos son
pouco frecuentes. Os machos adultos son de cor amarelenta con liñas e puntos
púrpura, e teñen unha envergadura alar de 35 a 40 mm. As femias adultas son de
color amarelo-parduzco cun moteado negro e están recubertas por escamas
amarelas. Ademáis presentan as ás atrofiadas. As larvas son de coración variable,
dende gris a amarelo ou marrón e xeralmente adornadas de liñas purpúreas e
manchas negras. Poden acadar os 35 mm de lonxitude e se alimentan das follas
ao longo da primavera, pasando o verán en forma de crisálida da que sairán os
adultos no outono.
Erannis defoliaria
Especie moi polífaga frecuente en Galicia atacando ao carballo, xeralmente, de
feito simultáneo a Operophtera brumata; esto mesmo se ten observado nos faiais da
montaña luguesa. As femias presentan as ás atrofiadas, son de cor parda e con
manchas negras, amarelentas ou blancas, e pueden acadar os 10-15 mm de
lonxitude. Os machos presentan as alas medradas, cunha envergadura de uns 3538 mm, son de color variable, entre amarelo claro e pardo con pequenas manchas
de cor negra. As larvas son moi características e difíciles de confundir con outras
eirugas, pois a súa parte dorsal do corpo é de cor pardo-amarelenta cunhas
bandas en zig-zag de cor amarelo ou blanquecino que o percorren lateralmente
dende o primeiro ao séptimo segmento. Os adultos viven durante o inverno ata
o mes de xaneiro; tras aparearse, as femias efectúan a posta nas fisuras da casca
das árbores; tra-la eclosión, as larvas ascenden ás copas e se alimentan das follas
e gromos. Dispérsanse deixándose arrastrar polo vento colgadas dun fio de seda.
Familia Noctuidae
Orthosia incerta
Trátase dun habitante común das árbores follosas, como as faias. Os adultos
poden ter 40 mm de envergadura e a cor das súas ás varía de grisáceo a
avermellado coas marxes máis escuras. As larvas tamén teñen variedade de cores,
desde verde escuro ata verde claro, cunha liña dorsal de cor blanca e dúas liñas
laterais mái estreitas, también blancas, entre éstas últimas. A maioría das veces,
pódese observar outra liñea blanquecina máis estreita. Os adultos comezan a voar
moi pronto na primavera, poñen os ovos na casca das árbores e, tra-la eclosión,
as larvas invaden os gromos. Éstas aliméntanse fundamentalmente pola noite e
durante o día permanecen escondidas en refuxios. Completan o seu
desenvolvemento no mes de xuño e se deixan caer ao chan para pupar; aí
permanecen todo o outono e o invierno ata a seguinte primavera, cando ten lugar
unha nova emerxencia de adultos.
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Familia Notodontidae
Phalera bucephala
Esta bolboreta aparece frecuentemente alimentándose no seu estado larvario de
todo tipo de follosas; pódese-lle atopar sobre abidueiras, abelairas, cerdeiras, etc.
e tamén, frecuentemente, sobre faias. Os adultos chegan a ter 50-60 mm de
envergadura alar. As ás anteriores teñen unha cor característica, un tanto
mimética, que fai que na posición de repouso semellen un pequeno pau cortado;
son de cor gris plateada con manchas acastañadas oscuras ou avermelladas e no
seu extremo unha mancha de cor crema. As eirugas poden medrar ata os 55 mm
de lonxitude, son de cor amarela con bandas lonxitudinais incompletas de cor
negra, e presentan numerosas sedas de cor blanca. As bolboretas voan na
primavera ata mediados do verán e, tras aparearse, efectúan a posta no envés das
follas. Cando eclosionan os ovos, as larvas comezan a alimentarse da epidermis
da parte inferior das follas, e logo devóranas por completo. É normal ver a todas
as eirugas dunha posta alimentándose xuntas, xa que teñen un comportamento
gregario que perden no último estadío de crecemento.

Invertebrados dos
faiais.
Esquerda:
larva de Phalera
bucephala.
Dereita:
larva de Orthosia
incerta alimentándose
de follas novas de faia.

Familia Lymantridae
Calliteara pudibunda
A larva desta bolboreta é polífaga e pode causar importantes defoliacións cando
as súas poboacións son abundantes. Ao longo de 2004 esta especie causóu
defoliacións significativas nos faiais do norte de España. Os adultos son de cor
grisácea pero as larvas son moi chamativas, poden chegar aos 50 mm de lonxitude
e teñen cor verde clara ou amarelo, con marxes negras. Levan pinceles de sedas
de cor amarelo claro nos segmentos 1 a 4 do abdome, cunha brocha de sedas
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vermellas no octavo segmento abdominal. As larvas están activas durante o verán
e principios do outono, que é cando causan as defoliacións máis importantes. Ao
chegar o inverno baixan das árbores e tecen un capullo sedoso entre as follas
caídas, onde crisalidan e pasan a estación desfavorable.
Euproctis similis
Atópase sobre arbustos e follosas, incluindo as faias, abidueiras, mazairas,
cerdeiras, etc. Os adultos son completamente blancos e presentan numerosas
sedas también blanquecinas na parte anterior do corpo; a femia presenta, ademáis,
unha mancha amarela na parte posterior. A envergadura alar das femias chega aos
40-45 mm, mentres que a dos machos é lixeramente menor. As larvas teñen uns
35 mm de lonxitude, son de cor negra aterciopelada e presentan na súa parte
dorsal unha banda lonxitudinal e interrumpida nalgunhas partes de cor
alaranxada, e dúas bandas laterais blancas; ademáis, na zona dorsal dos segmentos
6 e 7 presentan una glándula exectable de cor alaranxada. Os adultos voan no
verán e poñen os ovos en grupos nos gromos apicais; ao eclosionar, as larvas, con
hábitos gregarios, aliméntanse das follas e ao pouco tempo tecen un capullo
blanquecino nas gretas da casca das árbores ou outras zonas protexidas e alí pasan
o invierno; na primavera seguinte abandoan os refuxios e comezan a alimentarse
de novo das follas.
ORDE HYMENOPTERA
Familia Ichneumonidae
Himenópteros fácilmente recoñecibles polas súas longas antenas. Son parasitos
de estados xuveniles doutros insectos, fundamentalmente larvas de lepidópteros,
sobre as que depositan un ovo en cada eiruga das especies parasitadas, polo que
xogan un importante papel no control de diversas especies de lepidópteros. Nos
faiais de Lugo teñense atopado diferentes especies desta familia.
Familia Formicidae
As formigas presentan un réximen alimenticio moi diverso. Hainas depredadoras,
herbívoras e omnívoras. Nos faiais galegos son maioritarias, anque non as únicas,
as colonias de Formica rufa, a formiga de bosque, depredadora e con gran valor no
control de insectos perxudiciais.
Familia Apidae
Bombus terrestris
É o abellón ou, localmente no Courel “romballón”, máis común. Trátase dunhna
especie de himenóptero social que vive en colonias anuais dirixidas por unha raiña
que, xeralmente, nidifica na terra. Os abellóns en conxunto desempeñan un papel
moi importante como polinizadores.
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Familia Xylocopidae
Xylocopa violacea
Coñecida como “abella carpinteira”, é de tamaño grande (ata 30 mm de
lonxitude) e presenta unha coloración negro-violácea moi característica. Este
abellón excava galerías en madeira morta, donde deposita os ovos e crecen as
larvas. O adulto aliméntase de pole e néctar, polo que, como no caso da especie
anterior, é importante como polinizador.
Invertebrados dos
faiais.
Esquerda:
Diversas especies de
abellóns (Bombus spp.)
excavan os seus niños
no chan dos faiais.
Dereita:
A abella carpinteira
(Xylocopa violacea)
pode verse
ocasionalmente nos
faiais. Autora: RMBC

Os faiais e a conservación dos invertebrados forestais
Dentro dos conxunto de invertebrados comentados atópanse algunhas especies
que están catalogadas como protexidas por diversas disposicións legais ou se
consideran ameazadas (táboa 2). Dentro das primeiras atópanse Elona quimperiana
(caracol endémico de bosques atlánticos nos que realiza unha importante labor
fragmentando as follas recen caídas e contribuíndo deste xeito a incrementar a
superficie de ataque para bacterias e fungos que traballan como
descompoñedores da materia orgánica para facilitar a súa incorporación ó perfil
edáfico) e Geomalacus maculosus (lesma presente nos soutos, carballeiras e faiais
galegos, non moi antropófila aínda que é frecuente vela polas noites comendo os
liques que medran sobre o granito das igrexas).
Ámbas especies están incluidas nos anexos II e IV da DC 92/43/CEE
(“Directiva Hábitats”) así como no Anexo II do Convenio de Berna (especies
estritamente protexidas) e no Catálogo Galego de Especies Ameazadas (DOGA
nº 89, de 9 de maio do 2007), como especie “en perigo de extinción” no primeiro
caso e na categoría de “vulnerable”, no segundo. Estas mesmas especies están
incluídas nas listas da UICN como especies ameazadas debido á alteración do seu
hábitat.
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Táboa 2.
Especies de
invertebrados
protexidos presentes
nos faiais.

Especie
Geomalacus maculosus
Elona quimperiana
Lucanus cervus
Rosalia alpina (?)

DC 92/43/CEE
Anexo II
Anexo IV
l
l
l
l
l
l

CNEA

CGEA
VU
EE

IE
IE

Con respecto aos invertebrados artrópodos, cabe suliñar a especie Limoniscus
violaceus (escaravello ligado aos faiais), incluida en el Libro Rojo de los
Invertebrados de España e que, según as listas da UICN, ten a categoría de
vulnerable. Os escaravellos Lucanus cervus e Rosalia alpina tamén considéranse
especies a protexer debido a progresiva desaparición dos bosques caducifolios
donde habitan figurando ambas no listado de especies do Anexo II da DC
92/43/CEE e no Catálogo Nacional de Especies Ameazadas, dentro da categoría
“de interese especial”.
Por último, dentro dos invertebrados dos faiais figuran algúns exemplos de
endemismos galegos, como o caso das lesmas Furcopenis circularis e Furcopenis darioi.
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Fauna de vertebrados dos
faiais

Páxina anterior: a pita do monte (Tetrao
urogallus) pódese considerar, xunto co oso
cantábrico, o máximo expoñenente dun
ambiente ecolóxico ben conservado nas
montañas do N peninsular. No ámbito
cantábrico, esta gran ave utiliza os faiais
durante diferentes momentos do seu ciclo
vital. En Galicia, as súas últimas poboacións
están asociadas á área suroccidental de
distribución dos faiais (autor: IPT/MJF).

Fauna de vertebrados dos faiais
Augusto de Castro Lorenzo (Hérpetos, Aves e Macromamíferos)
&
José M. Rey Salgado (Micromamíferos e Quirópteros)

Introdución
Os faiais de Galicia son as formacións vexetais dominadas por Fagus sylvatica máis
occidentais do tramo cantábrico e de toda a súa distribución europea. Son
bosques que crecen principalmente no piso montano, dende os 600-700 m de
altitude (Monte da Marronda, Baleira; O Sisto, Pedrafita do Cebreiro) ata case a
cota altitudinal dos 1.500 m (Devesa da Rogueira, Folgoso do Courel; Monte Pico
Grande, Pedrafita do Cebreiro) nas Serras Orientais luguesas e algunhas outras
localidades próximas de León e Asturias. Os faiais aparecen confinados en
enclaves de forte pendente e orientación avesía e están sometidos a unhas
condicións climáticas oceánicas de montaña, caracterizadas por unha forte
humidade e abundante precipitación, particularmente importante durante o
inverno en forma de neve que pode chegar a cubrir o chan do bosque ata cinco
ou seis meses ao ano.
Os faiais galegos, asentados nas serras orientais e como extremo sudoccidental da
Cordilleira Cantábrica, sitúanse nun complexo sistema de aliñacións montañosas
con características climáticas variables e contrastadas que contribúen á existencia
dunha gran variedade de medios ecolóxicos. En particular, a Serra do Courel, pola
súa posición meridional, está situada nunha zona de transición climática entre o
mundo eurosiberiano e o mundo mediterráneo, fenómeno determinante da alta
diversidade faunística que nela existe. A súa singularidade bioxeográfica e o
relativo bo estado de conservación da súa cuberta vexetal constituíron un
atractivo para os científicos ocupados no estudio faunístico e ecolóxico dos
Vertebrados, as principais achegas dos cales se mencionan ao longo do presente
traballo. Nas áreas de maior influencia atlántica desta serra, exemplificadas na
coñecida Devesa da Rogueira, obsérvase a presenza de especies cantábricas de
montaña nas que o compoñente máis destacado o conforman taxóns de orixe
centroeuropea e atlántica ibérica.
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Tendo en conta que os faiais galegos representan a continuidade territorial dos
cantábricos, parece necesario considerar a información existente no territorio
galego sobre o conxunto da Cordillera Cantábrica. Por outra parte, a súa pequena
superficie unida ao feito de que frecuentemente estes bosques forman mosaico
con outros tipos de formacións arboradas autóctonas dificultan definir e valorar
a composición e características da súa fauna de Vertebrados, razón pola que na
valoración da súa riqueza, especialmente no caso das aves e macromamíferos, se
tivo en conta a información existente sobre o conxunto dos bosques caducifolios
de Os Ancares e O Courel, dentro dos que se integran a maior parte de faiais
existentes en Galicia.
Os faiais galegos, ao igual que acontece na Cordillera Cantábrica, non posúen
unha fauna de vertebrados propia, nin tan sequera pode sinalarse algunha especie
característica deste tipo de bosque, xa que as especies alí presentes tamén ocupan
outros hábitats forestais. Non obstante, a teor da información publicada, cabe
sinalar certa uniformidade na fauna vertebrada dos faiais cantábricos ao longo do
transecto establecido entre o extremo oriental e occidental da cadea, xa que a
composición da comunidade está integrada por un grupo constante de especies,
que se ve localmente alterada coa presenza ou ausencia doutros taxóns de
distribución máis puntual na Cordillera (CASTROVIEJO 1970).
A información que se achega no presente traballo aparece netamente diferenzada
en diversas fontes segundo sexa o grupo de Vertebrados que se estea a considerar.
Así, para os pequenos Mamíferos (Insectívoros, Roedores e Quirópteros),
Anfibios Anuros e Réptiles os datos proceden das distintas prospeccións
realizadas polos autores do presente traballo entre os anos 1982 e 1990 (véxase
unha síntese en REY 2005) na Devesa de Rogueira, que pola súa entidade, ao ser
unha das masas caducifolias máis extensas e mellor conservadas, cremos que
mantén unha fauna de vertebrados suficientemente representativa e ata certo
punto extrapolable á doutros faiais presentes nas Serras Orientais.
Outra parte importante da información obtívose a partir das investigacións
efectuadas entre 1973 e 1976 pola Sección de Vertebrados do Departamento de
Zooloxía da Universidade de Santiago de Compostela que deu orixe a un informe
(BAS et al. 1978), publicado máis tarde nunha monografía (BAS & GUITIÁN 1985),
así como tamén ao informe faunístico de GUITIÁN et al. (2001). Ambas as dúas
contribucións, aínda que tratan da fauna de vertebrados nos distintos medios do
conxunto da Serra do Courel, non constitúen estudios específicos centrados nos
faiais.
A terminoloxía taxonómica utilizada correspóndese coa dos respectivos Atlas de
Vertebrados de España, coa excepción dos hérpetos, para os que se seguiu a
proposta da Asociación Herpetológica Española (MONTORI & LLORENTE 2005).
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A fauna de Vertebrados dos faiais
O listado de especies de fauna de vertebrados obtido neste traballo recóllese no
Anexo VIII. A importancia dos faiais en canto a riqueza de especies de
vertebrados terrestres é variable, dependendo do grupo taxonómico de que se
trate. Considerando o número de especies, expresado en porcentaxe respecto ao
número de taxóns presentes no territorio galego, os resultados son os seguintes:
Os Anfibios cun 60%, manteñen unha boa representación, a pesar de que a
altitude constitúe un factor limitante para moitas especies. Os Réptiles
representan un 25%, o que constitúe unha pobre representación como
consecuencia das necesidades termófilas do grupo, contrarias ás condicións
bioclimáticas existentes nos hábitats considerados. As especies de aves
reprodutoras, sen considerar 24 especies acuáticas, están representadas polo
33,6%, cifra relativamente importante se se ten en conta que se trata dun hábitat
moi concreto. A riqueza mastozoolóxica do bosque caducifolio, cunha
representación do 72,9% cabe cualificala de extraordinaria.
Anfibios
Polo menos nove especies de anfibios, catro Urodelos e cinco Anuros, viven nos
bosques de faia de forma habitual. En período reprodutor, a súa presenza está
condicionada á existencia de charcas ou masas de auga de identidade variable (BAS
1986). Os Urodelos son pouco esixentes en canto ao seu hábitat terrestre e na
área non faltan puntos de auga, charcas e regueiros principalmente, onde realizar
a súa fase reprodutora acuática. Canto á saramaganta (Chioglossa lusitanica),
considérase unha especie rara por enriba dos 1.000 m de altitude (GALÁN &
FERNÁNDEZ 1993, VENCES 2004), o que xustifica a súa ausencia ou extrema
rareza no Courel e Os Ancares, aínda que nós atopámola en A Marronda, a uns
700 m de altitude. A píntiga común (Salamandra salamandra) atopa o seu óptimo
nos bosques caducifolios (BAS 1986, BUCKLEY & ALCOBENDAS 2004). Dúas
especies de pintafontes, o pintafontes palmado (Lissotriton helveticus) e o
pintafontes pintado (Triturus marmoratus), viven en simpatría no Courel durante a
súa fase acuática, repartíndose as presas en función do tamaño (BAS 1982). Non
se inclúe o pintafontes ibérico (L. boscai) por amosar querencia polas matogueiras
e prados de sega (BAS et al. 1978, BAS 1986), aínda que nas terras baixas aparece
en variedade de hábitats e mesmo manifesta certa tendencia ao uso do bosque.
En referencia aos Anuros, a ra vermella (Rana temporaria), especie propia de zonas
frías, é quizais o anuro máis característico destas montañas, destacando o
frecuente uso que fai dos bosques fóra do período reprodutor (BAS 1982,
ESTEBAN & GARCÍA-PARÍS 2004). A ra patilonga (Rana iberica) aparece en avesedas
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e regueiros rápidos que discorren entre o bosque caducifolio ou zonas de monte
raso con elevada cobertura vexetal (ESTEBAN & MARTÍNEZ SOLANO 2004).
Segundo BAS (1982), R. iberica e R. temporaria segréganse en altitude, acupando ésta
última os niveis altimontanos. O sapiño pintoxo (Discoglosus galganoi) aparece
escasamente no Courel e nos Ancares (BAS 1982, 1986) asociado aos bosques de
galería das zonas baixas; GALÁN & FERNANDEZ (1993) sinálano como ausente
por enriba dos 1.000 m de altitude en Galicia e indican a súa preferencia polos
herbais densos. Outros autores consideran a esta especie propia de pradarías,
pasteiros encharcados e bordos forestais (MARTÍNEZ SOLANO 2004).
Anfibios dos faiais.
Esquerda:
ra vermella
(Rana temporaria).
Dereita:
píntega común
(Salamandra
salamandra).

Para BAS (1982) o sapo común (Bufo bufo) e o sapo corriqueiro (B. calamita) son
pouco esixentes en canto a hábitat. Segundo LIZANA (2004) estas dúas especies
prosperan con só a existencia de augas adecuadas en período reprodutor. A ra de
San Antón (Hyla arborea), a pesar de que foi atopada unha soa vez no linde dun
bosque caducifolio mixto con prados e mostrouse abundante na lagoa glaciar de
Lucenza, así como na de Pozo do Carballal (Rodríguez Guitián, com. per.),
próximas á Devesa da Rogueira e aos faiais de O Cebreiro respectivamente, non
cremos que deba considerarse propia destes bosques. BAS (1982) ten sinalado que
a comunidade de Anfibios se fai máis rica nas cabeceiras de ríos e regueiros, entre
os 1.000 e os 1.500 m de altitude e nas áreas de alta precipitación onde son
frecuentes os chans hidromorfos, empobrecéndose de novo por enriba dos 1.400
m de altitude pola ausencia de biótopos adecuados, como acontece no Courel.
Réptiles
Os Réptiles son moi sensibles ás baixas temperaturas e ás precipitacións moi
abundantes, de maneira que se consideramos que os faiais adoitan estar situados
en avesedas ou ladeiras de baixa insolación, moitas destas especies son incapaces
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de colonizalos ao ter graves problemas de supervivencia. O resultado é un
empobrecemento notable da fauna reptiliana en comparación coas terras baixas
ou as abas orientadas ao mediodía. A presenza de claros e lindeiros no bosque
montano facilita a existencia de certas especies menos termófilas.
Segundo as nosas prospeccións, que en liñas xerais son coincidentes coas achegas
de BAS et al. (1978), BAS (1982, 1986) e BAS & GUITIÁN (1985), cabe sinalar a
presenza de tres especies de saurios e tres de ofidios como habitantes destes
bosques montanos. A lagartixa da serra (Iberolacerta monticola) habita as avesedas,
tanto en bosques coma en zonas altas ou desarboradas, manifestando unha forte
segregación espacial coas lagartixas do xénero Podarcis, debido, ao parecer, á
competencia trófica (BAS et al. 1978, BAS 1982). No Monte da Marronda vive nos
bordos de pistas e camiños que cruzan o bosque. O lagarto das silvas (Lacerta
schreiberi) é propio de beiras de regueiros e claros de bosque e aquí o alto grao de
humidade edáfica favorece a súa presenza. O escáncer (Anguis fragilis) parece que
só esixe un mínimo de humidade en estratos herbáceos, follaxe, pedregais, etc.
(GALÁN & FERNÁNDEZ 1993, GALÁN 2004a, 2004b).
Réptiles dos faiais.
Esquerda:
escancer común
(Anguis fragilis).
Dereita:
lagartixa da serra
(Iberolacerta
monticola).

Polo que respecta aos Ofidios, pódese considerar a víbora de Seoane (Vípera
seoanei) como a especie máis forestal, xa que selecciona os medios con cobertura
vexetal abundante sempre que sexa posible a insolación (BRAÑA 2004), téndose
atopado dentro do bosque caducifolio tanto no Courel (BAS et al. 1978) como nos
Ancares (obs. pers.). A cobra de colar (Natrix natrix) observouse en zonas
forestais húmidas do Courel (BAS et al. 1978) a pesar de ser especie ligada
principalmente a correntes de auga, lagoas e charcos con herbais e prados. A
cobra lisa europea (Coronella austriaca) atópase asociada ás matogueiras, aínda que
tamén usa os lindeiros e claros de bosque (BAS et al. 1978, GALÁN 2004b).
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Aves
En xeral os bosques montanos europeos acubillan unha mestura de aves de
bosques de terras baixas mornas e boreais (REBANDE et al. 1997). As Aves dos
faiais galegos, considerando todo o período anual, aparecen representadas por un
mínimo de 40 especies, entre as cales tres son estivais e tres invernantes. As outras
34 compórtanse en xeral como residentes nas nosas latitudes, aínda que o seu
grao de permanencia no bosque montano é moi variable, pois moitas delas
abandonan as zonas máis altas durante o inverno. A escala rexional hai especies
que reciben reforzos invernantes, como pode ser o caso do miñato común (Buteo
buteo), e outras que ademais da súa presenza estival poden aparecer en paso, como
o miñato abelleiro (Pernis apivorus). O inventario non pretende ser completo nin
moito menos, pois aparte de que son previsibles novas incorporacións, certas
especies presentes nestas serras son de estatus migrador aínda mal coñecido
como acontece coa papuxa picafollas (Sylvia borin), o picafollas común (Phylloscopus
collybita), e o picafollas musical (P. trochilus), entre outros. Non se consideraron as
especies de rochedos e de ribeira que aparecesen no bosque por estar o seu
hábitat inmerso no arboredo, nin tampouco unha serie de especies que
manifestan preferencia polas solainas (Phylloscopus bonelli, Jinx torquilla, etc), xa que
os bosques que aquí tratamos se sitúan precisamente na orientación avesía.
Os grupos mellor representados neste medio son as rapaces, os carpinteiros e os
paseriformes. Cabe facer outro grupo cunha serie de especies de filiación
taxonómica variada na que entraría algunha de alto valor faunístico, como a pita
do monte (Tetrao urogallus) e outras de tamaño medio como a arcea (Scolopax
rusticola), a avelaiona (Strix aluco) ou o pombo torcaz (Columba palumbus). Unha
máis, o cuco (Cuculus canorus), trátase dentro do grupo dos paseriformes.
En relación coas rapaces consideramos que só seis especies de entre o importante
elenco existente na área, merecen ser consideradas de bosque. Dúas delas son
forestais bastante estritas e con estatus residente, o azor (Accipiter gentilis) e o
gabián (A. nisus), para as que no Courel GUITIÁN et al. (2004) dan unha cifra
aproximada de tres ou catro parellas e cinco parellas respectivamente. O miñato
común (Buteo buteo), tamén residente, usa as áreas máis modificadas, onde se
alternan os bosques con cultivos e prados. Segundo GUITIÁN et al. (2004), e
sempre referíndose a todo o territorio (non só aos bosques montanos), no Courel
contabilizáronse un mínimo de 10 parellas. Tres especies máis, o miñato abelleiro
(P. apivorus), a águia calzada (Hieraetus pennatus) e o falcón pequeno (Falco subbuteo),
son habitantes de presenza estival nestes bosques caducifolios con claros e zonas
abertas ou lindeiros. O falcón europeo (F. subbuteo), aínda que nas nosas montañas
é observada frecuentemente cazando nas matogueiras, en moitos caso tratábase
de zonas próximas a bosques (A Marronda, Devesa da Rogueira) e, ademáis,
nidifica nas árbores, ata os 1.800 m de altitude (PALACÍN 2004). GUITIÁN et al.
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(2004) estiman duas ou tres parellas de miñato abelleiro, duas a catro de falcón e
unha de águia calzada no Courel. Pola nosa parte, podemos engadir, polo menos,
tres ou catro águias calzadas máis na parte norte de distribución galega dos faiais
(cunca alta do Río Eo).
Aves dos faiais:
Esquerda:
miñato
(Buteo buteo).
Autor: JO.
Dereita:
pita do monte
(Tetrao urogallus).
Autor: IPT/MJF.

