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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
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Ambiente fisiográfico,
litolóxico e bioclimático

Páxina anterior: a maior parte dos faiais
existentes en Galicia soportan condicións
climáticas rigorosas durante a época
invernal, sendo frecuente que se vexan
cubertos pola neve varias veces ao ano.
Vista dende o Alto de San Roque (Pedrafita
do Cebreiro, Lugo) do extremo superior do
Faial de Liñares (primeiro plano) e o extremo
E do Faial de Brimbeira (centro da imaxe)
despois dunha copiosa nevada.

Ambiente fisiográfico, litolóxico
e bioclimático
Manuel Antonio Rodríguez Guitián
&
Javier Ferreiro da Costa

Introdución
O coñecemento dos factores ecolóxicos que condicionan o ciclo vital da faia no
extremo suroccidental da súa área de distribución en Europa ten aplicacións moi
variadas, como poden ser, entre outras, a explicación da súa área actual de
distribución, a determinación das causas ambientais que inflúen na composición
florística das comunidades vexetais nas que se integra, ou o establecemento da
súa potencialidade de crecemento como especie de interese forestal dentro do
contexto xeográfico comentado.
As escasas aproximacións previas sobre estes aspectos (cf. RIGUEIRO RODRÍGUEZ
& SILVA-PANDO 1992, SILVA-PANDO et al. 1992, NEGRAL FERNÁNDEZ et al. 1997,
2001) consisten na extensión ao caso galego de caracterizacións realizadas
noutras parte de España ou de Europa, ou no mellor dos casos, na aportación de
datos de carácter xeral cuxa validez resulta descoñecida ata o de agora. Tendo en
conta a información dispoñible e a recollida por nós nos últimos 10 anos e coa
axuda de ferramentas informáticas, abordouse neste capítulo a caracterización
detallada dos biotopos ocupados pola faia no extremo noroccidental ibérico. Para
iso realizouse a combinación, mediante un Sistema de Información Xeográfica,
de diversas bases de datos cartográficos e o mapa de unidades vexetais presentado
no Capítulo 3, obténdose os resultados que a continuación se comentan. O
conxunto da información aquí aportada constitúe o primeiro achegamento
sistemático á autoecoloxía dunha especie forestal arbórea autóctona en Galicia.
Na elaboración da cartografía litolóxica de base seguíronse criterios xeoquímicos
e utilizouse o Mapa Geológico de España E. 1:50.000 (IGME 1978, 1979a,
1979b, 1980a, 1980b, 1980c, 1981a, 1981b) e as sínteses publicadas a diversas
escalas (IGME 1982, ITGE 1989, 1999), mentras que para a caracterización
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bioclimática utilizáronse as propostas metodolóxicas e os mapas recentemente
publicados por RODRÍGUEZ GUITIÁN & RAMIL REGO (2007) para Galicia. Por
último, toda esta información foi tratada co paquete de software ARCGISTM 9.2
(ESRI 2006), e combinada cun modelo dixital do terreo (MDT no sucesivo) de
90 m de malla obtido a partires de imaxes radar proporcionado polo USGS (en
inglés, Servizo Xeolóxico dos Estados Unidos).
Fisiografía
Mediante a superposición do MDT coa cartografía de formacións vexetais
elaborada obtívose información acerca das características topográficas
(distribución altimétrica, orientación e inclinación das ladeiras) das localidades nas
que existen poboacións de faia dentro dos territorios do extremo noroccidental
ibérico.
Distribución altimétrica
Segundo os resultados obtidos, as unidades cartográficas definidas distribúense
entre os 400 e algo máis dos 1.400 m de altitude, rango ao longo do cal existen
teselas dentro do territorio galego, mentres que en Asturias e na provincia de
León estas aparecen en intervalos máis reducidos (entre 1.200 e >1.400 no
primeiro caso, e entre 800 e >1.400 no segundo)(figura 1). As clases de altitude
nas que se concentra unha maior superficie ocupada por teselas cartográficas con
presenza de faia son as que comprenden áreas situadas entre os 1.000 e 1.300 m,
que veñen a supoñer algo máis do 47% do total (Anexo I, táboa 1). No caso dos
faiais mantense esta tendencia, pois máis do 51 % da súa superficie concéntrase
entre os 1.100 e 1.300 m de altitude (figura 2).
As formacións vexetais que acadan maiores cotas altitudinais (>1.400 m) son, por
orde decrecente de superficie ocupada, os prebosques de capudres e paleiros, os
faiais silicícolas orocantábricos, os biduedos climatófilos, os abeledos seriais
silicícolas, os carballais orocantábricos e os biduedos riparios, dentro dos
bosques, así como as plantacións forestais de faia e de Pinus sylvestris, no grupo das
repoboacións, e as uceiras supratemperadas dentro das matogueiras. No extremo
oposto, as unidades cartográficas que acadan altitudes menores (400-500 m) son
os soutos, carballais, freixidos riparios, bosques mixtos silicícolas e biduedos
seriais, dentro dos bosques, e áreas taladas e sebes con faia entre as unidades de
carácter antrópico. No caso dos bosques de Fagus sylvatica, obsérvase unha clara
diferenza na distribución dos mesmos segundo a área bioxeográfica que se
considere (figura 3).

Ambiente fisiográfico, litolóxico e bioclimático
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Figura 1.
Distribución
altitudinal das
unidades
cartográficas
empregadas por
territorios
administrativos.

Figura 2.
Distribución
altitudinal dos faiais
cartografados por
territorios
administrativos.

Figura 3.
Distribución
altitudinal dos tipos
de faiais
considerados en
función da súa
localización
bioxeográfica e
preferencias
litolóxicas.

M.A. Rodríguez Guitián & J. Ferreiro da Costa

110

Ambiente fisiográfico
dos faiais.
Polo xeral, os faiais do
extremo noroccidental
ibérico sitúanse en
áreas montañosas de
topografía abrupta,
formando parte do
mosaico de formacións
arboradas que se
estenden polas ladeiras
avesías menos
accesibles.
Arriba:
faiais ao inicio da
brotación no Monte
Grande de Zanfoga
(Pedrafita do Cebreiro,
Lugo).
Abaixo:
Aspecto primaveral do
O Faial de Embaixo, o
máis baixo dos faiais
courelaos, situado
sobre unha encosta
vertente calía entre a
ribeira do Río Lor e a
aldea de O Sisto
(Pedrafita do Cebreiro,
Lugo).
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Mentres os faiais galaico-asturianos repártense entre os 400 e 900 m, situándose
a maior parte da súa superficie no intervalo de 700-800 m, os faiais courelaos e
ancareses o fan entre os 700 e máis de 1.400 m, estando a súa maior parte nas
altitudes comprendidas entre 1.200-1.300 m (figura 3). Dentro destes últimos, o
reparto altitudinal dos faiais calcícolas amosa lixeiras diferenzas con respecto dos
silicícolas, pois están presentes no intervalo de 700-800 m, faltan por riba dos
1.300 m e a súa maior representación atópase no intervalo de 1.100-1.200 m; pola
contra, os silicícolas ascenden máis en altitude e a súa abundancia máxima sitúase
entre os 1.200 e 1.300 m (figura 3).
Figura 4.
Distribución da
superficie ocupada
polas unidades
cartográficas en
intervalos de
pendente e
localización
adminstrativa.

Figura 5.
Distribución da
superficie ocupada
polos faiais
estudados en función
dos intervalos de
pendente e a
localización
administrativa.

M.A. Rodríguez Guitián & J. Ferreiro da Costa
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Pendentes
O cruce da información das unidades cartográficas coas clases de pendentes do
terreo proporcionadas polo MDT deu como resultado a distribución en
intervalos da clasificación FAO (1974) que se amosa na táboa 2 do Anexo I.
Como pode observarse na figura 4, a faia medra nun amplo rango de intervalos
de pendente que van dende topografías prácticamente chás ata localizacións en
ladeiras de forte inclinación (“terreo moi escarpado” na terminoloxía da FAO).
Non obstante, detéctase unha concentración das teselas cartográficas en áreas
con pendentes medias e altas (intervalos 11-25º e >25º).
No tocante aos faiais (figura 5), aínda que, en xeral, se repiten as tendencias
expresadas para o caso do conxunto de unidades cartográficas consideradas, hai
que sinalar a súa ausencia no intervalo de pendente inferior (“terreos cháns ou
case cháns”) e a súa máis marcada concentración nos intervalos de maior
inclinación anteriormente sinalados.
Orientacións
A superposición da cartografía de unidades de vexetación elaborada co mapa de
orientacións xerado polo MDT deu como resultado a distribución en clases de
orientación que se amosa na táboa 3 do Anexo I. A partir dela construíronse os
diagramas da figura 6. No elaborado para o conxunto das unidades cartográficas
definidas (diagrama da esquerda) obsérvase que son maioritarias as orientacións
avesías, sobre todo a N, NE e E, que, en conxunto, aglutinan o 81% da superficie
con presenza de faia delimitada na área de estudo.
Figura 6.
Distribución da
superficie ocupada
polo conxunto das
unidades
cartográficas
(esquerda) e os faiais
(dereita) en función
da orientación das
vertentes onde se
atopan.

Ambiente fisiográfico, litolóxico e bioclimático

113

Este predominio das orientacións menos expostas á radiación solar directa
semella ser coherente co temperamento querencioso polas abas umbrosas que se
atribúe á faia, pero non se debe esquecer que nas montañas estudadas son moi
escasas as áreas forestais pouco afectadas pola actividade humana, o que
introduce un elemento de incerteza no momento de establecer as preferencias
ecolóxicas desta e doutras especies vexetais.
Para os faiais (figura 6, dereita), son igualmente maioritarias as orientacións
avesías, acadando no seu conxunto un valor aínda superior (89,1%) ao establecido
para o conxunto das unidades cartográficas aquí comentadas.
Litoloxía
Na caracterización litolóxica das unidades cartográficas de vexetación utilizáronse
un total de seis categorías: “rochas básicas”, “lousas e xistos ricos en cuarzo”,
“areíscas e cuarcitas”, “alternancia de rochas metamórficas silíceas”, “rochas
carbonatadas” e “depósitos cuaternarios”. A superposición da capa de
información litolóxica elaborada coa de unidades de vexetación permitiu obter a
combinación de situacións que se amosa na táboa 4 do Anexo I e que, de xeito
sintético, se resume na táboa 1. Segundo esta, as teselas cartográficas delimitadas
aséntanse maioritariamente sobre materiais rochosos paleozoicos de orixe
sedimentaria, que sufriron un metamorfismo de baixo grao durante a oroxenia
herciniana ou varisca (hai uns 300 millóns de anos). Ademais, existen
afloramentos de rochas máis antigas, de idade Precámbrica (>550 millóns de
anos) e, con presenza moi localizada, aparecen rochas volcánicas metamorfizadas
de natureza básica, orixinadas ao longo do proceso oroxénico comentado.
A área xeográfica con maior variedade de unidades estratigráficas corresponde a
Galicia, en gran medida debido a que alberga a maior proporción de unidades
cartográficas delimitadas. Do mesmo xeito, a maior variedade de unidades
litolóxicas que sustentan cubertas vexetais nas que está presente a faia obsérvase
no territorio galego, se ben esta tamén é grande na parte leonesa (táboa 1). En
conxunto, predominan as unidades constituídas pola alternancia de materiais
detríticos de carácter ácido, RMA (lousas, areíscas, cuarcitas, filitas, xistos, neises),
entre as que, ocasionalmente, intercálanse estratos, polo xeral pouco potentes e
nalgúns casos con rasgos de marmorización, de rochas carbonatadas, CARB
(calías, dolomías, magnesitas), formadas ao longo do Cámbrico Inferior. As
poboacións de faia que medran sobre afloramentos de rochas volcánicas
metamorfizadas de composición básica concéntranse en localizacións puntuais
do val de Visuña (parte NE da Serra do Courel, Lugo).
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Período xeolóxico
Pleistoceno-Holoceno
Carbonífero medioDevónico medio
Ordovícico medio
Ordovícico superior
Cámbrico medio-superior
Cámbrico inferior-medio

Unidades
estratigráfica

Precámbrico

Área xeográfica
Asturias
Galicia
León
-----

Depósitos cuaternarios

CUAT

Diabasas

BAS

---

---

Formación Agüeira
Lousas de Luarca
Capas superiores do Eo
Capas inferiores do Eo
Capas de Vilameá/
Serie dos Cabos
Formación Vegadeo

LOU
LOU
A/C
RMA

-------

---

RMA

---

CARB

---

LOU
CARB

---

A/C

---

RMA

---

CARB

---

A/C

---

RMA

---

Capas de transición

Cámbrico inferior

Unidades
litolóxicas

Cuarcita superior de
Cándana
Lousas de Cándana
Calías, dolomias e
magnesitas de Cándana
Cuarcita inferior de
Cándana
Serie de Vilalba (tramo
superior)

BAS: rochas básicas; LOU: lousas e xistos ricos en cuarzo; A/C: areiscas e cuarcitas; RMA: alternancia de rochas
metamórfica ácidas; CARB: rochas carbonatadas; CUAT: depósitos cuaternarios.

