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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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Aneis de crecemento e
dendrocronoloxía dos faiais

Páxina anterior: o estudo dos aneis de
crecemento proporciona información sobre a
potencialidade das especies forestais e a
influencia dos parámetros ambientais sobre
os seus procesos vitais. Toro de faia recén
cortado dun pé derrubado por un temporal
outonal no Faial de Enriba (O Sisto, Pedrafita
do Cebreiro, Lugo).

Aneis de crecemento e
dendrocronoloxía dos faiais
Ignacio García González

Introdución
Nas latitudes temperadas, o crecemento anual das especies leñosas dá lugar á
formación de aneis de madeira como resposta ás diferentes condicións que teñen
lugar ao longo das estacións. Así, inician a súa actividade na primavera,
comezando a formación da madeira nun novo anel, para deter despois o
crecemento durante o outono, e así resistir as condicións desfavorables do
inverno. Pero as condicións ambientais non son iguais todos os anos, nin en
todos os momentos da estación de crecemento, de xeito que estas afectan á
formación de madeira e fan variar lixeiramente o seu aspecto dentro dun anel e
entre aneis. Así, o efecto do ambiente ao longo da vida da árbore vai quedando
rexistrado permanentemente na madeira, polo que os aneis compórtanse como
“caixas negras” que van arquivando os diferentes acontecementos que teñen
lugar durante a vida dunha árbore (FRITTS 2001).
Existe unha disciplina científica, a dendrocronoloxía, encargada da análise e
interpretación dos aneis de crecemento. As técnicas dendrocronolóxicas
permiten datar cada un dos aneis con precisión exacta dun ano, e “extraer” a
información contida neles, de modo que sexa de aplicación en múltiples campos
da ciencia, desde a arqueoloxía á climatoloxía ou á ecoloxía. En ocasións, as series
de aneis obtidas poden abarcar lonxitudes de varios séculos ou incluso milenios.
En xeral, para a realización deste tipo de traballos en árbores vivas normalmente
se obteñen as mostras de aneis de crecemento mediante o emprego dunha sonda,
chamada “barrena de Pressler”, que extrae unha pequena testemuña de madeira,
duns 5 mm de anchura, chamado habitualmente coa palabra inglesa core. Estes
cores móntase sobre soportes ríxidos (figura 1), e despois dun proceso de corte e
lixado, é posible visualizar e medir cada un dos aneis (STOKES & SMILEY, 1996).
Pero non sempre se utilizan árbores vivas, xa que calquera fonte de madeira que
permita observar os aneis pode servir para realizar análises dendrocronolóxicas.
Deste xeito, pódese extraer madeira de vigas de edificios, escavacións, obxectos
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artísticos..., ben mediante un dispositivo similar, ou ben utilizando directamente
o fragmento de madeira.
Practicamente calquera especie que forme aneis anuais serve para obter
información por técnicas dendrocronolóxicas (SCHWEINGRUBER 1996). Aínda que
os piñeiros e os carballos son as especies máis utilizadas para estes traballos, o
estudo das faias está tamén moi estendido, sendo a segunda frondosa de maior
importancia en Europa neste tipo de estudos despois dos carballos. A favor da
súa utilización para estes fins xoga o feito de ser unha especie de ampla
distribución e relativamente lonxeva, pois pode chegar a superar os 300 anos de
idade (SCHWEINGRUBER 1993).
Non obstante, na Península Ibérica existen poucos traballos relacionados coa
dendrocronoloxía das faias. Fóra do territorio galego destacan os realizados por
GUTIÉRREZ (1988) no Montseny (Cataluña) e por ROZAS (2001, 2006) na
Cordillera Cantábrica, pero a rede de cronoloxías de faia está a ser
considerablemente aumentada na actualidade en todas as áreas do norte da
Península. En Galicia, o estudo dendrocronolóxico dos faiais atópase en fase
inicial, pois soamente se conta con algúns traballos puntuais (RODRÍGUEZ
MARTÍNEZ DE LLANO 2002, GARCÍA GONZÁLEZ et al. 2003), permenecendo
inéditos, na maioría dos casos, os datos recabados. Neste capítulo preséntase
información obtida en cinco masas forestais (faiais de Liñares, O Sisto,
Fonteformosa, O Faro e Zanfoga) dominadas ou con presenza abundante de faia,
para ilustrar as principais utilidades da dendrocronoloxía con relación aos faiais
galegos.
Figura 1.
Equipo empregado
para a extracción de
testemuñas de
madeira ou cores
(barrena de Pressler),
e mostras extraídas
montadas en soportes
ríxidos para a
observación dos
aneis. Autor: IGG.
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Localidades incluidas
no estudo
dendrocronolóxico
dos faiais galegos.
Arriba esquerda:
Faiais de O Sisto
(Pedrafita do Cebreiro).
Arriba dereita:
Monte Grande
(Zanfoga, Pedrafita do
Cebreiro).
Centro esquerda:
Faial de Liñares
(Pedrafita do Cebreiro).
Centro dereita:
Faial do Tarín
(Fonteformosa,
Pedrafita do Cebreiro).
Abaixo:
faias trasmochas de O
Faro (San Pedro de
Riocereixa, Pedrafita do
Cebreiro).

I. García González
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Os aneis de crecemento das faias
As plantas leñosas posúen un tecido, o cambium vascular, que permanece vivo
durante toda a vida da planta, e é o encargado de formar, ano tras ano, as novas
células que constitúen a madeira. Este cambium vascular está activo durante a
estación de crecemento, pero as células as que dá lugar son de aspecto diferente
ao longo do ano debido as distintas condicións ambientais. Así, normalmente no
inicio de primavera, a temperatura é aínda baixa e a dispoñibilidade de auga é alta;
ademais, a árbore necesita formar as follas e tecidos condutores que vai necesitar
para resto de estación. Como consecuencia, as células adoitan ser de maior
tamaño, cunha parede máis fina e un interior (lumen) máis amplo. Máis tarde, a
árbore pode sufrir estrés hídrico no verán, e os órganos necesarios xa están
formados, de modo que a maior parte dos recursos para a formación de madeira
é utilizada no fortalecemento de tecidos estruturais, que lle permitan unha maior
estabilidade; as células formadas neste período tenden a ser menores e con parede
máis grosa. Estas diferenzas ao longo das estacións son as que permiten
diferenciar facilmente os aneis de crecemento de anos sucesivos.
Pero o aspecto dos aneis non é igual nas diferentes especies de árbores. É ben
coñecido que as coníferas, como os piñeiros, presentan aneis facilmente
distinguibles, nos que as células dominantes (traqueidas) causan que alterne unha
banda clara (madeira formada na primavera, con células máis grandes de parede
fina), cunha escura (madeira de verán, con células pequenas de parede grosa).
Polo contrario, nas follosas como as faias, existen diversos tipos de células, que
segundo as especies varían en aspecto, proporción e distribución, e fan que a
anatomía da madeira difira bastante entre especies.
Basicamente, as especies de follosas pódense clasificar en dous grupos en función
dos tipos de anatomía da madeira que presentan. Algunhas, como o carballo,
posúen células condutoras (vasos) máis grandes ao inicio da estación, e despois
vasos moi pequenos (o que se chama estrutura de anel poroso), mentres outras
presentan os vasos uniformes por todo o anel, sen que apenas exista variación do
inicio ao final do mesmo (estrutura de poro difuso). De acordo con
SCHWEINGRUBER (1990), a madeira da faia presenta unha anatomía que se define
como de poro difuso a semiporoso (figura 2), caracterizada pola presenza dunha
matriz formada por células de parede grosa (fibras ou fibrotraqueidas) e
numerosos vasos solitarios, que no inicio do anel poden estar lixeiramente
agrupados; entre ambos tipos de células atópanse outras de pequeno tamaño e
parede fina (células parenquimáticas), que normalmente se sitúan en cadeas. O
tamaño dos vasos vai diminuindo de modo máis ou menos gradual dende o inicio
ao final do anel, onde unha ou varias fiadas de células máis engrosadas marcan o
límite co anel seguinte.
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Figura 2.
Fotografías de aneis
de crecemento de faia
(os vasos foron
taponados con pó de
xiz para facilitar a súa
visualización).
Obsérvase a
diminución gradual do
tamaño dos vasos cara
ao final do anel (parte
dereita das imaxes), así
como o engrosamento
dos radios no límite dos
aneis. Os aneis da
imaxe inferior
presentan oscilacións
de densidade.
Autor: IGG.