A pita do monte (T. urogallus) é unha das especies máis emblemáticas deste tipo
de bosques na área cantábrica. En 1982 contabilizáronse na Serra dos Ancares 22
cantadeiros utilizados polos machos desta tetraónida (CAMPO & GARCÍA-GAONA
1983). ROMERO et al. (1996) aínda rexistran un macho durante a época de celo a
mediados dos anos ‘90. Os rexistros máis recentes parecen apuntar á posible
presenza dalgún macho (Llaneza, com. pers.), aínda que OBESO & BAÑUELOS
(2003) considérana en calquera caso anecdótica ao non haber referencias recentes
de cantadeiros ocupados. Estes últimos autores conclúen que o bosque máis
utilizado pola pita do monte na Cordilleira Cantábrica é o faial, aínda que os
cantadeiros actuais se localizan en bosques nos que a faia se mestura con bidueiro
e carballo, combinación frecuente no entorno dos bosques dominados pola faia
no territorio galego. Non obstante, o hábitat que tradicionalmente ocupou esta
especie nos Ancares podería considerarse como unha carballeira moi mesturada
con outros caducifolios, onde os pés de faia teñen unha presenza testemuñal. A
altitude á que se atopan os cantadeiros oscila entre os 800 e os 1.600 m de altitude
(CAMPO & GARCÍA-GAONA 1983), aínda que na actualidade a mínima é máis
elevada (1.200 m de altitude) (SUÁREZ-SEOANE & GARCÍA-ROVES 2004).
A arcea (Scolopax rusticola) é ave forestal de presenza estival coñecida dende antigo
nestes bosques (CASTROVIEJO 1965), que constitúen a única zona de Galicia onde
se coñece fóra do período invernal. ROMERO et al. (1996) localizaron sete parellas
con voos nupciais sempre por enriba dos 1.300 m de altitude. Posteriormente,
MUNILLA et al. (1998) deron unha estima de 20 parellas nidificantes no concello
de Cervantes. O pombo torcaz (Columba palumbus), orixinariamente forestal, na
actualidade parece menos esixente en canto ao hábitat, alcanzando boas
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densidades nos carballais; os faiais non parecen ser os mellores medios para esta
especie (FERNÁNDEZ & BEA 2003). Para a avelaiona (Strix aluco), única rapaz
nocturna que consideramos propia do bosque umbrío, os medios óptimos
parecen ser os que teñen máis área ecotónica e maior desenvolvemento da
estrutura vertical (ZUBEROGOITIA & MARTÍNEZ-CLIMENT 2003). GUITIÁN et al.
(2004), considerando todo tipo de bosques, dan para O Courel un mínimo de 30
a 40 parellas.
Entre os carpinteiros, o peto real (Dendrocopos major) é ave moi forestal, presente
tanto en masas de coníferas como de frondosas e especialmente abundante nos
caducifolios do norte ibérico até os 2.000 m de altitude. En faiais cantábricos
obtivéronse densidades de 1,7 aves/10 ha (ÁLVAREZ 1989), pero acada cifras de
3,3 en carballeiras (PURROY 1975a, 1977). Aínda que as escasas e discutibles citas
de peto mediano (D. medius) non permiten certificar con seguridade a súa
presenza estable na zona, pois podería tratarse de individuos divagantes, sí
cremos que hai unha clara constancia da presenza de peto negro (Dryocopus
martius) detectado últimamente, en reiteradas ocasións, nos Ancares (EPIFANIO
LEMOS & GONZALEZ LOROÑO 1977, MUNILLA & GUITIÁN 2001) e considerado
como probable reprodutor na zona por BERNIS (1956). Para esta última especie
hai que destacar a súa dependencia polo arborado maduro, sobre todo de faias,
pero tamén de carballo albar e caducifolio mixto (SIMAL & HERRERO 2003). O
peto menos forestal é o peto verde (Picus viridis), presente tamén nos faiais e
carballeiras cantábricos con cifras de 0,1 aves/km2 (ÁLVAREZ 1989), aínda que
amosa preferencia por bosques pouco mestos con zonas despexadas. Hai que
advertir que para a prospección e censo de petos recentemente se recomendou o
emprego de metodoloxías específicas, aínda pouco aplicadas (ROBLES & OLEA
2003).
As 26 especies de paseriformes citadas nos bosques da zona presentan
densidades moi variables. Nas mostraxes estacionais realizadas na Devesa da
Rogueira por BAS et al. (1978), as aves que acumularon maior número de
contactos foron o paporrubio (Erithacus rubecula) e o ferreiriño azul (Parus
caeruleus), seguidos moi de preto polo ferreiriño negro (P. ater), o carrizo
(Troglodytes troglodites) e o cardeal (Pyrrhula pyrrhula). Nun menor número atopouse
a estreliña riscada (Regulus ignicapillus), o pimpín vulgar (Fringilla coelebs), a papuxa
das amoras (S. atricapilla) e os picafollas (Phylloscopus spp.). De modo similar, para
PURROY et al. (1990) as especies dominantes nos faiais e carballeiras son o
paporrubio (E. rubecula), o carrizo (T. troglodites) e o ferreiriño negro (P. ater). As
máis ubicuas son: gaio (Garrulus glandarius), merlo común (Turdus merula), cuco
(Cuculus canorus), ferreiriño cristado (P. cristatus), pimpín vulgar (F. coelebs),
paporrubio (E. rubecula), tordo charlo (T. viscivorus), ferreiriño real (P. major), e
corvo pequeno (Corvus corone).
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Aves dos faiais:
Esquerda:
peto real (Dendrocopos
major)
Autor: ME.
Dereita:
peto negro
(Dryocopus martius)
Autor: IPT/MJF.

O inverno constitúe un período de condicións ambientais adversas e escaseza de
recursos para os paseriformes. Nos faiais e carballeiras durante a estación fría é
maior a proporción relativa de aves insectívoras de madeiros e ramas e menor a
de estratos baixos e copas así como de granívoros. Son frecuentes as especies que
abandoan estes bosques nesta época baixando a áreas de menor altitude ou
realizando migracións. Como consecuencia, nesta estación permanecen só 11
especies (GUITIÁN et al. 1984): paporrubio (E. rubecula), merlo común (T. merula),
gabeador azul (Sitta europaea), ferreiriño real (P. major), ferreiriño negro (P. ater),
ferreiriño rabilongo (Aegithalos caudatus), ferreiriño azul (P. caeruleus), gabeador
común (Certhia brachydactyla), estreliña riscada (R. ignicapillus), cardeal (P. pyrrhula) e
gaio (G. glandarius). Mención especial merecen as arrivadas de úbalos (Carduelis
spinus), tordos rubios (T. iliacus) e reais (T. pilaris) que, procedentes do norte
europeo, realizan un importante aproveitamento invernal de froitos, en especial
do acivro (CASTROVIEJO 1970, GUITIÁN 1985, 1989).
Como contrapeso á pobreza invernal, durante o período reprodutor este medio,
despois das reboleiras e sabinares, é o que manifesta os valores máis altos de
riqueza en aves e ademais tamén posúe a diversidade máis alta de todos os
bosques ibéricos. Hai unha afinidade ornítica con carballeiras e abedulares en
consonancia coa súa condición atlántica (PURROY et al. 1990).
A área presenta, ademais, o interese de incluír algunhas das escasas localidades
coñecidas en Galicia de picafollas musical (P. trochilus) (GALARZA & GARCÍA
1997), así como a totalidade da área de cría coñecida de ferreiriño palustre (P.
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Aves dos faiais:
Esquerda:
ferreiriño real
(Parus major).
Autor: LA.
Dereita:
ferreiriño negro
(Parus ater)
Autor: LA.

Esquerda:
ferreiriño palustre
(Parus palustris).
Autor: CHK.
Dereita:
ferreiriño azul
(Parus caeruleus).
Autor: ME.

Esquerda:
picafollas musical
(Phylloscopus
trochilus).
Autor: CHK.
Dereita:
úbalo
(Carduelis spinus).
Autor: CHK.

Esquerda:
cardeal
(Pyrrhula pyrrhula).
Autor: LA.
Dereita:
tordo real
(Turdus pilaris).
Autor: IPT/MJF.
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palustris) e unha boa parte da de estreliña do norte (R. regulus). No que se refire á
afinidade da avifauna polo faial, unhas poucas especies de paseriformes atopan
aquí o seu hábitat óptimo, como acontece co ferreiriño palustre (P. palustris)
(PURROY 1977). Tamén o gabeador norteño (C. familiaris) e o picafollas asubiador
(P. sibilatrix) parecen mostrar tendencias similares (GABRIEL & PURROY 2003,
MOLINA & GARCÍA 2003). Estas dúas últimas especies, aínda que non se coñecen
como reprodutores en Galicia, están presentes nos bosques cantábricos
próximos, e no caso da segunda, ao ser de reprodución esporádica, cabe
considerar que o poida facer nestas serras de forma ocasional.
Nestes bosques son máis frecuentes as especies que teñen preferencia polas
masas arboradas de caducifolios en xeral como: paporrubio (E. rubecula), merlo
común (T. merula), papuxa picafollas (S. borin), papuxa das amoras (S. atricapilla),
picafollas ibérico (P. ibericus), ferreiriño azul (P. caeruleus), ferreiriño real (P. major),
gabeador azul (S. europaea), ou forestais en sentido amplo como o carrizo (T.
troglodites), tordo común (T. philomelos), tordo charlo (T. viscivorus), estreliña do
norte (R. regulus), estreliña riscada (R. ignicapillus), ferreiriño rabilongo (A.
caudatus), ferreiriño cristado (P. cristatus), ferreiriño negro (P. ater), gabeador
común (C. brachydactyla), gaio (G. glandarius) e pimpín (F. coelebs). Un último grupo
incluiría aquelas aves que usan indistintamente as matogueiras e os bosques, os
bordos forestais, as formacións abertas ou os claros de bosque, como acontece
con: azulenta común (Prunella modularis), papuxa común (S. communis), verderolo
(C. chloris), cardeal (P. pyrrhula) e escribenta riscada (Emberiza cia). Para moitas
especies é probable que as características bioxeográficas da zona ou a estrutura
do hábitat sexan máis determinantes que a composición específica do bosque.
Aves dos faiais:
Esquerda:
paporrubio
(Erithacus rubecula)
Autor: JO.
Dereita:
gabeador azul
(Sitta europaea)
Autor: IPT/MJF.
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Mamíferos
Os mamíferos insectívoros están representados por seis especies, segundo os
datos obtidos durante as prospeccións realizadas na Devesa da Rogueira. Propias
do bosque son o furafollas grande (Sorex coronatus) e o furafollas pequeno (S.
minutus). Taxonómicamente, a musaraña de bosque foi designada por GUITIÁN et
al. (2001) como pertencente ao furafollas ibérico (S. granarius). Non obstante o
estudio dunha serie de exemplares colectados na Devesa da Rogueira mostran un
patrón de coloración dorsolateral bicolora e unhas dimensións craneodentarias,
que, de acordo con GISBERT et al. (1988) e LÓPEZ-FUSTER & VENTURA (1991,
1996), permiten considerar a súa pertenza a S. coronatus. Non obstante, se a
información do Atlas dos Mamíferos terrestres de España é correcta, podería
considerarse tamén a posible existencia de furafollas ibérico (S. granarius), ao
sinalarse na cuadrícula onde se sitúa a Devesa da Rogueira a ambas as dúas
especies (LÓPEZ-FUSTER 2002a, 2002b), aínda que non cremos que o furafollas
ibérico deba considerarse aquí propia dos faiais altimontanos, polo menos de
forma provisional.
Ocupando os pasteiros, bordos de bosque e bosque aclarado aparece a toupa
ibérica (Talpa occidentalis). Nos cursos de auga, representados na Devesa da
Rogueira polo río Seco e os seus regueiros tributarios, aparecen especies acuáticas
como a furapresas (Galemys pyrenaicus), murgaño de Cabrera (Neomys anomalus) e
murgaño patibranco (N. fodiens).
No informe de BAS et al. (1978), cítase a presenza no conxunto da Serra do Courel
do ourizo cacho (Erinaceus europaeus) e o furaño común (Crocidura russula). Ambas
as dúas especies considéranse raras na citada serra, onde parecen distribuirse ata
os 1.500 e 1.200 m de altitude respectivamente, e non deben considerarse propios
do faial, xa que os seus requirimentos se axustan a ocupar medios rurais e
agrosistemas de baixa e media altitude, con preferencias por parte do furaño
común polas abas e vertentes orientadas ao mediodía.
En canto aos Roedores, as prospeccións levadas a cabo na Devesa da Rogueira
permitiron establecer a existenza de 11 especies. Como características do bosque
cabe sinalar a corta rubia (Myodes glareolus), o rato de campo (Apodemus sylvaticus) e
o rato da fraga (Apodemus flavicollis), xunto a dous arborícolas especializados como
o esquío (Sciurus vulgaris) e o leirón rilón (Glis glis). Estes bosques das montañas
orientais de Galicia constituíron o hábitat onde o esquío estivo confinado antes
de iniciar a notable expansión experimentada no século pasado cando se estendeu
aos piñeirais de repoboación.
Os medios abertos, praderías e herbais son ocupados pola trilladeira do prado
(Microtus agrestis), a corta do prado (M. lusitanicus) e a rata toupeira (Arvicola
terrestris), estes dous últimos de vida hipoxea. Nos medios acuáticos aparece en
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moi baixa densidade a rata de auga (Arvicola sapidus). Os pedregais intercalados
entre os bosques son habitados pola trilladeira nival (M. nivalis) e o leirón careto
(Eliomys quercinus), podendo este último atoparse esporadicamente nos ocos das
grandes árbores. Tanto as especies de insectívoros e roedores acuáticos sinalados
como a trilladeira nival son especies ata certo punto independentes do bosque,
aínda que as condicións microclimáticas forestais poden favorecer a súa presenza
na zona.
Os morcegos constitúen o grupo de mamíferos peor coñecido. A revisión
bibliográfica recolle para a área ata 13 especies (BAS et al. 1978, SÁNCHEZ-CANALS &
GUITIÁN 1988, GUITIÁN et al. 2001). As nosas prospeccións permitiron comprobar
a existencia das seguintes tres especies: morcego de Natterer (Myotis nattereri),
morcego orelludo dourado (Plecotus auritus) e morcego das fragas (Barbastella
barbastella), todas elas detectadas nas entradas de cavidades calcarias naturais da
Devesa da Rogueira. Non obstante, cabe considerar que outras cinco especies,
atopadas en localidades de menor altitude pero próximas ao bosque citado, poden
ocupar o faial en época favorable. Estas especies son o morcego grande de ferradura
(Rhinolophus ferrumequinum), morcego pequeno de ferradura (R. hipposideros), morcego
das ribeiras (Myotis daubentonii), rateiro grande (M. myotis) e morcego de orellas
fendidas (M. emarginata). Este último sinálase como ausente do bosque pechado, pero
as demais son morcegos forestais nalgunha medida. Aínda que se citan como máis
xeralistas ao morcego grande de ferradura (R. ferrumequinum), morcego pequeno de
ferradura (R. hipposideros) e morcego común (Pipistrellus pipistrellus), son forestais en
sentido amplo o rateiro grande (M. myotis), morcego das fragas (B. barbastella) e o
morcego orelludo dourado (P. auritus) mostrando querencia polos bosques
caducifolios, onde utilizan frecuentemente os ocos das árbores. Ao grupo de
morcegos forestais hai que engadir a presenza dun Nyctalus sp. de difícil
identificación específica polo momento (GUITIÁN et al. 2001).
Nos distintos medios da área do Courel citáronse un total de 12 especies de
Carnívoros, que son todas as presentes en Galicia (BAS et al. 1978, 2001). Algúns
manifestan unha distribución xeneralizada como o raposo (Vulpes vulpes), o armiño
(Mustela erminea), a denociña (M. nivalis) e a fuíña (Martes foina); outros como o lobo
(Canis lupus) aparecen confinados nas zonas altas. Destacan polas súas tendencias
forestais a presenza de martaraña (M. martes), algaria (Genetta genetta), gato bravo (Felis
silvestris), oso pardo (Ursus arctos) e, en menor medida, o teixugo (Meles meles). Deles é
a martaraña o elemento máis característico e especializado dos medios forestais,
aparecendo de maneira bastante constante nestes ecosistemas montanos. O gato
montés (F. silvestris) usa tanto as masas forestais como a matogueira, sempre e cando
estes medios manteñan escasa influencia humana. Ligados a ambientes acuáticos
aparecen a lontra (Lutra lutra) e o turón (M. putorius), con netas preferencias polos
ambientes con cobertura de tipo forestal.
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As densidades que se dan na bibliografía para os devanditos carnívoros son
baixas, así para a martaraña é de 0,5 individuos/km2; para o teixugo, no norte
peninsular, máis de 1,2 ind./km2 (BLANCO 1998); 0,9/km2 para a algaria en
Cataluña (RUIZ-OLMO & LÓPEZ-MARTÍN 2001); e para o gato montés entre 0,03
e 0,8 ind./km2 (STAHL & LEGER 1992, RUIZ-OLMO & LÓPEZ-MARTÍN 2001).
Prácticamente todas as especies de carnívoros inclúen na súa dieta, en maior ou
menor medida, aos micromamíferos, e algúns consúmenos como elemento
maioritario. Cabe destacar tamén o seu papel como diseminadores de sementes,
ao inxerir, sobre todo durante o período outono-invernal, unha importante
proporción de froitos carnosos de todo tipo, dos que frecuentemente expulsan as
sementes intactas, que son trasladadas a certa distancia e aboadas co excremento
que as contén. O excremento de martaraña pode conter, en época favorable, ao
redor de 50 sementes de capudre (BERMEJO & GUITIÁN 1995, RUIZ-OLMO &
LÓPEZ-MARTÍN 2001).
O oso compórtase en Galicia como un divagante estacional, que aínda non se
coñece criando no territorio. Esta especie utiliza os faiais e carballeiras montanas
con asiduidade, sendo os bosques de frondosas o hábitat máis usado durante todo
o ano, especialmente en outono (CLEVENGER & PURROY 1988, PURROY et al. 1990,
PALOMERO 1993). Informacións recentes parecen indicar que as últimas
incursiones de osos en territorio galego, un dos cales foi visto no ano 2006 no
Courel alimentándose de colmeas, poderían estar a ser cada vez máis frecuentes.
As Serra do Courel e Ancares constitúen un territorio que participa, a grandes
trazos, da área de campeo utilizada pola poboación oseira cantábrica occidental
en Galicia. A súa área potencial neste territorio podería abranguer unha boa parte
da distribución dos faiais, incluíndo os municipios situados na cabeceira do Eo.
Mamíferos dos faiais:
Esquerda:
oso cantábrico
(Ursus arctos)
Autor: IPT/MJF.
Dereita:
corzo
(Capreolus capreolus)
Autor: ME.
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Esta distribución corresponderíase, en termos xerais, coa presenza histórica que
CLEVENGER & PURROY (1988) dan para os anos 1833-1843.
Segundo PALOMERO (1993), a altitude media que alcanzan as áreas de campeo dos
osos na Cordilleira Cantábrica é de 1.390 m de altitude e o tamaño desta área de
campeo para unha femia con crías foi de 50,9 km2, aumentando no período
postinvernal. En machos adultos e subadultos é moito maior, especialmente en
época de celo, que é cando realizan desprazamentos en busca das femias. Neste
caso medíronse superficies de 1.437 km2. Os seus mellores refuxios parecen estar
en rochedos con cobertura arbórea e arbustiva (MARQUÍNEZ et al. 1993).
Atopáronse covas de hibernación a altitudes variables, aínda que parece preferir
as próximas a 1.500 m de altitude. Na Cordilleira Cantábrica son máis utilizadas
as cavidades naturais que as escavadas e máis da metade se sitúan en zonas de
bosque (NAVES & PALOMERO 1993).
A diversidade paisaxística en espazos relativamente reducidos facilita o encontro
de novos lugares de alimentación cando escasean os recursos das parcelas
habitualmente visitadas. MARQUÍNEZ et al. (1993) calculan para o oso algúns
valores tróficos das distintas unidades ambientais, obtendo a seguinte secuencia
de maior a menor importancia: souto, faial, formacións arbustivas sen carballos,
matogueiras de queiroga e carballais avesíos. Nun detallado estudio da dieta do
oso, BRAÑA et al. (1993) atopan que as herbáceas son de presenza abundante e
constante, con máximos en primavera e mínimos en outono. Os froitos carnosos
(Rhamnus, Vaccinium, Rosa, Arbutus) aparecen en verán e outono, mentres que os
froitos secos son sobre todo de outono (maioría de landra) e de inverno (maioría
de fou). Despois da hibernación engade a estes a abelá. O espectro complétase
con outros alimentos menos frecuentes que van dende insectos e animais
domésticos (posiblemente prea), ata outros vexetais, caza maior e outros
vertebrados. O alimento de orixe animal ten o seu máximo en verán.
Con respecto aos Ungulados, o contexto cantábrico no seu conxunto é o medio
con densidades máis baixas de xabaril (Sus scrofa), pero é zona con importante
presenza de cervo (Cervus elaphus) e onde o corzo (Capreolus capreolus) alcanza os
seus óptimos poboacionais (SAÉZ-ROYUELA & TELLERÍA 1988). Antes da
expansión experimentada polo xabaril e do corzo cara o oeste, estes medios
aloxaban poboacións estables de ambas as dúas especies, as cales estaban ausentes
en boa parte de Galicia. En relación coa expansión do corzo ARAGÓN (1996)
considera aos Ancares como o punto de dispersión cara ás provincias de A
Coruña e Pontevedra. Por outra parte, as densidades de corzo nesta serra
atópanse entre as máis altas da Península Ibérica (GUITIÁN & BERMEJO 1987,
COSTA 1991, 1992). Introducións recentes permiten considerar a presenza de
rebezo (Rupicapra pyrenaica), que se estableceu de novo na área ancaresa e no
inverno usa os pisos forestais superiores.
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A conservación dos vertebrados do dominio do faial
A composición e estrutura da vexetación son factores determinantes na
composición das comunidades de aves forestais da franxa noribérica (CARRASCAL
1985). Ademais, é sabido que complexidade vexetal, distancia entre pés, idade,
forma e posición de madeiros, ramas, follas, etc., son características que explican
a presenza ou ausencia de certas especies. Algúns trazos deste tipo, como a
presenza de árbores vellas e en descomposición ou de determinado talle, así como
a fragmentación do hábitat, sinaláronse como aspectos de grande importancia
para que nos bosques comentados habiten os petos (PURROY et al. 1984, SIMAL &
HERRERO 2003).
A pesar da tendencia positiva que na actualidade se deu para as aves forestais
nun contexto xeral, é coñecido que nos medios que nos atinxen habitan unha
serie de especies de grande valor de conservación pois as súas poboacións se
atopan en situación crítica ou ameazada (DE JUANA 2004). En xeral, a
desaparición do bosque maduro leva consigo a rarefacción ou desaparición
de especies de gran valor (PURROY 1972, CASTROVIEJO 1975, ROBLES & OLEA
2003) e a fragmentación provoca fortes cambios na comunidade (PURROY et
al. 1990, TELLERÍA 1992). Por exemplo, o peto mediano cantábrico esixe 50
ha por parella e 13,7 km de distancia entre puntos de nidificación (PURROY et
al. 1984) mentras que para o peto negro na Cordilleira Cantábrica son
comúns territorios maiores de 100 ha (NOVAL 1975, SIMAL 2000), o que pode
explicar a súa rarefacción en bosques galegos de montaña, onde é posible
que só Ancares conte actualmente con masas forestais óptimas para varias
destas especies, aínda que a súa presenza esté mediatizada pola situación
marxinal que dificulta a inmigración e recolonización.
No caso da pita do monte, OBESO & BAÑUELOS (2003) consideraron os
efectos da súa regresión a tres niveis: globais (cambio climático), xerais
(fragmentación do hábitat que favorece a depredación e a acción dos
herbívoros sobre o arando, alimento importante para a especie) e locais
(onde interveñen a elevada densidade de ungulados tanto domésticos como
silvestres, os disturbios provocados pola actividade cinexética e a estrutura e
dispoñibilidade de hábitat). Os devanditos autores atoparon que
históricamente o bosque máis utilizado era o faial, pero os cantadeiros
actuais, tras a regresión poboacional da especie, aparecen normalmente en
faiais mesturados con bidueiros e/ou carballos. Nas zonas ocupadas
actualmente hai menos densidade de árbores e de menor área basimétrica e
índice de espesura e, ademais, a cobertura de arandos e a diversidade
específica son maiores. FRECHILLA (2003) valora os factores estudados por
OBESO & BAÑUELOS (2003) e incide na dificultade que os individuos criados
en catividade manifestan para adaptarse á vida silvestre. En consecuencia,
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para os casos de extinción recomendan as translocacións. Máis recentemente,
S UÁREZ -S EOANE & G ARCÍA -ROVÉS (2004) sinalan que as molestias e
disturbios debidos a actividades humanas e infraestruturas explican mellor a
distribución actual que a composición do hábitat. Os últimos autores sinalan
entre as ameazas máis severas, a escala local e de poboación, a recorrencia do
lume que impide a recuperación de especies utilizadas como alimento
(arando) e atopan significativo que a maior densidade de cantadeiros se sitúe
en terreos suxeitos á caza restrinxida.
Para a arcea, o hábitat de cría preferido na Cordilleira Cantábrica son os
faiais e carballais, aínda que tamén usa outras formacións forestais (LUCIO &
SAENZ DE BURUAGA 1997).
Ademáis de polas aves, o arboredo maduro é utilizado como refuxio por
roedores arborícolas, moitos morcegos e mamíferos carnívoros. Para estes
últimos RUIZ-OLMO & LÓPEZ MARTÍN (2001) sinalaron a necesidade de
conservar os bosques riparios.
Para o oso, unha das especies máis importante dende a perspectiva da
conservación, a presenza de lugares que achegan alimento e refuxio, como
pasteiros, matas de arandeira e bosques produtores de froitos secos, así como as
zonas óptimas para a existencia de covas de hibernación, constitúen unha garantía
para a súa supervivencia. A Comisión Nacional de Protección da Natureza (2001)
na súa “Estratexia de Conservación do oso cantábrico” establece como
prioritarios os obxectivos seguintes:
1- reducir a mortalidade provocada polo home
2- conservar e mellorar o hábitat
3- asegurar a conectividade das poboacións
4- conseguir o apoio público á conservación.
No que se refire a manexo do hábitat, esta estratexia persegue a inclusión da área
de distribución nos listados de Lugares de Interese Comunitario e redes de
espazos naturais protexidos, a elaboración dun inventario aberto de Áreas Críticas
de consideración prioritaria dentro dos instrumentos de xestión, a distribución da
área actual e “potencial” en Unidades de Xestión Oseira, a actualización das
avaliacións de impacto ambiental para todos os proxectos con efectos adversos
posibles, e a consecución destes enunciados cunha metodoloxía rigorosa e
específica para o oso.
Por último, a conservación do lobo está afectada por outros factores que exceden
do ámbito xeográfico e as intencións do presente traballo.
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Fitosocioloxía dos faiais e outras
comunidades con Fagus sylvatica

Páxina anterior: aspecto prevernal do
mosaico de vexetación calcícola asociada ao
Faial de Embaixo (parte inferior dereita da
imaxe), nas proximidades da aldea de O
Sisto (Pedrafita do Cebreiro, Lugo).