Por último, algunhas das unidades cartográficas superpóñense coa unidade
litolóxica que engloba terreos asentados sobre depósitos sedimentarios de orixe
recente (Plistoceno-Holoceno). A maior parte destes son de orixe glaciar,
periglaciar ou gravitacional, depositados en diversas fases do último estadío
glaciar cuaternario, e están constituídos por mesturas de fragmentos das rochas
que conforman o substrato, polo que as súas características físico-químicas son
moi variables (ver Capítulo 5). A escasa relevancia que na cartografía xeolóxica de
base se lle presta a este amplo conxunto de sedimentos recentes contrasta coas
evidencias de que a maior parte dos solos nas áreas de montaña do NW ibérico
non se desenvolven directamente a partir das rochas subxacentes, senón sobre
capas máis ou menos potentes de sedimentos, tal e como teñen sinalado diversos
autores (cf. MARTÍNEZ CORTIZAS et al. 1993, MOARES DOMÍNGUEZ et al.
1993PÉREZ ALBERTI et al. 1993; RODRÍGUEZ GUITIÁN et al. 1996a, 1996b;
VALCÁRCEL DÍAZ et al. 1996, VALCÁRCEL DÍAZ 1998, RODRÍGUEZ GUITIÁN &
AMIGO 2009a). É por elo que os valores de superficie ocupada por esta unidade
litolóxica terían que resultar sensiblemente superiores aos obtidos a través da
metodoloxía empregada.
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Táboa 1.
Correspondencia
entre unidades
estratigráficas e
litolóxicas sobre as
que se asentan as
unidades
cartograficas de
vexetación con Fagus
sylvatica estudiadas.
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Substrato litolóxico.
Debido á acción de
diversos axentes
erosivos (glaciares,
fenómenos
periglaciares e
gravitacionais), é
frecuente que os faiais
das montañas do límite
galaico-asturianoleonés estean
asentados sobre
sedimentos cuxas
propiedades físicoquímicas non garden
relación coas da rocha
dura que recobren.
Arriba:
bosque de faiais sobre
solo derivado da
alteración de rochas
calías (extremo E do
Faial de Liñares,
Pedrafita do Cebreiro,
Lugo).
Abaixo:
faial sobre a parte
edafizada dun potente
depósito glaciar silíceo
que recobre
afloramentos de rochas
carbonatadas no Monte
A Fonseca (Brañas da
Serra, Pedrafita do
Cebreiro, Lugo).
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Figura 7.
Distribución da
superficie ocupada
polas unidades
cartográficas con faia
en función das
unidades litolóxicas e a
localización xeográfica.
Abreviaturas das
unidades litolóxicas:
BAS: rochas básicas;
LOU: lousas; A/C:
areíscas e cuarcitas;
RMA: alternancia de
rochas metamórficas
ácidas; CARB: rochas
carbonatadas; CUAT:
sedimentos cuaternarios.
Figura 8.
Distribución da
superficie ocupada
polos faiais estudiados
en función das
unidades litolóxicas e
localización xeográfica.
Abreviaturas das
unidades litolóxicas:
BAS: rochas básicas;
LOU: lousas; A/C:
areíscas e cuarcitas;
RMA: alternancia de
rochas metamórficas
ácidas; CARB: rochas
carbonatadas; CUAT:
sedimentos cuaternarios.

Segundo os datos manexados, a unidade con maior representación é a de
“alternancia de rochas metamórficas silíceas”, que totaliza o 42,5% da superficie
cartografada, equivalente a case 480 ha. Séguenlle as rochas cuarcíticas (cuarcitas
e areíscas, 22,4%), as lousas e xistos ricos en cuarzo (21,4%), as rochas
carbonatadas (calías, dolomías e magnesitas, 11,9%) e os sedimentos cuaternarios
(1,8%), sendo prácticamente despreciable a superficie ocupada polas rochas
básicas (<0,1%)(figura 7).
No caso particular dos faiais estudados, a superposición da cartografía de
unidades de vexetación elaborada coa de materiais litolóxicos que conforman o
substrato amosa novamente un claro predominio da “alternancia de rochas
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metamórficas silíceas”, unidade litolóxica que aparece, segundo a base
cartográfica utilizada, baixo aproximadamente o 45,5% da superficie ocupada
polos faiais do extremo noroccidental ibérico (figura 8). Esta unidade, xunto coas
“lousas e xistos ricos en cuarzo”(27,6%) e as “rochas cuarcíticas” (9,4%),
totalizan preto do 83% da superficie cuberta polos faiais, fronte ao 15,8% que
acadan os faias sobre rochedos carbonatados, do que se deduce unha clara
tolerancia dos bosques dominados por Fagus sylvatica fronte aos solos derivados de
rochas silíceas, en contra da atribución que diversos autores teñen feito sobre o
caracter “calcícola” de esta especie dentro do territorio estudiado (cf. BELLOT
1968, RIVAS-MARTÍNEZ et al. 1991).
Bioclimatoloxía
Como xa se comentou no apartado introdutorio, o establecemento das
características bioclimáticas dos territorios nos que se atopan as formacións
vexetais con presenza de faia dentro do territorio aquí tratado realizouse a través
da superposición das teselas cartográficas cos mapas de tipos e unidades
bioclimáticas (macrobioclimas, bioclimas, termotipos e ombrotipos) da
Clasificación Bioclimática Mundial de RIVAS-MARTÍNEZ (2007) presentes en
Galicia, publicados por RODRÍGUEZ GUITIÁN & RAMIL-REGO (2007). Como
mostra das características bioclimáticas das áreas montañosas aquí tratadas
seleccionáronse seis estacións meteorolóxicas, cuxos datos figuran na táboa 5 do
Anexo I. Segundo os resultados obtidos nesta análise, os rasgos bioclimáticos das
áreas xeográficas nas que está presente a faia en Galicia e territorios limítrofes son
as que a continuación se describen.
Macrobioclima
A análise dos resultados obtidos no relativo ao tipo de macrobioclima no que
medran as poboacións estudadas de faia amosa que a práctica totalidade das
formacións vexetais con presenza desta especie se atopan en territorios nos que
non se rexistra período de seca climática segundo os criterios da clasificación
aplicada. É dicir, atópanse dentro do macrobioclima temperado típico. Soamente
unha das estacións utilizadas para ilustrar as características do clima nas montañas
aquí tratadas (Santalla, Triacastela), situada no límite S da distribución actual da
faia, mostra a existencia de condicións de moi lixeira submediterraneidade.
Segundo isto, os pés de Fagus sylvatica existentes na localidade de Lusío (Samos,
Lugo) serían os únicos encadrables na variante submediterránea do macroclima
temperado dentro do territorio considerado nesta obra.
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Bioclima.
O clima das áreas nas
que se conservan
poboacións de faia no
extremo noroccidental
ibérico está fortemente
influenciado pola
orografía e a relativa
cercanía ao mar.
Mentres ambos os
dous factores favorecen
unha elevada
nubosidade durante a
primavera e o verán, o
primeiro é responsable
do rigor que tende a
rexistrarse no período
frío do ano.
Arriba:
Ambiente primaveral
neboento nos Montes
do Cebreiro (Faial de
Liñares, Pedrafita do
Cebreiro, Lugo).
Abaixo:
Aspecto invernal do
Faial do Tarín co chan
cuberto de neve
(Fonteformosa,
Pedrafita do Cebreiro,
Lugo).
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Bioclima
Na clasificación bioclimática empregada préstase especial atención ao grao de
influencia que o mar ten clima mediante a determinación da amplitude térmica
media anual dun territorio a traveso do índice Ic. No caso que nos ocupa, debido
a posición relativamente distanciada tanto do Mar Cantábrico como do Oceáno
Atlántico das montañas aquí tratadas, o valor deste índice nas as estacións
situadas nas proximidades dos bosques estudados oscila entre 12,0 e 14,0 ºC polo
que, a totalidade da área de presenza da faia no territorio analizado inclúese nunha
única tipoloxía, o tipo bioclimático oceánico, e dentro deste, no subtipo
semihiperoceánico.
En cambio, noutras áreas próximas do NW de Asturias existen poboacións de
faia en localidades moi cercanas ao Mar Cantábrico, nas que o clima presenta
Figura 9.
Distribución
termotípica das
unidades
cartográficas por
áreas xeográficas.
Abreviaturas dos
termotipos:
Mti: mesotemperado
inferior; Mts:
mesotemperado
superior; Sti:
supratemperado
inferior; Sts:
supratemperado
superior.
Figura 10.
Distribución
termotípica dos faiais
por áreas xeográficas.
Abreviaturas dos
termotipos:
Mti: mesotemperado
inferior; Mts:
mesotemperado
superior; Sti:
supratemperado
inferior; Sts:
supratemperado
superior.
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unha maior influencia oceánica, encadrándose o seu bioclima dentro do tipo
subhiperoceánico (cf. RODRÍGUEZ GUITIÁN et al. 2003, RODRÍGUEZ GUITIÁN
2005). Por outro lado, cabe supoñer que a franxa altitudinal superior de
distribución dos faiais no territorio estudado (>1.400 m) presente xa condicións
algo máis rigorosas dende o punto de vista comentado, atopándose dentro do
subtipo bioclimático euoceánico, posto que a amplitude térmica media debe
superar os 14,0 ºC.
Termotipos
Na táboa 6 do Anexo I amósanse as superficies ocupadas por cada unha das
unidades cartográficas en función dos termotipos recoñecidos no territorio
estudiado. Nas figuras 9 e 10 represéntase de xeito gráfico o reparto de superficies
que corresponde a cada das categorías termotípicas presentes. Como pode
observarse, soamente unha pequena parte da superficie considerada, localizada na
cunca do Río Eo, sitúase dentro do termotipo mesotemperado inferior.
O termotipo máis representado nas unidades de vexetación cartografadas é o
supratemperado superior (42,5% da superficie total), seguido do supratemperado
inferior (33,3%) e do mesotemperado superior (24,1%)(figura 9). No relativo aos
faiais (figura 10), obsérvase unha concentración destes bosques no termotipo
supratemperado , especialmente no seu horizonte superior, dentro do que se
atopa o 71,2 % da superficie de faiais cartografada.
Ombroclima
Os resultados relativos aos ombrotipos dentro dos que se inclúen as teselas
cartográficas amósanse na táboa 7 do Anexo I e nas figuras 11 e 12. Nestas
últimas pódese apreciar que soamente unha pequena proporción da área con
presenza de faia en Galicia e nas áreas limítrofes estudiadas sitúase baixo un
ombrotipo húmido inferior (áreas máis baixas da cunca do Río Eo), repartíndose
o resto entre os ombrotipos húmido superior, hiperhúmido inferior e
hiperhúmido superior (figura 12). Dentro dos outros tres tipos ómbricos
obsérvanse niveis de representación bastante equitativos, ainda que é o
ombrotipo hiperhúmido superior o que acada unha maior representatividade
espacial.
No caso dos faiais (figura 12) obsérvase a ausencia destes bosques no nivel
ombrotípico húmido inferior, incrementándose, con respecto ao conxunto de
unidades cartográficas, a súa presenza dentro do ombrotipo hiperhúmido
superior, no que se inclúe o 63% da súa superficie.
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Figura 11.
Distribución
ombrotípica das
unidades
cartográficas por
áreas xeográficas.
Abreviaturas dos
ombrotipos:
Hi: húmido inferior; Hs:
húmido superior; Hhi:
hiperhúmido inferior;
Hhs: hiperhúmido
superior.