Os radios leñosos son abundantes, e normalmente están lixeiramente engrosados
no límite dos aneis, o que facilita aínda máis o seu recoñecemento. En xeral, os
aneis das faias presenta poucas dificultades para seren diferenciados, e só
ocasionalmente atópanse bandas de vasos perfectamente aliñados e con variación
de tamaño dentro do mesmo anel (oscilacións de densidade), que poden causar
algunha confusión. Nestes casos, a comparación coas mostras doutras árbores,
mediante o proceso de sincronización que será descrito máis adiante, permite
distinguir os aneis dubidosos.
Datación dendrocronolóxica e elaboración de series de crecemento
Dado que o clima non afecta igual ao crecemento todos os anos, os aneis
formados nos anos con condicións favorables serán máis anchos que os
formados nos anos en que as condicións meteorolóxicas tivesen limitado o
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crecemento. A determinación precisa da anchura de aneis consecutivos
permite obter, para cada mostra de madeira, unha serie de crecemento.
Pero como o clima tamén afecta de modo similar a outras as árbores que
crecen nun mesmo sitio, todas elas amosarán una tendencia similar, e isto
permite “encaixar” unhas series con outras coma se fose un puzzle, e deste
modo establecer unha serie media de crecemento ou cronoloxía para un
conxunto de árbores. Como é lóxico, as cronoloxías de zonas próximas
terán tendencias similares, existindo por tanto un patrón xeral para cada
área xeográfica ou rexión.
Esta posibilidade de encaixar as series de crecemento constitúe o que se
chama sincronización, datación cruzada ou cofechado, que é o principio
fundamental da dendrocronoloxía. A sincronización consiste simplemente
en asignar a cada anel o ano exacto da súa formación. Isto permite non só
comparar series que abarquen o mesmo período de tempo, senón tamén
series que solapen só nalgúns anos, e deste modo ir enlazando unhas
cronoloxías máis recentes (por exemplo, madeira de árbores vivas), con
madeira obtida doutros lugares (construcións, escavacións arqueolóxicas),
e así establecer cronoloxías de grande lonxitude, que para algunhas rexións
chegan ao último período glaciar. Incluso, é posible comparar series de
data descoñecida fronte a outras coñecidas, e deste modo datar os
obxectos de madeira; esta técnica é a base da dendroarqueoloxía e permite
establecer datas exactas para a manufactura de moitos obxectos ou
precisar o momento no que aconteceron determinados feitos históricos.
Nos estudos de tipo ecolóxico, a sincronización é o primeiro paso na
obtención de datos, xa que permite detectar posibles erros de medida,
detectar aneis difíciles de diferenciar ou identificar aneis ausentes (aneis
que só se formaron nunha parte da circunferencia do toro). Ademais,
nestes estudos é frecuente modelizar as series de crecemento de diversas
árbores, aplicándolles unha función matemática e conseguindo así que
todas elas estean na mesma escala e podan ser comparables, nun proceso
que se denomina estandarización (F RITTS, 2001), e que pode ser bastante
complexo.
As faias analizadas en Galicia mostran un claro patrón de sincronización,
o que lles confire unha grande utilidade para traballo dendrocronolóxicos
(figura 3). Dentro de cada unha das masas forestais estudadas existe un
claro patrón común, e tamén unha clara tendencia rexional, que é reflexo
do efecto do clima no conxunto das árbores. Non obstante, existen
diferenzas entre as cronoloxías, o que indica tamén a presenza dun sinal
local vinculable a aspectos ecolóxicos particulares de cada localidade.
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Figura 3.
Sincronización entre
as curvas de aneis de
crecemento.
Arriba:
series de crecemento
anual de 18 árbores
nunha localidade (Faial
de Fonteformosa),
antes do proceso de
estandarización.
Centro:
as mesmas series
despois do proceso de
estandarización.
Abaixo:
comparación das
curvas de crecemento
das cinco localidades
de faia estudadas.

Lonxitude das series, idade das árbores e crecemento medio
Dado que para obter unha serie dendrocronolóxica é preciso medir cada un dos
aneis, a partir destas é posible coñecer a idade de cada árbore mediante a contaxe
dos aneis, e o crecemento medio das árbores a partir da medida de cada un deles.
Non obstante, en moitos casos non é posible alcanzar a parte central do tronco
(médoa), polo que con frecuencia as idades teñen que ser estimadas (NORTON &
OGDEN 1990), aínda que normalmente con pouco erro. A lonxitude das
cronoloxías dos faiais galegos, xunto co crecemento anual medio, están
representados na táboa 1.
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As cronoloxías de faia obtidas ata o momento en Galicia son en xeral de corta
lonxitude en comparación coa lonxevidade da árbore xa que só na Devesa de
Faro, estas son claramente superiores a un século. En xeral, as faias presentan
idades curtas, probablemente debido ao manexo tradicional dos bosques que
conforman e ás frecuentes perturbacións abióticas que os afectan (derribos por
temporais, xiadas tardías, etc.), que van producindo a continua renovación do
bosque. Pero tendo en conta que a mostraxe dendrocronolóxica non sempre
alcanza a médoa, e que os testigos son extraídos a máis de un metro de altura do
chan, as idades reais das árbores poden ser ata uns 10-20 anos maiores do
amosado na táboa 1.
Localidade

Altitude (m) Nº de árbores

O Sisto
800
Zanfoga
950-1.100
Liñares
1.200
Pico do Faro 1.200-1.300
Fonteformosa 1.250-1.400