Fitosocioloxía dos faiais e outras
comunidades con Fagus sylvatica
Manuel Antonio Rodríguez Guitián

Introducción
A fitosocioloxía é unha rama da botánica que se centra no estudo da composición
florística das comunidades vexetais e dos factores ecolóxicos que inflúen nela.
Fundaméntase na recopilación de información florística e estrutural das formas
de agregación vexetal, tamén chamadas fitocenoses, por medio de “inventarios de
vexetación” e a súa finalidade última é a de establecer un modelo xerárquico de
unidades que poderíamos entender como análogo ao que emprega a ciencia
taxonómica para clasificar aos seres vivos. A unidade elemental do citado sistema
xerárquico é a “asociación vexetal”, que ven a representar un conxunto
característico de especies vexetais que conflúen nun territorio dado como
resposta a unha combinación particular de factores ecolóxicos de índole
climática, topo-edáfica, historia paleoambiental e influencia humana. As
asociacións vexetais agrúpanse, seguindo criterios florísticos e ecolóxicos, en
unidades de rango superior, as alianzas, que, á súa vez o fan noutras de nivel
superior e así sucesivamente ata chegar á unidade xerárquica suprema, que é a
denominada “clase de vexetación”.
Coa finalidade de facilitar a transmisión de información entre científicos de países
diversos, a fitosocioloxía emprega unha nomenclatura particular para designar ás
diferentes unidades xerárquicas de vexetación, que consiste na unión por medio
dun guión do binomen de dúas especies vexetais características de cada unidade.
Ademais, modifícanse os nomes orixinais de ditas especies, declinando os xéneros
e engadindoselles desinencias particulares aos nomes específicos que denotan o
rango da unidade que se está a empregar. Na táboa 1 exemplifícase este sistema
de denominación das unidades fitosociolóxicas coa sistemática da comunidade
vexetal na que se integran os faiais acidófilos existentes nas montañas da cunca
alta do Río Eo.
Dende un punto de vista temporal, as asociacións vexetais non son entes
inmutables, pois están influídas por cambios ambientais que, como é sabido,
cursan seguindo ciclos de periodo variable, as veces impredecible. Algunhas
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destas modificacións periódicas obedecen a fenómenos catastróficos rexionais,
como terremotos, ciclóns, erupcións volcánicas, corrementos de terras, grandes
inundacións, etc. e adoitan conlevar a destrución da cuberta vexetal preexistente
poñendo en marcha o proceso coñecido como “sucesión vexetal”. Dentro deste
proceso de reconstitución total da cuberta vexetal, as comunidades tenden, como
os seres vivos a título individual, a ocupar o máximo espazo posible ao seu dispor
para aproveitar os recursos (auga, nutrientes, radiación solar, etc.). Como queira
que as capacidades competitivas das especies son diferentes, obsérvase que, co
paso do tempo, unhas especies van reemplazando a outras dando lugar,
consecuentemente, á sustitución dunhas comunidades vexetais por outras. En
situacións ideais nas que non existan limitacións para o crecemento das especies
vexetais, como pasa na maior parte das zonas temperadas da Terra, as
comunidades vexetais que perduran máis no tempo son os bosques, e dicir, tipos
de vexetación caracterizados polo dominio fisionómico de árbores (prantas
leñosas polo xeral ramificadas a unha certa altura a partir do chan).
Unidade fitosociolóxica
Clase
Subclase
Orde
Suborde
Alianza
Subalianza
Asociación
Subasociación

Desinencia
-etea
-enea
-etalia
-enalia
-ion
-enion
-etum
-etosum

Exemplo
Querco-Fagetea
Querco-Fagenea
Quercetalia robori-petraeae
Quercenalia robori-petraeae
Ilici-Fagion
Ilici-Fagenion
Saxifrago spathularidis-Fagetum sylvaticae
mercurialetosum perennis

Ademáis das xa sinaladas, entre as principais causas de alteración intensa das
formas de organización vexetal figuran as de orixe antrópica, relacionadas coas
diferentes formas de aproveitamento dos recursos que a especie humana
desenvolve neste Planeta. No entorno dos faiais que actualmente se conservan en
Galicia, a actividade humana intensa ven de vello (máis de 2.500 anos) e ten
modificado unha porción moi substancial da súa superficie, favorecendo a súa
substitución por diversos tipos de cubertas vexetais que medran sobre o solo que
noutrora cubriron estes bosques. Estas comunidades vexetais que reemplazan aos
primitivos faiais receben o nome de “comunidades de substitución ou seriais”, xa
que se entende que se atopan interrelacionadas dinamicamente entre sí e cos
bosques que as precederon. Deste xeito, no caso de cesar a causa da súa aparición
(cortas de árbores, lumes forestais, roturacións de terras para o cultivo, pastoreo
intensivo, etc.), ao cabo de certo tempo os bosques iniciais rematarán por
reemplazar ás comunidades seriais que actualmente os sustitúen. O conxunto de
asociacións vexetais que se atopan interrelacionadas dinamicamente nun
territorio xeográfico determinado constitúen unha “serie de vexetación”.
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Táboa 1.
Exemplo de
denominación das
unidades xerárquicas
empregadas na
fitosocioloxía
aplicado aos faiais
acidófilos galaicoasturianos.
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Neste capítulo descríbense as asociacións vexetais que se consideran
representadas nos faiais de Galicia e áreas xeográficas próximas así como outras
comunidades nas que pode estar presente a faia. Tamén se comentan as
características florísticas e ecoloxía de comunidades vexetais que forman parte
das series de vexetación encabezadas polo tipos de faiais recoñecidos neste
territorio. En gran medida, a información aquí presentada é unha síntese dos
traballos máis recentes neste campo (RODRÍGUEZ GUITIÁN 2004, 2005, 2006;
RODRÍGUEZ GUITIÁN & AMIGO VÁZQUEZ 2008; RODRÍGUEZ GUITIÁN et al. 2000,
2003, 2008) que, a sua vez tiveron en conta outros anteriores publicados por
diversos autores (BELLOT 1968, LOSA 1977, IZCO et al. 1986 e GIMÉNEZ DE
AZCÁRATE 1993a), así como información inédita contida en teses de
doutoramento (AMIGO VÁZQUEZ 1984, GUITIÁN RIVERA 1984, GIMÉNEZ DE
AZCÁRATE 1993b). As descricións botánicas e a caracterización ecolóxica da
maior parte das comunidades vexetais tratadas fundaméntanse na información
contida nas táboas de inventarios que conforman o Anexo IX.

Figura 1.
Distribución
aproximada dos
grandes tipos de
faiais existentes na
Península Ibérica
segundo GÓMEZ
MANZANEQUE
(1997)(modificado).
Numeración como na
táboa 2.

Tipos de faiais da Península Ibérica
Dentro da longuísima lista de traballos na que, tanto autores españois como
doutros países europeos, teñen abordado a caracterización ecolóxica e florística
dos faiais do ámbito ibérico, pódense establecer dúas grandes escolas. Unha delas,
de carácter máis sintético, defende unha clasificación destes bosques sustentada
en diferenzas macroclimáticas (faiais atlánticos fronte a faiais submediterráneos)
e edáficas (faiais oligotrofos fronte a faiais eutrofos) na que cabería establecer
matices debidos a factores corolóxicos responsables da presenza de determinados
grupos de plantas a nivel rexional (cf. SÁINZ OLLERO 1992, GÓMEZ
MANZANEQUE 1997). Nesta clasificación dase máis peso ao efecto
homoxeneizante que a faia ten sobre o ambiente deste tipo de bosques, tanto
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microclimático coma edáfico, en detrimento da variabilidade florística que se
rexistra debido a causas climáticas ou xeográficas, de modo que o carácter máis
significativo dos bosques de Fagus sylvatica sería o de ter asociado un conxunto
moi constante, próximo ao centenar, de plantas nemorais. Na táboa 2 amósanse
as principais especies vexetais que caracaterizan aos catro grandes tipos de faiais
nos que se clasifican os bosques de Fagus sylvatica peninsulares segundo esta
escola. Asemade, indícase a preferencia edáfica de cada un deles, mentras que na
figura 1 delimítase de xeito aproximado á súa distribución xeográfica.
Tipo de faial

1

Especies características

Edafoloxía

Allium ursinum, Anemone nemorosa, Anemone
ranunculoides, Arum maculatum, Cardamine heptaphylla,
Carex sylvatica, Corydalis cava, Galium odoratum,
Gymnocarpium dryopteris, Helleborus occidentalis,
Hepatica nobilis, Hordelymus europaeus, Isopyrum
indiferente
thalictroides, Lamiastrum galeobdolon, Mercurialis
(calcícola?)
perennis, Milium effusum, Paris quadrifolia, Poa
nemoralis, Polystichum setiferum, Ranunculus
platanifolius, Ranunculus auricomus, Ranunculus acris,
Saxifraga hirsuta, Scilla lilio-hyacinthus, Veronica
montana

Faiais atlánticos
umbrófilos eutrofos

2

Faiais atlánticos
umbrófilos oligotrofos

3

Faiais
submediterráneos
calcícolas cantábricos

4

Faiais
submediterráneos
calcícolas pirenaicos

Athyrium filix-femina, Betula pubescens, Blechnum
spicant, Avenella flexuosa, Euphorbia dulcis, Ilex
aquifolium, Lastrea limbosperma, Lathyrus linifolius,
Luzula multiflora, Luzula nivea, Luzula sylvatica, Oxalis
acetosella, Pteridium aquilinum, Pyrola minor, Quercus
petraea, Ranunculus nemorosus, Saxifraga hirsuta,
Vaccinium myrtillus, Veronica officinalis
Amelanchier ovalis, Berberis vulgaris, Cephalanthera
longifolia, Cephalanthera rubra, Crataegus monogyna,
Epipactis helleborine, Epipactis atrorubens, Helleborus
foetidus, Laserpitium nestleri, Lonicera xylosteum, Melittis
melissophyllum, Pritzelago alpina, Rhamnus alpina,
Rhamnus cathartica, Saxifraga trifurcata, Spiraea obovata
Amelanchier ovalis, Arctostaphyllos uva-ursi, Buxus
sempervirens, Carex digitata, Cytisus sessilifolius,
Emerus major, Helleborus foetidus, Lathyrus vernus,
Lonicera xylosteum, Melittis melissophyllum, Tanacetum
corymbosum

silicícola

calcícola

calcícola

Segundo os autores comentados, os faiais atlánticos oligotrofos serían
maioritarios no extremo occidental da Cordillera Cantábrica, aínda que estarían
igualmente presentes, formando masaico cos faiais atlánticos eutrofos, no resto
das montañas cantábricas, gran de parte dos Pireneos e diversos enclaves do
Sistema Ibérico.
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Táboa 2.
Caracterización
florística i edafolóxica
dos tipos de faiais
ibéricos
segundo GÓMEZ
MANZANEQUE (1997).
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Faiais ibéricos.
Arriba:
Interior dun faial
calcícola con xacinto
estrelado e Cardamine
heptaphylla (Scillo liliohyacinthi-Fagetum
sylvaticae, Al. ScilloFagion). Bosque de
Irati (Navarra).
Abaixo:
Vista primaveral dende
o Alto de la Palombera
do mosaico de faiais
silicícolas (Saxifrago
hirsutae-Fagetum
sylvatcae, Al. IliciFagion) e calcícolas
(Carici sylvaticaeFagetum sylvaticae, Al.
Scillo-Fagion) que se
estende pola cunca alta
do Río Saja (Parque
Natural Saja-Besaya,
Cantabria).
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Tamén se incluirían neste grupo de faiais os existentes no Macizo de Ayllón
(Madrid-Segovia-Guadalajara). Pola súa banda, os faiais submediterráneos serían
de carácter calcícola e neles cabería diferenciar os de distribución cantábrica,
principalmente pola vertente meridional destas montañas, os das montañas do
límite vasco-navarro e os existentes na faciana S da Cordillera Pirenaica, que
serían os máis próximos, florísticamente falando, aos faiais calcícolas dos Ports de
Beseit (Tarragona).
Noutro extremo estaría o conxunto de botánicos seguidores da escola
fitosociolóxica de Zurich-Montpellier ou Sigmatista, fundada por J. BRAUNBLANQUET a inicios do pasado século. A día de hoxe, estes autores establecen a
existencia de 17 tipos (asociacións) de faiais no territorio ibérico que se agrupan,
en función de criterios bioxeográficos e edafolóxicos, dentro de catro subalianzas
(Scillo-Fagenion, Epipactido helleborines-Fagenion, Ilici-Fagenion e Luzulo niveae-Fagenion)
cuxa situación no esquema sintaxonómico vixente amósase na táboa 3. Os grupos
de especies que caracterizan aos tipos de faiais descritos, as súas preferencias
edáficas e a súa área de distribución aproximada e recóllense na táboa 4 e na
figura 2.
Figura 2.
Distribución
aproximada das
asociacións de faiais
existentes na
Península Ibérica.
Numeración como na
táboa 4.

Dentro da primeira das subalianzas comentadas (Scillo-Fagenion) incluiríanse os
faiais meso-eutrofos asentados sobre substratos carbonatados e de distribución
cántabro-pirenaica, en áreas de clima temperado típico (atlántico). Nesta unidade
atoparíanse ata oito asociacións vexetais constituíndo o grupo máis diversificado
de faiais ibéricos. Na subalianza Epipactido helleborines-Fagenion sylvaticae incluiríanse
tres asociacións de faiais distribuídas principalmente pola área meridional centro
oriental das montañas cantábricas e os Pireneos, así como as montañas do
Prepireneo e Ports de Beseit (Tarragona), sempre sobre solos esqueléticos e clima
submediterráneo. Pola súa banda, dentro da subalianza Luzulo niveae-Fagenion
Rivas-Martínez 1987 soamente se inclúe unha asociación de faiais oligotrofos de
distribución pirenaica centro-oriental. Por último, na subalianza Ilici-Fagenion Br.-
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Bl. 1967 englóbase, entre outras comunidades vexetais, un grupo de catro
asociacións de faiais de carácter acidófilo distribuídas principalmente por áreas
montañosas da Cornixa Cantábrica e con presenza puntual nas montañas
submediterráneas dos sistemas Ibérico e Central.
Táboa 3.
Ubicación das
asociacións de faiais
ibéricos no esquema
sintaxonómico
proposto por RIVASMARTÍNEZ et al. (2002).

CL. QUERCO-FAGETEA Br.-Bl. & Vlieger in Vlieger 1937
Or. Fagetalia sylvaticae Pawłowski in Pawłowski, Sokołowski & Wallisch 1928
Al. Fagion sylvaticae Luquet 1926
Subal. Scillo-Fagenion Oberdorfer ex Rivas-Martínez 1973
As. Fago-Helleboretum occidentalis O. Bolòs 1957
As. Geranio nodosi-Fagetum sylvaticae Vigo & Gil in Vigo, Carreras & Gil 1983
As. Lysimachio nemorum-Fagetum sylvaticae Gruber 1973 em. Rivas-Martínez, Báscones, T.E.
Díaz, Fernández-González & Loidi 1991
As. Roso pendulinae-Fagetum sylvaticae Rivas-Martínez,Costa & P. Soriano 2002
As. Scillo lilio-hyacinthi-Fagetum sylvaticae Br.-Bl. ex O. Bolòs 1957
As. Carici sylvaticae-Fagetum sylvaticae (Rivas-Martínez 1965) C. Navarro 1982
As. Carici caudatae -Fagetum sylvaticae (T.E. Díaz & Fdez.-Prieto 1984) Rivas -Martínez et al.
2005
Subal. Epipactido helleborines-Fagenion sylvaticae Rivas-Martínez, T.E. Díaz, F. Prieto, Loidi &
Penas in Rivas-Martínez, Báscones, T.E. Díaz, Fernández-González & Loidi 1991
As. Epipactido helleborines-Fagetum sylvaticae Rivas-Martínez (1962) 1983
As. Buxo sempervirentis-Fagetum sylvaticae Br.-Bl. ex Br.-Bl. & Susplugas 1937
As. Primulo acaulis-Fagetum sylvaticae O. Bolòs & L. Torres in O. Bolòs 1967
As. Neottio nidi-avis-Fagetum sylvaticae M. Rodríguez, Amigo, C. Real & R. Romero 2009
Or. Quercetalia roboris Tüxen 1931
Al. Luzulo-Fagion Lohmeyer & Tüxen in Tüxen 1954
Subal. Luzulo niveae-Fagenion Rivas-Martínez 1987
As. Luzulo niveae-Fagetum sylvaticae (Susplugas 1942) Br.-Bl., Roussine & Nègre 1952
Al. Ilici-Fagion Br.-Bl. 1967
Subal. Ilici-Fagenion Br.-Bl. 1967
As. Blechno-Fagetum sylvaticae (Tüxen & Oberdorfer 1958) Rivas-Martínez 1963
As. Galio rotundifolii-Fagetum sylvaticae Rivas-Martínez 1963
As. Saxifrago hirsutae-Fagetum sylvaticae Br.-Bl. 1967 em. Rivas-Martínez, Báscones, T.E.
Díaz, Fernández-González & Loidi 1991

As. Omphalodo nitidae-Fagetum sylvaticae (Izco, Amigo & J. Guitián 1986) Rivas-Martínez,
Báscones, T.E. Díaz, Fernández-González & Loidi 1991
As. Saxifrago spathularidis-Fagetum sylvaticae M. Rodríguez, Amigo, C. Real & R. Romero 2003

Fitocenoses dos faiais de Galicia
A recolleita de información sobre a composición florística e tipoloxía das
comunidades que se consideran representadas nos faiais galegos inicióuse a
mediados do pasado século por BELLOT (1968) e viuse continuada cos traballos
publicados posteriormente por LOSA (1977) e IZCO et al. (1986). Outros estudos
nos que se aporta información acerca dos bosques de Fagus sylvatica de Galicia e
territorios astur-leoneses próximos son os de SILVA-PANDO (1990), RIVAS-
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MARTÍNEZ et al. (1991), SILVA-PANDO et al. (1992) GIMÉNEZ DE AZCÁRATE (1993a,
1993b), RODRÍGUEZ GUITIÁN & AMIGO (2009a), RODRÍGUEZ GUITIÁN et al.
(1996a, 1996b, 2000, 2003, 2006, 2008) e ROMERO RODRÍGUEZ & ROMERO
CUENCA (1996, 1997, 2004)(táboa 5).
Asociación

Especies características
Edafoloxía
Anemone nemorosa, Buxus sempervirens, Carex digitata, Daphne
Fago-Helleboretum
1
laureola, Helleborus occidentalis, Hepatica nobilis, Mycelis muralis, calcícola
occidentalis
Primula columnae, Sanicula europaea
Acer campestre, Buxus sempervirens, Carex digitata, Daphne
Geranio nodosi2
calcícola
laureola, Geranium nodosum, Helleborus occidentalis, Primula
Fagetum sylvaticae
acaulis, Pulmonaria affinis, Ranunculus nemorosus
Lysimachio nemorum- Abies alba, Aruncus dioicus, Betula pendula, Digitalis purpurea,
3
silicícola
Fagetum sylvaticae
Geranium nodosum, Lysimachia nemorum
Abies alba, Lonicera alpigena, Pinus uncinata, Prenanthes purpurea,
Roso pendulinae4
calcícola
Rhododendron ferrugineum, Rosa pendulina, Rubus saxatilis, Scilla
Fagetum sylvaticae
lilio-hyacinthus, Vaccinium myrtillus
Abies alba, Cardamine heptaphylla, Carex sylvatica, Galium
Scillo lilio-hyacinthi5
indiferente
odoratum, Helleborus occidentalis, Lamiastrum galeobdolon,
Fagetum sylvaticae
Pulmonaria affinis, Scilla lilio-hyacinthus
Carex sylvatica, Corydalis cava, Galium odoratum, Helleborus
Carici sylvaticae6
calcícola
occidentalis, Mercurialis perennis, Primula columnae, Saxifraga
Fagetum sylvaticae
hirsuta, Scilla lilio-hyacinthus, Veronica montana
Carex caudata, Carex sylvatica, Daphne laureola, Helictotrichon
Carici caudatae7
cantabricum, Helleborus occidentalis, Mercurialis perennis,
calcícola
Fagetum sylvaticae
Pimpinella siifolia, Scilla lilio-hyacinthus, Sesleria albicans
Corydalis cava, Daphne laureola, Hellleborus foetidus, Melica uniflora,
Neottio nidi-avis8
Mercurialis perennis, Neottia nidus -avis, Ornithogalum pyrenaicum, calcícola
Fagetum sylvaticae
Polystichum setiferum
Epipactido helleborines- Cephalanthera longifolia, Cephalanthera rubra, Epipactis helleborine,
9
calcícola
Fagetum sylvaticae
Lathyrus niger, Primula columnae, Sorbus aria, Viburnum lantana
Buxus sempervirens, Carex digitata, Daphne laureola, Digitalis lutea,
Buxo sempervirentis10
calcícola
Emerus major, Hedera helix, Helleborus foetidus, Hepatica nobilis,
Fagetum sylvaticae
Primula columnae
Primulo acaulisBuxus sempervirens, Corylus avellana, Hepatica nobilis, Hedera helix,
11
calcícola
Primula acaulis, Primula columnae, Sanicula europaea,
Fagetum sylvaticae
Luzulo niveaeAbies alba, Deschampsia fl exuosa, Lathyrus linifolius, Luzula nivea,
12
silicícola
Oxalis acetosella, Vaccinium myrtillus, Veronica officinalis
Fagetum sylvaticae
Betula pubescens, Blechnum spicant, Deschampsia flexuosa, Luzula
Blechno13
henriquesii, Quercus petraea, Saxifraga spathularis, Vaccinium
silicícola
Fagetum sylvaticae
myrtillus
Galio rotundifoliiGalium rotundifolium, Helleborus occidentalis, Ilex aquifolium, Scilla
14
silicícola
lilio-hyacinthus, Veronica montana
Fagetum sylvaticae
Blechnum spicant, Deschampsia flexuosa, Luzula henriquesii, Oxalis
Saxifrago hirsutae15
acetosella, Saxifraga hirsuta, Scilla lilio-hyacinthus, Vaccinium
silicícola
Fagetum sylvaticae
myrtillus
Blechnum spicant, Castanea sativa, Deschampsia flexuosa, Luzula
Saxifrago spathularidis16
henriquesii, Oxalis acetosella, Quercus robur, Ruscus aculeatus,
silicícola
Fagetum sylvaticae
Saxifraga spathularis, Vaccinium myrtillus
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Todos estes autores abordaron o estudo dos faiais dende unha perspectiva
fitosociolóxica propoñendo, como resultado das súas análises, unha asignación
dos mesmos a unha ou varias asociacións vexetais. BELLOT (1968) prantexou
unha discriminación entre faiais acidófilos (Blechno-Fagetum) e neutro-basófilos
(Melico-Fagetum) que foi ampliada por LOSA (1977), quen chegou a establecer ata
catro asociacións diferentes de faiais e unha de carballais con faia nas que incluir
os bosques de Fagus sylvatica por el estudados no Cebreiro e extremo S dos
Ancares.
Desta interpretación tan diversificada pasouse nos anos oitenta a outra que
consideraba a existencia dunha única asociación de faiais no extremo
noroccidental Ibérico, situación que, aínda que con modificacións nomenclaturais
derivadas de cambios interpretativos sobre a unidade sintaxonómica a empregar,
se mantivo ata inicios do presente século (IZCO et al. 1986, SILVA-PANDO 1990,
RIVAS-MARTÍNEZ et al. 1991, SILVA-PANDO et al. 1992; GIMÉNEZ DE AZCÁRATE
Táboa 5.
Cronoloxía da
asignación
fitosociológica dos
faiais do extremo NW
ibérico.

Autor
BELLOT (1968)

LOSA (1977)
RIVAS -MARTÍNEZ et al.
(1984)
IZCO et al. (1986)
SILVA -PANDO (1990)
RIVAS -MARTÍNEZ et al.
(1991)
SILVA -PANDO et al.
(1992)
GIMÉNEZ DE AZCÁRATE
(1993)
ROMERO RODRÍGUEZ &
ROMERO CUENCA
(1996, 1997)
RODRÍGUEZ GUITIÁN et
al. (2000)
RODRÍGUEZ GUITIÁN et
al. (2003)
ROMERO RODRÍGUEZ &
ROMERO CUENCA
(2004)
RODRÍGUEZ GUITIÁN et
al. (2009)

Asociacións
Faiais silicícolas
Faiais calcícolas

Área
O Cebreiro-O Courel

O Cebreiro-O Courel
Cordillera Cantábrica
occidental
Os Ancares-O Cebreiro
-O Courel
Os Ancares

Blechno-Fagetum sylvaticae
Luzulo niveae-Fagetum
Galio rotundifoliae-Fagetum
Saxifrago spathularis-Fagetum
Blechno-Quercetum roboris
Luzulo henriquesiiFagetum sylvaticae

MelicoFagetum cantabricum
MelicoFagetum cantabricum
Carici sylvaticaeFagetum sylvaticae