Figura 12.
Distribución
ombrotípica dos faiais
por área xeográficas.
Abreviaturas dos
ombrotipos:
Hi: húmido inferior; Hs:
húmido superior; Hhi:
hiperhúmido inferior;
Hhs: hiperhúmido
superior.

A ausencia de rexistros fiables sobre a cantidade anual de precipitación que cae
en forma de neve e a súa persistencia no chan, impide valorar axeitadamente a súa
proporción sobre o total e o período de tempo no que esta ten lugar. Segundo as
nosas apreciacións e os datos que se expoñen no Capítulo 13, existen diferenzas
importantes entre os faiais galaico-asturianos, nos que a incidencia das nevadas
pódese considerar baixa, e os courelao-ancareses, afectados xeralmente polas
nevadas varias veces ao ano. Dentro destes últimos tamén habería que diferenciar
entre os situados por baixo dos 1.200/1.300 m, nos que a presenza de neve no
chan é menos frecuente e duradeira, e os situados a maiores cotas, nos que a neve
adoita perdurar varias semanas ao longo do inverno e a primavera.
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Área bioxeográfica (Subsector)
Cantábrico occ.
Ancarés
Courelao

Elementos bioclimáticos
Macroclima
Temperado típico
Temperado submediterráneo
Bioclima
Oceánico semihiperoceánico
Oceánico euoceánico
Termotipos
Mesotemperado inferior
Mesotemperado superior
Supratemperado inferior
Supratemperado superior
Ombrotipos
Húmido inferior
Húmido superior
Hiperhúmido inferior
Hiperhúmido superior

---

---

---

---

?

---

---

---

---

---

● : tipo ampliamente representado; ○ : tipo con representación puntual.
Como resumo das condicións bioclimáticas que caracterizan as áreas nas que
existen poboacións de faia dentro do territorio aquí tratado (táboa 2), poderíase
decir que, case sen excepción, se atopan dentro do dominio macroclimático
temperado típico e baixo un tipo de bioclima semihiperoceánico. No que respecta
aos termotipos e ombrotipos, os núcleos poboacionais situados dentro do
Subsector Cantábrico Occidental (cabeceira do Eo e montañas limítrofes)
situaríanse dentro dos termotipos comprendidos entre o mesotemperado inferior
e o supratemperado inferior e, principalmente, dentro dos ombrotipos húmido
superior e hiperhúmido inferior. Pola súa banda, as poboacións de faia existentes
nas montañas do cuadrante suroriental lugués (subsectores Ancarés e Courelao)
atópanse principalmente no termotipo supratemperado e o ombrotipo
hiperhúmido.
Diagramas bioclimáticos
Como complemento á información bioclimática anterior e para ter unha idea
aproximada das limitacións que os parámetros climáticos, topográficos e edáficos
exercen sobre a capacidade de crecemento dos vexetais nas diversas áreas nas que
existen poboacións de faia dentro do territorio estudiado, elaboráronse diversos
diagramas bioclimáticos seguindo a metodoloxía establecida por MONTERO DE
BURGOS & GONZÁLEZ REBOLLAR (1983). A orixinalidade destes diagramas radica
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Táboa 2.
Síntese bioclimática
dos territorios
bioxeográficos do
extremo
noroccidental ibérico
con presenza de faia.
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en que son a expresión gráfica de relacións matemáticas que se establecen non só
entre parámetros climáticos (precipitacións e temperaturas medias mensuais),
senón tamén topo-edáficos (capacidade de retención de auga útil dos solos ou
C.R. e proporción das precipitacións que se perde por escorrentía ou W) e
fisiolóxicos dos vexetais (evapotranspiración potencial ou ETP).
A metodoloxía de elaboración dos diagramas permite plantexar diferentes
“hipóteses” que reflexen o mellor posible as situacións topo-edáficas que se
atopan na realidade e que se desexan caracterizar. No caso que nos ocupa,
tomáronse como referencia os datos climáticos procedentes das estacións
meteorolóxicas de Monte da Panda, A Fonsagrada, Santalla, Fulgueira de Aigas,
Pedrafita do Cebreiro, Veiga de Brañas-Rubiais, Estación Ancares e Leitariegos
(Anexo I, táboa 3). Para a escolla da hipótese de elaboración tivéronse en conta
os datos sobre capacidade de retención de auga e pendente dos solos dos faiais
que se citan no Capítulo 5, utilizándose en todo os casos unha C.R. de 85 mm e
unha W do 30%. Este derradeiro valor é o recomendado polos autores do
método para os casos de estacións representativas de solos en ladeiras con forte
inclinación. De todas as maneiras, pensamos que, á vista das características físicas
dos horizontes superficiais dos solos sobre os que se asentan a maior parte das
unidades cartográficas definidas, nos que raramente se observan signos de
erosión superficial e que contan cunha voluminosa capa de restos vexetais e
elevado contido de materia orgánica, o valor aplicado suprarrepresenta a
proporción da auga de precipitación que se perde por escorrentía, máxime se se
ten en conta que unha parte desa precipitación adoita ter lugar en forma de neve.
Na figura 13 amósanse os diagramas bioclimáticos obtidos para cada unha das
localidades seleccionadas. Como pode observarse, coa hipótese aplicada en todas
elas apréciase a existencia dun período estival no que o crecemento está
condicionado pola cantidade de auga que pode almacenar o solo (área de cor
branca da parte central dos diagramas). A magnitude este período tende a
decrecer coa altitude, cuestión que está relacionada co maior aporte
pluviométrico que se rexistra durante o verán nas áreas máis elevadas pero,
tamén, co feito de que nesas mesmas áreas a ETP é menor debido a que as
temperaturas son inferiores. Elo xustifica que, nunha situación de idéntica reserva
hídrica nos solos, esta satisfaga de mellor maneira as demandas de auga debidas
á actividade fisiolóxica das plantas nas localidades situadas a maiores altitudes.
Aínda que non se presentan aquí, se en lugar de utilizar a hipótese CR85/W30 se
tivesen elaborado os diagramas supoñendo a ausencia de perda de auga por
escorrentía (W=0%) e unha capacidade de retención de auga de 100 mm, estes
mostrarían unha carencia práticamente total de limitación hídrica da IBLc, o que
confirma a escasa limitación climática, debida á falla de humidade edáfica, para o
crecemento dos faiais nas áreas estudadas.
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Figura 13.
Diagramas
bioclimáticos das
estacións
meteorolóxicas
situadas no entorno
das unidades
cartográficas con
presenza de faia
dentro da área de
estudio.
De arriba a abaixo:
Monte da Panda
(Pol, Lugo);
Santalla (Triacastela,
Lugo);
Fulgueira de Aigas
(Navia de Suarna,
Lugo);
A Fonsagrada (Lugo).
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Figura 13 (cont.)
Diagramas
bioclimáticos obtidos
para as estacións
meteorolóxicas
situadas no entorno
das unidades
cartográficas con
presenza de faia
dentro da área de
estudio.
De arriba a abaixo:
Pedrafita do Cebreiro
(Lugo);
Veiga de Brañas
(Pedrafita do Cebreiro,
Lugo);
Estación Ancares
(Cervantes, Lugo);
Porto de Leitariegos
(Cangas del Narcea,
Asturias).
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Tamén se deduce dos diagramas elaborados a existencia de apreciables diferenzas
no período de actividade vexetativa (PAV) das plantas, que se define como o
período anual no que as temperaturas medias mensuais superan os 7,5ºC. Así, nas
tres estacións máis baixas (Monte da Panda, Fulgueira de Aigas e Santalla), o PAV
esténdese dende a primeira quincena de marzo ata a segunda de novembro
(arredor duns 9 meses), mentras que nas restantes, salvo Leitariegos, ocupa dende
a primeira quincena de abril ata inicios de novembro (7 meses e medio). Este feito
atopa concordancia co apreciable desfase fenolóxico que se rexistra entre as
poboacións de faia da cunca do Río Eo, cuxos gromos abrochan a mediados de
abril e manteñen as follas ata o mes de outubro, e os poboamentos de faias
situadas a maior altitude, no Cebreiro ou O Courel, que raramente agroman antes
de primeiros de xuño pero que xa a finais de setembro empezan a amosar as
pegadas ocres do outono nas súas copas. Esta última situación bioclimática viría
a estar representada, a grosso modo, pola estación de Leitariegos (Asturias), situada
uns 100 m de altitude por riba do límite superior dos faiais aquí estudados.
Agradecementos: A Javier Pereira-Espinel pola axuda na confección dos diagramas
bioclimáticos.
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Solos e nutrición forestal
dos faiais

Páxina anterior: os procesos ligados a
ambientes fríos, causas topográficas e a
resistencia a alteración de certos materiais
litolóxicos
xustifican
o
escaso
desenvolvemento edáfico que caracteriza
aos solos dos faiais do NW Ibérico. Parte SE
do Faial de Liñares (Pedrafita do Cebreiro,
Lugo), asentado sobre solos derivados de
rochas calías.