14
18
23
16
18

Período

Anos

1901-2001
1902-2001
1905-2001
1862-2001
1912-2001

101
100
97
140
90

Lonxitude media
das series (anos)
37,5
31,1
36,5
46,8
41,6

Crecemento
medio (mm)
1,20
1,37
1,09
1,04
1,02

Aínda que a lonxitude media das series é de 30-45 anos, o que indica que a
maioría das árbores a penas superan os 50 anos, en todas as localidades foi posible
atopar un número reducido de plantas cunha idade sensiblemente superior, en
torno a un século. No caso das faias da masa arborada do Pico do Faro (as de
maior idade), trátase dunha localidade con manexo aparentemente diferente ao
resto das estudadas, con numerosas árbores demoucadas que sufriron podas
recorrentes. A lonxitude máxima das series é de 140 anos, pero tendo en conta
que unha grande proporción das árbores tiñan podremias na parte central do
toro, é posible que existan árbores de, alomenos, dous séculos de idade.
O crecemento medio anual é baixo, cun incremento de pouco máis de 1 mm/ano.
En xeral, o crecemento da faia na Península Ibérica é bastante variable,
especialmente nos individuos novos. A anchura dos aneis desta especie é bastante
sensible aos procesos de dinámica do bosque, de modo que se pode producir un
importante aumento no caso de perturbacións locais que eliminen a competencia,
como foi observado por HERRERA et al. (2001). No caso de árbores empregados
en estudos dendrocronolóxicos, os valores para outras áreas de Península son
similares aos observados en Galicia (GUTIÉRREZ 1998, ROZAS 2006). Cómpre ter
en conta que as diferenzas entre individuos poden ser moi importantes, con
valores que poucas centésimas de mm ata 0,5 cm na Cordillera Cantábrica,
incluso dentro do mesmo bosque (ROZAS, com. pers.).
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obtidas en Galicia,
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Figura 4.
Cambios de
crecemento
nalgunhas series
individuais de faias
dos faiais do Pico do
Faro, que poden ser
usadas para o estudo
da dinámica forestal.
Arriba:
curvas mostrando
reducións seguidas de
liberacións de
crecemento.
Autor: IGG.

Abaixo:
Detalle de testigos de
madeira (cores) con
reducións de
crecemento.
Autor: IGG.

Os aneis no estudo da dinámica forestal
Outra aplicación amplamente estendida da dendrocronoloxía é o estudo da
dinámica forestal, xa que a partir dos aneis obtense tanto a estrutura de idade das
árbores como todas as tendencias de crecemento que teñen lugar ao longo da súa
vida.
Cando se producen determinados acontecementos no bosque, como poden ser
perturbacións, as árbores sofren cambios de crecemento que se prolongan
durante algúns anos ou décadas. Cando as condicións locais limitan o crecemento,
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por exemplo tras pragas, incendios, podas ou danos locais, teñen lugar períodos
de redución de crecemento. Polo contrario, cando unha árbore próxima morre,
deixa de exercer competencia sobre as próximas estimulando o seu crecemento,
fenómeno que recibe o nome de “liberación de crecemento”. A combinación
destes cambios de crecemento coa estrutura de idades do bosque permite con
frecuencia reconstruir a súa historia, como xa se realizou con éxito noutros
puntos do norte da Península (ROZAS 2001, 2005).
Ata ao momento, nos faias galegos non se fixeron estudos específicos sobre a
dinámica forestal mediante dendrocronoloxía, pero as cronoloxías obtidas
amosan algunhas tendencias de crecemento que permiten inferir certos aspectos
da dinámica dos faiais (figura 4). Así, na meirande parte das localidades estudadas,
algunhas árbores teñen unha forte supresión de crecemento entre as décadas dos
anos 40 e os 50, seguida dunha forte liberación. Isto debería estar relacionado con
algún tipo de perturbación que tivo lugar nestas datas, pero que polo momento
non é coñecida. No caso dos faiais de O Faro, aprécianse fortes reducións
recorrentes, onde incluso existen aneis ausentes, que parecen estar relacionadas
con episodios de poda, probablemente para aproveitamento das ramas en
actividades gandeiras ou para obtención de leña; en xeral, están presentes cada
poucas décadas (20-40 anos), pero cesan a partir dos anos 50, época na que, o
inicio do despoboamento rural levou aparellado un importante descenso na
presión humana sobre estes sistemas forestais.
Os aneis de crecemento e o clima
Sen dúbida unha das aplicacións máis importantes da dendrocronoloxía está no
feito de poder relacionar o crecemento co clima, e así identificar as principais
variables climáticas que controlan o crecemento das árbores. O modo máis
habitual de realizar estes estudos consiste en establecer algún modelo matemático
(función de correlación ou función de resposta) entre as cronoloxías e as series
meteorolóxicas locais, identificando así aquelas que afectaran ao crecemento.
Nalgúns casos, pode ser interesante o estudo de anos particulares (anos
característicos) co fin de coñecer o efecto de acontecementos climáticos
anómalos ou pouco frecuentes. No caso das faias, estas técnicas foron aplicadas
en diversas áreas de Europa (GUTIÉRREZ 1988, BIONDI 1993, PIOVESAN &
SCHIRONE 2000, DITTMAR et al. 2003, DI FILIPPO et al. 2007).
A partir destas técnicas xurde unha das disciplinas de maior importancia en
dendrocronoloxía, a dendroclimatoloxía, que ten como obxectivo fundamental
“invertir” o modelo anterior, e deste modo utilizar os aneis de crecemento para
reconstruir o clima pasado. Cando existen cronoloxías de notable lonxitude, é
posible realizar estas reconstrucións para períodos de varios séculos ou milenios,
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Figura 5.
Axuste entre a
precipitación
acumulada dos meses
de xuño-xullo para a
estación
meteorolóxica da
Granxa de Barreiros
(Sarria, Lugo) e o
incremento anual do
crecemento nos faiais
de Zanfoga (arriba) e
O Sisto (abaixo).
Indícase para cada
caso a correlación
atopada entre as
series.