Luzulo henriquesii- Fagetum sylvaticae
Luzulo henriquesii- Fagetum sylvaticae

Os Ancares-O Cebreiro
-O Courel
Os Ancares-O Cebreiro
-O Courel

Omphalodo nitidae- Fagetum sylvaticae
Omphalodo nitidae- Fagetum sylvaticae

O Cebreiro-O Courel

Omphalodo nitidae-Fagetum sylvaticae

O Cebreiro-O Courel

Blechno-Fagetum sylvaticae

Os Ancares-O Cebreiro
-O Courel
Cabeceira do Río Eo e
NW de Asturias

Omphalodo nitidae- Fagetum sylvaticae
Saxifrago spathularidisFagetum sylvaticae

---

A Fornela

Luzulo henriquesiiFagetum sylvaticae

---

Os Ancares-O Cebreiro
-O Courel

Omphalodo nitidaeFagetum sylvaticae

Neottio nidi-avisFagetum sylvaticae
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1993, RODRÍGUEZ GUITIÁN et al. 1996). Máis recentemente, RODRÍGUEZ GUITIÁN
e colaboradores estableceron as características florísticas e ecolóxicas dos faiais da
cabeceira galega do Río Eo e do noroccidente de Asturias (RODRÍGUEZ GUITIÁN
2004, 2005; RODRÍGUEZ GUITIÁN et al. 2003), cuxa existencia era descoñecida ata
ese momento. A eles corresponden tamén diversas revisións realizadas sobre os
faiais existentes noutras áreas do cuadrante noroccidental ibérico (RODRÍGUEZ
GUITIÁN 2006, RODRÍGUEZ GUITIÁN & AMIGO 2009a, RODRÍGUEZ GUITIÁN et al.
2009a), nas que se fundamenta o esquema de comunidades de faiais hoxe en día
vixente e que se amosa na táboa 5.
Faiais galaico-asturianos (Saxifrago spathularidis-Fagetum sylvaticae)
Actualmente constitúen as testemuñas máis occidentais dos faiais galegos (e
consecuentemente europeos) e se atopan principalmente nas serras que conforman
a cabeceira do Río Eo e a divisoria da cunca deste río coas dos ríos Miño e Navia,
dentro dos concellos de Baleira, A Fonsagrada e Pol (Lugo). Localízanse en
pequenas valgadas e partes baixas de ladeiras abesías donde conforman rodais de
reducida superficie que, posiblemente, deberon ser máis extensos antes de que os
procesos deforestadores humanos se xeralizaran no territorio. Aínda que en Galicia
este tipo de bosques se distribúe nun treito altitudinal bastante reducido (650-800 m),
ao longo dos territorios litorais e sublitorais do resto do sector centro-occidental da
Cornixa Cantábrica abranguen un intervalo moito maior, pois se poden atopar entre
practicamente o nivel do mar e os 1.200 m (cf. RODRÍGUEZ GUITIÁN et al. 2003,
RODRÍGUEZ GUITIÁN 2005, 2006).
En conxunto, trátase de masas arboradas dominadas pola faia que acadan entre 17 e
30 m de altura nas que, con frecuencia, esta árbore está acompañada no estrato
superior por pés dispersos doutras especies, como carballos (Quercus robur, Q. petraea,
Q. x rosacea), castiñeiros (Castanea sativa) ou bidueiros (Betula pubescens). Por baixo, é
frecuente atopar un nivel inferior constituído por pequenas árbores, como acibos
(Ilex aquifolium), abelairas (Corylus avellana), pereiras bravas (Pyrus cordata) e sanguiños
(Frangula alnus), así como individuos xuvenís das especies do dosel. No estrato
arbustivo destaca a constancia coa que aparecen Erica arborea (uz blanca) e algunhas
matas baixas, como a arandeira (Vaccinium myrtillus) e, máis raramente, Daboecia
cantabrica.
Entre as especies herbáceas, acadan unha elevada cobertura os diversos fentos
presentes (Athyrium filix-femina, Blechnum spicant, Dryopteris aemula, D. affinis, D. dilatata,
Lastrea limbosperma, Polypodium vulgare, Pteridium aqulinum) e plantas acidófilas como
Saxifraga spathularis, Luzula sylvatica subsp. henriquesii ou Avenella flexuosa, mentras que
Hedera hibernica, Lonicera periclymenum e Tamus communis son de destacar entre as
gabeadoras (Anexo IX, táboa 1).
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Faiais galaicoasturianos.
Arriba:
Aspecto primaveral das
valgadas da cabeceira
do Val do Couto, nas
que se atopan algúns
dos pequenos faiais
galaico-asturianos que
se conservan na
provincia de Lugo.
Monte da Marronda
(Baleira, Lugo).
Abaixo:
Vista da parte inferior
do Monte Caxigueira,
situado entre as aldeas
de Teixeira e Centigosa
(A Fonsagrada, Lugo),
na que se observa o
contacto entre un faial
galaico-asturiano, a
esquerda, e os prados
de sega situados no
fondo do val.
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A presenza habitual de especies meso-termófilas, como Quercus robur, Castanea
sativa ou Ruscus aculeatus, así como a ausencia de taxóns vexetais frecuentes nos
faiais de distribución orocantábrica, serve para discriminar este tipo de faiais,
incluídos na asociación Saxifrago spathularidis-Fagetum sylvaticae (cf. RODRÍGUEZ
GUITIÁN et al. 2003), dos presentes nas montañas de Os Ancares, O Cebreiro e O
Courel.
Desde o punto de vista edáfico, a totalidade das representacións galegas deste
tipo de faiais medra sobre solos derivados de rochas metamóficas silíceas, pobres
en nutrientes, o que xustifica a súa elevada acidez (pH 3,50-4,24). Se acaso,
naqueles localizados en situacións topográficas de valgada, nas que se rexistra
unha maior acumulación de materia orgánica e os solos presentan maior
humidade, constátase a aparición dalgunhas especies leñosas ausentes nas
posicións normais de ladeira, como Crataegus monogyna, Fraxinus excelsior ou Acer
pseudoplatanus, así como a de xeófitos e plantas rizomatosas de maiores esixencias
nutricionais (Dryopteris filix-mas, Brachypodium sylvaticum, Euphorbia dulcis, Helleborus
viridis subsp. occidentalis, Mercurialis perennis, Polystichum setiferum, Sanicula europaea) no
nivel inferior (RODRÍGUEZ GUITIÁN et al. 2003). Esta situación ecolóxica
particular constitúe unha subasociación diferenciada (mercurialetosum perennis) do
aspecto típico desta asociación.
A pesar de que este tipo de faiais ten unha distribución xeográfica moi ampla, ao
longo de áreas montañosas litorais e sublitorais cantábricas comprendidas entre a
cunca media do Río Saja (Cantabria) e a cabeceira do Río Eo (Lugo)(RODRÍGUEZ
GUITIÁN 2006), hoxe en día soamente ocupa en Galicia unha extensión que
supera en pouco as 10 ha.
Faiais courelao-ancareses (orocantábricos)
Trátase de bosques de faia distribuidos de xeito moi fraccionado ao longo do eixo
montañoso constituído polas serras dos Ancares e O Courel, así como polo treito
de serras que as enlaza, os Montes do Cebreiro. Dende o punto de vista
administrativo, os bosques de faia deste grupo están presentes en diversas
localidades dos concellos de Navia de Suarna (parroquia de Sta. María de Rao),
Cervantes (parroquia de Vilaspasantes), Pedrafita do Cebreiro (parroquias de O
Cebreiro, Zanfoga, Pacios da Serra, Riocereixa, e Romeor) e Folgoso do Courel
(parroquias de Meiraos, Parada e Visuña).
Fronte aos faiais galaico-asturianos, os courelao-ancareses caracterízanse pola
ausencia xeralizada de especies termófilas, entre as que cabería citar como de
aparición extraordinariamente esporádica a Castanea sativa, Ruscus aculeatus, Tamus
communis ou Phyllitis scolopendrium nas localidades situadas a menor altitude. En
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senso contrario, estes faiais contan coa presenza dun numeroso grupo de plantas
orófilas que soamente se atopan en Galicia nas montañas do leste de Lugo e
Ourense, como Aconitum vulparia subsp. neapolitanum, Allium ursinum, Allium
victorialis, Cicerbita plumieri, Corydalis cava, Daphne laureola, Doronicum pardalianches, D.
glabrescens, Festuca altissima, Galium odoratum, Gymnocarpium dryopteris, Mycelis muralis,
Poa chaixii, Ranunculus platanifolius, etc.
En función da diversidade de situacións edáficas nas que medran e dos
termotipos bioclimáticos polos que se estenden nas montañas do oriente galego,
dentro dos faiais courelao-ancareses pódense establecer os tipos que de seguido
se detallan.
Faiais courelao-ancareses oligotrofos (Omphalodo nitidae-Fagetum sylvaticae)
Estes faiais gardan unha certa similitude cos que se poden atopar no resto das áreas
de litoloxía silícea da Cordillera Cantábrica (asociación Blechno-Fagetum sylvaticae) e
comparten con aqueles o claro dominio, cando non presenza exclusiva, da faia no
estrato superior, un sotobosque pouco denso e unha gran abundacia de especies
acidófilas no estrato herbáceo. Ademais da faia, poden atoparse nestes bosques
outras árbores, como capudres (Sorbus aucuparia), acibos ou xardóns (Ilex aquifolium)
e carballos albares (Quercus petraea), principalmente cara aos bordos destas masas ou
en claros existentes no seu interior, así como teixos (Taxus baccata) e abelairas (Corylus
avellana), máis frecuentes nas valgadas sobre solos máis frescos.
Entre as especies que caracterizan o sotobosque destes faiais acidófilos son
salientables a arandeira (Vaccinium mytillus), Luzula sylvatica subsp. henriquesii, Saxifraga
spathularis, Avenella flexuosa, Dryopteris dilata, D. affinis, Euphorbia amygdaloides, E. dulcis,
Blechnum spicant, Hedera hibernica, Lonicera periclymenum e Narcissus asturiensis (Anexo IX,
táboa 2). Segundo os datos que se posúen, os valores de pH dos solos sobre os que
se asentan os faiais aquí comentados oscilan entre 3,81 e 5,26, aínda que na maior
parte dos casos non superan o valor de 4,7. Este rango variable de acidez edáfica,
unida á cantidade elevada de humus que se acumula no horizonte superficial dos
solos destes faiais, posibilitan un diferente grao de mestura das plantas acidófilas
comentadas con outras de esixencias meso-eutrofas, tales como Allium ursinum,
Carex sylvatica, Corydalis cava, Galium odoratum, Mercurialis perennis, Sanicula europaea, Paris
quadrifolia ou Primula acaulis.
Dende o punto de vista fitosociolóxico, estes faiais inclúense nunha asociación
endémica (Omphalodo nitidae-Fagetum sylvaticae), exclusiva das montañas ancaresas e
courelao-cebreirenses, que se diferenza da Blechno spicant-Fagetum sylvaticae,
amplamente estendida polo resto das montañas cantábricas, pola presenza das
especies meso-eutrofas anteriormente comentadas.
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Faiais acidófilos
courelao-ancareses
tipicos.
Arriba:
Aspecto primaveral,
aínda sen agromar, dos
faiais caurelaoancareses acidófilos
(Omphalodo nitidaeFagetum sylvaticae)
que se estenden entre
a vertente N do Pico do
Faro e a Cabeza
Grande (Pedrafita do
Cebreiro, Lugo.
Abaixo:
Aspecto interior dun
faial silicícola caurelaoancarés a mediados da
primavera. Destaca a
gran abundancia de
Luzula henriquesii e
Saxifraga spathularis
no sotobosque. Parte
inferior da Devesa da
Rogueira (Folgoso do
Courel, Lugo).
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Os faiais courelao-ancareses oligotrofos medran nunha banda altitudinal
comprendida entre os 900 e 1.500 m, intervalo que é suficientemente amplo
como para poder observar neles variacións florísticas debidas á altitude. Así, nos
faiais situados por riba dos 1.200 m adoitan aparecer especies cun carácter orófilo
moi marcado, como Gymnocarpium dryopteris, Allium victorialis, Doronicum
pardalianches, Adenostyles alliariae subsp. hybrida, Aconitum vulparia subsp.
neapolitanum, Polystichum aculeatum, Ranunculus platanifolius, etc., que están ausentes
ou son moi escasas a menores cotas. Tamén nestes faiais oligotrofos de altura é
donde aparece con maior frecuencia o teixo (Taxus baccata).
Faiais acidófilos
courelao-ancareses
con especies mesoeutrofas.
Vista interior do Faial
de Enriba (O Sisto,
Pedrafita do Cebreiro,
Lugo), a mediados da
primavera. Este bosque
aséntase sobre
coluvións silíceos que
recubren parcialmente
o rochedo carbonatado.

Outros factores que inflúen na composición florística deste tipo de faiais son os
relacionados con aspectos topo-edáficos, xa que cando estes bosques se asentan
en valgadas, polas que circulan preferentemente as augas de escorrentía e
infiltración e nas que se tende a acumular materia orgánica por efecto do
transporte eólico e da chuvia, é frecuente observar a aparición, xunto coa maior
parte das especies acidófilas anteriormente indicadas, de diversos xeófitos i
hemicriptófitos esixentes en solos humíferos e con certa riqueza en nutrintes,
como Allium ursinum, Carex sylvatica, Corydalis cava, Galium odoratum, Mercurialis
perennis, Sanicula europaea, Paris quadrifolia ou Primula acaulis. Estas mesmas especies
poden aparecer nos lugares de contacto deste tipo de faiais cos que se
desenvolven sobre solos derivados de rochedos carbonatados xa que, dende o
punto de vista edáfico, estes econotonos asócianse a solos cunha maior
disponibilidade de nutrintes.

M. A. Rodríguez Guitián

298

En conxunto, os faiais orocantábricos de carácter oligotrofo son maioritarios
dentro do contexto galego, supoñendo cerca do 75% das algo máis de 205 ha de
faiais existentes nestas montañas.
Faiais courelaos meso-eutrofos (Neottio nidi-avis-Fagetum sylvaticae)
Unha parte dos faiais courelao-ancareses medran sobre solos formados a partir de
afloramentos de rochas calías ou coluvións nos que se mesturan litoloxías deste tipo e
pequenas proporcións de materiais silíceos (lousas, cuarcitas, areíscas). Nestas situacións os
solos tenden a presentar uns valores de pH máis elevados (5,5-7,0), correlacionables cun
maior contido en nutrientes e unha baixa taxa de saturación de Al no complexo de cambio,
feitos que xustifican a denominación de faiais meso-eutrofos para este grupo de bosques, en
contraposición cos anteriores. A diferenza dos faiais oligotrofos, os meso-eutrofos ocupan
unha faixa altitudinal algo menor e desprazada cara abaixo (780-1.350 m), froito da peculiar
distribución que presentan os afloramentos de rochas calías nas montañas courelaoancaresas.
Dende o punto de vista florístico, as características edáficas comentadas favorecen a presenza
nestes faiais de especies vexetais que, salvo nalgunhas localizacións especialmente propicias
ou nas áreas de ecotono, non aparecen nos faiais oligotrofos. Paralelamente, rexístrase a
ausencia ou aparición moi puntual das especies máis marcadamente acidófilas que
caracterizan os faiais da asocición Omphalodo-Fagetum, de xeito que plantas como Saxifraga
spathularis, Luzula henriquesii, Blechnum spicant, Dryopteris dilatata, Avenella flexuosa ou Lastrea
limbosperma están ausentes ou son extraordinariamente raras no sotobosque destes faiais
meso-eutrofos. Tamén se atopan diferenzas nas compañeiras arbóreas da faia, pois neste
caso adoitan ser Acer pseudoplatanus, Crataegus monogyna, Fraxinus excelsior, Prunus avium ou, algo
máis escaso e asociado aos bordos ou claros do interior, o mostallo (Sorbus aria), todas elas
raras ou ausentes nos faiais oligotrofos.
Diversas especies de silvamachas ou agavanzos (Rosa villosa, R. micrantha, Rosa canina, Rosa
deseglisei) e arbustos, como o abruñeiro ou gruño (Prunus spinosa) e o torvisco macho (Daphne
laureola), caracterizan o sotobosque destes faiais, principalmente nos claros e nos seus bordos.
Entre as herbas máis frecuentes pódense citar Mercurialis perennis, Galium odoratum, Melica
uniflora, Paris quadrifolia, Sanicula europaea e Narcissus asturiensis, que se ven a miudo acompañadas
por fentos como Polystichum setiferum, Asplenium trichomanes, Cystopteris fragilis e, algo máis
escasos, Polystichum aculeatum, Dryopteris affinis e Polypodium vulgare (Anexo IX, táboa 3). A
presenza nestes faiais de plantas como Corydalis cava, a orquidácea aclorofílica Neottia nidusavis e, principalmente, Ornithogalum pyrenaicum, serve para diferencialos do resto de faiais
umbrófilos e meso-eutrofos existentes na Cordilleira Cantábrica, pois trátase de especies que
raramente aparecen neses outros bosques ou, como no caso da citada en último lugar,
aparecen nos faiais aquí tratados de xeito exclusivo.
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Faiais meso-eutrofos
courelaos.
Arriba:
O interior dos faiais
calcícolas courelaos
caracterízase pola
abundancia de
afloramentos rochosos
debido á resistencia á
alteración que
presentan os materiais
carbonatados. Faial do
monte O Xardín
(Fontevedra, Pedrafita
do Cebreiro, Lugo).
Abaixo:
Chamativo aspecto do
sotobosque dun faial
calcícola courelao a
mediados da
primavera, no que
descata a abundancia
da mercurial
(Mercurialis perennis) e
Corydalis cava.
Faial de La Cernada
(Vega de Valcarce,
León).
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Como no caso dos faiais descritos no apartado anterior, o desnivel altitudinal
polo que se distribúen os faiais meso-eutrofos leva aparelladas variacións na súa
flora. Así, nas áreas máis baixas (faiais de O Sisto, Lagúa de Tablas e o Carrozo
da Muiña) contan coa presenza dalgúns taxóns termófilos, como Ruscus aculeatus,
Phyllitis scolopendrium, Doronicun plantagineum, Clematis vitalba ou Tamus communis,
mentras que nos situados a maior altitude fanse relativamente frecuentes o teixo
(Taxus baccata) e Actaea spicata. Por outra banda, aproveitando os abundantes
afloramentos rochosos que existen no interior destes faiais, están presentes
plantas calcícolas rupícolas ou saxícolas que atopan o seu ambiente ecolóxico
óptimo en paredes rochosas, como acontece con Arabis alpina, Campanula
adsurgens, Pritzelago alpina subsp. auerswaldii ou Asplenium trichomanes.
No plano fitosociolóxico, este tipo de bosques inclúense na asociación Neottio
nidi-avis-Fagetum sylvaticae, dentro da que se teñen descrito unha subasociación
típica (Neottio nidi-avis-Fagetum sylvaticae subas. fagetosum sylvaticae) e outra termófila
(subas. ruscetosum aculeati). Dentro de cada una delas, ademais da variante típica,
distínguese outra de contacto con comunidades acidófilas (RODRÍGUEZ GUITIÁN
et al. 2009).
Comunidades vexetais ligadas dinámicamente cos faiais galegos

Bosques de capudres e paleiros
Arredor ou intercalándose entre os faiais acidófilos orocantábricos existentes nas
montañas de Os Ancares, O Cebreiro e O Courel é corrente observar a
constitución dunha formación arborada (orla preforestal) dominada por capudres
(Sorbus aucuparia) e paleiros (Salix caprea). Con frecuencia, estas formacións
esténdense polas ladeiras desarboradas constituíndo o principal fronte
colonizador dos arboredos sobre as matogueiras e formacións herbáceas do seu
entorno.
Son bosques de pequena talla (8-14 m), de carácter transitorio ou serial, que
adoitan intercalarse entre as uceiras, piornais e folgueirais e os propios faiais,
facilitando a expansión das especies propias do ambiente nemoral. Proba delo é
a composición florística do seu sotobosque, no que son frecuentes especies como
Anemone nemorosa, Crepis lampsanoides, Avenella flexuosa, Dryopteris dilatata, Dryopteris
filix-mas, Epilobium montanum, Holcus mollis, Luzula henriquesii, Oxalis acetosella, Paris
quadrifolia, Poa chaixii, Polygonatum verticillatum, Saxifraga spathularis, Stellaria holostea,
Vaccinium myrtillus ou Viola riviniana, frecuentes nos bosques de faia (Anexo IX,
táboa 4). Ademais das árbores anteriormente citadas, tamén adoitan formar parte
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deste tipo de formación forestal, a abidueira (Betula pubescens) e a abelaira (Corylus
avellana)(RODRÍGUEZ GUITIÁN et al. 2005). Esta comunidade vexetal identifícase
coa asociación Sorbo aucupariae-Salicetum capreae e a súa clara vinculación cos faiais
acidófilos destas montañas pódese empregar para reconstruir o dominio
potencial destes bosques en áreas nas que hoxe en día non están presentes ou son
testemuñais, como acontece na vertente N da Serra do Airibio (Triacastela) ou en
diversos vales de Os Ancares e a Serra do Courel (RODRÍGUEZ GUITIÁN et al.
2005).
Bosque de capudres
e paleiros ocupando a
valgada situada na
vertente N do pico
Cabeza de Bustos, en
contacto co faial
silicícola de Os
Laballos (Val de
Fonteformosa,
Pedrafita do Cebreiro,
Lugo).

Biduedos seriais
O abandono de antigos terreos de cultivo ubicados en montes cubertos
previamente por faiais leva, polo xeral, á conformación de bosques dominados
pola abidueira que serán substituidos, de non interrumpirse o proceso de
sucesión vexetal, por novos faiais. Hoxe en día, este proceso pódese visualizar
dun xeito especialmente claro nos Montes do Cebreiro, onde unha gran parte dos
biduedos que existen no entorno das aldeas destas montañas (Fontevedra,
Barxamaior, O Cebreiro, Lagúa de Tablas, Liñares, Cileiró, Hospital), moitos
deles en contacto directo cos faiais ali existentes, aínda conservan os balados que
no seu día servían de lindes entre as fincas. Con moita frecuencia, estes biduedos
presentan unha gran abundancia de rexenerado de faia procedente dos rodais
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desta especie que sobreviviron nas proximidades ata os nosos días. Casos
semellantes teñen sido recoñecidos nalgunhas localidades da cabeceira do Río Eo
e nalgunhas áreas do occidente asturiano (cf. RODRÍGUEZ GUITIÁN 2004,
RODRÍGUEZ GUITIÁN et al. 2005).
Estes biduedos seriais son bosques densos, de entre 12 e 22 m de altura, nos que,
ademais de abidueiras e faias, pódense atopar outras especies arbóreas, como
capudres ou carnabudos (Sorbus aucuparia), pradairos (Acer pseudoplatanus),
cerdeiras bravas (Prunus avium), carballos (Quercus robur) ou, máis raramente,
abelairas (Corylus avellana) ou castiñeiros (Castanea sativa). O sotobosque adoita
estar dominado pola uz blanca (Erica arborea), testemuña das matogueiras que
ocuparon nunha fase previa os campos de cultivo abandoados, e especies
herbáceas acidófilas (Holcus mollis, Avenella flexuosa, Teucrium scorodonia, etc.), aínda
que, cando nos solos existe unha maior concentración de nutrientes é posible
atopar especies meso-eutrofas, como Primula acaulis, Mercurialis perennis, Sanicula
europaea, etc. (Anexo IX, táboa 5).
No estado actual dos coñecementos, este tipo de bosques identifícase coa
asociación Holco mollis-Betuletum celtibericae. A presenza de Sorbus aucuparia, Acer
pseudoplatanus e Daphne laureola utilízase para diferenciar a variante de distribución
orocantábrica occidental, da típica, estendida polo N e porción media de Galicia,
dentro da que se inclúen os biduedos seriais vinculados cos faiais existentes nas
montañas da cabeceira do Río Eo.
Aspecto invernal dun
biduedo serial con
faias que ocupa unha
antiga leira nas
proximidades da
aldea de Centigosa (A
Fonsagrada, Lugo). A
pesar da época do ano
na que está tomada a
imaxe, os pés de faia
son recoñecibles polo
caracter marcescente
que presentan as súas
polas baixas.
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Moitas das masas
arboradas formadas
de xeito espontáneo
nos últimos decenios
nas montañas de O
Cebreiro están
dominadas pola
abidueira. Naquelas
que medran a carón de
faiais é frecuente
atopar pés de faia, que
destacan no outono,
coa súa cor
avermellada, entre o
amarelo dos bidueiros.
Biduedo serial
intercalado entre os
faiais de La Cernada
(Vega de Valcarce,
León) e Penaseara
(Pedrafita do Cebreiro,
Lugo).

Abeledos seriais
A eliminación dos faiais que medran en solos ricos en nutrientes derivados de
rochas carbonatadas ou nas valgadas de terreos silíceos con solos cun certo
contido en bases propicia a conformación de bosques seriais dominados pola
abelaira (Corylus avellana), pequena árbore que, como xa se comentou, é frecuente
no sotobosque dos faiais galegos. Trátase de formacións de espesura completa e
pequena talla (4-14 m), dominadas pola especie comentada, nas que é frecuente
atopar pes xuvenís de diversas árbores (Acer pseudoplatanus, Fraxinus excelsior, Prunus
avium, Betula pubescens, Sorbus aucuparia, Ilex aquifolium), ademáis da propia faia.
Ao abeiro da densa sombra proporcionada pola cuberta medran un elevado
número de plantas nemorais, entre as que destacan pola súa abundancia
Mercurialis perennis, Sanicula auropaea, Melica uniflora, Paris quadrifolia, Polystichum
setiferum e a hedra (Hedera hibernica) (Anexo IX, táboas 6 e 7). Outras, como Actaea
spicata, Corydalis cava, Ornithogalum pyrenaicum ou Neottia nidus-avis, que son raras
incluso no contexto galego, manteñen importantes poboacións nas variantes
meso-eutrofas deste tipo de bosques.
Os abeledos seriais aparecen principamente entre os 800 e 1.300 m de altitude,
preferentemente asociados aos afloramentos de rochas calías do oriente lugués
aínda que tamén se poden atopar en cotas inferiores e sobre solos acedos nas
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montañas septentrionais de Galicia e na cunca alta do Río Eo. As diferenzas
florísticas que existen nestes bosques segundo a área xeográfica na que se
desenvolven xustifican a súa separación en dúas comunidades vexetais. Os
situados na cunca do Eo contan coa presenza de Quercus robur ou Castanea sativa
(asociación Primulo acaulis-Coryletum avellanae prov.) mentras que neles están
ausentes plantas como Corydalis cava, Daphne laureola, Galium odoratum, Melica
uniflora, Ornithogalum pyrenaicum, Paris quadrifolia, Poa nemoralis ou Polystichum
aculeatum, que caracterizan os abeledos presentes nas montañas orocantábricas
(Daphno laureolae-Coryletum avellanae prov.). A composición florística de ámbo-los
dous tipos de abeledos amósase na táboa 7 do Anexo IX.
Interior dun abeledo
serial con faias sobre
substrato calío a
inicios da primavera.
Vertente N de O Picón,
Brañas da Serra
(Pedrafita do Cebreiro,
Lugo).

Espiñais
Asociados exclusivamente aos faiais que medran sobre solos esqueléticos ricos en
nutrientes, derivados principalmente das calías e dolomías de O Cebreiro e O
Courel, confórmanse unhas orlas preforestais de mediano porte (1,5-4,0 m)
dominadas por plantas pinchudas, principalmente espiñeiros (Crataegus monogyna),
gruños (Prunus spinosa), silvamachas ou agavanzos (Rosa villosa, R. micrantha, R.
canina), silvas (Rubus gr. ulmifolius) e especies gabeadoras (Hedera hibernica, Tamus
communis, Lonicera periclymenum).
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Tamén poden aparecer nestas formacións pequenas árbores como o acebo (Ilex
aquifolium), a abelaira (Corylus avellana), o espiño cerval (Rhamnus cathartica), a
cerdeira de Sta. Lucía (Prunus mahaleb) e o capudre (Sorbus aucuparia), mentras que
entre as plantas herbáceas destacan Brachypodium pinnatum subsp. rupestre, Festuca gr.
rubra, Lilium martagon, etc. Esta formación preforestal desenvólvese
principalmente nas situacións máis soalleiras dos bordos dos faiais, intercalándose
entre éstes e pastizais de “argana” (Brachypodium pinnatum subsp. rupestre), se ben
ás veces aparecen en contacto con abeledos seriais calcícolas situados sobre solos
pouco profundos.
Fitosocioloxicamente, este tipo de formacións espiñentas repártense entre dúas
comunidades vexetais. Aquelas que medran dentro de áreas mesotemperadas e,
puntualmente acadan o nivel supratemperado inferior inclúense dentro da
subasociación origanetosum virentis da asociación Rubo ulmifolii-Tametum communis,
amplamente repartida polos territorios temperados máis térmicos da Cornixa
Cantábrica (cf. DÍAZ GONZÁLEZ & FERNÁNDEZ PRIETO 1994, AMIGO et al. 1997)
e caracterizados pola presenza, entre outras plantas, do ourego (Origanum virens).
Pola contra, os espiñais das áreas supratemperadas courelás inclúense na
asociación Mercurialidi perennis-Rosetum villosae prov., que se diferenza da anterior
por presentar plantas ausentes nos espiñais dos niveis inferiores, como Rosa villosa,
Ilex aquifolium, Lilium martagon e Sorbus aucuparia (cf. RODRÍGUEZ GUITIÁN &
AMIGO (2009b)(Anexo IX, táboa 8).
Espiñal de gruñeiros
(Prunus spinosa),
espiñeiros (Crataegus
monogyna) e
silvamachas (Rosa
villosa, R. micrantha,
R. canina). Extremo
superior do Faial de
Suapena (Lagúa de
Tablas, Pedrafita do
Cebreiro, Lugo).
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Uceiras
Os faiais que medran sobre solos pobres en nutrientes están asociados
dinamicamente con matogueiras de alto porte dominadas pola uz blanca (Erica
arborea), que xeralmente se sitúan en vertentes avesías entre os bosques de
capudres e salgueiros e áreas con solos menos profundos ou que sufriron
reiteradamente o impacto negativo do lume. Estas uceiras umbrófilas son
matogueiras mestas que poden chegar a superar os 2 m de altura e proporcionan
un ambiente abrigado ao seu nivel inferior que, a pesar de non ser moi denso,
alberga unha gran variedade de especies esciófilas típicas do sotobosque dos
bosques de capudres e paleiros ou dos propios faiais acidófilos, como Anemone
nemorosa, Avenella flexuosa, Holcus mollis, Luzula henriquesii, Saxifraga spathularis,
Stellaria holostea, Vaccinium myrtillus, Viola riviniana, etc.
Uceira de uz blanca
ou bornal (Erica
arborea) intercalada
entre dous faiais
silicícolas. Faiais do
Tarín, Val de
Fonteformosa
(Pedrafita do
Cebreiro,Lugo).