Solos e nutrición forestal dos
faiais
Agustín Merino García
&
Manuel Antonio Rodríguez Guitián
Papel dos solos na conservación do medio
O solo proporciona aos vexetais auga, nutrientes e soporte físico. Ademais, o solo
dispón dun eficaz sistema de intercambio de gases que permite a respiración das
raíces. Non obstante, non só é o medio no que crecen os vexetais terrestres. Nos
sistemas forestais con escasa perturbación, este recurso tamén desempeña unha
función ambiental de primeira magnitude. A preservación da biodiversidade, a
regulación da cantidade e calidade de auga, e mesmo a regulación dos niveis de
gases con efecto invernadoiro son tan só uns dos mútiples beneficios ambientais
que proporcionan os solos forestais.
Este medio alberga hábitats para innumerables animais (dende vertebrados a
invertebrados) e microorganimos. A variedade, número e actividade de
organismos que se atopan nos solos dos bosques son moi superiores aos que se
atopan nos solos agrícolas e, mesmo, nas plantacións forestais. Grazas, en parte,
a esta actividade, os solos destes sistemas contribúen a regular as concentracións
de dióxido de carbono e de metano na atmosfera. Os microorganismos do solo,
xunto coa protección que exerce a vexetación sobre a erosión, tamén desempeñan
un importante papel na regulación da calidade das augas. Pénsese que
practicamente toda a auga que chega ás canles fluviais viaxou previamente pola
superficie ou o interior do solo. Por este motivo, a cantidade e mesmo a calidade
desta está influenciada polas características dos solos e polas perturbacións que a
actividadade humana pode ocasionar co manexo dos solos ou a súa
contaminación.
A xestión do medio debe preservar estes valiosos beneficios do solo. Neste
sentido, a nova Lei de Montes española, así como as Conferencias Ministeriais
para a protección dos Bosques de Europa celebradas en Helsinki (1993) e en
Lisboa (1998), subscritas por todos os países da UE, consideran a conservación
dos solos e as augas como obxectivos a ter en conta na xestión forestal. Esta
necesidade plasmouse, igualmente, na recén aprobada Estratexia Europea para a
Protección do Solo.
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Neste capítulo descríbense as principais propiedades, cualidades e limitacións que
presentan os solos sobre os que se desenvolven os faiais de Galicia. Tamén se
caracteriza o estado nutricional no que se atopan estas masas forestais. A maior
parte da información aquí presentada procede dunha submostra de 31 parcelas
de caracterización edáfica das máis de 40 parcelas de inventariación realizadas en
faiais de Galicia (figura 1) e territorios asturianos e leoneses próximos que ten
sido utilizada para a elaboración de diversos traballos previos (RODRÍGUEZ
GUITIÁN et al. 2000, MERINO et al. 2007, 2008). Tamén se tivo en conta a
información dispoñible tanto sobre esta temática (SILVA PANDO et al. 1992) como
procedente doutras fontes (GARCÍA-RODEJA 1983, GUITIÁN OJEA 1985,
GANDULLO GUTIÉRREZ et al. 2004). Na tipificación dos horizontes de diagnóstico
e os tipos de solos seguíuse a clasificación da FAO (FAO-ISRIC-SICS 1998). Os
datos analíticos obtidos para cada unha das parcelas sinaladas recóllense no
Anexo II. A información xerada é útil non só para coñecer o estado de
conservación destes ecosistemas especialmente fráxiles, senón tamén para
formular estratexias encamiñadas a fomentar o futuro aproveitamento de masas
de Fagus sylvatica procedentes de repoboación.
Figura 1.
Localización das
parcelas utilizadas
para a caracterización
edáfica e nutricional
dos faiais do extremo
occidental cantábrico.
A numeración segue a
relación de parcelas do
Anexo II.
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A vexetación arbórea
exerce unha
extraordinaria
protección sobre o
solo. As súas raíces
frean a tendencia ao
escorregamento
mentras que a
abundante follaxe que
orixina o protexe da
erosión superficial. Por
outro lado, a
descomposición dos
restos vexetais permite
a reciclaxe dos
nutrientes á vez que
proporciona porosidade
e aireación ao solo.
Faial das Freitas
(Fonteformosa,
Pedrafita do Cebreiro).

Factores de formación dos solos nas montañas de Galicia
Dentro dunha rexión non moi extensa pódese atopar unha enorme variedade de
solos con moi diferentes propiedades. Por poñer tan só algúns exemplos, existen
solos delgados e pedregosos que limitan o desenvolvemento das raíces, fronte a
outros profundos, que reteñen cantidades importantes de auga e nutrientes.
Atopamos solos cunha textura arxilosa, o que fai que a auga se evacúe con
dificultade, ou solos con textura areenta sometidos a un maior período de seca.
Uns son pobres en nutrientes, mentres que noutros algúns elementos son tan
abundantes que chegan a precipitar en forma de sales. Todas estas características
determinan a distribución das especies vexetais, adaptadas ás diferentes
condicións de humidade ou fertilidade do substrato sobre o que viven. Ademais,
as súas posibilidades de aproveitamento ou a necesidade da súa conservación
adoitan estar moi condicionadas polo tipo de solo que as soporta. Deste modo,
os procesos degradativos, como son a compactación, a erosión, a salinización ou
o empobrecemento en nutrientes non se producen por igual en todos os tipos de
solos.
Esta ampla variedade de solos que atopamos na natureza é, en boa medida,
resultado da interacción de diversos factores ambientais, como o tipo de rocha, o
clima, o relevo e mesmo as características da vexetación (composición florística,
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grao de cobertura, etc.). Moitas das propiedades actuais dos solos reflicten as
características químicas e mineralóxicas das rochas sobre as que se desenvolven.
Os faiais das montañas de Galicia aséntanse en áreas dominadas por rochas
silíceas, como son lousas, cuarcitas ou xistos. Tamén existen casos de solos sobre
rochas calías. A variada natureza química das rochas fai que os solos difiran
considerablemente en propiedades como a textura, o pH ou a abundancia de
nutrientes. Nalgúns casos, as diferenzas son suficientes para condicionar o tipo de
vexetación que se establece. Deste modo, os solos sobre cuarcitas herdan a
textura areenta das rochas orixinais, o que os fai moi permeables. Estas rochas,
ademais, carecen de minerais que amortezan a acidez da chuvia (que de xeito
natural contén ácido carbónico) ou a que xera a propia actividade dos vexetais,
polo que os seus solos mostran unha extraordinaria acidez. Pola contra, os solos
sobre rochas calías adoitan ser arxilosos; ademais, os carbonatos que conteñen
frean a acidificación ao mesmo tempo que aportan ao solo calcio e magnesio.
A maior parte dos faiais de Galicia e dos territorios próximos asturianos e
leoneses atópanse en abas de forte pendente. Ao longo da historia xeolóxica,
como resultado da acción de diversos axentes erosivos (pulo dos glaciares, os
ciclos de xeo-desxeo, forza da gravidade, etc.), os fragmentos das rochas
orixinados nas partes altas fóron mobilizados cara as posicións máis baixas,
constituíndo diferentes tipos de depósitos sedimentarios, entre os que os de tipo
coluvial son os máis amplamente representados. Por este motivo, en moitos casos
o solo non se desenvolve directamente a partir da rocha consolidada, senón sobre
estes depósitos de material fragmentado (figura 2). Este fenómeno é importante
porque, con independencia das características físico-químicas das rochas que
orixinaron o depósito coluvial, os procesos de formación de solo progresan máis
rapidamente en profundidade nestas situacións que cando se desenvolven sobre
as rochas duras. Por outra banda, os solos sobre estes depósitos mostran, na súa
maior parte, unha elevada pedregosidade, particularidade que favorece a súa
drenaxe e aireación. Non obstante, cando o contido en elementos grosos é moi
elevado, os solos son propensos a sufrir deslizamentos, especialmente cando se
realizan escavacións ou cortes de terreo durante a construción de estradas e vías
forestais, ou cando se transforma intensamente a súa cuberta vexetal.
A precipitación e a temperatura atmosférica tamén condicionan as propiedades
dos solos. A abundante precipitación das montañas de Galicia e as temperaturas
moderadas favorecen a alteración dos materiais de partida e o desenvolvemento
en profundidade dos solos. En contrapartida, esta elevada precipitación ten un
enorme poder erosivo cando desaparece a cuberta vexetal. Noutros climas, como
por exemplo a tundra ou o deserto, a evolución edáfica progresa moito máis
lentamente debido a que as temperaturas son demasiado baixas ou a que a auga
non é suficiente para que a alteración da rocha avance, respectivamente.
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Pero o clima tamén exerce un efecto indirecto sobre as características edáficas, a través
da súa influencia sobre a vexetación. As actuais condicións climáticas das montañas de
Galicia favorecen o desenvolvemento de forma espontánea dunha vexetación arbórea
que anualmente orixina unha elevada produción de follaxe, responsable da formación
dun espeso humus orgánico que se acumula sobre o solo. Esta importante achega de
material vexetal prové aos solos de abundante materia orgánica, na que radican
importantes propiedades dende o punto de vista nutricional.
A altitude, a pendente e a posición na aba inflúen de xeito moi determinante sobre a
profundidade e a humidade do solo. Nas pendentes máis pronunciadas poténciase a
erosión, polo que os solos adoitan ser considerablemente delgados (a menos que se
desenvolvan sobre materiais coluviais ou outros tipos de depósitos sedimentarios). Pola
contra, en cavorcos e depresións téndese a acumular o material erosionado das partes
superiores, polo que aquí os solos adoitan ser algo máis profundos. Ademais, estas
posicións recollen a auga que discorre polas vertentes, polo que os solos das partes
baixas e valgadas adoitan ser máis húmidos (figura 2).
O tempo que a natureza inverte en desenvolver un solo a partir do momento que aflora
a rocha ou se estabilizan os depósitos é enorme. A velocidade á que se forma un solo
depende das condicións de alterabilidade da rocha, da topografía da vertente e outros
factores. Nas nosas latitudes, o desenvolvemento dun incipiente horizonte A precisa de
máis de 100 anos. Para a formación dun solo profundo, con horizonte B, estímase que
é preciso un milenio. O prolongado tempo que necesita un solo para desenvolverse
contrasta coa rapidez coa que en moitas ocasións este se degrada. Así, cando se destrúe
a cuberta vexetal a erosión pode facer desaparecer en tan só uns poucos días varios
centímetros do solo.
Figura 2.
Catena idealizada
amosando a
disposición de
diferentes tipos de
solos nun transecto
topográfico.