como sucede na actualidade coas cronoloxía de carballos centroeuropeos, que
teñen grande importancia para estudos relacionados co cambio climático
(SCHWEINGRUBER 1996).
Os estudos dendrocronolóxicos realizados nos faiais galegos teñen como
principal obxectivo identificar estas relacións clima-crecemento, tanto a traveso
da a análise de series continuas como de anos característicos. Dado que os faiais
alcanzan aquí o seu límite suroccidental no continente europeo, sería de esperar
que os principais factores climáticos que controlan o crecemento das faias teñan
unha importancia máis notable na súa distribución fronte a outras áreas
xeográficas. Como é sabido, nos Montes do Cebreiro e na Serra do Courel, os
faiais ocupan áreas de notable altitude (900-1400 m), con orientacións N, onde en
xeral se recibe unha menor insolación, especialmente nos meses de verán. Tendo
en conta que o límite de distribución dunha especie pode estar determinado por
diversas causas (como a supervivencia de plántulas, a capacidade de florecer ou
fructificar, ou a súa taxa de crecemento, que inflúe na capacidade de
competencia), parece lóxico pensar que a dispoñibilidade hídrica estival fose un
dos principais factores limitantes para a expansión das faias.
Non obstante, aínda que a confrontación das cronoloxías obtidas en Galicia con
series meteorolóxicas mostran unha certa correlación entre crecementos e
precipitación durante o final da primavera e inicios do verán nas localidades de
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Efecto das xiadas de
abril de 1995 sobre as
faias.
Arriba:
aspecto “queimado”
das faias, que contrasta
co verdor dos prados e
doutras especies
arbóreas que
agromaron máis
tardiamente.
Inmediacións da
Reserva Biolóxica
Integral de Muniellos
(Cangas del Narcea,
Asturias).
Abaixo:
detalle dunha póla de
faia afectada pola
mesma xeada na parte
superior do Avesedo de
Donís (Serra dos
Ancares, Cervantes,
Lugo).
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menor altitude (Zanfoga e O Sisto)(figura 5), esta relación é menos clara nos faiais
máis altos. Aínda que noutras áreas marxinais da faia, como no macizo catalán do
Montseny, se detectou unha forte relación positiva entre o crecemento da faia e a
disponibilidade hídrica estival (GUTIÉRREZ 1988), esta resposta non foi
claramente apreciada en faiais de Asturias (ROZAS 2006).
Tamén o efecto de algúns acontecementos climáticos anómalos é identificable
nas series dendrolóxicas obtidas nos faiais galegos (figura 6), especialmente os
danos causados por certas xeadas tardías, que foron analizados por RODRÍGUEZ
MARTÍNEZ DE LLANO (2002). Así, algunhas árbores mostran un “anel de xeada”
no ano 1945, consistente nun tecido traumático, con células pouco diferenciadas.
Este tipo de aneis son pouco frecuentes, e indican unha xeada moi forte,
suficiente para permitir a formación de xeo nos tecidos durante a primavera e así
danar as células en formación. Outro exemplo máis recente atópase no ano 1995.
Nese ano, as temperaturas no inicio da primavera foron anormalmente altas, o
que favoreceu o adianto da estación de crecemento. Posteriormente, na segunda
metade do mes de abril produciuse una importante irrupción de ar frío polar,
cunha forte caída das temperaturas e nevadas incluso a cotas baixas, que afectou,
non só aos faiais de occidente galego, senón a outros máis orientais, como os da
cabeceira do Río Narcea e a Reserva de Muniellos (Asturias).
Figura 6.
Efecto das xeadas
tardías sobre os aneis
do ano 1995.
Arriba:
Detalle de dous
testigos nos que se
rexistra a presenza de
aneis moi estreitos
concidentes con ese
ano. Autor: IGG.
Abaixo:
Representación gráfica
do rexistro
termométrico de
temperaturas mínimas
diarias para a estación
meteorolóxica de
Estación Ancares
(Cervantes, Lugo)
durante os meses de
marzo e abril de 1995.
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Proba da brusquidade deste cambio de tempo é que a estación meteorolóxica de
Estación Ancares (Cervantes, Lugo) rexistrou a súa temperatura mínima absoluta
do ano, inferior a -4º C, na noite do 21 ao 22 de abril de 1995. Como
consecuencia, as xemas, en apertura, foron destruídas polo xeo, e as faias tiveron
que producir unha nova foliación a partir de gromos durmintes. Este
acontecemento identifícase claramente coma un anel moi estreito, ou incluso
ausente, nalgunhas árbores. Máis recentemente, no ano 1997, produciuse un
acontecemento similar, pero de menor intensidade a inicios do mes de maio, que
só afectou a algunhas faias en Fonteformosa, a localidade de maior altitude.
Estes resultados das análises dendrocronolóxicas realizadas nos faiais galegos
permitiron mostrar as distintas aplicacións desta técnica, que resulta moi útil para
a interpretación da ecoloxía da faia neste territorio, cunha perspectiva histórica.
No futuro, estes estudos deberán ser estendidos a outros faiais, e deste modo
obter unha información máis detallada sobre esta especie nas áreas próximas ao
seu límite natural de distribución.
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Dasometría e calidade de
estación

Páxina anterior: a adaptación das novas
tecnoloxías á dasometría permitiu a
sustitución
progresiva
do
clásico
instrumental manual (parte centro-esquerda
da fotografía) por outro electrónico máis
preciso, pero tamén, máis sofisticado e fráxil
(parte dereita da fotografía).
1 e 2: forcípulas manuais; 3: forcípula
finlandesa; 4: libreta de estadillos; 5:
hipsómetro Blume-Leiss; 6; cinta métrica; 7:
cinta π; 8: compás con clinómetro; 9:
hipsómetro dixital “vertex”; 10: GPS; 11:
PDA.
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Introducción
Son moi escasos os antecedentes sobre parámetros dasométricos dos faiais de
Galicia e o seu entorno inmediato. A parte dalgúns comentarios acerca da talla ou
da súa estrutura destes bosques en traballos de orientación botánica (cf. AMIGO
1984, IZCO et al. 1986, ROMERO RODRÍGUEZ & ROMERO CUENCA 1996, 1997,
2004; RODRÍGUEZ GUITIÁN et al. 2000), cecais únicamente se poda sinalar a
información puntual contida sobre algúns destes bosques nos traballos de SILVAPANDO et al. (1992) e DÍAZ-MAROTO et al. (1998), pois en ningún dos Inventarios
Forestais Nacionais ata o de agora realizados se inclúen parcelas de inventariación
situados nos faiais desta área xeográfica.
A información que hoxe en día se dispón das características dasométricas dos
faiais e froito dos traballos dun amplo equipo de investigadores da USC que
iniciaron os seus traballos a finais dos anos ’90 do pasado século e veñen de ser
rematados recentemente, na súa primeira fase. Como resultado, téñense
publicado algunhas caracterizacións preliminares dos faiais existentes en diversos
ámbitos xeográficos do extremo noroccidental ibérico (cf. NEGRAL FERNÁNDEZ
et al. 2001, RODRÍGUEZ GUITIÁN 2005, RODRÍGUEZ GUITIÁN et al. 2005).
A caracterización dasométrica dos bosques de faia tratados nesta obra ten dous
obxectivos fundamentais. Por unha parte, coñecer como é a estrutura de ditos
rodais, entendendo por tal a distribución por especies e por dimensións,
fundamentalmente diámetros, das árbores que os constitúen e, por outra,
establecer cáles son as potencialidades do medio desde o punto de vista da
produción forestal a traveso da determinación das calidades de estación.
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Metodoloxía aplicada
Para coñecer as características dasométricas dos faiais galegos realizáronse un
total de 23 parcelas de inventariación forestal en bosques da faia do oriente galego
e localidades próximas leonesas, dende a cabeceira do Río Eo, ao N, ata a Devesa
da Rogueira, ao S (figura 1). O reparto de parcelas ao longo da área xeográfica
abarcada fíxose tratando de recoller a varibilidade ambiental existente, con
especial atención ao rango altitudinal no que aparece este tipo de bosques (ver
Capítulo 4) así como as diferentes situacións edáficas (ver Capítulo 5) nas que se
atopan.
O inventario consistíu na instalación de parcelas circulares de 10 metros de radio
(=314 m2) e na toma de datos dunha serie de características das árbores incluídas
dentro de ditas parcelas. En primeiro lugar, medíronse os diámetros normais (a
unha altura de 1,30 m sobre o chan) e altura de todas as árbores cun diámetro
Figura 1.
Situación das
parcelas
dasométricas
realizadas no
presente estudo. A
numeración coincide
coa do Anexo 10
(Caracterización
dasométrica).
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igual ou maior de 7,5 cm (no sucesivo a ditas árbores se lles denominará “pés
maiores”), anotándose en cada caso á especie á que pertencen. Igualmente foron
contabilizadas as árbores de máis de 1,30 m de altura pero cun diámetro normal
menor de 7,5 cm (no sucesivo se denominarán “pés menores”), anotándose
tamén á especie á que pertencen. Por último, as árboles que non acadan a altura
de 1,30 m foron incluídas dentro da categoria de “rexenerado”.
Ademáis, anotáronse outras características nos pés maiores, o seu coeficiente de
forma, a súa procedencia de semente (“brinzal”) ou de un brote de cepa
(“chirpial”), ou se estaba vivo ou non no momento da toma de datos, e a forma
de cubicación. Ao respecto deste último parámetro, distinguíronse cuatro tipos de
formas que aglutinan as seis categorías de clasificación empregadas na realización
do Inventario Forestal Nacional (IFN)(figura 2):
- Forma tipo 1: correspóndese coas categorías 1 e 2 do IFN e se aplica a
árbores rectas con toros madeirables de máis de 4 metros de altura.
- Forma tipo 2: aglutina as categorías 3 e 4 do IFN e se aplica a árbores con
toro ramificado antes dos 4 metros de altura.
- Forma tipo 3: corresponde coa categoría 5 do IFN e se aplica a árboles con
tronco tortuoso, danado ou moi ramoso.
- Forma tipo 4: corresponde coa categoría 6 do IFN e aplícase únicamente a
árbores fradadas (“trasmochos”).
A partir destas medicións calculáronse unha serie de variables que permiten
caracterizar o estado actual dos faiais de Galicia que pasamos a describir a
continuación.
Figura 2.
Relación entre os
tipos de formas de
cubicación segundo o
IFN e as categorías
empregadas nestre
traballo. Para a
caracterización
dasométrica dos faiais
galegos, reuníronse
nunha sóa as formas
de cubicación 1 e 2 e
as 3 e 4, mantendo
diferenciadas as formas
5 e 6.