As uceiras comentadas teñen unha composición florística moi uniforme ao longo
da súa área de distribución (territorios montañosos septentrionais e orientais de
Galicia e da Cornixa Cantábrica)(RODRÍGUEZ GUITIÁN et al. 2003, RODRÍGUEZ
GUITIÁN 2006). Con todo, nas montañas de Os Ancares, O Cebreiro e O Courel,
estas matogueiras incorporan algúns taxóns particulares, como Arnica montana,
Epilobium angustifolium, Genista florida, Rosa villosa, etc., ausentes na subasociación
típica, de distribución galaico-asturiana, o que podería xustificar o seu tratamento
como comunidade independiente. Ademais, estas formacións ericoides courelaoancaresas, que tamén acompañan a outros tipos de bosques acidófilos, como
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bidueirais e carballais albares, poderíanse considerar como vicariantes da
asociación cántabro-euskalduna Pteridio aquilini-Ericetum arboreae, orla arbustiva
característica dos faiais acidófilos destes territorios (Saxifrago hirsutae-Fagetum
sylvatica). Na táboa 9 do Anexo IX apórtase información sobre a composición
florística deste tipo de matogueiras, sobre as que habería que ampliar o seu
estudo.
Fóra do territorio administrativo de Galicia, os faiais galaico-asturianos poden
verse substituídos por formacións arbustivas de menor talla que as uceiras, de
entre 0,5 e 1 m de altura polo xeral, dominadas por diversas especies de carpazas
(Erica mackaiana, Erica cinerea, Erica umbellata, Erica ciliaris, Calluna vulgaris) e toxos
(Ulex gallii, Ulex europaeus) nas que non escasean outras especies heliófilas
arbustivas, como Daboecia cantabrica ou Lithodora prostrata. Tamén son frecuentes
nestas matogueiras certas especies herbáceas, como Molinia caerulea, Avenula
sulcata, Gentiana pneumonanthe, Agrostis curtisii, Pseudarrhenatherum longifolium,
Pteridium aquilinum, Serratula tinctorea, Potentilla erecta ou Polygala vulgaris (RODRÍGUEZ
GUITIÁN 2006).
Piornais
As matogueiras dominadas polo piorno (Genista florida) están vinculadas
dinamicamente con diversos tipos de bosques de distribución orocantábrica, entre
os que se inclúen os faiais supratemperados presentes en Galicia. Sin embargo, o
seu carácter calcífugo limita a súa aparición ás áreas de litoloxía silícea, polo que no
ámbito oriental galego e con relación aos bosques aquí tratados, os piornais
soamente se poden observar no entorno dos faiais oligotrofos orocantábricos. Polo
xeral a súa distribución asóciase á presenza de solos pedregosos ou a antigas áreas
próximas aos faiais nas que se realizaron labores agrícolas nas denominadas searas
ou cantos, que foron abandoados hai varios decenios, así como antigos lugares de
pastoreo. Son un tipo de matogueira de ampla distribución nos territorios
supratemperados das montañas silíceas do cuadrante NW da Península Ibérica.
Dende o punto de vista fisionómico, os piornais de G. florida son matogueiras máis
ou menos pechadas, de talla elevada (1,5-4 m), que adoitan presentar un nivel
inferior dominado por gramíneas (Avenella flexuosa, Festuca gr. rubra, Holcus mollis) e
folgueiros (Pteridium aquilinum), non sendo raro atopar pés de xesta negra (Cytisus
scoparius), diversas herbas nemorais (Anemone nemorosa, Arenaria montana, Conopodium
majus, Hyacinthoides non-scripta, Solidago virgaurea, Stellaria holostea ou Vaccinium myrtillus)
e pequenos exemplares de diversas árbores (Sorbus aucuparia, Quercus petraea, Fagus
sylvatica, etc.). Fitosocioloxicamente inclúense na asociación Cytiso scoparii-Genistetum
polygaliphyllae, amplamente distribuída polos territorios supratemperados das
montañas silíceas do NW Ibérico (Anexo IX, táboa 10).
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Os piornais son
matogueiras que
destacan na paisaxe
no verán debido á
intensa floración
amarela dos piornos.
No entorno dos faiais
orocantábricos adoitan
estar dominados por
Genista florida e ocupar
antigas searas ou
campas pacidas
temporalmente polo
gando. Monte A
Fonseca, Brañas da
Serra (Pedrafita do
Cebreiro, Lugo).

Ademais de piornais de Genista florida, nas proximidades do límite superior de
diversos faiais da Serra do Courel é posible atopar matogueiras dominadas por G.
obtusiramea, piorno de menor talla que o anterior que tende a medrar prostrado en
lugares elevados venteados e sobre solos non excesivamente profundos de
natureza silícea, como acontece nas proximidades da Lagoa da Lucenza, no tramo
de cumes situado entre o Alto do Couto e o Pico do Faro, ou a parte alta das
chamadas “Taras da Triega”, no Val de Visuña, sempre por riba dos 1.400 m de
altitude (termotipo supratemperado superior). Nestes casos, trátase de
formacións arbustivas densas de mediano porte (1,0-1,5 m) que, á vista da súa
composición florística, serían incluibles na asociación Genistetum obtusirameopolygalliphyllae, comunidade endémica das montañas do extremo NW ibérico que
presenta unha distribución que, ata o de agora, ten sido vinculada
maioritariamente á dos biduedos supratemperados orocantábricos (cf. RIVASMARTÍNEZ et al. 1984, DÍAZ GONZÁLEZ & FERNÁNDEZ PRIETO 1994)(Anexo IX,
táboa 10). A pesares delo, a xulgar pola reducida distancia que existe entre
algunhas destas formacións e os faiais en diversos puntos da Serra do Courel, non
se pode descartar unha posible relación dinámica entre estas matogueiras e os
bosques acidófilos de Fagus sylvatica que poderían cubrir os cumes e goladas máis
elevados e ventosos desta serra.
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Comunidades megafórbicas
No interior dos faiais situados a maior altitude ou no seu entorno inmediato, tanto
na cabeceira do Río Eo como nas montañas de Ancares-Cebreiro-Courel, é
frecuente atopar depresións topográficas e recháns ao pé de pequenos cantís
rochosos, nos que se acumula a neve durante o inverno e nos que o solo permanece
enchoupado case que todo o ano, aportando unha humidade extra ao ambiente xa
de por sí sombrizo destes bosques. Vinculada a este particular ambiente ecolóxico
desenvólvese unha vexetación particular dominada por grandes herbas suculentas
(“megaforbias”) que amosan un aspecto exuberante durante o verán.
Aínda que existen algunhas diferenzas florísticas, a fisionomía deste tipo de
vexetación é bastante homoxénea nas dúas áreas con presenza de faiais en Galicia.
As de carácter quionófilo, situadas a maiores altitudes, están dominadas, polo xeral,
por Allium victorialis e Adenostyles alliariae subsp. hybrida, plantas ás que poden unirse
outras, como Athyrium filix-femina, Blechnum spicant, Dryopteris affinis, Dryopteris dilatata
ou Saxifraga spathularis. Estas formacións vexetais inclúense na asociación Allio
victorialis-Adenostyletum pyrenaicae, comunidade amplamante distribuída polas
montañas silíceas das montañas cantábricas (Anexo IX, táboa 11).
Cando estas formacións megafórbicas aparecen a cotas máis baixas tenden a
medrar sobre solos lamacentos a carón de fontes e pequenas correntes de auga,
pasando a estar dominadas por plantas como Valeriana pyrenaica e Chaerophyllum
hisutum, que adoitan estar acompañadas por moitas das especies citadas no caso
anterior, además de Ajuga reptans, Caltha palustris, Cardamine raphanifolia,
Chrysosplenium oppositifolium, Crepis lampsanoides, Hyacinthoides non-scripta, Oxalis
acetosella, Polygonatum verticillatum, etc. Neste caso, a comunidade inclúese na
asociación Chaerophyllo hirsuti-Valerianetum pyrenaicae, presente ao longo de gran parte
das áreas montañosas silíceas do NW ibérico (Anexo IX, táboa 11).
Comunidades de regatos e fervenzas
Á beira das augas de fontes e manantiais que comezan a circular por cauces máis
ou menos definidos e manteñen un caudal permanente ao longo do ano medra
outro tipo de vexetación cuxas características varían segundo o ambiente
ecolóxico no que se atopen. Así, cando as augas circulan por ambientes
relativamente iluminados constitúense comunidades fontinais dominadas por
Chrysosplenium oppositifolium, Cardamine raphanifolia subsp. raphanifolia e Cardamine
flexuosa. Esta comunidade vexetal recibe o nome de Cardamino flexuosaeChrysosplenietum oppositifolii e está amplamente distribuída polas áreas montañosas
do NW Ibérico (Anexo IX, táboa 12).
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Comunidades
megafórbicas.
Arriba:
Nas montañas galaicoasturianas é frecuente
atopar comunidades
megafórbicas
caracterizadas pola
presencia de Allium
victorialis (primeiro
plano) e Adenostyles
hybrida (ao fondo) nos
enclaves boscosos con
solos lamacentos.
Monte da Marronda
(Baleira, Lugo).
Abaixo:
Aspecto primaveral
dunha comunidade
megafórbica dominada
por Adenostyles
hybrida asociada a un
manantial lamacento no
interior do Faial das
Freitas (Val de
Fonteformosa,
Pedrafita do Cebreiro,
Lugo).
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Comunidades
fontinais.
O ambiente umbroso e
húmido que crean as
fervenzas no seu
entorno favorece a
formación de
comunidades vexetais
dominadas por plantas
higro-esciófilas. Estas
situacións ecolóxicas,
aínda que non
frecuentes, pódense
atopar nalgúns dos
faiais de Galicia e
serven de acubillo á
comunidade de
Saxifraga hirsuta.
Devesa da Rogueira
(Folgoso do Courel,
Lugo).

Pola contra, cando os regos de carácter permanente transcorren polo interior dos
faiais, o ambiente abesío condiciona a composición florística da vexetación
fontinal asociada aos cauces, facéndose característica destes ambientes a
comunidade de Cardamine raphanifolia subsp. gallaecica, na que, ademais da especie
que a caracteriza, tamén poden aparecer outras plantas higro-esciófilas, como
Chrysosplenium oppositifolium, Athyrium filix-femina, Luzula henriquesii, Saxifraga
spathularis, Oxalis acetosella, etc. (Anexo IX, táboa 12).
Un último ambiente frecuente nas cabeceiras dos regos que merece atención pola
súa particular vexetación dentro do dominio dos faiais, son as inmediacións das
fervenzas. Nestes enclaves, aproveitando a saturación en vapor de auga
prácticamente constante que presenta a atmósfera durante todo o ano, aséntase
unha comunidade vexetal que conta coa presenza da “abreiriña veluda” (Saxifraga
hirsuta), especie moi pouco frecuente en Galicia que atopa nestes ambientes un
medio óptimo para o seu crecemento. Xunto a ela é doado observar plantas como
Oxalis acetosella, Luzula henriquesii, Saxifraga spathularis e, nas áreas más baixas,
como sucede nas partes inferiores das devesas da Rogueira e da Escrita, o fento
termófilo Phyllitis scolopendrium. Con todo, a distribución desta comunidade excede
o ambiente específico dos faiais (Anexo IX, táboa 12), como xa foi advertido por
GUITIÁN RIVERA (1983).
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Comunidade de claros de bosque
Causas de orixe variada, unhas antrópicas (extracción de pés por entresacas,
queimas, etc.) e outras alleas á actividade humana (morte por senescencia de
individuos, derribo dun pequeno número de pes a consecuencia dun temporal ou
da acumulación de neve, deslizamentos do terreo, etc.) orixinan a apertura de
pequenos claros nos bosques que poden ser ocupados temporalmente por
formacións vexetais herbáceas.
Aínda que noutras áreas peninsulares e do resto de Europa existe abundante
información acerca da ecoloxía e composición florística deste tipo de
comunidades, os datos que ata o de agora se posúen relativos aos faiais aquí
tratados son escasos e restrinxense ao grupo dos sicilícolas orocantábricos.
Nestes casos, a vexetación herbácea que coloniza os claros de bosque inclúese na
asociación Asphodelo arrondeaui-Epilobietum angustifolii. Esta comunidade visualízase
fácilmente no verán debido á espectacular floración de Epilobium angustifolium,
planta que adoita acompañarse neste tipo de formacións por outras como
Asphodelus arrondeaui, Avenella flexuosa subsp. iberica, Doronicum carpetanum subsp.
glabrescens, Eryngium duriaei, Euphorbia hyberna, Lilium martagon, Linaria
triornithophora, Peucedanum gallicum ou Solidago virgaurea (Anexo IX, táboa 13).
Trátase dunha comunidade que non está asociada exclusivamente aos faiais, se
ben se atopa ben representada na área de presenza deste tipo de bosques no
extremo noroccidental ibérico.
Detalle dunha
comunidade de claro
de bosque en
ambiente de faial na
que destaca a profusa
floración de
Epilobium
angustifolium. Faial da
Fonseca, Brañas da
Serra (Pedrafita do
Cebreiro, Lugo).
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Comunidades de lindes e camiños forestais
En certa medida relacionadas coa descrita anteriormente, as comunidades de
lindes e camiños forestais medran asociadas ás beiras das masas arboradas e os
carreiros e pequenas pistas que por elas transcorren. Trátase de comunidades
herbáceas caracterizadas por unha mestura de especies de requerimentos
ecolóxicos variados que atopan nestas particulares situacións ecotónicas
condicións axeitadas para medar.
No caso dos faiais, algunhas das especies que conforman estas comunidades
forman parte do nivel inferior dos mesmos bosques, como Viola riviniana, Stellaria
holostea, Crepis lampsanoides, Teucrium scorodonia, Ajuga reptans, etc., xa que, polo xeral,
o ambiente mantén un nivel de umbrosidade elevado. Pero tamén se integran
neste tipo de vexetación especies cun certo carácter nitrófilo, que medran
aproveitando as acumulacións de materia orgánica que se producen nas beiras dos
camiños, como ocorre coas silvas (Rubus spp.), os amores (Galium aparine), a herba
de San Roberto (Galium robertianum), etc. Tamén poden aparecer algunhas típicas
dos claros que de xeito alleo á actividade humana se forman nas masas arboradas,
como os belitroques (Digitalis purpurea). Outro grupo importante de especies
constituíntes destas comunidades son plantas típicas de prados e pastizais que
alcanzan estes lugares ben pola súa proximidade a áreas de adicación
agrogandeira ou ben porque moitas delas son fácilmente dispersables pola fauna
silvestre e o propio ser humano ao desenvolver as súas actividades (caso de
Agrostis capillaris, Anthoxanthum odoratum, Centaurea nigra, Dactylis glomerata, Rumex
acetosa, Trifolium repens, T. pratense, etc.).
Tendo en conta a información existente (GUITIÁN RIVERA 1984; SILVA-PANDO
1991; GIMÉNEZ DE AZCÁRATE 1993) e a recopilada durante a redacción deste
traballo, obsérvase unha certa variabilidade florística nestas formacións
herbáceas, se ben é necesario incrementar a información dispoñible para realizar
unha caracterización rigorosa de todas elas. En todo caso, asociada aos faiais
acidófilos, tanto da cunca do Río Eo como das montañas de Os Ancares, O
Cebreiro e O Courel, atópase a asociación denominada Omphalodo nitidaeLinarietum triornithophorae, que se caracteriza pola presenza de Omphalodes nitida,
Linaria triornithophora (“calzóns de cuco”, “paxariños”), Fragaria vesca
(“amorodeira”), Digitalis purpurea (“estralotes”, “belitroques”, “seoanes”, etc.),
Dactylis glomerata, Agrostis capillaris, etc., sendo moi frecuentes nela herbas nemorais
como Stellaria holostea, Holcus mollis ou Avenella flexuosa (Anexo IX, táboa 14).
Cando se trata de faiais calcífilos fallan ou son raras algunhas das especies citadas,
mentras que aparecen outras ausentes no caso anterior e que son frecuentes nos
pastizais calcícolas, como Brachypodium rupestre, Briza media, Laserpitium latifolium,
Potentilla montana, Prunella grandiflora, Thymus pulegioides, Trifolium medium ou Veronica
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chamaedrys, entre outras, manténdose igualmente unha ampla variedade de
especies do sotobosque dos faiais (Anexo IX, táboa 14). Á espera de realizar un
estudo detallado desta segunda situación, estes últimos herbazais esciófilos
pódense encuadrar na alianza Trifolion medii (GIMÉNEZ DE AZCÁRATE 1993).
Cervunais
Trátase de formacións vexetais herbáceas de baixo porte caracterizadas pola
presenza e, polo xeral, elevada abundancia da gramínea Nardus stricta (cervuno).
Adoitan presentarse en localizacións ben iluminadas e sobre solos acedos ricos en
materia orgánica e ben fornecidos de auga, pero sen que exista enchoupamento.
Son comunidades típicas das áreas supratemperadas e orotemperadas das rexións
próximas á faciana atlántica europea e dos principais macizos montañosos
centroeuropeos. Con respecto ás áreas xeográficas aquí tratadas, este tipo de
comunidade vexetal soamente está presente nas cotas máis elevadas das montañas
de Ancares-Cebreiro-Courel (Anexo IX, táboa 15), áreas das que procede a
información ecolóxica e florística que actualmente se manexa sobre elas. Ademáis
da especie herbácea xa citada que caracteriza a estas fomacións, son frecuentes
nestes medios plantas como Festuca rubra, Galium saxatile, Hieracium pilosella, Juncus
squarrosus, Polygala vulgaris, Potentilla erecta ou Veronica officinalis. Dende o punto de
vista fitosociolóxico inclúense na asociación Serratulo seoanei-Nardetum strictae.
Aspecto primaveral
da vexetación
herbácea de lindes
forestais e camiños
non excesivamente
iluminados. Monte da
Marronda Baleira,
Lugo).
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Pastizais de dente ou “campas”
É frecuente en todo o conxunto de montañas cantábricas que o pastoreo
tradicional de vacas e ovellas nas áreas supratemperadas se realizara en lugares de
topografía non excesivamente inclinada sobre comunidades herbáceas de
características particulares. Con frecuencia aludíase a estas áreas na toponimia
local cos vocablos “campa” ou “busto”. A desaparición do pastoreo tradicional
conlevou a transformación da cuberta vexetal na maioría das antigas campas, xa
fose como resultado do proceso de sucesión vexetal ou debido á realización de
plantacións forestais.
A vexetación típica das campas estaba composta principalmente por herbas de
baixo porte (10-40 cm) capaces de resistir o pisoteo e o ramoneo estacional do
gando, así como un certo rigor climático. Plantas típicas destes ambientes
ecolóxicos son Achillea millefolium, Bellis perennis, Cerastium pumillum, Cynosurus
cristatus, Danthonia decumbens, Festuca rubra subsp. rubra, Hieracium pilosella,
Hypochoeris radicata, Plantago lanceolata, Ranunculus bulbosus, Thymus praecox, Trifolium
pratense, Trifolium repens ou Veronica officinalis, entre outras, ás que habería que
engadir pola súa vistosidade durante a primavera e inicio do outono, as
tollemerendas (Merendera pyrenaica, Crocus serotinus, C. carpetanus). A miúdo, esta
comunidade vexetal característica das campas (Merendero montanae-Cynosuretum
cristati), contactaba con formacións de cervuno cara as áreas con solos máis
húmidos e con folgueirais nas proximidades de matogueiras ou formacións
arboradas. Un exemplo da composición florística deste tipo de vexetación nas
montañas de O Cebreiro e O Courel hai algo máis de 20 anos, tomada de
GUITIÁN RIVERA (1984) amósase na táboa 16 do Anexo IX.
Pastizais de argana
Formando mosaico cos faiais neutro-basófilos e outros tipos de comunidades
vexetais calcícolas do oriente galego atópanse uns pastizais dominados por
Brachypodium pinnatum subsp. rupestre (“argana”) que destacan dende lonxe pola cor
verde intensa que presentan a finais da primavera e inicio do verán e polo aspecto
pallizo que teñen durante o resto do ano. Antigamente eran obxecto de pastoreo
con gando menor nas proximidades de moitas aldeas de O Cebreiro e O Courel,
pois a inclinación do terreo e a súa irregularidade facíanos pouco propicios como
pasto para as vacas.
Estas formacións herbáceas aséntanse sobre solos pouco profundos con un
elevado contido de nutrientes e valores de pH próximos ou lixeiramente
superiores á neutralidade (5,71-7,70). Con moita frecuencia, un sinal de
identidade destes pastizais o constitúe a presenza de grandes poboacións do lirio
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Iris latifolia. Outras especies que caracterizan esta comunidade herbácea son
Anthyllis vulneraria, Briza media, Bromus erectus, Cruciata glabra, Dianthus hyssopifolius,
Galium papillosum, Festuca gr. rubra, Scabiosa columbaria, Laserpitium nestleri, Crepis
asturica, Cytisus scoparius, Dactylis glomerata, Allium sphaerocephalon ou Sedum elegans.
Nalgunhas localidades elevadas nas que aparece esta comunidade (>1.200 m) é
frecuente a incorporación neste tipo de herbazal de certos taxóns vexetais raros
en Galicia, como Thalictrum minus ou Primula elatior.
Fitosocioloxicamente, este tipo de formación herbácea inclúese na facies típica da
subasociación típica da asociación Galio papillosi-Brachypodietum rupestris (Anexo IX,
táboa 17).
Herbazais calcícolas
de argana.
Aspecto estival dun
pastizal de
Brachypodium rupestre
nas inmediacións do
faial de Liñares
(Pedrafita do Cebreiro,
Lugo).

Folgueirais
Aínda que o fondo florístico destas formacións herbáceas é moi semellante ao
que caracteriza aos pastizais do apartado anterior, a presenza nelas e, con certa
frecuencia, claro dominio do folgueiro ou fento común (Pteridium aquilinum),
permite separalas claramente daquelas polo seu aspecto. Trátase de formacións de
herbáceas de mediana a gran talla (50-1,00 cm) situadas sobre solos ricos en
nutrientes derivados de materiais carbonatados (pH=5,69-7,40), polo xeral en
contacto con outras comunidades calcícolas. Ao longo do ano obsérvanse
importantes cambios fisionómicos nestas formación, pois o seu aspecto varía
entre períodos con cores ocres (outono e inverno), proporcionadas polas frondes
secas do folgueiro, e momentos con cores variadas sobre un fondo verdoso (finais
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da primavera e inicios do verán) ou unha tonalidade verde intensa, típica da época
estival. Ademais do folgueiro, nestas formacións herbáceas aparecen moitas das
especies típicas dos pastizais de Brachypodium rupestre, como Anthyllis vulneraria,
Briza media, Bromus erectus, Clinopodium vulgare, Cruciata glabra, Dianthus hyssopifolius,
Euphorbia dulcis, Fragaria vesca, Galium lucidum,G. mollugo, G. papillosum, Iris latifolia,
Sanguisorba minor, Scabiosa columbaria ou Thymus pulegioides, pero nelas fanse máis
abundantes diversas plantas nemorais típicas de formacións arboradas de carácter
calcícola, como Daphne laureola, Euphorbia amygdaloides, Helleborus foetidus, Mercurialis
perennis, Ornithogalum pyrenaicum, Primula acaulis, Ranunculus tuberosus, Stellaria holostea
ou Viola riviniana, así como diversas orquídeas (Aceras antropophorum, Coeloglossum
viride, Orchis mascula) que florecen en plena primavera, antes de que as frondes do
fento común acaden o seu total desenvovemento (Anexo IX, táboa 18).
Folgueirais calcícolas.
Detalle dun folgueiral
con lirios desenvolvido
sobre solo carbonatado
nas proximidades de
Sabugos (Pedrafita do
Cebreiro, Lugo).