Tipos de solos. 1: cambisol en chaira sen procesos erosivos; 2: leptosol en posición elevada sobre afloramentos
rochosos; 3: leptosol sobre depósitos coluviais en ladeira de forte inclinación; 4: umbrisol en rechán a media ladeira;
5: cambisol sobre depósito coluvial en parte baixa de ladeira; 6: fluvisol sobre terraza fluvial.
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O perfil e os horizontes do solo
Os edafólogos denominan perfil do solo á exposición vertical deste que revela un
corte no terreo. Pódense observar perfís edáficos no noiro dunha pista ou se se
fai unha excavación no solo. Cando se observa un perfil de solo nun ecosistema
forestal adóitase recoñecer unha capa superficial escura (humus ou horizonte O),
e por debaixo de el, unha ou máis capas denominadas horizontes minerais, que
reciben, de arriba a abaixo, os nomes de horizontes A, B ou C (figura 2).
O humus está formado polos restos vexetais e a follaxe en proceso de
descomposición. Na maior parte dos faiais das montañas de Galicia este
horizonte alcanza un espesor de ata 5 cm e nel distínguese unha capa de follas e
outros materiais recentemente incorporados e pouco fragmentados (capa L). Por
debaixo, e en contacto co horizonte mineral do solo, aparece outra capa de
material orgánico máis fragmentado, en avanzado proceso de descomposición
(capa F). A importancia deste horizonte O no funcionamento do solo é moi
grande xa que, por unha parte, exerce unha extraordinaria protección fronte á
erosión, mentres que, por outra, baixo as condicións climáticas que caracterizan
as montañas do extremo noroccidental ibérico, descompónse rápidamente
liberando os nutrientes que a vexetación foi asimilando nos anos anteriores.
Como resultado do proceso de degradación progresiva da capa orgánica, parte da
materia vexetal morta incorpórase aos horizontes minerais, despois de actuar
sobre ela a microfauna e os microorganismos do solo, que a transforman na
fracción húmica.
Por debaixo do humus atópanse diferentes horizontes minerais. Un perfil de solo
pode incluír un ou máis horizontes minerais, os cales se diferencian, entre outros
aspectos, pola súa cor. O primeiro horizonte mineral denomínase A. Dada a
importante cantidade de follaxe e outros restos vexetais que chegan ao solo dos
faiais, este horizonte adoita ser moi rico en materia orgánica e adoita ser dunha
cor particularmente escura. Este importante contido en materia orgánica tamén
favorece o desenvolvemento de agregados de pequeno tamaño (é o que se
denomina estrutura granular ou migallenta), os cales confiren ao solo unha
extraordinaria porosidade. En función do contido en materia orgánica e de
nutrientes establécense distintos tipos de horizontes A, que se diferencian
mediante subíndices. No caso dos faiais de Galicia, a maioría destes horizontes
superficiais presentan un baixo contido en nutrientes e unha elevada proporción
de materia orgánica, polo que se inclúen no denominado A úmbrico (Au); non
obstante, nalgúns casos preséntanse outras variantes menos orgánicas e con
maior contido en bases que se inclúen dentro do denominado A móllico (Am).
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Por debaixo do horizonte A pode aparecer un horizonte B de cor parda escura e
con agregados máis grosos. Polo xeral, nos solos das montañas de Galicia non é
frecuente atopar acumulación de arxila ou óxidos de Fe ou Al por iluviación
nestes horizontes, polo que adoitan incluirse dentro do que se coñece como
horizonte B cámbico e se designa como Bw. Aínda que polo xeral este horizonte
presenta un elevado contido en fragmentos finos, a súa pedregosidade e textura
están moi influídas polas características da rocha ou do sedimento a partir do que
se forma.
O material sobre o que descansan os tipos de horizontes descritos pode ser a
rocha dura, sen alterar, situación que se designa coa letra R. Non obstante, con
moita frecuencia os solos desenvólvense a partir de material rochoso
fragmentado (calquera dos tipos de depósitos anteriormente mencionados) ou a
rocha nai alterada, en cuxo caso se fala dun horizonte C.
Tipos de solos baixo faiais en Galicia
Nos faiais de Galicia atópanse tres tipos principais de solos, leptosoles,
umbrisoles e cambisoles, que se diferencian pola súa profundidade e tipos de
horizontes que presentan (figuras 2 e 3).
Os leptosoles son solos con escaso desenvolvemento en profundidade (menos de
30 cm), cun único horizonte A que descansa sobre rocha dura ou fragmentada.
Frecuentemente, este tipo de solo desenvólvese sobre rochas calías e cuarcitas,
especialmente nas partes elevadas e sobre abas de forte pendente ou nas
inmediacións de grandes afloramentos rochosos. As limitacións máis importantes
para o uso e a conservación destes solos son as elevadas pendentes onde se
localizan, o seu reducido espesor, a abundante pedregosidade e a abundancia de
afloramentos. Por estas razóns hai que destacar a enorme sensibilidade destes
solos fronte a procesos erosivos, polo que, unha vez degradados, teñen unha
escasa posibilidade de rexeneración. Noutros casos, os solos presentan unha
maior profundidade debido, principalmente, á presenza dun horizonte A de
maior espesor, polo que se inclúen na categoría dos umbrisoles.
Con relación aos faiais galegos, existen dous tipos de umbrisoles. Uns constan
dun único horizonte A úmbrico e tenden a localizarse en zonas de forte
pendente, aínda que en situacións máis baixas das abas que os leptosoles. Con
certa frecuencia, estes solos fórmanse sobre coluvións de diferente orixe (silíceos,
calcáreos ou mesturas) depositados en vertentes de forma cóncava, onde, coa
axuda da vexetación, se acumula material edáfico procedente de posicións
superiores. En todo caso, a súa localización en zonas de forte pendente fai que
estes solos sexan tamén moi doadamente erosionados cando se elimina a
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vexetación. Ademais, a súa elevada pedregosidade fai que se vexan afectados con
frecuencia por fenómenos da solifluxión (deslizamentos) cando se realizan
perturbacións, como aperturas de pistas, nas abas. En situacións máis estables
pode atoparse un tipo de umbrisol que conta con dous horizontes, A e B. O
horizonte A, de tipo úmbrico, é tamén moi escuro pero de menor espesor que
nos casos anteriores (ata 20 cm). Pola súa banda, o horizonte B, de tipo cámbico,
é algo máis claro.
Por último, nas posicións de menor pendente, máis estables dende o punto de
vista erosivo, atópanse os cambisoles. Trátase de solos semellantes ao segundo
tipo de umbrisol descrito, pero cun horizonte A de pouco espesor e un horizonte
B máis ou menos profundo. En xeral a susceptibilidade á degradación deste tipo
de solos é máis variable, estando condicionada principalmente pola pendente das
abas.
Figura 3.
Exemplos de perfís
edáficos
desenvolvidos baixo
faiais no extremo
noroccidental ibérico.
Arriba esquerda:
Cambisol sobre
depósitos glaciares
(perfil Brañas).
Arriba centro:
Cambisol sobre coluvión
mixto
(perfil Fonteformosa-I).
Arriba dereita:
Cambisol sobre coluvión
silíceo que recubre a
rocha calía (perfil
Liñares-I).
Abaixo esquerda:
Umbrisol sobre coluvión
mixto por riba de rocha
calía
(perfil Liñares-II).
Abaixo centro:
Cambisol sobre coluvión
silíceo
(perfil Pintinidoira).
Abaixo dereita:
Cambisol sobre coluvión
silíceo
(perfil Azureiras).
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A maior parte dos
faiais galegos medran
en vertentes de
elevada inclinación
que favorecen a
erosión hídrica. Faial
das Freitas
(Fonteformosa,
Pedrafita do Cebreiro).
Autor: JMBL.

Características dos solos dos faiais de Galicia
Neste apartado coméntanse as principais características e limitacións que
presentan os solos dos faiais de Galicia, aspectos que deben terse en conta para
unha axeitada xestión integral e sostible destes bosques.
Materiais de partida dos solos
Os faiais das 31 parcelas estudadas crecen sobre solos que se formaron a partir
de tres tipos fundamentais de substratos: (a) rochas metamórficas silíceas (lousas,
xistos, cuarcitas) e depósitos procedentes da súa alteración, (b) rochas
carbonatadas (calcarias e dolomías) e (c) depósitos sedimentarios coluviais ou
glaciares nos que se mesturan diversas proporcións de materiais silíceos e
carbonatados (figura 4). Esta diversidade de situacións litolóxicas é moi
semellante á existente no resto dos faiais ibéricos (cf. GANDULLO GUTIÉRREZ et
al. 2004), salvo quizais, no caso dos faiais xerundenses da Plana d ‘Olot, que
crecen na súa maior parte sobre rochas volcánicas, e concorda, igualmente, co
descrito no resto de Europa (PETERS 1997).
A representación que alcanza cada tipo de material de partida dos solos nas
parcelas estudadas reflicte valores relativamente próximos entre os substratos
silíceos (48,4%) e os de tipo mixto (32,3%), pero os carbonatados son
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minoritarios (19,3%). Convén recordar aquí os datos cartográficos presentado no
Capítulo 3, que mostran como claramente predominantes en Galicia os faiais
situados sobre solos derivados de rochas silíceas (ao redor dun 80% do total).
Pendente do terreo, profundidade, pedregosidade e reserva de auga
A pendente do terreo, así como a profundidade e a pedregosidade do solo, son
factores especialmente importantes para a conservación dos solos, debido a que
están directamente relacionados coa súa susceptibilidade á erosión así como coa
súa reserva de auga e nutrientes.
Con relación á pendente, a práctica totalidade dos faiais de Galicia localízanse en
terreos con pendentes superiores ao 20%, e a maioría, por enriba do 35% (figura
4). Nestas situacións, a elevada inclinación das vertentes potencia o risco de
erosión como consecuencia dos altos niveis de precipitación anual que se
rexistran nas montañas orientais de Galicia, sendo un factor fundamental a ter en
conta na planificación e execución de viais.
En canto ao espesor dos solos, a maior parte dos faiais de Galicia desenvólvense
sobre solos de reducida profundidade (≤55 cm). En moitos casos non se alcanzan
40 cm, e son abundantes os casos con profundidades inferiores a 25 cm (figura
4). Estes valores, aínda que algo inferiores en xeral, están dentro do rango de
profundidades atopado en faiais presentes noutras áreas da Cornixa Cantábrica
(cf. GANDULLO et al. 1983, figura 5) e contrastan coa opinión de que a faia é unha
especie esixente no tocante a este aspecto (cf. CEBALLOS & RUIZ DE LA TORRE
1979, RUIZ DE LA TORRE 2006).
As elevadas pendentes nas que se atopan a maior parte dos faiais de Galicia e do
resto das montañas cantábricas favorecen a exportación gradual das partículas do
solo pola acción das augas correntes e o vento, impedindo que os solos alcancen
espesores importantes. Ademais, a baixa alterabilidade dalgunhas rochas ricas en
cuarzo, como as cuarcitas, ralentiza o desenvolvemento en espesor dos solos. Nos
terreos sobre rochas calías, a reducida profundidade dos solos débese a que estes
se forman a partir das partículas de limo, arxila e area que se van liberando a
medida que os carbonatos da rocha se disolven lentamente.
Sen embargo, cando o solo se desenvolve a partir de depósitos coluviais, as
profundidades rexistradas adoitan ser superiores, mesmo en zonas de forte
pendente ou a pesar de proceder da fragmentación de rochas pouco alterables.
En posicións de abas altas e cordais, especialmente sobre litoloxías cuarcíticas,
pero tamén nas de carácter carbonatado (calías, dolomías), son frecuentes os
afloramentos rochosos. Por outra banda, a maior parte dos solos contan con
importantes contidos en gravas (material rochoso de máis de 2 mm), a miúdo
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Figura 4.
Distribución das
parcelas de
caracterización
edáfica dos faiais de
Galicia en función da
tipoloxia do material
de partida, clases de
pendente,
profundidade,
pedregosidade e
reserva de auga útil
do solo (RAU).
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superiores ao 40% (figura 4). Nos solos de textura limosa, como son moitos dos
solos sobre lousas, xistos ou calías, unha moderada cantidade de gravas favorece
o medrío das raíces, ao mellorar a penetración da auga e aire no solo. En cambio,
nos solos areentos, como os derivados de rochas cuarcíticas, unha excesiva
pedregosidade reduce o volume de solo útil para o desenvolvemento das raíces,
ao igual que as reservas de auga e nutrientes.
As fortes pendentes e elevada pedregosidade levan consigo, igualmente, un
elevado risco potencial de erosión cando a cuberta vexetal se degrada,
favorecendo os desprendementos ou movementos en masa (“freitas” na fala
local). Os devanditos fenómenos naturais vense potenciados cando as abas
quedan desprotexidas da acción protectora das raíces arbóreas ou cando se abren
vías rodadas. Isto é de grande importancia porque a perda de solo nestas
situacións, dado o seu escaso espesor e capacidade de rexeneración, é
practicamente irreversible. A maior protección fronte a este proceso degradativo
é a propia vexetación natural. Por unha parte, as raíces das árbores exercen unha
suxeición física do propio solo. Por outra, o humus que se forma sobre o solo
mineral, xunto coa grande cantidade de ramas e madeiros mortos que se
acumulan sobre o solo, frean a velocidade da auga que corre pola superficie e
potencian a infiltración, reducindo, deste xeito, o poder erosivo da chuvia.
Os valores da reserva de auga útil para as plantas (RAU) determinados para os
solos estudiados poden considerarse como frecuentes nos solos forestais galegos
formados a partir dos materiais anteriormente mencionados. As devanditas
reservas son semellantes ás calculadas por GANDULLO GUTIÉRREZ et al. (2004)
para os faiais de Aragón, Sistema Central e Ports de Beseit (Tarragona), pero
sensiblemente inferiores aos valores medios determinados para os solos baixo
faiais do resto das montañas Cantábricas e Cataluña (figura 5).