J.G. Álvarez González, M.A. Rodríguez Guitián, M.Á. Negral Fernández & M. Fontao Alvarado

396

Densidade
A densidade representa o número de árbores por hectárea presentes no rodal. As
variables que interveñen no seu cálculo son o número de pés maiores presentes
na parcela de inventario e a superficie en proxección horizontal da misma. A súa
fórmula responde á seguinte expresión:
N

n
10000
Sp

donde N é a densidade expresada en árbores/ha, n o número de pés maiores en
cada parcela e Sp a superficie da mesma en m2.
Área basimétrica
A área basimétrica dun rodal defínese como a suma das seccións normais
(seccións circulares calculadas á altura de 1,30 m sobre o chan) de todos os pés
maiores presentes nunha hectárea. Esta variable está directamente relacionada
coa capacidade productiva en biomasa do rodal e para a súa determinación
emprégase a seguinte fórmula:

donde G é a área basimétrica, expresada en m2/ha, di o diámetro normal de cada
pé maior da parcela de mostraxe, expresado en cm, e Sp á a superficie en
proxección horizontal da mesma, expresada en m2.
Diámetro medio cuadrático
O diámetro medio cuadrático defínese como o diámetro normal correspondiente
a árbore de área basimétrica media do rodal. O seu valor, polo tanto, pódese
determinar a partir da área basimétrica da parcela e da súa densidade:

donde dg é o diámetro medio cuadrático, expresado en cm, G é a área basimétrica,
expresada en m2/ha, N é a densidade, expresada en árbores/ha e di o diámetro
normal da árbore i en cm.
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Distintas morfoloxías
dos pés de Fagus
sylvatica existentes
nos faiais.
Arriba:
pé esbelto procedente
de semente (esquerda);
brinzal de porte
tortuoso e co toro
bifurcado (dereita).
Abaixo:
chipiais nos que se
aprecia a súa orixe de
rebentos de cepa a
consecuencia de cortas
previas (esquerda); pé
trasmocho aproveitado
para leñas e carboneo
(dereita).
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Diámetro medio
O diámetro medio do rodal calcúlase como a media aritmética dos diámetros de
todos os pés maiores medidos na parcela, segundo a seguinte expresión:

donde é o diámetro medio do rodal en cm, di o diámetro normal correspondente
ao árbol i, tamén en cm, e n é o número de pés maiores medidos na parcela.
Altura media

A expresión matemática empreada para o cálculo desta variable foi a
seguinte:

donde é a altura media expresada en m, hi é a altura total da árbore i, tamén en
m, e n é o número de pés maiores da parcela.
Altura dominante
Das diferentes definicións de altura dominante, a que se consideróu neste estudio
é a derivada da definición de ASSMANN (1970), segundo a cal, trátase da media
aritmética das alturas dos 100 pies de diámetro normal máis groso por hectárea:

donde H0 é a altura dominante, expresada en m, h0 é a altura total da árbore
dominante i, tamén en m, e n0 é o número de árbores dominantes medidos,
considerando que o seu valor depende da superficie da parcela, de forma que n0
es el entero superior resultante de la siguiente operación: superficie de la parcela
(m2)/100.
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Todas estas variables foron calculadas para o total dos pés maiores, pés menores
e rexenerado presentes en cada parcela de estudo, con independencia da especie,
e tamén de xeito exclusivo para os pés maiores de faia. A información recollida
durante os traballos de campo preséntase no Anexo X por medio de táboas.
Orixe e características morfolóxicas dos pés
A partir da información recopilada no campo confeccionáronse diversas saídas
gráficas nas que se ilustra cál é a orixe e a morfoloxía dos pés inventariados nas
parcelas realizadas (figura 3). Na gráfica da esquerda de dita figura represéntase a
proporción dos pés de faia inventariados en cada parcela en función da súa orixe:
a partir de semente (brinzais) ou de rebento de cepa ou raiz (chirpiais).
Como se pode observar, existe unha ampla gama de situacións comprendidas
entre casos nos que a totalidade dos pés provén de semente (A Pintinidoira,
Lagúa de Tablas) e outros nos que tódo-los pés son chirpiais (parcelas de O
Sisto), se ben son maioritarios os faiais nos que se dá unha mestura de pés
segundo o criterio comentado. Con todo, predominan claramente nos faiais
estudados os pés formados a partir de rebentos de cepa ou raíz (70,5 %) sobre os
brinzais, cuestión que é comprensible se se ten en conta que se atopan a cerca de
lugares habitados e que presentan un tamaño reducido, o que favoreceu o seu
aproveitamento dende tempos remotos para diversos fíns. As características
comentadas permiten encuadrar a maior parte da superficie cuberta por faiais do
extremo noroccidental ibérico dentro da categoría de montes medios (con
mestura de brinzais e chirpiais), estando moito menos representados os montes
altos (únicamente con brinzais) e os montes baixos (únicamente con chirpiais).
Os factores anteriormente aludidos para explicar a orixe dos pés nos faiais
podrían igualmente xustificar o predominio que se rexistra nestes bosques das
formas de cubicación 4 e 2 segundo os criterios do IFN (incluidas
respectivamente nas clases 2 e 1 da tipoloxía aquí utilizada), que acadan o 29,2 e
o 27,1 % do total dos pés.
A baixa proporción de árbores con fustes limpos ata alturas superiores aos 4 m
(12,0 %), igualmente coincidente coa escaseza de árbores vellas, débese
precisamente ao seu aproveitamento ata épocas recentes, de xeito que a maior
parte destes bosques se atópan, dende o punto de vista dinámico, na fase que
algúns autores denominan de “exclusión de copas” (cf. OLIVER & LARSON 1996),
na que son frecuentes os pés con ramificación baixa e con toros pouco
estilizados. Dentro deste apartado, hai que destacar o claro predominio dos pés
fradados ou “trasmochos” en gran parte dos faiais da cabeceira do Río Eo, a
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consecuencia do seu aproveitamento para obtención de carbón. Nestes faiais os
pés dominantes adoitan ser moi grosos pero ramificados a pouca altura do solo.
Esta tipoloxía (forma 6 do IFN) é, pola contra, claramente minoritaria nos faiais
das montañas de Ancares, O Cebreiro e O Courel (figura 3, gráfica da dereita).
Figura3 .
Distribución
porcentual dos pés
inventariables de faia
en función da súa
orixe (esquerda) e da
súa forma de
cubicación (dereita)
para cada unha das
parcelas de estudio.