Pastizais calcícolas petranos
Son formacións herbáceas de mediano porte (20-45 cm) e recubrimento elevado
(80-100%) asentadas sobre solos pouco profundos de natureza calía. Gardan
unha certa relación florística cos pastizais de Brachypodium rupestre, pero neles
increméntase a abundancia de especies con apetencias rupícolas. Na súa
composición específica adoitan estar presentes Anthyllis vulneraria, Acinos pyrenaeus,
Allium sphaerocephalon, Brachypodium rupestre, Bromus erectus, Carduus assoi, Carex
caryophyllea, Dianthus hyssopifolius, Helianthemum cantabricum, H. nummularium, Linum
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catharticum, Medicago lupulina, Plantago media, Sanguisorba minor, Scabiosa columbaria,
Thesium pyrenaicum ou Thymus praecox, sendo destacable a gran variedade de
orquídeas que poden estar representadas nesta comunidade (Aceras antropophorum,
Gymnadenia conopsea, Hymantoglossum hircinum, Ophrys scolopax, Orchys italica, O. morio,
O. ustulata, etc.) (GUITIÁN et al. 1988).
A asociación vexetal na que se inclúen estas formacións herbáceas é a
denominada Helianthemo cantabrici-Brometum erecti, que se distribúe ao longo dos
afloramentos de rochas carbonatadas das montañas de O Cebreiro e O Courel.
Unha mostra da composición florística que amosa esta comunidade vexetal en
diversas localidades situadas nas inmediacións de faiais calcícolas dentro das áreas
aquí tratadas pódese observar na táboa 19 do Anexo IX.
Pastizais calcícolas crioturbados
Son formacións herbáceas orófilas, distribuídas entre os 1.000 e 1.400 m de
altitude, de cobertura discontinua e que medran sobre solos esqueléticos calíos
afectados por procesos de crioturbación orixinados polas xeadas e os ciclos de
xelo-desxelo durante a fusión dos neveiros. Albergan un elevado número de
especies herbáceas e pequenas matas pouco frecuentes en Galicia. Entre as
plantas que caracterizan este tipo de formacións pódense citar Acinos pyrenaeus,
Allium sphaerocephalon, Arenaria erinacea, Arenaria grandiflora, Asperula cynanchica,
Bromus erectus, Crepis asturica, Erinus alpinus, Erodium glandulosum, Festuca indigesta,
Galium lucidum, Helianthemum cantabricum, Helianthemum incanum, Hypocrepis
conmutata, Inula montana, Koeleria vallesiana, Lithodora diffusa, Matthiola perennis, Melica
ciliata, Plantago dubia, Poa ligulata ou Santolina rosmarinifolia (cf. AMIGO et al. 1993).
Fitosocioloxicamente inclúense na asociación Koelerio vallesianae-Erodietum
glandulosi, comunidade vexetal endémica das montañas calías do límite galaicoleónes (Anexo IX, táboa 20).
Comunidades pioneiras sobre solos esqueléticos
A vexetación que medra sobre solos escasamente desenvolvidos está dominada
por especies de pequeno porte e adaptadas a soportar un forte estrés hídrico. En
función da área bioxeográfica que se trate e do tipo de substrato litolóxico,
obsérvanse diferenzas na composición florística das comunidades especializadas
en colonizar estes ambientes. Na cunca do Eo son frecuentes diversas especies
crasas do xénero Sedum (S. brevifolium, S. hirsutum), xunto a herbas como Agrostis
durieui, Agrostis capillaris, Digitalis purpurea Rumex angiocarpus ou Spergularia rubra
(asociación Agrostio durieui-Sedetum pyrenaici)(Anexo IX, táboa 21).
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Pastizais calcícolas.
Arriba:
Os pastizais calcícolas
albergan importantes
poboacións de
orquídeas e acadan a
súa máxima vistosidade
a finais da primavera,
cando estas se atopan
en plena floración.
Proximidades do Faial
de Liñares (Pedrafita
do Cebreiro, Lugo),
xusto a carón do
Camiño Francés. Autor:
JFDC.
Abaixo:
Vista do Val de Visuña
(Folgoso do Courel,
Lugo) dende o cumio
do Pico de Cereixido
(1.278 m). En primeiro
plano, pastizais
calcícolas crioturbados
sobre solos
descarnados ocupando
a divisoria de augas; na
ladeira avesía (parte
dereita da imaxe),
mosaico de pastizais
mesófilos de Bromus
erectus e herbazais
mestos de
Brachypodium rupestre.
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Pola súa banda, dentro das montañas surorientais luguesas, a vexetación que
coloniza os solos menos desenvolvidos está dominada por plantas como Agrostis
durieui, Agrostis capillaris, Digitalis purpurea, Jasione montana, Rumex angiocarpus, Sedum
pyrenaicum ou Spergularia rubra, se se trata de rochedos pobres en nutrientes
(asociación Agrostio durieui-Sedetum pyrenaici, Anexo IX, táboa 21). Cando o
substrato é de tipo carbonatado, a vexetación pioneira está composta por plantas
como Asterolinon linum-stellatum, Cerastium pumilum, Erophila verna, Hornungia petraea,
Minuartia hybrida, Petrorhagia prolifera, Saxifraga tridactylites, Sedum micranthum ou
Sherardia arvensis, entre outras (asociación Saxifrago tridactylites-Hornungietum petraeae,
Anexo IX, táboa 22).
Comunidades de afloramentos rochosos
Aínda que non se trata dun ambiente frecuente no interior dos faiais galegos,
nalgúns deles (Cabeza Grande, Devesa de Romeor, faiais de Busmaior, etc.)
atópanse afloramentos rochosos de grandes dimensións, así como pequenas
paredes rochosas. Nestes microambientes ensombrecidos polas copas das faias
medran, polo xeral, un número limitado de plantas vasculares capaces de enraizar
nas gretas e pequenas repisas do rochedo que caracterizan as comunidades típicas
dos grandes afloramentos rochosos, sendo moi chamativa a formación de
estensas cubertas de mofos. O resultado é a conformación de comunidades a
cabalo das clases Asplenietea trichomanis (vexetación casmofítica heliófila) e
Anomodonto-Polypodietea (vexetación casmo-comofítica umbrófila) nas que non é
raro atopar plantas características do sotobosque dos faiais.
Ademais destas consideracións, pouca información específica se posúe acerca da
vexetación que coloniza os penedos dentro ou a carón dos faiais no extremo NW
ibérico, salvo que, como noutros moitos casos, a natureza química do substrato
parece condicionar as especies presentes. Sobre litoloxías silíceas (lousas, areíscas,
cuarcitas) son relativamente frecuentes plantas como Phalacrocarpon oppositifolium,
Polypodium vulgare, Saxifraga spathularis, Avenella flexuosa, Valeriana montana ou Holcus
mollis, aínda que na maior parte dos casos o máis aparente destes enclaves é o gran
recubrimento acadado por brións e hepáticas como Bartramia pomiformis,
Diplophyllum albicans, Hypnum cupressiforme, Isothecium alopecuroides, I. myosuroides,
Lophocolea bidentata, Mnium hornum, Plagiochila porelloides, Plagiothecium nemorale,
Polytrichastrum formosum, Porella cordaeana, Rhytidiadelphus loreus ou Thuidium
tamariscinum, alguns deles característicos do Orde Anomodonto-Polypodietalia (Anexo
IX, táboa 23).
Cando se trata de paredes rochosas calías é frecuente atopar especies como
Campanula adsurgens, Crepis asturica, Leontodon farinosus ou Hutchinsia alpina subsp.
auerswaldii, entre outras plantas, especies que caracterizan a asociación Saxifragetum
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trifurcatae (Anexo IX, táboa 24). Neste caso, fórmanse extensos tapices de mofos
nos que son frecuentes as especies Brachythecium rutabulum, Neckera crispa
(característica da alianza Polypodion cambrici) e Isothecium alopecuroides, e cando as
condicións se fan máis húmidas, cerca dos regatos, faise máis abundante
Plagiomnium undulatum. Ademáis, as hepáticas Porella arboris-vitae e Plagiochila
porelloides tamén son frecuentes sobre este tipo de rochedos.
Vexetación de solos
esqueléticos.
Arriba:
Aspecto da vexetación
primocolinizadora de
afloramentos rochosos
silíceos, caracterizada
pola presenza de
Agrostis durieui e
Sedum pyrenaicum.
Parte superior de A
Devesa da Rogueira
(Folgoso do Courel,
Lugo).
Abaixo:
Vexetación rupícola
calcífila nos
afloramentos rochosos
da Tara, nas
proximidades da
Devesa da Rogueira
(Moreda, Folgoso do
Courel, Lugo).
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Vexetación de
afloramentos
rochosos.
Arriba:
Pequena parede
rochosa no interior dun
faial silicícola. A sombra
proxectada polas faias
limita as especies de
plantas vasculares que
poden medrar neste
ambiente, sendo
dominantes os fentos e
os brións. Faial da
Morteira, Busmaior
(Barjas, León).
Abaixo:
Vexetación dun
afloramento de rochas
calías inmerso nun faial
calcícola. Obsérvase a
gran proliferación de
brións entre os que se
intercalan algunhas
especies herbáceas e
hedras. Faial do Monte
O Xardín (Fontevedra,
Pedrafita do Cebreiro,
Lugo).
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Prados de sega
Polo xeral, as partes baixas das ladeiras e valgadas das áreas montañosas do
oriente galego foron aproveitadas dende antigo para a obtención de forraxe para
o gando a traveso da súa transformación en prados de sega que eran regados,
dende finais do inverno ata o inicio do verán, por un complexo sistema de canles.
Esta modificación da primitiva cuberta vexetal tamén afectou ás áreas ocupadas
por faiais da cabeceira do Eo e das serras do suroccidente lugués. A maior parte
destes prados foron abandoados a partir dos anos ’80 do pasado século, debido
ao despoboamento rural, ou pasaron a aproveitarse directamente polo gando
(vacas ou ovellas) como pasto de dente, non sendo raro, incluso, que fosen
obxecto de repoboacións forestais con especies de crecemento rápido, de xeito
que soamente nuns poucos lugares seguen a segarse para producir feo.
Cando os prados de sega medran sobre substratos pobres en nutrientes (pH=4,05,0) están dominados por gramíneas (Anthoxanthum odoratum, Cynosurus cristatus,
Dactylis glomerata, Holcus lanatus), leguminosas (Lotus uliginosus, Trifolium pratense, T.
repens) e compostas (Bellis perennis, Centaurea nigra, Hypochoeris radicata), ademais de
Cardamine pratensis, Linum bienne, Plantago lanceolata ou Ranunculus repens, entre
outras moitas especies, e se inclúen na asociación Lino angustifolii-Cynosuretum
cristati (Anexo IX, táboa 25). Esta comunidade está presente nun amplo territorio
do NW Ibérico, que inclúe a cabeceira do Río Eo e as montañas de Os Ancares,
O Cebreiro e O Courel.
Nos prados de sega asentados sobre solos de natureza calía, cun pH próximo á
neutralidade ou por riba desta (7,20-8,38), obsérvase un apreciable incremento da
riqueza específica, pasando a estar constituídos por, entre outras especies, Achillea
millefolium, Anthoxanthum odoratum, Arrhenatherum elatius subsp. bulbosum, Bellis
perennis, Briza media, Bromus horceaceus, Crepis capillaris, Cynosurus cristatus, Dactylis
glomerata, Holcus lanatus, Hypochoeris radicata, Leucanthemum vulgare, Lolium perenne,
Malva moschata, Plantago lanceolata, Ranunculus bulbosus subsp. aleae, Rhinanthus minor,
Trifolium dubium, Trifolium repens e Trisetum flavescens (cf. IZCO & GUITIÁN RIVERA
1982). Estes prados calcícolas inclúense na asociación Malvo moschataeArrhenatheretum bulbosi (Anexo IX, táboa 25).
Comunidades herbáceas nitrófilas
Debido á situación alonxada dos núcleos habitados da maior parte dos faiais
galegos, raramente se realizan neles ou nas súas inmediacións actividades que
orixinen a acumulación de grandes cantidades de restos orgánicos. Con todo,
nalgunhas localidades cebreirenses os faiais lindan con predios nos que aínda se
realizan labores agrícolas ou pace o gando, principalmente vacún.
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Prados de sega.
Arriba:
Prado de sega sobre
solos pobres en
nutrientes, incluíble na
asociación Lino
angustifoliiCynosuretum cristati,
en fase de abandono.
Centigosa (A
Fonsagrada, Lugo).
Medio:
De maneira xeralizada,
os fondos dos vales
das áreas de montaña
adicáronse á produción
de herba dende antigo.
Dentro do dominio dos
faiais, sobre solos ricos
en nutrientes, medran
prados como os da
imaxe, tomada a
mediados do verán en
Brañas da Serra
(Pedrafita do Cebreiro,
Lugo), pertencentes á
asociación Malvo
moschataeArrhenatheretum
elatioris.
Autor: RADV/SCI.
Abaixo:
Aspecto dun prado de
sega sobre solos ricos
en nutrientes nas
proximidades do Faial
do Lindeirón (O
Hospital, Pedrafita do
Cebreiro, Lugo).
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Nestes enclaves pódese atopar un tipo particular de vexetación, que se asocia aos
carreiros e sendas frecuentemente transitados, dominada por especies herbáceas
especializadas en colonizar solos cunha elevada disponibilidade de N e
que acadan gran tamaño. Entre as plantas que características destes
medios destacan a umbelífera Ligusticum lucidum e diversos cardos
(Cirsium eriophorum subsp. chodati, Cirsium vulgare, Carduus nutans subsp.
phyllolepis), xunto a herbas nitrófilas de ampla distribución en todo este
territorio, como Achillea millefolium, Dactylis glomerata, Galium mollugo,
Rumex obtusifolius ou Urtica dioica, entre outras. Esta combinación
florística, que adoita ser relativamente frecuente nas áreas de litoloxía
calía de O Cebreiro e O Courel, correspóndese coa asociación Carduo
nutantis-Cirsietum chodati (G UITIÁN R IVERA 1984)(Anexo IX, táboa 26).
Outras comunidades vexetais con Fagus sylvatica
A faia, ademais de ser a especie exclusiva ou claramente maioritaria nos
faiais, pódese atopar dentro do territorio galego formando parte doutras
comunidades vexetais, tanto arboradas como arbustivas ou herbáceas. A
continuación expóñense as características florísticas, ecolóxicas e
distribución destas outras comunidades vexetais.
Bidueirais supratemperados orocantábricos
Por riba do nivel altitudinal ocupado polos faiais en Galicia pode existir
unha faixa de bosques dominados pola abidueira (Betula pubescens) que
constitúe o límite superior do arborado natural nas vertentes avesías das
montañas de Os Ancares e, máis puntualmente, de O Courel. Cando se
conserva esta disposición da vexetación nas proximidades dos faiais,
adoita darse unha situación de transición entre estes bosques e os
biduedos comentrados, polo xeral entre os 1.400 e 1.550 m de altitude,
recoñecible pola presenza, en proporción máis ou menos importante, de
pés de faia dentro dos bidueirais, como acontece no extremo superior da
Devesa da Rogueira (Folgoso do Courel) ou do Abesedo de Donís
(Cervantes).
Salvo a presenza de Fagus sylvatica, non se observan modificacións
florísticas ou estructurais aparentes nestes bosques con respecto ao seu
aspecto típico, xa que amosan un estrato inferior dominado por
pequenas matas e herbas esciófilas que pasan a maior parte do inverno
cubertas pola neve, como Anemone nemorosa, Avenella flexuosa, Luzula
sylvatica subsp. henriquesii, Poa chaixii, Vaccinium myrtillus, etc. (Anexo IX, táboa 27).
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Estes bosques medran en vertentes avesías sobre solos pobres en nutrintes
derivados de rochas metamórficas (cuarcitas, areíscas, lousas, etc.) e considéranse,
dende o punto de vista fitosociolóxico, como unha variante de Fagus sylvatica dos
biduedos quionófilos da asociación Luzulo henriquesii-Betuletum celtibericae.
Carballais
Dentro do ámbito de distribución dos faiais en Galicia é frecuente que se
produzan contactos entre estes bosques e outros dominados por especies
caducifolias do xénero Quercus, principalmente Quercus robur, Quercus petraea e o seu
híbrido, Quercus x rosacea, comúnmente denominados carballais. Cando esto
ocurre, e a semellanza do comentado para o caso dos biduedos orocantábricos,
adoitan conformarse bandas arboradas de extensión variable nas que se produce
a integración da faia nos carballais.
No caso das serras que conforman a cabeceira do Río Eo, trátase de bosques
pertencentes á asociación Blechno spicant-Quercetum roboris, nos que a presenza da
faia é un fenómeno relativamente habitual dentro da área centro-oriental de
distribución destes bosques (DÍAZ GONZÁLEZ & FERNÁNDEZ PRIETO 1994,
RODRÍGUEZ GUITIÁN 2004, 2006). A masa arborada máis extensa deste tipo
atópase no Monte da Marronda (Baleira, Lugo), con algo máis de 70 ha, existindo
algunhas outras máis pequenas distribuídas polos concellos de Pol e A
Fonsagrada, ademais de no concello anteriormente citado. A composición
florística destes carballais amósase na táboa 28 do Anexo IX.
Nas montañas surorientais luguesas, a comunidade de carballal na que pode
aparecer a faia é a que inclúe aos carballais umbrófilos da asociación Luzulo
henriquesii-Quercetum petraeae, amplamente distribuída polas montañas silíceas do
centro-occidente da Cordillera Cantábrica (cf. DÍAZ GONZÁLEZ & FERNÁNDEZ
PRIETO 1994), da que aportamos catro inventarios na mesma táboa 28.
Reboleiras
De xeito análogo ao comentado para os casos anteriores, a faia pode chegar a
formar parte de bosques dominados polo rebolo ou rebola (Quercus pyrenaica), se
ben esta situación está restrinxida ás áreas montañosas de Os Ancares (Val de
Brego, Navia de Suarna; A Pintinidoira, Cervantes), O Cebreiro (Monte Grande
de Zanfoga, proximidades dos faiais de O Sisto) e O Courel (devesas da Rogueira
e da Escrita), xa que as reboleiras son extremadamente raras nos territorios
galaico-asturianos septentrionais de Galicia e nunca establecen contacto cos
faiais.

Fitosocioloxía dos faiais e outras comunidades con Fagus sylvatica

327

Outros bosques con
faia.
Arriba:
Dentro do territorio
máis occidental de
distribución dos faiais
na Península Ibérica,
os biduedos
supratemperados con
faia soamente se
poden observar no
tramo máis alto do
arborado da Devesa da
Rogueira (na fotografía)
e nalgúns vales das
serras dos Ancares
(Cervantes, Lugo) e A
Fornela (Peranzanes,
León)
Abaixo:
Interior dun carballal
galaico-asturiano con
faias. Abrairas (Baleira,
Lugo).
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Outros bosques con
faia.
Arriba:
Vista a inicios da
primavera dun carballal
orocantábrico con faias
na Reserva Biológica
Integral de Muniellos
(Asturias). Bosques
semellantes a estes
poden atoparse en
certos lugares de
Galicia, como nas
serras dos Ancares, O
Courel e O Airibio.
Autor: GLP.
Abaixo:
O Monte Grande de
Zanfoga (Pedrafita do
Cebreiro, Lugo) é,
dende o punto de vista
vexetacional, un
mosaico de reboleiras
con faias e faiais. Na
foto amósase o aspecto
das primeiras a
mediados da
primavera, momento no
que as faias teñen a
súa copa formada
mentres que os rebolos
estan aínda por
agromar.
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O aspecto actual destas reboleiras, maioritariamente dominadas por pés de pequena
altura e diámetro e con moi abundante rexenerado de faia, fai pensar na súa
substitución a medio prazo por bosques de Fagus sylvatica, nun proceso semellante ao
comentado para bosques de tipo serial como bidueirais, bosques de capudres e
paleiros ou abeledos. Na actualidade, estes bosques de rebola interprétanse como
unha variante con Fagus sylvatica das reboleiras orocantábricas (Linario triornithophoraeQuercetum pyrenaicae)(Anexo IX, táboa 29), comunidade que conforma unha grande
parte das masas arboradas que se extenden polas vertentes soalleiras das montañas
orientais da provincia de Lugo por riba dos 800-900 m de altitude.
Bosques mixtos
Por bosques mixtos enténdese en Galicia formacións arboradas de elevada
diversidade no seu dosel e dominadas, en proporcións variables, por pradairos
(Acer pseudoplatanus), freixos (Fraxinus excelsior) e lamagueiros (Ulmus glabra),
especies integrantes, xunto coas tileiras (especies do xénero Tilia), do grupo de
árbores denominadas por algunhos autores como “especies nómadas”, en
alusión ao patrón común de diseminación a longa distancia favorecidos polo
vento (anemocoria) que presentan.
Trátase de bosques que medran en condicións ecolóxicas moi particulares, como
barrancos, gorxas fluviais ou partes baixas de ladeiras recubertas por depósitos
coluviais de grandes blocos e, polo xeral, con abundancia de afloramentos
rochosos. Estes biotopos son pouco favorables para o crecemento das fagáceas
(carballos, faias, castiñeiros, etc.) que se ven desprazadas polas estirpes arbóreas
anteriormente comentadas. Aínda que non se trata de ambientes especialmente
favorables para a faia, esta especie pode integrarse neste tipo de bosques que,
con certa frecuencia, establecen contacto catenal cos propios faiais.
Dende o punto de vista bioclimático, son formacións arboradas eminentemente
mesotemperadas que, puntualmente, poden chegar a aparecer no nivel inferior
do piso supratemperado. A presenza neles de especies temerosas do frío
invernal, como Asplenium onopteris, Clematis vitalba, Laurus nobilis, Phyllitis
scolopendrium, Ruscus aculeatus ou Tamus communis dan testemuña desta condición.
Aínda que se coñece dende hai tempo a existencia deste tipo de bosques ao
longo dos territorios cantábricos ibéricos, queda por facer un estudo
fitosociolóxico detallado dos mesmos no caso de Galicia. A maior parte dos
datos que se posúen proceden de bosques situados na parte N da provincia de
A Coruña, e as montañas da parte setentrional e oriental de Lugo (RODRÍGUEZ
GUITIÁN et al. 1997, 2000; RODRÍGUEZ GUITIÁN 2004, 2005). A partir deles é
posible diferenciar, tendo en conta factores edáficos, bosques mixtos silicícolas
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Outros bosques con
faia.
Arriba:
Nas montañas galaicoasturianas de Galicia
existen pequenos
retazos de bosques
mixtos silicícolas con
faias que medran,
intercalados cos
carballais dominantes
no territorio, nas
valgadas e partes
baixas das ladeiras
máis abruptas.
Vertente N do Monte da
Marronda (ao fondo)
dende A Muiña (Baleira,
Lugo).
Medio:
Os bosques mixtos
destacan na paisaxe
outonal pola variedade
cromática que adquiren
as copas das diversas
especies arbóreas que
conforman o seu dosel.
Bosques deste tipo con
faias conservanse
nalgúns lugares das
montañas que se
estenden entre Os
Ancares e O Courel.
Avesedo de Donís
(Cervantes, Lugo).
Abaixo:
Bosque mixto calcícola
con faias nas
proximidades da vila de
Meira (Lugo).
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e calcícolas que, se ben poden presentar un aspecto externo moi semellante,
rexistran diferenzas salientables no relativo á composición florística do seu
sotobosque.
Deste xeito, tanto nuns coma noutros se poden atopar, ademais das especies
arbóreas xa citadas e de forma máis dispersa, carballos (Quercus robur, Q. petraea,
Q. x rosacea), rebolos (Q. pyrenaica), castiñeiros (Castanea sativa), cerdeiras bravas
(Prunus avium), teixos (Taxus baccata) ou capudres (Sorbus aucuparia); con todo, nos
bosques mixtos calcícolas adoitan estar presentes especies arbustivas (Euonymus
europaeus, Cornus sanguinea, Prunus spinosa) ou herbáceas (Ornithogalum pyrenaicum,
Neottia nidus-avis, Helleborus viridis subsp. occidentalis) que son extremadamente
raras ou están ausentes nos de carácter acidófilo.
Tamén factores bioxeográficos inflúen na composición florística dos bosques
mixtos comentados, pois os presentes na cunca alta do Río Eo adoitan contar con
especies ausentes nos das montañas orientais, como son Quercus robur, Dryopteris
aemula ou Helleborus occidentalis; pola contra, nos bosques mixtos de AncaresCebreiro-Courel aparecen plantas ausentes na cabeceira do Eo, como Corydalis
cava, Daphne laureola, Galium odoratum, Melica uniflora, Paris quadrifolia ou Ranunculus
platanifolius.
Diste xeito, a combinación dos factores bioxeográficos e edáficos comentados
permite discriminar catro tipos de bosques mixtos en Galicia nos que está
presente a faia: bosques mixtos silicícolas galaico-asturianos (Polysticho setiferiAceretum pseudoplatani prov.), bosques mixtos silicícolas orocantábricos (Luzulo
henriquesii-Aceretum pseudoplatani), bosques mixtos calcícolas galaico-asturianos
(Helleboro occidentalis-Aceretum pseudoplatani prov.) e bosques mixtos calcícolas
orocantábricos (Daphno laureolae-Aceretum pseudoplatani prov.), cuxa composición
florística aparece reflexada nos inventarios das táboas 30 e 31 do Anexo IX.
Bosques riparios
Na maioría dos casos, os pequenos ríos que circulan a traveso dos faiais carecen
dun dosel arborado específico, xa que son as propias faias as que proporcionan
sombra aos pequenos regatos e a vexetación herbácea que crece ao seu carón.
Soamente cando a anchura do cauce é suficientemente ampla ou abrupta como
para dificultar que as faias cheguen a entrecruzar as súas copas poden outras
árbores ter oportunidade para asentarse nas marxes.
Nestas condicións fórmase un bosque de ribeira dominado por grandes abelairas
(Corylus avellana), paleiros (Salix caprea), carnabudos (Sorbus aucuparia) e salgueiros
(Salix atrocinerea) nas partes máis elevadas dos tramos fluviais, ás que se
incorporan progresivamente río abaixo freixos (Fraxinus excelsior), pradairos (Acer
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pseudoplatanus) e, máis raramente, lameiras (Ulmus glabra), e nos que,
contrariamente ao que pasa na maior parte dos ríos galegos, raramente está
presente o ameneiro (Alnus glutinosa). Este feito débese a que esta árbore non
consigue medrar en lugares con invernos fríos e prolongados e marxes fluviais
inestables, situacións que, polo xeral, se dan por riba dos 800/900 m nas
montañas surorientais luguesas e dos 600/700 m na cabeceira do Río Eo.
En función da área xeográfica considerada, os bosques riparios que contactan cos
faiais en Galicia presentan peculiaridades florísticas que posibilitan a súa
diferenciación no plano fitosociolóxico. Así, en coherencia co establecido en
parágrafos anteriores para os propios faiais, nos abeledos e freixidos riparios
orocantábricos están practicamente ausentes as plantas termófilas,
caracterizándose o seu sotobosque pola presenza de especies como Valeriana
pyrenaica, Polystichum setiferum, Luzula henriquesii, Oxalis acetosella ou Chaerophyllum
hirsutum, xunto a Corydalis cava, Allium ursinum, Cardamine gallaecica, Daphne laureola
ou Galium odoratum (asociación Festuco giganteae-Fraxinetum excelsioris). Pola contra,
as ripisilvas galaico-asturianas (asociación Valeriano pyrenaicae-Fraxinetum excelsioris
prov.) levan como especies características plantas pouco tolerantes ao frío, como
Ruscus aculeatus, Rubia peregrina, Castanea sativa, Carex pendula, etc., á vez que carecen
das cinco últimas especies citadas na comunidade anterior.
Por último, nalgunhas áreas supratemperadas da Serra do Courel, os bosques
riparios que acompañan aos regos no seu primeiro tramo poden aparecer
dominados pola abidueira e o salgueiro común, situación que no plano
fitosociolóxico se corresponde coa subasociación salicetosum atrocinereae da
asociación Luzulo cantabricae-Betuletum celtibericae. Na táboa 32 do Anexo IX pódese
apreciar a composición florística detallada destes tipos de bosques riparios nos
que pode estar presente a faia.
Soutos
Como é sabido, os soutos son masas arboradas dominadas polo castiñeiro que
proceden de plantación ou de masas preexistentes nas que se realizou un proceso
de selección favorable para esta especie ao longo de moitos decenios. Dado que
a finalidade deste tipo de arbolado era a obtención de froito, madeira e leñas de
castiñeiro, o rexenerado doutras especies arbóreas que de xeito espontáneo
aparecía nos soutos era considerada como non desexable, polo que se eliminaba
periodicamente mediante a roza do sotobosque ou o pastoreo. O abandono do
aproveitamento tradicional dos soutos debido ao despoboamento e
avellentamento da poboación rural conleva, entre outros efectos que as especies
arbóreas que vexetan no entorno destas formacións arboradas vaian pouco a
pouco colonizando o sotobosque das masas de castiñeiro.
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Outros bosques e
repoboacións
forestais con faia.
Arriba:
Freixido ripario con
faias nas marxes do
Rego da Landeira, ao
pé do Monte Suapena.
(Lagúa de Tablas,
Pedrafita do Cebreiro,
Lugo).
Medio:
Nas partes que máis
tempo levan
abandoadas dalgúns
soutos de O Courel e a
cabeceira do Río Eo
obsérvase a aparición
de pés novos de faia
que, xunto con outras
especies arbóreas
autóctonas, comenzan
a entrar en
competencia cos
castiñeiros. Souto de
Lousada (Pedrafita do
Cebreiro, Lugo).
Abaixo:
Extremo superior da
plantación forestal
experimental de faias
de distintas
procedencias realizada
polo antigo Centro
Forestal de Lourizán
(Pontevedra) nas
proximidades de
Louzarela (Pedrafita do
Cebreiro, Lugo).
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Como resultado deste proceso, é frecuente observar a progresiva instalación do
rexenerado de faia naquelas áreas nas que existen pés adultos desta especie nas
proximidades dos soutos, ao amparo da sombra proporcionada polos
castiñeiros. Exemplos desta situación pódense observar na cabeceira do Río Eo,
nos soutos das aldeas de Centigosa (A Fonsagrada) ou de O Real, no Monte da
Marronda (Baleira, Lugo). Tamén, nos soutos de Ferreirós de Arriba e Paderne
(Folgoso do Courel), así como nos de Lousada, Trabazas e O Sisto (Pedrafita
do Cebreiro). A composición florística dalgúns destes soutos amósase na táboa
33.
Plantacións forestais de faia
A pesares do grande interese forestal que ten a faia en moitos países europeos
e outras comunidades autónomas españolas, non é unha especie empregada con
demasiada frecuencia en labores de plantación forestal en Galicia. Non
obstante, téñense realizado algunhas experiencias deste tipo en varias
localidades do oriente lugués, promovidas nuns casos pola Administración
Forestal, como as existentes no Monte dos Cogordos, na parroquia de
Louzarela (Samos) ou na vertente N do Pico do Faro (Riocereixa, Pedrafita do
Cebreiro), ou realizadas por particulares noutros, como é posible ver na aldea
de La Cernada (Vega de Valcarce, León) ou na localidade de Millares (Baleira,
Lugo). En ocasións téñense plantado rodais de faia con caracter experimental
nalguns viveiros forestais particulares, como no de Teixidelos (As Pontes de
García Rodríguez, A Coruña). Tamén proceden de plantación as faias existentes
no Parque Natural do Xurés e Baixa Limia, as da vertente N dos Penedos de
Oulego, no Parque Natural da Serra da Enciña da Lastra (Ourense) ou as de
unha extensa área recentemente repoboada no Teso da Cruz, nas proximidades
da aldea de O Cebreiro (Lugo). Na táboa 34 do Anexo IX apórtase información
florística sobre este tipo de plantacións forestais.
Hai que sinalar que nos casos das experiencias promovidas pola administración,
a procedencia das sementes é moi variada (Navarra, Francia, etc.) e, para o caso
das montañas do suroccidente lugués, constituíu un claro exemplo de
introducción de xenotipos estranos dentro dunha área especialmente delicada,
xa que, como se ten comentado con anterioridade, os faiais galegos conforman
o límite occidental de distribución deste tipo de bosques en Europa. De
continuar efectuándose repoboacións con Fagus sylvatica nestas áreas deberíase
de esixir a procedencia xenética local dos plantóns, pois trátase de territorios
incluidos en Espazos Naturais integrantes da Rede Natura 2000 europea, rede
ecolóxica que, entre outras finalidades, persegue o mantemento da diversidade
xenética particular de cada área xeográfica.
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Plantacións con faia.
Arriba:
Interior da plantación
de Pinus sylvestris
existente na cabeceira
do Val de San Pedro de
Riocereixa (Pedrafita
do Cebreiro, Lugo) na
que se observa a
incorporación
espontánea de pés de
faia ao sotobosque.
Medio:
Sebe arbórea liñal de
faias agromando entre
dúas antigas parcelas
agrícolas. Val do
Capeloso, Brañas da
Serra (Pedrafita do
Cebreiro, Lugo).
Abaixo:
Aliñamento de árbores
(bidueiras, faia,
castiñeiro e carballo)
como delimitación da
estrema inferior dun
predio nas
proximidades de A
Granxa (A Fonsagrada,
Lugo).