Materia orgánica, acidez e capacidade de cambio
O contido de materia orgánica, a acidez e a capacidade de intercambio catiónico
son os parámetros máis relacionados coa reserva de nutrientes e auga no solo
(táboa 1). Non obstante, debido ás diferenzas existentes con respecto a estes
parámetros entre o humus ou horizonte orgánico (O) e o horizonte mineral A,
coméntanse a continuación por separado.
A capa de restos vexetais que ano a ano se vai acumulando sobre a superficie do
terreo (horizonte O) ofrece unha valiosa protección do solo fronte ao impacto
das gotas de chuvia, protexéndoo da compactación superficial. Tamén favorece a
infiltración da auga, xa que reduce a escorrentía e, consecuentemente, neutraliza
o efecto negativo da erosión. Ademais, esta capa de restos vexetais retén auga,
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Figura 5.
Comparación dos
valores mínimo,
medio (círculo
vermello) e máximo
obtidos para diversos
parámetros édaficos
determinados para
faiais galegos e do
resto de España
(elaboración propia a
partir dos datos do
presente estudo e de
GANDULLO
GUTIÉRREZ et al.
2004).
(n= número de
mostras).

contribuíndo a reducir o período de seca do solo. Dende o punto de vista da
nutrición, este horizonte é o compartimento máis dinámico do ecosistema. Como
se comentará máis adiante, o humus inclúe cantidades importantes de nutrientes
que durante a descomposición se liberan para estar novamente dispoñibles polos
vexetais.
Na maior parte dos faiais das montañas de Galicia o peso deste horizonte O
oscila entre 5 e 20 Mg/ha, cifras características dos ecosistemas forestais de zonas
mornas (figura 6). Os faiais de ambientes máis fríos, como os de Centroeuropa,
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alcanzan pesos moi superiores, debido á menor taxa de descomposición. Posto
que a cantidade de follaxe que se xera depende da densidade da cuberta vexetal,
as masas onde se realizou de xeito recurrente algún tipo de aproveitamento, aínda
que fora selectivo, adoitan presentar cantidades inferiores de restos vexetais
acumulados.
A materia orgánica presente no humus é unha mestura heteroxénea de
compostos orgánicos xerados polos microorganismos. Nesta fracción tamén se
inclúe a enorme variedade de microorganismos que interveñen directamente na
subministración de nutrientes aos vexetais (descomposición e mineralización,
fixación de N, solubilización de P, etc.).
Como é característico da zona morna húmida e doutros faiais da Cornixa
Cantábrica (GANDULLO et al. 1984, 2004), os solos dos faiais de Galicia son moi
ricos en materia orgánica (figura 5). Os horizontes A conteñen máis dun 5 % de
materia orgánica e moitos deles superan o 10% (figura 6). Os umbrisoles teñen
contidos moi elevados de materia orgánica en toda a profundidade do perfil.
Outros solos, pola contra, como os cambisoles, acumulan materia orgánica de
forma especial no horizonte máis superficial do solo. En conxunto, os valores de
M.O. rexistrados atópanse dentro do rango medio dos faiais españois (figura 5),
aínda que nalgunhas localidades cántabras ou castelán-leonesas, os solos dalgúns
bosques poden chegar alcanzan contidos sensiblemente superiores (GANDULLO
GUTIÉRREZ et al. 2004).
Tipo de rochas
Parámetro
Horizonte O (Mg/ha)
M.O. (%)
pHH2O
pHKCl
CEC (cmolc kg-1)
Sat. Al (%)

Silíceas
7,96 (3,83)
12,02 (3,54)
4,18 (0,34)
3,51 (0,36)
12,11 (3,41)
60,62 (26,7)

Mestura
12,47 (8,22)
9,31 (3,69)
5,02 (0,74)
4,21 (0,65)
12,33 (7,26)
32,82 (29,5)

Calías
14,95 (9,23)
10,77 (2,28)
6,23 (0,7)
5,52 (0,59)
22,35 (5,85)
0,87 (0,76)

Total
10,98 (7,18)
10,82 (3,52)
4,88 (0,96)
4,15 (0,91)
14,17 (6,70)
39,19 (33,50)

Este elevado contido en materia orgánica determina diferentes aspectos positivos
non só para o desenvolvemento dos vexetais, senón tamén para o réxime
hidrolóxico e a protección fronte á erosión. A materia orgánica do solo favorece
a porosidade e a retención de auga e de nutrientes, incrementando o crecemento
dos vexetais. Este compoñente do solo é un dos axentes que interveñen na
formación de agregados moi porosos, o que favorece a aireación e a infiltración
da auga e reduce a erosión. A importancia da materia orgánica no funcionamento
do solo é tanto maior canto máis delgado e pedregoso sexa este. En condicións
extremas, se os solos son ricos en materia orgánica é posible o desenvolvemento
de faiais con árbores de grande porte sobre solos esqueléticos, xa que a porción
orgánica edáfica retén grande cantidade de auga que é subministrada aos vexetais
durante os periodos de déficit hídrico.
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Táboa 1.
Valores medios e
desviación típica
dalgúns parámetros
dos solos dos faiais
relacionados coa
conservación e
nutrición forestal en
función da litoloxía.
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Os faiais situados en
crestas ou pequenas
divisorias de augas
adoitan asentarse
sobre afloramientos
rochosos ou
desprendementos de
grandes bloques.
Parte central do Faial
do Tarín (Fonteformosa,
Pedrafita do Cebreiro),
situado sobre un
afloramento alongado
de rochas
carbonatadas.

Cavorcos producidos
nunha aba
antigamente
forestada, como
consecuencia da
activación de
fenómenos de
solifluxión inducida
polo cambio de uso. A
morfoloxía ondulada da
parte superior do prado
situado máis á
esquerda evidencia que
este tipo de procesos
erosivos se manifesta
de xeito recurrente en
abas inestables como a
da fotografía. Monte A
Fonseca, Brañas da
Serra (Pedrafita do
Cebreiro, Lugo).
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Figura 6.
Peso do horizonte O,
porcentaxe de materia
orgánica (M.O.),
relación C/N, pH en
ClK, saturación de Al
(%) e capacidade de
intercambio catiónico
efectiva (CICe) do
horizonte A dos solos
de faiais de Galicia.
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As limitacións de baixa dispoñibilidade dalgúns nutrientes pódense aliviar en
parte gracias á acción de microorganismos do solo, principalmente a través das
chamadas micorrizas. A micorrización é a asociación que se produce entre
determinados fungos do solo e a parte radicular das plantas. As micorrizas poden
ser particularmente beneficiosas porque favorecen a capacidade das plantas para
absorber fósforo e outros nutrientes que adoitan atoparse no solo, de forma
asimilable, en baixas concentracións. Paralelamente, os micelios fúnxicos que
participan nesta asociación aumentan considerablemente a área de exploración
das raíces e melloran a solubilidade de compostos que conteñen nutrientes. O
efecto positivo das micorrizas sobre a capacidade de supervivencia das plántulas
de Fagus sylvatica demostrouse nalgúns ensaios realizados en procesos de
recuperacion de faiais degradados (DUÑABEITIA et al. 2004). Os microorganismos
do solo proporcionan unha serie de beneficios ambientais de gran relevancia. A
súa intensa actividade actúa a xeito de eficaz filtro, protexendo a calidade da auga
que pasa a través do solo e que posteriormente alcanzará os acuíferos
subterráneos e os cursos de augas superficiais. Ademais, a súa actividade tamén
contribúe a regular os niveis de CO2 e outros gases con efecto invernadoiro da
atmosfera, tal como se comenta nun capítulo posterior.
A actividade humana que máis negativamente repercute no contido de materia
orgánica do solo son as curtas forestais, especialmente se posteriormente se
producen perturbacións importantes durante os labores de desembosque ou
preparación de solo mediante subsolado. Ademais, durante a apertura de pistas
forestais deposítase na superficie do solo material edáfico pobre en materia
orgánica, que é moi susceptible á erosión.
O grao de acidez ou alcalinidade, expresado como pH, é unha variable
fortemente relacionada coa fertilidade do solo. Isto débese á influencia que exerce
sobre case todas as reaccións químicas e sobre a actividade dos microorganismos
do solo, aspectos que afectan á dispoñibilidade de nutrientes para as plantas. Os
solos ácidos adoitan presentar carencias de Ca, Mg e, moitas veces, de P e N.
Estes solos, ademais, caracterízanse por ter altas concentracións de Al e Mn, que
resultan tóxicos para moitos vexetais. Todo isto fai que a distribución de moitas
especies vexetais estea condicionada pola acidez do solo.
A maior parte dos solos sobre materiais silíceos (cuarcitas, xistos, lousas) que se
atopan baixo os faiais de Galicia presentan un grao de acidez forte ou moi forte,
con valores de pH inferiores a 5,0. Os solos sobre materiais calcáreos, máis
escasos nas montañas galegas, mostran niveis de acidez moderados ou próximos
á neutralidade (5,5-7,0) (figura 6). Estes valores atópanse en consonancia cos
rexistrados por diversos autores no contexto español (GANDULLO et al. 1984,
2004)(figura 5) e dentro do ámbito europeo no que se desenvolven os faiais
(PETERS 1997).
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Ao igual que acontece noutras áreas de clima morno, os solos dos faiais en Galicia
están sometidos a un proceso natural de acidificación progresiva, xa que a
abundante chuvia e o propio crecemento dos vexetais incorporan compostos
ácidos ao solo. A acidez do solo será tanto maior canto menor sexa a capacidade
do material de partida subxacente para neutralizar o efecto acidificante da materia
orgánica. Neste sentido, os solos sobre cuarcitas son extraordinariamente ácidos
porque estas rochas non conteñen minerais capaces de neutralizar esta acidez.
Pola contra, as rochas carbonatadas logran amortecer parcialmente a acción dos
ácidos mediante a disolución dos seus carbonatos. Ademais, os vexetais que se
desenvolven sobre este tipo de rochas producen unha follaxe máis rica en Ca e
Mg, o que tamén contribúe a frear o proceso de acidificación do solo.
Unha consecuencia da acidificación do solo é a progresiva saturación do seu
complexo de cambio con aluminio (Al), manganeso (Mn) e, nalgúns casos,
protóns (H+). O parámetro coñecido como “Saturación de Al” proporciona
información sobre a severidade da acidez do solo para os vexetais. En condicións
de elevada saturación deste elemento (>80%), como sucede en moitos dos solos
estudados baixo faiais en Galicia (figura 6), fanse dominantes no sotobosque
especies capaces de tolerar baixos niveis de nutrientes, entre as que se poden
sinalar plantas como Avenella flexuosa, Luzula sylvatica subsp. henriquesii ou Saxifraga
spathularis. Como especies vexetais sensibles á acidez pódense citar Corydalis cava,
Mercurialis perennis ou Fraxinus excelsior, que tenden a ser máis abundantes nos solos
con menor porcentaxe de saturación de Al e, consecuentemente, valores de pH
máis elevados.
A distribución de
especies vexetais no
sotobosque dos faiais
está condicionada,
ademais de por
outros factores, polo
grao de acidez do
solo. Especies como
Vaccinium myrtillus
(arandeira) atópanse en
solos ácidos, mentres
que Neottia nidus-avis
é indicadora de solos
con valores de pH
próximos á
neutralidade.
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Unha das características máis importantes dos solos é a súa capacidade para
almacenar auga e nutrientes, os cales son subministrados aos vexetais a medida
que estes os van necesitando. Esta capacidade débese a que as partículas de arxila
e a materia orgánica do solo amosan cargas electrostáticas superficiais ás que se
unen as moléculas de auga e os nutrientes. Os elementos retidos nestas cargas
constitúen a fonte principal de provisión máis inmediata para os vexetais. A
Capacidade de Intercambio Catiónico (CIC) mide a cantidade total de cargas de
tipo negativo das que dispón un solo. Ao igual que na nosa casa o volume da
neveira nos condiciona a cantidade de alimentos que podemos almacenar, a
provisión de nutrientes do solo está limitada pola Capacidade de Intercambio
Catiónico. O desenvolvemento destas cargas da materia orgánica e dos minerais
do solo é moi dependente do valor do pH. Como se mostra na figura 5, a CIC
nos solos derivados de rochas silíceas é considerablemente baixa (inferior a 15
cmolc/kg) mentres que tende a aumentar naqueles desenvolvidos sobre depósitos
mixtos ou rochedos carbonatados.
Implicacións da acidificación na conservación dos faiais
Os solos con elevada acidez son frecuentes nos faiais europeos. Non obstante, a
contaminación atmosférica con gases como o SO2 e NO2 e a súa posterior
conversión en substancias fortemente corrosivas, como os ácidos sulfúrico e
nítrico, ao solubilizarse en contacto co vapor de auga (a coñecida chuvia ácida)
derivou durante as últimas décadas nunha maior acidificación dos solos do centro
e norte de Europa. Como consecuencia deste fenómeno, as masas arboradas
afectadas pola chuvia ácida, entre elas moitos faiais, empezaron a mostrar
deficiencias de Mg e danos nas raíces finas das árbores. A maior parte dos casos
déronse en zonas con solos sobre materiais xeolóxicos con poucos minerais
capaces de amortecer a crecente acidez, atribuíndose o deterioro de moitos deses
faiais, entre outros procesos, a unha forte liberación de Al e Mn no solo,
elementos que danan as células das raíces, a consecuencia de cambios no pH
inducidos pola incorporación de substancias ácidas. Os solos que máis acusaron
este proceso son os de menor CIC (inferior a 10 cmolc/kg) e pH (inferior a 4,5).
Se estas condicións de acidificación se desen no territorio galego, os solos sobre
cuarcitas das montañas orientais de Galicia presentarían condicións naturais de
sensibilidade fronte á chuvia ácida. Por esta razón, unha parte reseñable dos faiais
galegos, como acontece con outros tipos de bosques que crecen en condicións
edáficas similares (carballais, reboleiras, biduedos, acebais, etc.) atoparíanse nunha
situación precaria dende o punto de vista da súa capacidade de resposta fronte a
este fenómeno.
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Nutrición forestal
O estado nutricional é un interesante indicador da vitalidade e crecemento
forestal. A información sobre as concentracións de nutrientes no solo, humus e
follas pode empregarse para detectar desequilibrios no metabolismo celular que
puidesen producir maior sensibilidade a pragas, enfermidades, xeadas ou seca.
Igualmente, estes datos serven para avaliar diferentes procesos que teñen lugar a
nivel do ecosistema relacionados co ciclo de nutrientes, como son a
contaminación, a acidificación do solo ou a eutrofización.
Contido de nutrientes no humus
Como se sinalou, un compartimento clave para a supervivencia dos faiais e, en
xeral, de calquera sistema forestal, é o humus. Os estudios realizados sobre a
producción de humus nos faiais de Galicia mostran unhas taxas
considerablemente máis baixas (media de 9,6 t/ha, táboa 2) que as que se atopan
nos faiais do centro de Europa, onde a acumulación de restos vexetais nestes
bosques alcanza entre 37 e 146 t/ha (PERSSON et al. 2000). As devanditas
diferenzas parecen radicar na rápida evacuación aba abaixo que experimenta unha
parte moi significativa dos restos vexetais nos faiais de montaña de Galicia. O
devandito fenómeno non ten practicamente repercusión en moitos dos faiais
centroeuropeos, que crecen en áreas de topografía chaira ou lixeiramente
ondulada. Por outra banda, os valores da relación C/N do humus proporcionan
unha indicación sobre a velocidade da súa descomposición. As relacións C/N do
humus destes bosques son considerablemente baixas, o que indica que, en xeral,
a mineralización da materia orgánica transcorre dun xeito moi rápido (PARDO et
al. 1997).
A táboa 3 recolle as concentracións e cantidades medias de nutrientes no humus
determinadas nos faiais de Galicia. Os datos revelan a existencia de cantidades
moi importantes de todos os nutrientes que, unha vez descompostos os restos