Características dasométricas dos faiais galegos
Na táboa 1 amósanse os valores promedio dos parámetros dasométricos obtidos
para cada unha das parcelas de inventariación realizadas. Na táboa 2 preséntanse
os valores máximo, medio, mínimo e desviación típica calculados para as variables
dasométricas definidas no apartado metodolóxico que definen conxuntamente os
faias estudados. A análise dos datos das devanditas táboas revela que, por
exemplo e como media, as especies acompañantes nos faias galegos supoñen
arredor dun 11% de total dos pés maiores presentes e un 10% da área
basimétrica, ainda que non adoitan formar parte do estrato dominante do
arborado, posto que apenas hai variacións nos valores de altura dominante cando
se comparan os valores para o o rodal en conxunto e soamente cos pés de faia.
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Táboa 1.
Datos dasométricos
promedio das
parcelas de
inventariación
realizadas nos faiais
estudados. Para cada
un dos parámetros
móstrase o valor para o
conxunto dos pés
inventariables e
exclusivamente para os
pés de faia
(diferenciado co
subíndice fs).

Parcela
1. Centigosa
2. Marronda-1
3. Marronda-2
4. Marronda-3
5. Teixeira
6. Azureiras
7. Brañas
8. Brimbeira
9. Busmaior
10. Faro
11. Fonteformosa-1
12. Fonteformosa-2
13. Hospital
14. Lagúa de Tablas
15. Liñares-1
16. Liñares-2
17. Pintinidoira
18. Rogueira-1
19. Rogueira-2
20. Sisto-1
21. Sisto-2
22. Zanfoga-1
23. Zanfoga-2

H0
25,50
21,00
26,33
22,83
22,83
10,17
19,42
19,83
27,25
17,67
20,42
24,08
13,33
26,00
15,50
21,33
21,17
14,92
18,33
18,25
20,17
14,00
20,50

H 0 fs
27,67
21,00
23,67
22,83
22,83
10,17
19,42
19,83
27,25
17,67
20,42
24,08
13,33
26,00
15,50
21,33
20,33
14,92
18,33
18,25
20,17
14,00
20,50

dm
36,79
36,89
67,69
63,76
63,76
12,52
21,01
23,47
29,26
16,99
27,43
25,16
20,94
37,77
20,16
15,90
41,80
23,45
35,78
21,75
31,14
21,37
17,11

dg
45,27
48,72
71,53
63,50
29,31
13,03
21,98
25,53
30,19
19,45
29,91
25,29
22,30
38,50
21,87
17,38
42,38
22,88
27,67
23,89
32,76
22,35
18,66

dg fs
G
G fs
N
Nfs
40,52 97,41 49,28 605,10 382,17
49,03 95,01 84,20 509,55 445,86
79,56 153,59 126,66 382,17 254,78
75,88 131,12 129,61 414,01 286,62
28,39 36,54 24,19 541,40 382,17
13,05 29,74 28,55 2229,30 2133,76
22,62 29,01 28,16 764,33 700,64
25,53 29,34 29,34 573,25 573,25
30,19 54,70 54,70 764,33 764,33
19,72 25,55 25,30 859,87 828,03
29,91 38,05 38,05 541,40 541,40
26,68 36,79 35,60 732,48 636,94
23,74 32,35 31,00 828,03 700,64
41,02 29,67 29,46 254,78 222,93
21,99 33,50 32,64 891,72 859,87
18,42 26,45 25,46 1114,65 955,41
42,38 53,91 53,91 382,17 382,17
26,22 28,80 25,80 700,64 477,71
38,25 30,63 25,61 509,55 222,93
23,89 54,25 54,25 1210,19 1210,19
32,76 37,57 37,57 445,86 445,86
22,31 38,74 34,87 987,26 891,72
18,66 23,52 23,52 859,87 859,87

Na figura 4 represéntase gráficamente a distribución media de pés maiores e de
pés menores por clases de diámetro. Para elo agrupáronse a totalidade de árbores
inventariadas por clases de 5 centímetros de diámetro; os pés menores incluíronse
na clase denominada “<7,5 cm” e, posteriormente, calculáronse os valores
medios de ditas clases. En cada unha das clases faise distinción entre pés de faia
e doutras especies que forman parte das parcelas de inventario.
Como se observa, a distribución diamétrica presenta o aspecto típico das masas
irregulares, con árbores dentro dun amplo rango de idades e con maior
abundancia nas clases diamétricas inferiores, o que da lugar a unha distribución
marcadamente decrecente. Esta tendencia obsérvase tanto para a faia como para
o conxunto de especies acompañantes, se ben éstas son máis abundantes no
estrato inferior, é dicir, dentro dos denominados pés menores e tamén na de
rexenerado (táboa 2); pola contra, no estrato superior, é decir, nos pés maiores,
obsérvase un claro predominio da faia sobre as restantes especies.
A análise detallada da distribución de especies por estrato considerado (pés
maiores, pés menores e rexenerado) amosa a existencia de diferenzas entre eles
(figura 5). Así, a especie que acada máis representación entre as acompañantes
da faia no estrato superior é o acibo (Ilex aquifolium), seguida de diversas especies
do xénero Quercus (carballos e rebolos): Quercus robur (soamente nos faiais da
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cunca do Río Eo), Quercus petraea, Quercus pyrenaica, Quercus x rosacea, Quercus x
andegavensis e Quercus x trabutii, estes dous últimos presentes soamente nos Montes
do Cebreiro. Ademáis, de forma moito máis esporádica entran a formar parte dos
faiais mostreados outras árbores de gran talla (Acer pseudoplatanus, Betula pubescens,
Castanea sativa) xunto a outras que acadan, polo xeral, menor altura, como Sorbus
aucuparia, Corylus avellana ou Crataegus monogyna.
Variable
Altura media total ( h m)
Altura media faia ( h m)
Altura dominante total (H 0 m)
Altura dominante faia (H 0 m)
Densidade total (N árbores/ha)
Densidade faia (N árbores/ha)
Área basimétrica total (G m2/ha)
Área basimétrica faia (G m2/ha)
Diámetro medio cuadrático total (dg cm)
Diámetro medio cuadrático faia (dg cm)
Diámetro medio total ( d cm)
Diámetro medio faia ( d cm)
Pés menores total (árbores/ha)
Pés menores faia (árbores/ha)
Rexenerado total (pés/ha)
Rexenerado faia (pés/ha)