M. A. Rodríguez Guitián

336

Plantacións forestais de Pinus sylvestris
Seguindo un proceso de colonización semellante ao descrito noutros
casos, a faia está presente hoxe en día no sotobosque de repoboacións
forestais realizadas con Pinus sylvestris a mediados do século pasado nas
áreas de montaña do SW lugués, principalmente nas montañas de O
Cebreiro, na Serra do Courel e na vertente NE do Taro Blanco (Folgoso
do Courel). Nalgúns casos chama a atención a lonxanía dos pés parentais
que, presumiblemente, deron lugar aos individuos que forman parte
destas repoboación na actualidade. A súa incorporación espontánea a
estas plantacións tívose que realizar a traveso da acción dispersante de
aves e mamíferos.
Os datos que se posúen sobre a flora deste tipo de plantacións forestais
amosan o predominio de especies comúns nas matogueiras e bosques de
dosel pouco denso. Entre as máis abundantes pódense citar o folgueiro
(Pteridium aquilinum), as silvas (Rubus spp.), a uz blanca (Erica arborea), etc.
Pero tamén se poden atopar outras frecuentes nos bosques do seu
entorno, como Acer pseudoplatanus, Viola riviniana, Holcus mollis, Vaccinium
myrtillus, Hyacinthoides non-scripta, Avenella flexuosa ou Teucrium scorodonia,
entre outras (Anexo IX, táboa 35).
Sebes
Como moitas outras especies leñosas presentes dentro da súa área de
distribución (salgueiros, abelairas, acibos, sabugueiros, etc.), a faia tamén
foi e é utilizada para delimitar predios, xa fose mediante plantación ou
aproveitando os pés que nacen de xeito espontáneo no medio das sebes
que delimitan as fincas. Exemplos deste tipo de situacións pódense ver
en aldeas como Vilaselle (Baleira), A Granxa (A Fonsagrada), A
Pintinidoira (Cervantes), Lagúa de Tablas, O Cebreiro, Brañas da Serra
(Pedrafita do Cebreiro), etc., en Galicia, así como en varias aldeas da
provincia de León próximas ao límite con Lugo, como Outeiro (Vega de
Valcarce) ou Busmaior (Barjas).
Ata épocas recentes, as faias que medran nestas formacións eran
sometidas a podas periódicas para aproveitar as súas ponlas como
combustible, razón pola que adoitan presentar portes baixos e
profusamente ramificados. Na actualidade, este tipo de aproveitamento
está en claro retroceso, pois cada vez se consumen menos leñas no medio
rural.
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Series de vexetación dos faiais galegos
No estado actual dos coñecementos, e tomando como referencia os comentarios
realizados nos apartados anteriores e diversas fontes bibliográficas (IZCO et al.
1986, RODRÍGUEZ GUITIÁN & AMIGO 2009b, RODRÍGUEZ GUITIÁN et al. 2003,
2009b), os faiais existentes en Galicia, xunto coas comunidades que con eles se
relacionan dende o punto de vista dinámico, formarían parte de tres series de
vexetación. Cada unha delas ten unha distribución bioxeográfica e preferencias
ecolóxicas particulares e está constituída por un conxunto característico de
comunidades vexetais. Na táboa 6 realízase, dun xeito resumido, a súa
caracterización, sinalando a súa distribución bioxeográfica, ecoloxía, cabeza da
serie e etapas substituíntes.
A serie de vexetación dos faiais termo-meso-supratemperados silicícolas galaicoasturianos (Saxifrago spahularidis-Fago sylvaticae sigmetum) ten como cabeza de serie
faiais con carballo (Quercus robur), castiñeiro (Castanea sativa) e diversas especies
Táboa 6.
Denominación,
caracterización
bioxeográfica,
ecoloxía e
comunidades
integrantes das series
de vexetación dos
faiais do extremo
noroccidental ibérico.
A numeración das
comunidades fai
referencia á que
aparece nas figuras 3 a
5.

Denominación
da serie
Descrición
Cabeza da
serie
Orlas
preforestais

Matogueiras

Saxifrago spathularidisFago sylvaticae sigmetum
Serie galaico-asturiana termomeso-supratemperada
dos faiais silicícolas
Saxifrago spathularidisFagetum sylvaticae (1)
Primulo acaulisCoryletum avellanae prov. (2)
Holco mollisBetuletum celtibericae (3)
Gentiano pneumonantheEricetum mackaianae (4)
Avenello flexuosaeEricetum arboreae (5)

Serie de vexetación
Omphalodo nitidaeFago sylvaticae sigmetum
Serie courelao-ancaresa
(meso)supratemperada dos
faiais acidófilos
Omphalodo nitidaeFagetum sylvaticae (1)
Sorbo aucupariaeSalicetum capreae (2)
Holco mollisBetuletum celtibericae (3)
Avenello flexuosaeEricetum arboreae (4)
Cytiso striatiGenistetum polygaliphyllae (5)
Genistetum obtusirameopolygaliphyllae (?)

Neottio nidi-avisFago sylvaticae sigmetum
Serie courelá (meso)
supratemperada dos faiais
neutro-basófilos
Neottio nidi-avisFagetum sylvaticae (1)
Daphno laureolaeCoryletum avellanae prov. (2)

Mercurialidi perennisRosetum villosae (3)
Comunidade de
Cytisus scoparius (4)
Galio papillosiBrachypodietum rupestris (5)

Merendero pyrenaicaeCynosuretum cristati (6)

Lino angustifoliiCynosuretum cristati (6)
Comunidades
herbáceas

Airo praecocisSedetum arenarii (7)
Omphalodo nitidaeLinarietum triornithophorae (8)

Lino angustifoliiCynosuretum cristati (7)
Asphodelo arrondeauiEpilobietum angustifolii (8)
Agrostio durieuiSedetum pyrenaici (9)
Omphalodo nitidaeLinarietum triornithophorae (10)

Helianthemo cantabriciBrometum erecti (6)
Koelerio vallesianaeErodietum glandulosi (7)
Malvo moschataeArrhenatheretum bulbosi (8)
Saxifragetum trifurcatae (9)
Campanulo adsurgentisLeontodetum farinosi (10)
Trifolion medii (11)
Carduo nutantisCirsietum chodati (12)
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termófilas pertencentes á asociación Saxifrago spahularidis-Fagetum sylvaticae. Como
etapas de substitución, aparecen mesobosques de bidueiro (Holco mollis-Betuletum
celtibericae) e, en situación de valgadas, microbosques de abelaira (Primulo acaulisCoryletum avellanae prov.). O incremento da presión antropozoóxena conleva a
formación de matogueiras baixas (Gentiano pneumonanthe-Ericetum mackaianae) ou
altas (Avenello flexuosae-Ericetum arboreae). Os prados de sega establecidos no
ambiente destes faiais pertencen á asociación Lino angutifolii-Cynosuretum cristati,
mentras que a vexetación de solos pouco desenvolvidos corresponde á Airo
praecocis- Sedetum arenarii (figura 3).
Pola súa banda, a serie dos faiais courelao-ancareses (meso)supratemperados
acidófilos (Omphalodo nitidae-Fago sylvaticae sigmetum) está encabezada por
macrobosques dominados por Fagus sylvatica, nos que non é raro atopar carballos
albares (Quercus petraea), teixos (Taxus baccata) e abelairas (Corylus
avellana)(asociación Omphalodo nitidae-Fagetum sylvaticae). Cando se ven fortemente
alterados, estes faiais son substituídos por bosques de capudres e paleiros (Sorbo
aucupariae-Salicetum capreae) ou bidueirais seriais (Holco mollis-Betuletum celtibericae)
que, á súa vez, poden dar paso ou suceder a uceiras umbrófilas (Avenello flexuosaeEricetum arboreae) ou piornais (Cytiso striati-Genistetum polygaliphyllae, Genistetum
obtusirameo-polygaliphyllae). Os prados de sega creados dentro do dominio desta
serie de faiais pertencen á asociación Lino angutifolii-Cynosuretum cristati mentras
que as comunidades herbáceas pastoreadas inclúense na asociación Merendero
pyrenaicae-Cynosuretum cristati; sobre solos esqueléticos atópase a asociación Agrostio
durieui-Sedetum pyrenaici (figura 4).
En último lugar, a serie dos faiais courelaos (meso)supratemperados neutrobasófilos (Neottio nidi-avis-Fago sylvaticae sigmetum) ten como etapa madura un faial
con abelairas e, puntualmente, pradairos ou freixos, que medra sobre solos ricos
en nutrintes derivados de rochas calías (Neottio nidi-avis-Fagetum sylvaticae). Á súa
alteración propicia a constitución de microbosques de abelaira (Daphno laureolaeCoryletum avellanae prov.), nas vertentes abesías, e de espiñais (Mercurialidi perennisRosetum villosae), nos tesos e sobre solos menos profundos. Cando se elimina esta
vexetación leñosa, pero se mantén aínda unha certa profundidade no solo,
instálase unha matogueira dominada por Cytisus scoparius (comunidade de Cytisus
scoparius) que, en caso de ser eliminada por rozas ou pastoreo, dá paso á un
herbazal dominado por Brachypodium rupestre (Galio papillosi-Brachypodietum rupestris),
mentras que en situacións con solos máis cativos atópanse os da asociación
Helianthemo cantabrici-Brometum erecti. Nas estacións máis venteadas e sometidas a
fenómenos de crioturbación dos tesos e cumios calíos conformase a asociación
Koelerio vallesianae-Erodietum glandulosi. Sobre solos esqueléticos e afloramentos
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Figura 3.
Catena idealizada das
comunidades
integrantes da serie de
vexetación dos faiais
acidófilos galaicoasturianos.

Figura 4.
Catena idealizada das
comunidades
integrantes da serie de
vexetación dos faiais
acidófilos courelaoancareses.

Figura 5.
Catena idealizada das
comunidades
integrantes da serie de
vexetación dos faiais
neutro-basófilos
courelaos.
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rochosos atópanse as asociacións Saxifragetum trifurcatae e Campanulo adsurgentisLeontodetum farinosi, respectivamente. Por último, os prados de sega instalados
dentro do dominio desta serie de vexetación corresponden cos da asociación
Malvo moschatae-Arrhenatheretum bulbosi (figura 5).
A pesar de que existe un aceptable nivel de coñecemento das etapas integrantes
de cada unha das series de vexetación comentadas, é interesante lembrar unha vez
máis que, debido á complexidade topo-edáfica das montañas nas que estas
aparecen, pero moi especialmente no extremo occidental orocantábrico (Montes
do Cebreiro e serras do Oribio, A Escrita e O Courel), resulta moi dificultoso
delimitar con precisión os seus respectivos dominios xeográficos. Como mostra
desta complexidade, na figura 6 amósase a interpretación da cuberta vexetal dun
pequeno val situado entre as aldeas de Brimbeira e O Hospital, na comarca de O
Cebreiro (Lugo).
Figura 6.
Exemplo de relación
entre substrato
litolóxico e vexetación
no ambiente
ecolóxico dos faiais
calcícolas courelaos.
Asociado ao
afloramento de rochas
calías enmarcado polas
liñas discontínuas
grosas atópase un
mosaico de abeledos
seriais calcícolas con
faias (a), pastizais
petranos de Bromus
erectus (b), pastizais
mesófilos de
Brachypodium rupestre
(c), folgueirais
calcícolas (d) e
comunidades rupícolas
(e). Nas vertentes
silíceas atópanse
bidueirais seriais (f) e
uceiras (g).
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Esquema sintaxonómico
Para rematar este capítulo, expónse a continuación o esquema sintaxonómico no
que se encadran as comunidades vexetais ata aquí descritas, tomando como
referencia o publicado por RIVAS-MARTÍNEZ et al. (2001, 2002).
MONTIO-CARDAMINETEA Br.-Bl. & Tüxen ex Br.-Bl. 1948
Montio-Cardaminetalia Pawłowski in Pawłowski, Sokołowski & Wallisch 1928
Caricion remotae Kästner 1941
Cardamino flexuosae-Chrysosplenietum oppositifolii O. Bolòs 1979
ASPLENIETEA TRICHOMANIS (Br.-Bl. in Meier & Br.-Bl. 1934) Oberdorfer 1977
Potentilletalia caulescentis Br.-Bl. in Br.-Bl. & Jenny 1926
Saxifragion trifurcato-canaliculatae Rivas-Martínez ex Rivas-Martínez, Izco & Costa 1971
Saxifragenion trifurcato-canaliculatae F. Prieto ex Rivas-Martínez, Fernández-González & Loidi 1999
Saxifragetum trifurcatae Rothmaler 1941
Androsacetalia vandellii Br.-Bl. in Meier & Br.-Bl. 1934
ANOMODONTO-POLYPODIETEA Rivas-Martínez 1975
Anomodonto-Polypodietalia O. Bolòs & Vives in O. Bolòs 1957
ARTEMISIETEA VULGARIS Lohmeyer, Preising & Tüxen ex von Rochow 1951
ONOPORDENEA ACANTHII Rivas-Martínez, Báscones, T.E. Díaz, Fernández-González & Loidi 2002
Onopordetalia acanthii Br.-Bl. & Tüxen ex Klika & Hadač 1944
Cirsion richterano-chodati (Rivas-Martínez in Rivas-Martínez, T.E. Díaz, F. Prieto, Loidi & Penas 1984)
Rivas-Martínez, Báscones, T.E. Díaz, Fernández-González & Loidi 1991
Carduo nutantis-Cirsietum chodati Rivas-Martínez & F. Prieto in Penas, T.E. Díaz, M.E. García, López
Pacheco, Puente & L. Herrero 1988
EPILOBIETEA ANGUSTIFOLII Tüxen & Preising exvon Rochow 1951
Atropetalia belladonae Vlieger 1937
Carici piluliferae-Epilobion angustifolii Tüxen ex von Rochow 1951
Asphodelo arrondeaui-Epilobietum angustifolii Izco, J. Guitián & Amigo 1986 corr. Izco & Amigo 2001
MULGEDIO-ACONITETEA Hadač & Klika in Klika 1948
Adenostyletalia Br.-Bl. 1930
Adenostylion alliariae Br.-Bl. 1926
Adenostylenion pyrenaicae(Rivas-Martínez, T.E. Díaz, F. Prieto, Loidi & Penas 1984) Rivas- Martínez &
Costa 1998
Allio victorialis-Adenostyletum pyrenaicae Rivas-Martínez, T.E. Díaz, F. Prieto, Loidi & Penas 1984
Chaerophyllo hirsuti-Valerianetum pyrenaicae Vigo & Carreras in Carreras & Vigo 1984

TRIFOLIO-GERANIETEA Müller 1962
Origanetalia vulgarisMüller 1962
Trifolion medii Müller 1962
Melampyro-Holcetalia Passarge 1979
Linarion triornithophorae Rivas-Martínez, T.E. Díaz, F. Prieto, Loidi & Penas 1984
Omphalodo nitidae-Linarietum triornithophorae Rivas-Martínez in Rivas-Martínez, T.E. Díaz, F. Prieto,
Loidi & Penas 1984
HELIANTHEMETEA GUTTATI (Br.-Bl. in Br.-Bl., Roussine & Nègre 1952) Rivas Goday & Rivas-Martínez 1963 em.
Rivas-Martínez 1978
Helianthemetalia guttati Br.-Bl. in Br.-Bl., Molinier & Wagner 1940
Sedion pedicellato-andegavensis Rivas-Martínez, Fernández-González & Sánchez-Mata 1986
Airo praecocis-Sedetum arenarii Izco, J. Guitián & Amigo 1986
FESTUCO-B ROMETEA Br.-Bl. & Tüxen ex Br.-Bl. 1949
Brometalia erecti Br.-Bl. 1936
Potentillo montanae-Brachypodion rupestris Br.-Bl. 1967 corr. Rivas-Martínez, T.E. Díaz, FernándezGonzález, Izco, Loidi, Lousã & Penas 2002
Potentillo montanae-Brachypodienion rupestris
Helianthemo cantabrici-Brometum erectiJ. Guitián, Izco & Amigo 1989
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FESTUCO HYSTRICIS-ONONIDETEA STRIATAE Rivas-Martínez, T.E. Díaz, F. Prieto, Loidi & Penas 2002
Festuco hystricis-Poetalia ligulatae Rivas Goday & Rivas-Martínez 1963
Festucion burnatii Rivas Goday & Rivas-Martínez ex Mayor, Andrés, Martínez, F. Navarro & T.E. Díaz
1973
Koelerio vallesianae-Erodietum glandulosi Amigo, G. Azcárate & Izco 1993
SEDO-SCLERANTHETEA Br.-Bl. 1955
Sedo-ScleranthetaliaBr.-Bl. 1955
Sedion pyrenaiciTüxen
ex Rivas-Martínez, T.E. Díaz, F. Prieto, Loidi & Penas in T.E. Díaz & F. Prieto 1994
Agrostio durieui-Sedetum pyrenaici Rivas-Martínez, T.E. Díaz, F. Prieto, Loidi & Penas 1984
MOLINIO-ARRHENATHERETEATüxen 1937
Arrhenatheretalia Tüxen 1931
ArrhenatherionKoch 1926
Malvo moschatae-Arrhenatheretum bulbosi Tüxen & Oberdorfer 1958 corr. T.E. Díaz & F. Prieto 1994
Cynosurion cristatiTüxen 1947
Lino angustifolii-Cynosuretum cristati Allorge ex Oberdorfer & Tüxen in Tüxen & Oberdorfer 1958
Merendero pyrenaicae-Cynosuretum cristati Oberdorfer & Tüxen in Tüxen & Oberdorfer 1958
NARDETEA STRICTAE Rivas Goday in Rivas Goday & Rivas-Martínez 1963
Nardetalia strictae Oberdorfer ex Preising 1949
Violion caninae Schwickerath 1944
Serratulo seoanei-Nardetum strictae Tüxen in Tüxen & Oberdorfer 1958
CALLUNO-U LICETEA Br.-Bl. & Tüxen ex Klika & Hadač 1944
Ulicetaliaminoris Quantin 1935
Daboecion cantabricae (Dupont ex Rivas-Martínez 1979) Rivas-Martínez, Fernández-González & Loidi
1999
Gentiano pneumonanthes-Ericetum mackaianae Tüxen & Oberdorfer 1958
Halimio alyssoidis-Ulicetum gallii (Rivas-Martínez 1979) Rivas-Martínez, T.E. Díaz, F. Prieto, Loidi &
Penas 1984
Pterosparto cantabrici-Ericetum aragonensisM. Losa & P. Montserrat in Tüxen & Oberdorfer 1958
Ulici europaei-Ericetum cinereae Bellot 1949
CYTISETEA SCOPARIO-STRIATI Rivas-Martínez 1975
Cytisetalia scopario-striati Rivas-Martínez 1975
Genistion polygaliphyllae Rivas-Martínez, T.E. Díaz, F. Prieto, Loidi & Penas 1984
Cytiso scoparii-Genistetum polygaliphyllae Rivas-Martínez, T.E. Díaz, F. Prieto, Loidi & Penas 1984
Genistetum obtusirameo-polygaliphyllae Bellot 1968
Com. deCytisus scoparius inéd.
Ulici europaei-Cytision striati Rivas-Martínez, Báscones, T.E. Díaz, Fernández-González & Loidi 1991
Avenello flexuosae-Ericetum arboreae M. Rodríguez, Amigo, C. Real & R. Romero 2003
RHAMNO-PRUNETEA Rivas Goday & Borja ex Tüxen 1962
Prunetalia spinosae Tüxen 1952
Pruno-Rubion ulmifolii O. Bolòs 1954
Lonicerenion periclymeni (Géhu, De Foucault & Delelis 1983) Rivas-Martínez, Báscones, T.E. Díaz,
Fernández-González & Loidi 1991
Rubo ulmifolii-Tametum communis Tüxen in Tüxen & Oberdorfer 1958
Mercurialidi perennis-Rosetum villosae. prov.
SALICI PURPUREAE -POPULETEA NIGRAE (Rivas -Martínez & Cantó ex Rivas -Martínez, Báscones, T.E. Díaz,
Fernández-González & Loidi 1991) Riv as-Martínez, T.E. Díaz, Fernández -González, Izco, Loidi, Lousâ & Penas
2002
Populetalia albae Br.-Bl. ex Tchou 1948
Alnion incanaePawłowski in Pawłowski, Sokołowski & Wallisch 1928
Festuco giganteae-Fraxinetum excelsioris F. Prieto & Bueno in T.E. Díaz & F. Prieto 1994
Valeriano pyrenaicae-Fraxinetum excelsioris prov.
Valeriano pyrenaicae-Alnetum glutinosae Amigo, J. Guitián & F. Prieto 1987
QUERCO-FAGETEA Br.-Bl. & Vlieger in Vlieger 1937
Fagetalia sylvaticae Pawłowski in Pawłowski, Sokołowski & Wallisch 1928
Fagion sylvaticae Luquet 1926
Epipactido helleborines-Fagenion sylvaticae Rivas-Martínez, T.E. Díaz, F. Prieto, Loidi & Penas in Rivas-
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Martínez, Báscones, T.E. Díaz, Fernández-González & Loidi 1991
Neottio nidi-avis-Fagetum sylvaticae M.A. Rodríguez, Amigo, R. Romero & C. Real 2009
Tilio-AcerionKlika 1955
Luzulo henriquesii-Aceretum pseudoplatani F. Prieto & Bueno in T.E. Díaz & F.Prieto 1994
Helleboro occidentalis-Aceretum pseudoplatani prov.
Polysticho setiferi-Aceretum pseudoplatani prov.
Quercetalia roborisTüxen 1931
Quercion pyrenaicae Rivas Goday ex Rivas-Martínez 1965
Quercenion robori-pyrenaicae (Br.-Bl., P. Silva & Rozeira 1956) Rivas-Martínez 1975
Blechno spicant-Quercetum roboris Tüxen & Oberdorfer 1958
Linario triornithophorae-Quercetum pyrenaicae Rivas-Martínez, T.E. Díaz, F. Prieto, Loidi & Penas 198
Ilici-FagionBr.-Bl. 1967
Ilici-Fagenion Br.-Bl. 1967
Omphalodo nitidae-Fagetum sylvaticae (Izco, Amigo & J. Guitián 1986) Rivas-Martínez, Báscones, T.E.
Díaz, Fernández-González & Loidi 1991
Saxifrago spathularis-Fagetum sylvaticae M. Rodríguez, Real, Amigo & R. Romero 2003
Luzulo henriquesii-Quercenion petraeae Rivas-Martínez & Izco 2002
Luzulo henriquesii-Quercetum petraeae (F. Prieto & Vázquez 1987) T.E. Díaz & F. Prieto 1994
Betulo pendulae-Populetalia tremulae Rivas-Martínez & Costa 2002
Corylo-Populion tremulae (Br.-Bl. ex O. Bolòs 1973) Rivas-Martínez & Costa 1998
Corylo-Populenion tremulae (Br.-Bl. ex O. Bolòs 1973) Rivas-Martínez & Costa 1998
Primulo acaulis-Coryletum avellanae prov.
Daphno laureolae-Coryletum avellanae prov.
Betulion fontqueri-celtibericae Rivas-Martínez & Costa 2002
Holco mollis-Betuletum celtibericae Amigo & M.I. Romero 2002
Luzulo henriquesii-Betuletum celtibericae Rivas-Martínez 1965
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Aspectos funcionais dos
faiais

Páxina anterior: as especies vexetais que
forman parte dos faiais interactúan co medio
no que se desenvolven e entre elas mesmas
otorgando ao ecosistema características
estruturais e ritmos estacionais propios que
varían no espazo e no tempo. Aspecto
primaveral do sotobosque do Faial de
Embaixo (O Sisto, Pedrafita do Cebreiro,
Lugo).

Aspectos funcionais dos faiais
Manuel A. Rodríguez Guitián
&
Javier Ferreiro da Costa

Introducción
Existen numerosos traballos nas áreas temperadas do Planeta sobre a influencia
que os factores do medio no que se desenvolven as formacións forestais teñen na
súa composición florística e nas adaptacións e ritmos fenolóxicos que esta
presenta aos cambios estacionais (DIERSCHKE 1972). Traballos clásicos neste eido
son os de RAUNKIAER (1932) e un extenso grupo de investigadores anglosaxóns
dos que sería moi complicado dar conta. Restrinxidos ao caso dos faiais,
poderíanse citar entre moitos outros, os de COINTAT (1959), MALAISE (1964),
FULLERUNG (1967), COUTEAUX (1969) ou LAUSI & PIGNATTI (1973), realizados en
diversos lugares de Europa.
No caso dos faiais ibéricos, non abundan os traballos sobre esta temática, se se
exceptúan os realizados por HERNÁNDEZ BERMEJO & SÁINZ OLLERO (1978) nos
faiais de Ayllón, os de TERRADAS et al. (1984) no Macizo do Montseny
(Catalunya), os de TARAZONA et al. (1989) na Sierra de la Demanda (Burgos) e os
de ÁLVAREZ-ASENSIO & PUIGDEFÁBREGAS-TOMÁS (1983, 1985) na rexión central
asturiana. Algunhas outras aportacións salientables serían as relacionadas
principalmente coa fisioloxía e supervivencia das plántulas de faia en ambientes
estresantes publicados por AGUIRRE et al. (1991, 1992).
En contraposición, os traballos sobre aspectos funcionais dos faiais en Galicia
son, ata o de agora, moi escasos. Pola nosa banda, e de xeito preliminar, temos
realizado algúns estudios a partir dos que se poden extraer certos datos acerca da
adaptación dos faiais do extremo noroccidental ibérico ás condicións ambientais
nas que se desenvolven, á súa fenoloxía, aspectos estruturais e sobre a capacidade
de expansión que a especie característica destes ecosistemas ten actualmente no
territorio. Conscientes da carencia de información que existe neste ámbito da
ecoloxía dos faiais, esperamos que tanto a información aquí amosada, como a que
aínda está pendente de recabar sirvan de estímulo para futuros investigadores.
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Formas de vida e adaptacións da compoñente vexetal ao medio
As especies vexetais presentes nos territorios temperados do Planeta adoitan estar
adaptadas aos ritmos estacionais causados polas variacións anuais das
temperaturas. Este feito é responsable de que a maior parte da actividade
biolóxica dos sistemas forestais desta zona climática esté concentrada na
primavera e o verán, os períodos máis favorables para o crecemento vexetal, que
é, en esencia, a base do funcionamento ecolóxico dos ecosistemas terrestres. As
principais adaptacións dos bosques temperados ao ciclo estacional consisten na
perda, cando chega o outono, das follas na maior parte das especies arbóreas e en
moitas arbustivas así como a maior parte das estruturas aéreas en moitas especies
herbáceas, e a súa reposición ao longo da primavera seguinte. A estratexia que
cada unha das especies vexetais segue para sobrepoñerse á época invernal permite
a súa clasificación nas denominadas “formas de vida”, propostas inicialmente por
RAUNKIAER (1934).
Forma vital
Fanerófito

Descrición
Plantas con xemas de renovo a máis de 50
cm do chan. Inclúe árbores, arbustos e
gabeadoras persistentes.
Caméfito
Plantas con xemas de renovo a menos de
50 cm do chan. Inclúe algunhas especies
leñosas de porte rastreiro e certas herbas.
Hemicriptófito Plantas con xemas de renovo a ras do
chan. Exclusivamente herbáceas.
Xeófito

Plantas con xemas baixo terra.
Exclusivamente herbáceas.

Terófito

Plantas sen xemas; pasan a estación
desfavorable en estado de semente.
Herbáceas anuais.