Elementos
C
N
P
K
Ca
Mg

Material litolóxico
silíceo
calío
silíceo
calío
concentración (g/kg)
contido (kg/ha)
26,0
27,5
249
221
15,8
14,9
9.600
13.200
1,5
1,6
23
23,8
4,2
5,0
15
10,0
7,5
13,0
122
192,1
1,8
2,4
27,8
36,7
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Táboa 2.
Concentracións e
contidos de carbono
e nutrientes no
humus dos solos de
faiais de Galicia.
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vexetais volverán estar a disposición das plantas. As maiores cantidades de Ca e
Mg nos solos desenvolvidos sobre rochas calías poñen de manifesto a influencia
do material de partida sobre a dispoñibilidade destes elementos no sistema.
Figura 7.
Relación C/N e
concentración de
diferentes nutrientes
dispoñibles nos
horizontes A dos
solos de faiais de
Galicia e valoración
nutricional do contido
e P, K, Ca e Mg e da
relación C/N.
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Concentracións de nutrientes no horizonte mineral dos solos
A táboa 3 mostra os valores medios de nutrientes nos solos dos faiais de Galicia,
mentras que na figura 7 se representa a súa distribución das localidades en
función do seu estrado nutricional. Os datos revelan baixas relacións C/N nos
solos estudados, o que suxire unha elevada taxa de mineralización e, en
consecuencia, unha elevada provisión de N. Destacan tamén os baixos niveis de
K, Ca e Mg dos solos sobre materiais silíceos, congruente co baixo contido destes
elementos nestas litoloxías.
Nutrientes
C/N
N (%)
P (mg/kg)
K (cmolc/kg)
Ca (cmolc/kg)
Mg (cmolc/kg)
Al (cmolc/kg)
Mn (cmolc/kg)
Fe (cmolc/kg)

silíceo
13,17
0,51
33,64
0,39
2,68
0,91
6,81
0,27
0,11

Material de partida
calío
promedio
11,47
11,50
0,49
0,44
44,17
36,09
0,31
0,35
13,51
6,27
2,40
1,55
1,38
4,62
0,50
0,35
0,04
0,12

Concentracións de nutrientes en follas de Fagus sylvatica
O diagnóstico nutricional dos faiais tamén se realizou mediante a análise das
concentracións foliares de Fagus sylvatica. A comparación destas cos niveis de
referencia establecidos en Europa para esta especie (táboa 4) permite identificar
as principais limitacións nutricionais destes sistemas. Na táboa 5 recóllense os
valores medios de nutrientes obtidos en mostras de follas de faia.
A pesar de que, como xa se ten comentado, os solos presentan niveis baixos de
fertilidade, especialmente os formados a partir de cuarcitas, a maior parte dos
faiais mostran un estado nutricional axeitado (figura 8). Tan só unhas poucas
parcelas presentan niveis deficientes de K, Ca e/ou Mg. Un aspecto a destacar son
as elevadas concentracións de N que se observan na maior parte dos solos dos
bosques estudados, fenómeno que noutros ambientes pode favorecer o
desenvolvemento de pragas e enfermidades. Sen embargo, este efecto negativo
indirecto do nitróxeno sobre a productividade do ecosistema non parece
rexistrarse nos faiais, se se ten en conta a vitalidade e a ausencia de pragas
salientables nas árbores que os conforman.
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Táboa 3.
Relación C/N e niveis
de nutrientes nos
horizontes minerais
dos solos dos faiais
en función do tipo de
material de partida.
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Figura 8.
Concentración de
nutrientes (mg/g) en
follas verdes de
Fagus sylvatica dos
faiais estudiados.
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Figura 9.
Valoración do estado
nutricional dos faiais
de Galicia baseada
nas concentracións
foliares de nutrientes
e diversas relacións
entre estes.

Nutriente
N
P
N/P
K
Ca
Mg

Elemento
N
P
N/P
K
Ca
Mg
S
Al
Fe
Mn
Zn
Cu

Baixo
< 18
< 1,0
< 11
< 5,0
< 4,0
< 0,7

Materiais silíceos
24,87
1,51
16,81
7,911
6,59
2,08
1,12
0,15
0,35
0,79
0,04
0,01

Óptimo
20-22
1,3-1,5
11-25
5,5-6,5
5,0-7,0
0,8-1,0

Rochas calías
23,93
1,56
15,75
7,18
9,81
2,39
1,14
0,13
0,34
0,54
0,04
0,01

Elevado
>22
> 1,5
> 25
> 6,5
> 7,0
> 1,0

Promedio (dt)
24,48 (3,28)
1,53 (0,37)
16,35 (2,74)
7,60 (2,06)
7,94 (2,60)
2,21 (0,52)
1,13 (0,53)
0,14 (0,06)
0,34 (0,28)
0,677 (0,32)
0,039 (0,01)
0,01 (0,005)

As letras a e b denotan diferenzas significativas ao nivel de p < 0,05
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Táboa 4.
Rango de
concentracións
foliares (mg/g) de
macronutrientes e
relacións entre
nutrientes para Fagus
sylvatica (VAN DER
BURG 1990, STEFAN et
al. 1997).

Táboa 5.
Concentracións
foliares de nutrientes
(mg/g) nos faiais
estudiados en función
do tipo de material
xeolóxico de partida.
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Relacións entre os niveis de nutrientes en follas e solos
En virtude do elevado contido en materia orgánica, todos os solos estudados
mostran niveis de N total elevados. Este feito, xunto coas baixas relacións C/N,
favorecen unha axeitada subministración de N para as plantas (Figura 6). A
relación C/N é, mesmo, máis importante que as propias concentracións de N no
solo. Neste sentido, os vexetais asimilan N en forma inorgánica, é dicir amonio
(NH+4) ou nitrato (NO-3). Como a maior parte do N do solo se atopa en forma
orgánica, formando parte do humus, a dispoñibilidade de N para as plantas é
dependente da taxa de mineralización do solo.
Reflectindo esta importante dispoñibilidade de N, case a metade dos rodais
estudados mostran concentracións elevadas, superiores a 25 mg/g. Na maior
parte das parcelas, os valores de N en follas son superiores ao límite de deficiencia
(figura 9), sendo o valor medio de 24,8 mg/g. Tan só en dous dos bosques
estudados (Sisto-2 e Pintinidoira) se atoparon niveis inferiores ao valor óptimo
(20 mg/g). Estas altas concentracións de N son características da maior parte das
masas forestais do Norte de España, tanto de bosques naturais coma de
plantacións, e responden á elevada taxa de mineralización de N que presentan os
seus solos.
O contido medio de xofre foliar é de 0,4 mg/g. En xeral, os niveis observados
atópanse claramente por debaixo dos valores medios determinados nos faiais de
Europa Central, sometidos a importantes achegas deste elemento a través da
contaminación atmosférica. Dúas das parcelas, Liñares e Busmaior, presentan
valores extraordinariamente elevados, o que coincide con contidos nos solos
tamén moi altos. Estes altos niveis de S poden ter a súa orixe na presenza de
sulfuros nas lousas a partir das que se desenvolven os respectivos solos. Ao igual
que no caso do N, as concentracións deste elemento están relacionadas coa
reserva no humus (figura 10).
Como corresponde aos solos forestais ácidos, a maior parte dos faiais presentan
niveis de P dispoñible considerablemente baixos, normalmente por debaixo de 10
mg/g (figura 9). A importante achega deste elemento pola follaxe fai, non
obstante, que algúns destes solos mostren niveis de P moderados, o que repercute
positivamente nas concentracións deste elemento nas follas. O valor medio da
concentración de fósforo foliar é de 1,6 mg/g e oscila entre 1,0 e 2,1 mg/g. Do
total das parcelas estudadas, 8 delas presentan valores inferiores a 1,3 mg/g
(figura 9), considerado como límite para a deficiencia para esta especie. As
parcelas con menor concentración de fósforo son Liñares-I e Rogueira-II. Aínda
que se sabe que os vexetais con niveis deficientes de P adoitan ter unha menor
floración e unha pobre calidade de sementes, estes poden paliar en certa medida
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a súa baixa dispoñibilidade debido a que se trata dun elemento moi móbil dentro
da planta, que se transfire dende as follas vellas ás novas e ás sementes para evitar
problemas funcionais.
A pesar de que un número relativamente alto dos solos mostran niveis baixos de
K dispoñible, tan só 6 das parcelas presentaron concentracións foliares por
debaixo do nivel de deficiencia (5,5 mg/g, figura 8). Unha parte considerable das
achegas deste elemento procede da descomposición da follaxe, posto que durante
este proceso se produce unha rápida liberación de K. Os niveis de K no horizonte
O son claramente inferiores aos das follas, o que reflicte a grande mobilidade
deste elemento durante o proceso de desintegración da follaxe.
Parte da importante variabilidade no contido de Ca e Mg que se atopa nos solos
e nas follas dos faiais se debe á diferente riqueza dos materiais xeolóxicos nestes
elementos. Neste sentido, as cuarcitas presentan contidos moi pobres nestes
elementos, polo que tanto os solos como a vexetación desenvolvidos sobre estes
materiais mostran concentracións deficientes. As rochas calías, pola contra,
contan cunha provisión importante tanto de Ca como de Mg, o que se reflicte nas
análises químicas. Este aspecto coincide co observado por SANTAMARÍA (1997)
nun estudo realizado en diferentes faiais de Navarra.
As concentracións foliares de Ca relaciónanse claramente cos contidos deste
elemento no solo mineral (figura 11), atopándose valores entre 3,2 mg/g, nos
solos máis pobres (sobre cuarcitas), e 13,6 mg/g, nos derivados de rochas calías.
Seis das parcelas, todas elas sobre materiais silíceos, mostraron niveis deficientes
para este elemento (<4 mg/g).