Máximo

Media

Mínimo

Desv. típica

21,44

16,04

9,08

3,23

22,93
27,25
27,67
2.229,30
2.133,76
153,59
129,61
71,53
79,56
67,69
67,69
9.331,21
5.159,24
1.1878,98
8.343,95

16,56
20,04
19,98
743,56
659,10
49,84
44,68
31,06
32,64
30,95
29,39
2.869,21
990,29
3.289,35
1.094,93

9,14
10,17
10,16
254,78
222,93
23,52
23,52
13,03
13,05
12,51
12,52
222,93
0,00
95,54
0,00

3,30
4,33
4,33
396,62
406,59
34,50
29,29
14,31
16,39
15,27
13,51
2.173,62
1.191,52
3.431,47
1.845,84

Táboa 2.
Características
dasométricas dos
faiais galegos para o
total das especies
presentes e só para a
faia.

Figura 4.
Distribución
diamétrica media dos
bosques de faia de
Galicia. Distínguense
os pés de faia dos das
especies
acompañantes.
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A estas especies habería que engadir algunhas outras, tamén de presenza puntual,
citadas en traballos centrados na composición florística destes bosques (cf. IZCO
et al. 1986, RODRÍGUEZ GUITIÁN et al. 2000), como Fraxinus excelsior, Taxus baccata
ou Prunus avium, que non estaban presentes no estrato superior das parcelas de
inventariación realizadas.
A coexistencia doutras especies leñosas no interior dos bosques de faia está
documentada en numerosos traballos ao longo da área de distribución
europea deste tipo de bosques (ELLENBERG 1988, OBERDORFER 1992,
PETERS 1997). Nalgúns casos trátase de especies de pequena talla (acibos,
abelairas, espiñeiros, teixos, etc.) que forman parte da propia composición
florística e estrutura dos faiais, pois se trata de vexetais capaces de vivir nas
condicións intensa sombra que proporciona a faia. Nestas situacións tamén
poden integrarse outras árbores como o pradairo (Acer pseudoplatanus) ou o
freixo (Fraxinus excelsior), sobre todo nas proximidades de regatos ou valgadas
ou sobre solos derivados de rochas carbonatadas (cf. RIVAS-MARTÍNEZ et al.
1984, RODRÍGUEZ GUITIÁN et al. 2009).
Noutros casos trátase de especies que xogan un papel importante nos
procesos de sucesión secundaria dos faiais, cando fenómenos naturais como
fortes temporais, nevaradas intensas, escorregamentos do terreo ou, nos
menos dos casos, lumes, orixinan a apertura de claros nestas masas
arboradas. Tamén son características de biotopos particulares nos que, por
causas topográficas ou edáficas, a faia vese limitada na súa capacidade
competitiva con respecto a outras árbores. Nestas situacións, especies
heliófilas como o capudre ou carnabudo (Sorbus aucuparia), cerdeiras bravas
(Prunus avium), carballos (Quercus robur, Q. petraea), rebolos (Q. pyrenaica),
sanguiños (Frangula alnus) ou pereiras bravas (Pyrus cordata) poden chegar a ser
relativamente abundantes (cf. RODRÍGUEZ GUITIÁN et al. 2003).
A presenza ou non doutras especies entre os pés inventariables dos faiais é
determinante no seu aspecto (fisionomía externa) e organización estrutural.
Os datos aquí presentados revelan que existen diferenzas importantes nos
faiais galegos se nos atemos a esta cuestión (figura 6), posto que se poden
atopar dende bosques “puros”, nos que soamente aparecen faiais entre os
pés inventariables (caso de das parcelas de Brimbeira, Busmaior,
Fonteformosa-1, Pintinidoira e as dúas de O Sisto), ata faiais cunha ampla
gama de especies acompañantes (diversas quercíneas, Acer pseudoplatanus,
Castanea sativa, Crataegus monogyna, etc.), que poderían definirse como
“pluriespecíficos”. Entre eles existen casos nos que únicamente existe outra
especies arbórea acompañando á faia, xa sexa o acibo (Ilex aquifolium), a
abelaira (Corylus avellana) ou o capudre (Sorbus aucuparia), como acontece nas
parcelas de Centigosa, Brañas da Serra, Faro, Lagúa de Tablas ou Liñares-1.
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Figura 5.
Distribución
porcentual das
especies arbóreas
presentes nos faiais
galegos por estratos.
Arriba: pés maiores;
Centro: pés menores;
Abaixo: rexenerado
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Figura 6.
Tipos estruturais dos
faiais do extremo NW
ibérico. Fs: faiais
“puros”, Fs+Ia: faiais
con Ilex aquifolium
exclusivamente, Fs+Sa:
faiais con Sorbus
aucuparia
exclusivamente, Fs+Ca:
faiais con Corylus
avellana
exclusivamente, Fs+Q:
faiais con quercíneas
exclusivamente,
Fs+pl: faiais
“pluriespecíficos”.

No apartado de pés menores e de rexenerado, os valores medios acadados polas
especies acompañantes son sensiblemente superiores aos da faia (ata tres veces
máis no estrato de rexenerado). En gran medida, esta superioridade débese a que
unha proporción elevada dos individuos inventariados nestes estratos pertencen
a especies con facilidade para producir rebentos de cepa, como o acibo ou a
abelaira, ou se trata de árbores cunha elevada capacidade de dispersión, xa sexa
facilitada polo vento (Acer pseudoplatanus) ou favorecida pola actividade da fauna
(Ilex aquifolium, Taxus baccata, Malus sylvestris, Crataegus monogyna, Sorbus aucuparia)
que dá lugar a unha abundante descendencia cuia supervivencia non está
asegurada. Por iso, esta situación non se traduce na formación de masas mixtas,
cuestión que é achacable ao efecto selectivo que realizan as faias maduras sobre
as poboacións doutras especies pouco tolerantes á sombra que poden,
ocasionalmente, estar presentes nos estratos inferiores (PETERS 1997).
Por último, pódese facer unha aproximación da capacidade de autorexeneración
dos faiais estudados analizando en que situación se atopa a porción máis nova das
poboacións de faia que foron inventariadas (figura 7). Seguindo os criterios do
IFN (nº de pés menores e de rexenerado presentes nunha parcela circular de 5 m
de radio), se ten que dous tercios dos faiais estudados se inclúen dentro das
categorías de rexeneración “normal” (5-15 pés por parcela) ou “abundante” (máis
de 15 pés por parcela), presentando cinco dos bosques estudados unha densidade
“escasa” (1-4 pés por parcela), mentras que soamente unha, situada no Monte da
Marronda (Concello de Baleira), carecía de pés de faia nos estratos inferiores
(densidade de rexeneración “nula”). Desto cabe deducir que os faiais galegos non
presentan problemas de subsistencia relacionables coa ausencia de reemplazo dos
pés actualmente dominantes, en contra do suxerido por algunhos autores (cf. IZCO
& AMIGO 1999).
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Figura 7.
Clasificación das
parcelas de
inventariación en
función da súa
densidade de
rexeneración de
Fagus sylvatica. Para
cada clase de
densidade indícase o
número de parcelas
incluídas e a
porcentaxe que
representan fronte ao
total.