Exemplos
Betula pubescens, Erica arborea,
Fagus sylvatica, Hedera hibernica, Ilex
aquifolium, Quercus robur
Euphorbia amygdaloides, Helleborus
foetidus, Lithodora diffusa, Stellaria
holostea, Vaccinium myrtillus
Brachypodium rupestre, Luzula
henriquesii, Primula acaulis, Saxifraga
spathularis, Viola riviniana
Corydalis cava, Galium odoratum,
Lilium martagon, Narcissus asturiensis,
Neottia nidus–avis, Paris quadrifolia
Ceratocapnos claviculata, Geranium
robertianum, Linaria triornithophora,
Moehringia trinervia

Segundo este autor, existen tendencias evidentes de adaptación dos vexetais ao
longo das diversas rexións do globo terrestre en resposta á zonación climática,
dende as porcións polares (moi frías) ata o ecuador (cálido), pero tamén en senso
altitudinal, dende as áreas próximas ao litoral, máis mornas, ata as maiores
elevacións montañosas, con evidentes similitudes climáticas coas rexións polares.
Consecuentemente, o coñecemento das formas de vida presentes non sistemas
forestais e da súa aportación ao seu “espectro biolóxico” proporcionan
información sobre o grao de severidade climática na que estes se desenvolven.
Para coñecer estes aspectos no caso dos faiais obxecto de estudo, asignouse a
cada un dos taxóns vexetais presentes a súa correspondente forma vital tendo en
conta as definicións propostas por RAUNKIAER (1934) que se amosan na táboa 1.
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Táboa 1.
Descrición das
formas de vida
presentes na flora
dos faiais e exemplos
de cada unha delas.
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Na figura 1 amósanse gráficamente os resultados obtidos para cada un dos tres
tipos de faiais considerados así como os espectros de formas vitais
correspondentes a outros tipos de bosques presentes no extremo noroccidental
ibérico (biduedos orocantábricos, carballais galaico-asturianos e orocantábricos,
reboleiras orocantábricas e aciñeirais mesomediterráneos), tomados de LIJÓ POSE
(2007). Nela obsérvase que os faiais, no seu conxunto, albergan un maior número
de hemicriptófitos e xeófitos que o resto de bosques, sendo neles menor a
proporción de fanerófitos presentes. Estes resultados son coherentes co feito de
que os faiais aparecen en áreas de climas relativamente rigorosos no inverno e
veráns frescos, sobre todo si se comparan co caso dos aciñeirais
mesomediterráneos. Non obstante, as variacións observables nos espectros
biolóxicos tamén están influenciadas polo microambiente umbroso no que se
desenvolven as especies que acompañan á faia, pois cando se compara a
representación das formas de vida dos faiais coa dos outros bosques presentes no
seu entorno (biduedos, carballais e reboleiras orocantábricos, carballais galaicoasturianos) séguese mantendo a diferenciación anteriormente comentada.
A comparación dos espectros vitais dos faiais estudiados cos obtidos para outros
tipos de faiais do norte peninsular e do Prepireneo (figura 2) revela unha grande
similitude entre todos eles, sendo únicamente destacable, a lixeira maior
proporción de terófitos e a menor representación de xeófitos que se dan nos
bosques aquí tratados.
Exemplos de formas
de vida nos faiais:
Arriba esquerda:
fanerófito (Fagus
sylvatica);
arriba dereita: caméfito
(Helleborus foetidus);
abaixo esquerda:
hemicriptófito
(Meconopsis cambrica);
abaixo centro: xeófito
(Corydalis cava);
abaixo dereita: terófito
(Geranium
robertianum).
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Figura 1.
Comparación dos
espectros de formas
vitais obtidos para os
faiais do extremo
noroccidental ibérico
cos doutros tipos de
bosques do seu
entorno.
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Figura 2.
Comparación dos
espectros de formas
vitais obtidos para os
faiais do extremo
noroccidental ibérico
cos doutros tipos de
faiais da Cornixa
Cantábrica e os
Prepireneos.
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Fenoloxía
Os estudos sobre aspectos fenolóxicos dos sistemas forestais en Galicia e áreas
próximas son moi escasos e, ata a elaboración do presente traballo, non
abordaran de xeito específico o caso dos faiais. A información previa restrínxese
a datos procedentes de matogueiras húmidas e outras formacións vexetais do
ámbito mediterráneo do extremo noroccidental ibérico (cf. GUITIÁN & GUITIÁN
1990, GUITIÁN et al. 1989, 1992).
Para coñecer como ten lugar o ciclo anual das especies vexetais constituíntes dos
faiais fíxose un seguimento fenolóxico de catro bosques courelaos situados nas
proximidades das aldeas de O Sisto e Fonteformosa (Pedrafita do Courel, Lugo)
dende novembro de 2004 a novembro de 2005. Os bosques foron escollidos
seguindo un gradente altitudinal para tratar de detectar posibles diferenzas na
fenoloxía relacionadas con este factor. As visitas ao campo realizáronse con
periodicidade mensual entre o inicio dos traballos e a primeira semana de abril do
2005, sendo a continuación quincenais ata o mes de agosto, momento a partires
do que voltaron a facerse mensuais (figura 3). Na táboa 2 detállase a localización
e características dos bosques estudados así como o número de especies seguidas
no estudo en cada un dos bosques.
Faial
Localidade
Altitude (m)
Pendente (º)
Orientación
Superficie (m 2)
Nº de especies

Faial de Enriba O Ribadón
As Freitas
Os Allois
O Sisto
Fonteformosa Fonteformosa Fonteformosa
760-800
1.000-1.030 1.250-1.390 1.430-1.455
44
42
28
30
NE
NNE
NE
N
0,59
0,27
2,42
0,17
72
71
76
60

Os estadíos fenolóxicos empregados foron diferentes segundo se tratase de
Pteridofitas (fentos) ou Anxiospermas (plantas con flores). Para as primeiras
establéceronse as categorías: “frondes vellas”, “frondes novas”, “frondes fértiles”
e “sen frondes”; para as segundas fixáronse as seguintes: “follas novas”, “botóns
florais”, “flores abertas”, “froitos verdes”, “froitos maduros”, “froitos caídos”,
“sen froitos pero con follas”, ”follas murchas”, “sen follas/follas secas” e “sen
follas pero con froitos”.
Os resultados do seguimento fenolóxico realizado represéntanse nas gráficas da
figura 2. En primeiro lugar, hai que destacar que nos dous faiais situados a maior
altitude (Os Allois e As Freitas) rexistróuse neve cubrindo o chan en cinco
ocasións, mentras que no Faial do Ribadón este fenómeno somentes se observou
nunha das visitas e estivo ausente na totalidade das realizadas ao Faial de Enriba
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Táboa 2.
Caracterización
ambiental e florística
dos faiais
seleccionados para a
realización do estudo
fenolóxico.
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de O Sisto. Por outro lado, obsérvase unha gran diferenza no inicio da brotación
da faia, pois na localidade máis baixa esta ten lugar a mediados de abril, mentres
que no faial máis elevado verifícase na primeira quincena de xuño. Estas
diferenzas son máis amplas que as rexistradas entre os faiais do Macizo de Ayllón
(cf. HERNÁNDEZ BERMEJO & SÁINZ OLLERO 1978) e a Serra da Demanda
TARAZONA et al. (1989) e tamén exceden os valores medios establecidos por LAUSI
& PIGNATTI (1973) para a maior parte da área de distribución dos faiais europeos
(figura 3). Este feito ten, consecuentemente, implicacións directas sobre a
amplitude do período vexetativo desta especie, que oscila entre 6 e 4,5 meses ao
longo das catro localidades estudiadas.
Dentro do conxunto dos fentos (Pteridofitas), advírtese a existencia dun
comportamento bimodal na producción de novas frondes nos dous faiais
situados a menor altitude, nos que se observan dous momentos nos que estas
plantas producen as novas frondes: unhas fano xusto antes ou simultáneamente
ao agromado da faia e outras cando as árbores dominantes xa proporcionan
sombra densa aos respectivos sotobosques. Este comportamento desaparece nos
faiais de As Freitas e Os Allois, principalmente debido a que neles están ausentes
os fentos que adiantan a formación de novas frondes (Asplenium adiantum-nigrum,
A. trichomanes, Cystopteris fragilis e Phyllitis scolopendrium), pero tamén a que nos faiais
máis altos aparecen especies de foliación tardía ausentes nos máis baixos, como
Dryopteris oreades ou Gymnocarpium dryopteris.
Figura 2.
Faiais courelaos
escollidos para o
estudio fenolóxico.
Arriba esquerda: Faial
de Enriba
(O Sisto).
Arriba dereita:
O Ribadón
(Fonteformosa).
Abaixo esquerda:
As Freitas
(Fonteformosa).
Abaixo dereita: Os
Allois (Fonteformosa)
.
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Figura 3.
Diagramas
fenolóxicos dos catro
faiais estudiados na
Serra do Courel.
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A observación das curvas correspondentes aos estadíos fenolóxicos establecidos
para as plantas con flores (Anxiospermas) amosa igualmente diferenzas
salientables entre os catro faiais. Por unha banda, os estadíos vinculados ao
crecemento vexetativo e á reprodución sexual das plantas verifícanse dun xeito
moito máis concentrado no tempo nos faiais situados a maior altitude,
abranguendo entre 3 e 5 meses nos máis elevados (Os Allois: 18/05 a 03/08; As
Freitas: 03/IV a 03/IX), mentres que se superan os sete no máis baixo (Faial de
Enriba: 07/III a 03/X). Paralelamente, a proporción de especies que florecen e
comezan a froitificar con anterioridade á foliación da faia é maior nos faiais de
altura. Entre estas figuran principalmente xeófitos (Anemone nemorosa, Erythronium
dens-canis, Mercurialis perennis, Narcissus asturiensis, Oxalis acetosella, Ruscus aculeatus) e
hemicriptófitos (Chrysosplenium oppositifolium, Primula acaulis), pero tamén hai
algúns caméfitos (Daphne laureola, Euphorbia amygdaloides) e fanerófitos (Corylus
avellana, Prunus avium, Salix caprea).
Figura 4.
Situación relativa das
datas estimadas de
apertura de xemas,
foliación plena, inicio
do amarelado foliar e
follas caídas para os
faiais do estremo
noroccidental ibérico
(datos propios) e do
Macizo de Ayllón
(HERNÁNDEZ BERMEJO &
SÁINZ OLLERO 1978) no
cronograma
fenolóxico
establecido por LAUSI
& PIGNATTI (1973) para
os faiais europeos.
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No comportamento das plantas vasculares presentes resulta chamativo o feito de
que sexa máis elevado o número de especies que se ven desprovistas de follas
durante o inverno nos faiais máis baixos, pois a priori poderíase pensar en que, ao
tratarse de bosques ubicados en lugares máis protexidos a cantidade de especies
que mantiveran a folla no inverno fose maior. A principal causa que pode explicar
este comportamento é que nestes faiais hai unha maior variedade de especies
arbóreas caducifolias, a maior parte das cales están ausentes nos outros dous
bosques estudiados, como ocurre con Acer pseudoplatanus, Betula pubescens, Crataegus
monogyna, Prunus avium, Fraxinus excelsior, Quercus prenaica, Quercus x rosacea ou Salix
caprea.
Como outras particularidades salientables relativas a este conxunto de especies
vexetais cabe comentar que a única na que se computou o estadío “sen follas pero
con froitos” foi Sorbus aucuparia, mentras que os acibos presentes nos catro
bosques estudiados non produciron froitos por causas descoñecidas. Ese ano
tampouco se rexistrou floración en Fagus sylvatica no seguimento realizado.
Aínda que non posuimos datos climáticos de cada unha das localidades
estudiadas, traballos realizados noutras áreas montañosas peninsulares
(HERNÁNDEZ BERMEJO & SÁINZ OLLERO 1978, TARAZONA et al. 1989) e de
Europa (OSWALD 1984) establecen que a evolución diaria dos valores
termométricos, especialmente os valores mínimos, controla o ciclo fenolóxico
neste tipo de bosques.
Aspectos estruturais
A maneira en que se dispoñen espacialmente, tanto a ras de chan como en altura,
as plantas nas diferentes cubertas vexetais constitúe a súa estrutura. Este atributo
da vexetación está íntimamente relacionado coas propias especies que a
conforman, pero tamén con factores abióticos do medio no que esta se
desenvolve. No caso dos faiais, o principal factor condicionante do aspecto e
organización interna destes bosques é a arquitectura e capacidade competitiva da
árbore que os caracteriza, a faia. É opinión xeralizada que os faiais son, dende o
punto de vista fisionómico, bastantes semellantes entre sí debido, principalmente,
á densa sombra que proporciona o mesto entramado de pólas que forman as faias
(GÓMEZ MANZANEQUE 1997). No que á Península Ibérica se refire, os faiais son
o tipo de bosque no que as árbores dominantes exercen un maior efecto
competitivo polo recurso radiación solar, tal e como se pode apreciar na figura 5.
Segundo estes datos, a radiación global que acada o nivel inferior dos faiais é, por
termo medio, arredor dun 4% da que recibe a parte superior das copas. Este valor
viría a supoñer menos da metade do que se acada no sotobosque en formacións
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perennifolias como acebais ou teixedais, máis de seis veces inferior á radiación
recibida no sotobosque dun aciñeiral e ata 10 veces inferior ao rexistrado nunha
reboleira.
Figura 5.
Radiación solar global
(difusa+directa) que
alcanza o sotobosque
de diferentes
formacións leñosas
da Península Ibérica.
Modificado de
VALLADARES (2006).

En Galicia posúense datos acerca deste fenómeno rexistrados na localidade de
Centigosa, na cunca alta do Río Eo (RODRÍGUEZ FREIRE 1997), na que se
comparou a radiación luminosa que atravesaba a cuberta vexetal dun faial e un
biduedo próximo coa que se rexistraba a ceo aberto, nun prado de sega
colindante (figura 6).
O forte efecto selectivo que exerce a mesta sombra que proporcionan as copas
das árbores dominantes nun faial sobre o resto de vexetais condiciona o
crecemento de moitas das plantas vasculares que medran axeitadamente noutros
tipos de bosque do seu entorno, sendo moi poucas as especies arbóreas que
poden competir con éxito nun faial co dosel pechado (PETERS 1997). Por esta
razón, a descrición clásica do aspecto interior dos faiais debúxaos como unha
formación vexetal biestrata (con dous niveis principais): un arbóreo denso
superior, habitualmente monoespecífico, formado polas copas das faias e outro,
inferior, dominado por especies herbáceas, que habitualmente só acada uns
poucos decímetros por riba do chan e presenta uha cobertura moi variable
dependendo de factores topo-edáficos, aínda que, en xeral, tende a ser escasa
(GÓMEZ MANZANEQUE 1997).
A pesar da abundancia de estudios nos que se confirma esta configuración dos
faiais, outros autores falan de que, co paso do tempo, os bosques de faia ibéricos
tenden a enriquecerse noutras especies, como Taxus baccata, Ilex aquifolium, Acer
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Figura 6.
Rexistro da variación
diaria da intensidade
luminosa que acada o
sotobosque dun faial,
un biduedo e un
prado de sega
situados na cabeceira
do Río Eo (A
Fonsagrada, Lugo).
Modificado de
RODRÍGUEZ FREIRE
(1997).

opalus, A. platanoides, A. pseudoplatanus, Corylus avellana, Fraxinus excelsior, Prunus
avium, Quercus robur, Q. petraea, Q. pyrenaica, Q. pubescens, Q. ilex, Q. suber, Sorbus
aucuparia, Tilia platyphyllos, Ulmus glabra, etc. (RUÍZ DE LA TORRE 2006). Incluso, en
certas áreas europeas se ten establecido un modelo cíclico de sustitución dos
faiais por bosques de freixos (Fraxinus exclesior) que, transcorrido certo tempo,
voltan a ser desplazados por faiais (cf. EMBORG et al. 2000)(figura 7).
Como xa se comentou no Capítulo 12, os faiais do extremo noroccidental ibérico
están lonxe de responder a unha única tipoloxía en canto a súa organización
interna, xa que a proporción na que outras especies arbóreas entran a formar
parte do nivel de copas é moi variable. Tamén o é a cantidade de especies
arbustivas e herbáceas que poden aparecer no nivel inferior. No estado actual dos
coñecementos, toda esta variabilidade atribúese á interacción de factores topoedáficos e de aproveitamento humano e gandeiro nunha proporción non ben
establecida, carecéndose, polo momento, de modelos dinámicos semellantes aos
comentados para outras áreas europeas.
O primeiro intento de reflexar gráficamente a distribución dos elementos
constituivos dun faial no territorio galego corresponde a SILVA-PANDO et al.
(1992), quenes publicaron un croquis dunha parcela de arredor de 200 m2
representativa, ao seu xuizo, da estrutura destes bosques no extremo
noroccidental ibérico (figura 8).
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Figura 7.
Cronograma no que
se reflexa o proceso
dinámico de
sustitución de
especies dominantes
no bosque de
Suserov Skop
(Dinamarca). As fases
establecidas neste
esquema aparecen
delimitadas
espacialmente no
diagrama inferior
dentro da parcela
forestal estudiada.
Modificado de EMBORG
et al. (2000).

Figura 8.
Representación
esquemática da
estrutura dun faial
orocantábrico
acidófilo. Modificado
de SILVA-PANDO et al.
(1992).
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Traballos de replanteo
e medición dunha
parcela forestal para a
determinación
detallada da súa
estrutura
tridimensional.
Faial do Monte
Suapena, Lagúa de
Tablas (Pedrafita do
Cebreiro, Lugo).
Autor: JPEP.

Neste traballo o faial presenta unha densidade de pés relativamente baixa (500
pés/ha), con pés espaciados e cunha cobertura baixa, oscilando os diámetros de
copa entre algo menos de 2 e 6 metros de diámetro. Sen embargo, estas
características encaixan con dificultade coas descricións que outros autores teñen
realizado dos faiais nas montañas do oriente galego e, incluso, coa caracterización
que realizan os propios asinantes do traballo comentado.
Máis recentemente, RODRÍGUEZ GUITIÁN et al. (2005a) publicaron unha
representación esquemática da situación dos pés e as súas respectivas proxeccións
de copas dun faial galaico-asturiano estudiado nunha localidade da cunca alta do
Río Eo, no Concello de A Fonsagrada (Lugo)(figura 9). As diferenzas coa
representación do bosque estudado por SILVA-PANDO et al. (1992) son notables,
non só porque neste caso a parcela é sensiblemente maior (1.250 m2), senón por
que a densidade (808 pés/ha) e a variedade de especies leñosas son moi
superiores e os pés dominantes teñen copas con diámetros comprendidos entre
os 6 e os 15 m de diámetro.
Unha terceira representación da disposición espacial das árbores presentes nun
faial neutro-basófilo localizado aos pés da aldea de Lagúa de Tablas, nos Montes
do Cebreiro (Lugo) é a que se amosa na figura 10. Neste caso destaca a presenza
exclusiva da faia no dosel e a cobertura práticamente total que acadan as copas en
comparación coa representación publicada por SILVA-PANDO et al. (1992) así
como unha baixa densidade de árbores (300 pés/ha).
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Figura 9.
Representación
esquemática da
estrutura dun faial
galaico-asturiano da
cunca alta do Río Eo
(A Fonsagrada, Lugo).
Só se representan os
pés de máis de 1,5 m
de altura.
Modificado de
RODRÍGUEZ GUITIÁN et al.
(2005a).

Figura 10.
Representación
esquemática da
estrutura dun faial
orocantábrico neutrobasófilo cebreirense
(vertente N do faial do
Monte Suapena,
Lagúa de Tablas,
Pedrafita do Cebreiro,
Lugo). Os puntos
indican a localización
de cada un dos pés
existentes
correspondendo o seu
tamaño ao diámetro
normal dos respectivos
pés.
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Aspectos reprodutivos da faia no extremo noroccidental ibérico e
dinámica de expansión
A elevada capacidade colonizadora da faia nas áreas xeográficas con
condicións ambientais axeitadas para o seu crecemento está amplamente
documentada (P ETERS 1997). Paradóxicamente, esta capacidade foi
rexeitada durante moito tempo para as faiais do oriente galego
defendéndose que, no caso de que os faiais courelao-cebreirenses fosen
eliminados como consecuencia do seu aproveitamento forestal ou lumes
intensos, estes non serían capaces de recuperarse debido ao seu carácter
“relíctico” e ao efecto negativo que factores de índole climática, edáfica
e fisiolóxica exercerían sobre a faia nestes lugares (I ZCO et al. 1986,
S ILVA -PANDO et al. 1992, R IVAS -M ARTÍNEZ et al. 1984, 1991, I ZCO &
A MIGO 1999). Non deixa de ser chamativo que este discurso, amplamente
difundido no ámbito científico, se transmitira a pesar de carecer de
estudios específicos sobre os que sustentarse.
Os datos obtidos en diversos traballos realizados na cunca alta do Río
Eo (RODRÍGUEZ G UITIÁN & F ERREIRO DA C OSTA 2005, RODRÍGUEZ
G UITIÁN et al. 2005a, 2005b, 2005c) e a súa comparación cos procedentes
doutras áreas cantábricas (RODRÍGUEZ G UITIÁN et al. 2005d, 2005e) e
europeas per miten rexeitar as supostas dificultades da faia para
reproducirse axeitadamente nas localidades que constitúen o seu actual
límite occidental de distribución. Pola contra, confirman que Fagus
sylvatica presenta unha vecería na floración e produción de sementes con
períodos e intensidades semellantes aos rexistrados noutras áreas
ibéricas e europeas obedecendo estes aos mesmos factores ambientais:
os valores de temperatura e humidade acadados durante os meses estivais
do ano anterior (RODRÍGUEZ G UITIÁN & F ERREIRO DA C OSTA 2005).
Sábese tamén, que o tamaño das colleitas de fous e a proporción delas
que se ven afectadas por predadores e parásitos acadan niveis que se
sitúan entre os determinados para outras áreas europeas. Tamén o peso
fresco das sementes encádrase dentro dos valores obtidos noutras áreas
ibéricas e europeas (táboa 3).
Igualmente, constatóuse que os vectores responsables da diseminación
da faia a longas distancias (decenas e incluso centenares de m) son
básicamente aves e micromamíferos (táboa 4)(cf. RODRÍGUEZ G UITIÁN et
al. 2005b), a maior parte dos cales tamén realizan esta actividade no resto
de Europa. Este labor é indispensable no proceso de dispersión desta
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especie, pois as súas sementes tenden a depositarse axudadas pola forza
da gravedade a moi poucos metros das pólas nas que se producen, en
coherencia coa condición barócora da faia (figura 12).
Na liña do determinado noutras áreas cantábricas (ROZAS & FERNÁNDEZ PRIETO
2000, ROZAS 2002) e europeas (PETERS 1997), as novas plantas que agroman das
fous no extremo noroccidenal ibérico teñen máis probabilidade de supervivencia
cando non entran en competencia directa pola luz cos pés parentais (figura 13),
medrando máis e con maior rapidez baixo a cuberta doutras especies arbórea de
copa máis permeable, como castiñeiros, carballos ou bidueiras.

Figura 11.
Colleitas de fous
obtidas en cinco
contedores (C1-C5) e
valor medio (P)
durante o período
2001-2004 no faial do
Monte Caxigueira
(Centigosa, A
Fonsagrada, Lugo).
Modificado de
RODRÍGUEZ GUITIÁN &
FERREIRO DA COSTA
(2005).

Táboa 3.
Principais parámetros
relacionados coas
colleitas e a
viabilidade das
sementes
determinadas para
diferentes faiais
localizados no N da
Península Ibérica.

Referencia
M ÄRKUS (1957)

Localidades
Centroeuropa

Tipo de Densidade
faial
(fous/m2)
?
84-246

- --

%
vanas
21,0-43,0

Peso fr.
(gr)
0,26-0,28

%
depred.

ÁLVAREZ ASENSIO (1981)

Monte Los Cerezales
(Lena, Asturias)

B-F

0,2-6

- --

-- -

-- -

RGUEZ. GUITIÁN et al.
(2005e)

Montes de l’Infiernu
(Caso, Asturias)

C-F
S-F

342-428
802-1.062

14,0-29,0
4,6-31,6

9,0-20,0
9,0-18,0

0,23-0,28
0,21-0,26

Centigosa
(A Fonsagrada, Lugo)

S-F

11-1.133

14,0-58,3

44,9-49,9

0,28-0,30

R ODRÍGUEZ GUITIÁN &
F ERREIRO DA COSTA (2005)

B-F: Blechno spicant-Fagetum sylvaticae; C-F: Carici sylvaticae-Fagetum sylvaticae; S-F: Saxifrago spathularidisFagetum sylvaticae.
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Estudos realizados na cabeceira do Río Eo (RODRÍGUEZ GUITIÁN et al. 2005c)
permitiron determinar que a faia amosa unha elevada capacidade colonizadora en
ambientes forestais que presten protección ao seu rexenerado durante os
primeiros anos de vida. Así, os datos recabados nun biduedo próximo a un faial
galaico-asturiano situado na localidade de Centigosa (A Fonsagrada, Lugo)
reflicten que dende a data da última posta en cultivo do terreo no que actualmente
se asenta esta formación arborada (ano 1939), asentáronse exitosamente nela ata
o ano 1997 un total de 259 plantas de faia, o que equivale a unha densidade de
Figura 12.
Determinación da
capacidade de
diseminación das
sementes de faia a
partir do reconto de
cúpulas en transectos
ortogonais realizado
en tres pés parentais
localizados na cunca
alta do Río Eo (A
Fonsagrada, Lugo).
Adaptado de RODRÍGUEZ
GUITIÁN & FERREIRO DA
COSTA (2005). A
proporción de cúpulas
que cae fóra da
proxección das copas
sitúase arredor do 5% e
raramente estas
chegan máis aló dos 15
m de distancia dende o
bordo das árbores.
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231 pés/ha (figura 14). No proceso de colonización por parte do rexenerado de
faia apréciase o efecto de proximidade aos pés parentais nas etapas iniciais así
como un incremento notable na incorporación de novos individuos a partir do
momento estimado de entrada en produción de pés situados na propia parcela
(mediados da década dos 70).
Estas observacións concordan co elevado número de comunidades vexetais nos
que se ten constancia da presenza desta especie en Galicia e áreas asturianoleonesas veciñas (cf. DÍAZ GONZÁLEZ & FERNÁNDEZ PRIETO 1994), o que da
unha idea da capacidade de adaptación que ten a faia as condicións ambientais das
áreas xeográficas comentadas. Estas evidencias son igualmente congruentes co
detectado noutras áreas da Cornisa Cantábrica (cf. LOIDI et al. 1997) e no límite
meridional ibérico de presenza desta especie (cf. HERNÁNDEZ BERMEJO & SÁINZ
OLLERO 1978) e entran novamente en contradición coa hipótese de“limitación
ambiental” para a faia no extremo noroeste ibérico.
Táboa 4.
Vertebrados
potenciais
diseminadores de
fous presentes na
cunca alta do Río Eo
(A Fonsagrada, Lugo).

Aves
Aegithalos caudatus
Carduelis chloris
Columba palumbus
Dendrocopos major

Erithacus rubecula
Fringilla coelebs
Garrulus glandarius
Picus viridis

Apodemus sylvaticus
Capreolus capreolus
Eliomys quercinus

Erinaceus europaeus
Meles meles
Microtus agrestis

Pyrrhula pyrrhula
Regulus ignicapillus
Regulus regulus
Sitta europaea

Mamíferos
Microtus lusitanicus
Sciurus vulgaris
Sus scrofa

Figura 13.
Representación
gráfica da
distribución dos pés
xuvenís de Fagus
sylvatica existentes
nun faial galaicoasturiano da cunca
alta do Río Eo (A
Fonsagrada, Lugo)
con respecto á
superficie cuberta
polas copas dos pés
maduros. Modificado
de RODRÍGUEZ GUITIÁN
et al. (2005a).
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Figura 14.
Dinámica espaciotemporal de
instalación de
rexenerado de faia
nun biduedo serial da
cabeceira do Río Eo.
As parcelas 1, 2 e 3
foron leiras adicadas á
produción de centeo
ata o ano 1939, data na
que se abandonou este
cultivo. Descoñécese
cal era a cuberta
vexetal da parcela 4 no
ano 1939, pero co
marxe de erro estimado
na determinación da
idade dos pés de faia,
nesa data xa existía o
pé marcado co
triangulo vermello.
Modificado de
RODRÍGUEZ GUITIÁN et al.
2005c).

Aspectos funcionais dos faiais

369

Por último, aínda que se comentarán máis polo miudo estes aspectos no Capítulo
15, cremos interesante sinalar que os estudos dasométricos realizados nos faiais
do extremo noroccidental ibérico permiten afirmar que a súa continuidade
temporal e capacidade de persistencia están aseguradas a curto e medio plazo,
pois en xeral presentan uns niveis de rexeneración que garanten o reemplazo dos
individuos de maior idade no futuro.
Agradecementos Os autores agradecen a José Luís Barreiro Gómez, Gabriel Lijó Pose,
Tamara M. González Vecín, Javier Pereira-Espinel e Julio Torre Rodríguez a axuda
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