Figura 10.
Relación entre as
concentracións de N,
S e K existentes en
follas verdes e os
correspondentes Hor
O nos faiais do
extremo NW ibérico.
Tomado de MERINO et
al. 2008.
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A concentración foliar media de Mg é de 2,0 mg/g. Ao igual que no caso do Ca,
o amplo rango de niveis foliares determinados para este elemento (0,8-4,1 mg/g)
responde á variedade atopada no solo (figura 11). Todas as parcelas estudadas
presentan valores superiores ao límite de deficiencia e, en xeral, todos son altos,
superando o nivel de 1,7 mg/g.
Figura 11.
Relación entre as
concentracións
foliares de Ca e Mg
nas follas de faia e
a súa
dispoñibilidade nos
solos.
Tomado de MERINO et
al. 2008.

Micronutrientes
A determinación destes elementos (Fe, Cu Mn, entre outros) xustifícase tanto por
motivos de nutrición como ambientais. En conxunto, non se observaron
problemas de concentracións deficitarias en ningún dos elementos determinados,
o cal parece lóxico, dado que o carácter ácido do solo favorece a solubilidade da
maior parte destes. Tampouco se observan problemas de concentración elevada
de ningún destes elementos que indiquen contaminación ou procesos
xeoquímicos que os acumulen. Unicamente se poden destacar os altos niveis de
Fe e Mn nos solos máis ácidos a consecuencia da maior mobilidade destes
elementos en condicións de acidez.
A xestión dos solos dos faiais
Os solos desempeñan un importante papel para a conservación dos sistemas
forestais. A protección do solo non só contribúe a protexer estes valiosos e
fráxiles ecosistemas, senón tamén a preservar os diferentes beneficios ambientais,
como son a regulación da calidade e cantidade das augas, a pureza do aire e o
mantemento da biodiversidade de organismos.
O estudo dos faiais de Galicia mostra a existencia de solos de tipo leptosol, pouco
evolucionados en abas altas e cordais, e solos de maior profundidade, umbrisoles
e cambisoles, presentes en posicións máis estables. As tipoloxías dominantes son
acordes coa localización destes bosques en terreos con pendente considerable
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(20-50%), con abundancia de afloramentos e fragmentos rochosos e
profundidade de enraizamento moderada (entre 25 e 50 cm). A abundante
precipitación e as fortes pendentes fan que o potencial erosivo do ámbito onde
crecen os faiais sexa moi elevado cando desaparece a cobertura vexetal. Ademais,
a elevada pedregosidade aumenta considerablemente o risco de solifluxión e
deslizamentos de aba cando a parte superficial do terreo perde estabilidade,
principalmente a consecuencia da apertura de pistas. Nestas condicións, a
conservación da vexetación arbórea é imprescindible para evitar a erosión e a
degradación dos solos.
As características comentadas recomendan a adopción de medidas que garantan
a estabilidade da cuberta vexetal como medida básica orientada á conservación do
recurso edáfico que as sustenta. No caso das localidades nas que foron detectadas
deficiencias nutricionais, sería desexable o seguimento temporal, a medio e longo
prazo, do seu funcionamento ecolóxico integral (monitorización), co fin de
determinar en que medida as devanditas deficiencias poden supoñer unha ameaza
para o mantemento do ecosistema.
Con relación á posta en práctica de medidas encamiñadas á expansión deste tipo
de bosques no territorio galego en condicións edáficas semellantes ás descritas,
debe terse en conta todo o relativo á influencia negativa que sobre o solo ten o
emprego de técnicas intensivas durante os labores de plantación (eliminación
sistemática da vexetación preexistente, subsolado, aterrazado, apertura de pistas,
etc). Nestes casos débense aplicar técnicas de preparación do terreo pouco
agresivas, como o afochado manual e, de ser necesario, a roza puntual, fronte aos
labores mecanizados.
En todo caso, débese lembrar que a totalidade de faiais existentes en Galicia
atópanse dentro de áreas integradas na Rede Natura 2000 europea así como na
Rede Galega de Espazos Naturais Protexidos, polo que a súa xestión debe
realizarse, mentres non estean aprobados os correspondentes Plans de Xestión,
de acordo ao establecido no artigo 6 da DC 92/43/CEE (“Directiva Hábitats”)
e na Lei 4/2001 de Conservación da Natureza de Galicia.
Referencias bibliográficas
ARANDO, M., BESGA, G., DOMINGO, M., SÁENZ, D. & BUESA, A. (1997): Aptitudes del
suelo para la regeneración del hayedo en el Parque Natural de Urkiola. Actas del I
Congreso Forestal Hispano-Luso/II Congreso Forestal Español. Mesa II: 171-176.
Pamplona.
BARRAGÁN LANDA, M.E., BESCANSA MIQUEL, P., ARRICIBITA, F.J. & MARTÍN, A. (1997):
Efectos en el suelo de los tratamientos de claras ensayados en hayedos de Navarra.
Edafología 3-2: 471-477.

Solos e nutrición forestal dos faiais

159

CEBALLOS Y FERNÁNDEZ DE CÓRDOBA, L. & RUÍZ DE LA TORRE, J. (1979): Árboles y
arbustos de la España peninsular. E.T.S.I.M. Fundación Conde del Valle de Salazar.
Madrid. 512 pp.
DUÑABEITIA, M., RODRÍGUEZ, N., SALCEDO, I. & SARRIONANDÍA, E. (2004): Field
mycorrhization and its influence on the establishment and development of the
seedlings in a broadleaf plantation in the Basque country. Forest Ecology and Management
195: 129-139.
GANDULLO, J.M., SÁNCHEZ PALOMARES, O. & GONZÁLEZ ALONSO, S. (1983): Estudio
ecológico de las tierras altas de Asturias y Cantabria. Instituto Nacional de
Investigaciones Agrarias. Ministerio de Agricultura, Pesta y Alimentación. Madrid. 210
pp.
GANDULLO GUTIÉRREZ, J.M., BLANCO ANDRAY, A., SÁNCHEZ PALOMARES, O., RUBIO
SÁNCHEZ, A., ELENA ROSELLÓ, R. & GÓMEZ SANZ, V. (2004): Las estaciones
ecológicas de los hayedos españoles. Monografías INIA: Serie Forestal nº 8.
Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria. Ministerio de
Educación y Ciencia. Madrid. 299 pp.
GARCÍA-RODEJA, E. (1983): Componentes no cristalinos en suelos de Galicia. Tesis
Doctoral inédita. Universidad de Santiago de Compostela. 300 pp.
GUITIÁN OJEA, F., CARBALLAS, T., & MUÑOZ, M. (1982): Suelos naturales de la
provincia de Lugo. C.S.I.C. Santiago de Compostela. 151 pp.
MARTÍNEZ CORTIZAS, A., CASTILLO RODRÍGUEZ, F. & PÉREZ ALBERTI, A. (1994): Factores
que influyen en la precipitación y el balance de agua en Galicia. Bol. As. Geog. Esp. 18:
79-95.
MEIWES KJ, (1995): Application of lime and wood ash to decrease acidification of forest
soils. Water, air and soil pollution 85: 143-152.
MEIWES, K.J. (2000): Amelioration of an acid forest soil by surface and subsurface liming
and fertilization application. Symposium Managing Forest Soils for Sustainable
Productivity. Setembro 2000. Vila Real. Portugal.
MEIWES, K. J., MERINO, A. & BEESE, F.O. (1998): Chemical composition of throughfall,
soil water and leaf litter in a beech forest receiving long term application of ammonium
sulphate. Plant and Soil 201: 217-230.
MERINO, A., ÁLVAREZ-GONZÁLEZ, J.G., REAL, C., RODRÍGUEZ-GUITIAN, M.A. (2007):
Forest structure and C stocks in natural forest fragments of Fagus sylvatica in southern
Europe: the effects of past management. Forest Ecology and Management 250: 206-214.
MERINO, A., REAL, C., RODRÍGUEZ GUITIÁN, M.A. (2008): Nutricional status of managed
and natural forest fragments of Fagus sylvatica in southern Europe. Forest Ecology and
Management 255: 3691-3699.
PARDO, F., GIL, L. & PARDOS, J.A. (1997): Field study of beech (Fagus sylvatica L) and
melojo oak (Quercus pyrenaica Willd) leaf litter decomposition in the centre of the
Iberian Peninsula. Plant and Soil 191: 89-100.

A. Merino García & M.A. Rodríguez Guitián

160

RODRÍGUEZ GUITIÁN, M.A., FONTAO, M., NEGRAL, M. & MERINO, A. (2001): Estado
nutricional de los hayedos de la Sierra del Caurel (Lugo-León) y su relación con las
propiedades de los suelos. Revista del I.N.I.A. Serie Investigación y Recursos Forestales 10(2):
253-270.
RUÍZ DE LA TORRE, J. (2006): Flora Mayor. Organismo Autónomo Parques Nacionales.
Dirección General para la Biodiversidad. Ministerio de Medio Ambiente. Madrid. 1756
pp.
SÁNCHEZ PALOMARES, O., CARRETERO, P. & ELENA ROSSELLÓ, R. (1992): Caracterización
de los hábitats de los hayedos de Navarra. En: R. Elena (Ed.): Actas del Congreso
Internacional del Haya. Investigación Agraria, Sistemas y Recursos Forestales. Fuera de
serie 1, vol. I: 189-223.
SANTA REGINA, I. & TARAZONA, T. (2001): Nutrient cycling in a natural beech forest and
adjacent planted pine in northern Spain. Forestry 74: 11-28 2001.
SANTAMARÍA, J.M. (1997): Influencia de la contaminación atmosférica en el estado
nutricional de los hayedos de Navarra. Actas del I Congreso Forestal Hispano-Luso/II
Congreso Forestal Español. Mesa II: 587-592. Pamplona.
SILVA-PANDO, F. J., DÍAZ-MAROTO, I.J., PRUNELL, A. & ALONSO, M. (1992):
Caracterización ecológica y estructural de los hayedos en Galicia (NO de la Península
Ibérica). En: R. Elena (Ed): Actas del Congreso Internacional del Haya. Investigación
Agraria, Sistemas y Recursos Forestales. Fuera de Serie 1, vol. II: 155-166.
VELASCO DE PEDRO, F. & LOZANO CALLE, J.M. (1977): Influencia de las condiciones del
medio sobre la humificación y actividad microbiana en algunos bosques de Fagus
sylvatica L. Anal. Inst. Bot. Cavanilles 34: 255-266.
VILLAR, L., ROMO A.M. & PERDIGO, M.T. (1993): The beechwoods of the Central
Prepyrenees (Spain). A preliminary survey for conservation. Biological Conservation 66:
85-93.

Solos e nutrición forestal dos faiais

IBADER
Instituto de Biodiversidade
Agraria e Desenvolvemento Rural