Os valores de alturas obtidos, tanto o medio como o dominante, resultan moi
variables, reflectindo a diversidade de situacións estruturais que se poden
atopar nos faiais existentes en Galicia. O rango de alturas dominantes
rexistrados nas parcelas estudadas abrangue os valores aportados en estudos
previos por diversos autores (cf. SILVA-PANDO et al. 1992; NEGRAL et al. 1997,
2001; DÍAZ-MAROTO et al. 1998), se ben as parcelas por nós realizadas en
bosques estudados por outros autores rexistran valores superiores, tanto no
referente ás alturas como á área basimétrica. As variacións existentes nas
alturas obtidas son achacables, principalmente, a diferenzas na intensidade do
aproveitamento destes bosques por parte da poboación local, pois mentras
nalgún deles hai varios decenios que non se aproveita a súa madeira, noutros
aínda na actualidade se realizan cortas esporádicas. A xulgar polo aspecto que
presentan moitos dos faiais estudados, o aproveitamento tradicional destes
bosques fíxose de xeito diferencial, xa que, con relativa frecuencia, se observa
que nas proximidades de camiños ou áreas cultivadas os faiais están
dominados por pés multicaules, profusamente ramificados dende a súa cepa e
teñen, polo xeral, pequeno diámetro, mentras que nos lugares máis afastados
ou de dificil acceso, a morfoloxía das faias tende a ser unicaule e amosar poda
natural. De tódo-los xeitos, os valores de alturas rexistrados no conxunto de
parcelas situado na cabeceria do Río Eo son menos variables e lixeiramente
superiores aos obtidos para o resto de faiais estudados, aspecto que require
estudos específicos para determinar cáles poden ser as causas que xustifiquen
este feito. En todo caso, o claro predominio das faias con alturas
comprendidas entre 10 e 20 m (55,9 %) e a baixa proporción de pés que
superan os 30 m (0,4 %) son indicativos do carácter “xuveníl” dos faiais
galegos, nos que, a diferenza do que se observa en moitos outros da
Cordillera Cantábrica, son moi raros os pés vellos (>200 anos).
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A partir dos datos de diámetros normais e alturas de todas as árbores de faia
medidas nas parcelas obtivéronse unhas ecuacións que relacionan ambas
variables e que poden ser útiles para estimar a altura dunha árbore cando se
coñece o seu diámetro normal. Dado que as árbores medidas presentaban
formas moi diversas obtívose unha relación diferente para cada una de elas,
de modo que, para poder empregalas é necesario coñecer cál é o criterio de
clasificación utilizado para definir a forma da árbore.
Na figura 8 amósase a distribución dos datos obtidos nas medicións de
campo en cada un dos catro tipos de formas considerados. Á vista da
devandita gráfica, apréciase que existen diferenzas nas distribucións dos
valores medidos para cada un dos grupos, especialmente para a forma 4, que
se asigna ás árbores fradadas, representadas principalmente por exemplares
con grandes diámetros e alturas reducidas, como se pode observar na parte
dereita da gráfica. Este comportamento particular xustifica a obtención de
ecuacións distintas para cada un dos cuatro grupos descritos, cuxas
expresións matemáticas son as que se amosan a continuación:

donde h é a altura total da árbore expresada en metros, H0 é a altura
dominante do rodal, también en metros e calculada como a altura media dos
cien pés de faia máis grosos por hectárea, D0 é o diámetro dominante do
rodal, expresado en centímetros e obtdo como a media dos diámetros
normais dos cen pés de faia máis grosos por hectárea e d é o diámetro da
árbore cuxa altura se pretende estimar, expresado tamén en centímetros.
Na figura 9 represéntase un exemplo das curvas obtidas coas relacións
altura-diámetro anteriores para dúas alturas dominantes diferentes (15 e 25
metros). Na gráfica pódese apreciar como, para un mismo rodal (altura e
diámetro dominante común) e un mesmo diámetro de árbore, a forma de
cubicación de cada tipo de masas ten unha gran influencia na súa altura,
sobre todo no caso das árbores da forma 4 (liñas asociadas a símbolos cor
rosa).
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Figura 8.
Representación
gráfica dos pares de
medicións alturadiámetro dos pés de
faia inventariados nas
parcelas estudados.
Diferéncianse os catro
tipos de formas que
engloban as seis
categorías de
cubicación
consideradas no
Inventario Forestal
Nacional.

Figura 9.
Relación alturadiámetro para cada
un dos catro tipos de
forma e para dous
casos particulares de
alturas dominantes
(15 e 25 metros).

Árbores mortas
Outro aspecto cuantificado a partir dos datos de campo obtidos é o da cantidade
de árbores mortas existente en cada unha das parcelas estudadas. Na figura 10
represéntanse gráficamente os valores acadados en cada parcela diferenciándoos
por especies. Se aprecia unha gran variedade de situacións que van dende parcelas
sen árbores mortas (Marronda-1, 2 e 3, Teixeira) ata outras cunha elevada
cantidade de pés incluidos nesta categoría (Rogueira-2, Azureiras, Liñares-2) con
valores que equivalen a densidades superiores a 1.000 pés/ha.
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A especie máis constante entre as que presentan pés mortos é a faia, cuestión por
outra parte esperable, xa que é a árbore dominante neste tipo de bosque.
Nembargantes, débese ter precaución á hora de interpretar os elevados número
de pés mortos desta especie contabilizados en gran parte das parcelas estudadas,
pois moi raramente se trata de pés corpulentos integrados no dosel destes
bosques, senón rebentos de cepa pouco vigorosos ou periódicamente
ramoneados pero que acadan diámetros que permiten incluilos dentro dalgunha
das categorías definidas de pés inventariables.
A segunda especie com maior representación dentro dos pés mortos é o acibo
(Ilex aquifolium), especie que adoita formar parte do sotobosque, máis raramente
dun nivel de copas intermedio, dos faiais estudados, como xa se comentóu ao
falar dos tipos estruturais. O resto de especies que forman parte deste grupo son,
por orde decredente de importancia, Corylus avellana, Sorbus aucuparia (ambos
fortemente afectados polo descascado que realizan os corzos nos exemplares
xuveniles), Taxus baccata, varias especies do xénero Quercus e a abidueira (Betula
pubescens)
Figura 10.
Distribución por
especies do número
de pés mortos
existentes nas
parcelas estudadas.
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Calidade de estación
Unha estación forestal pódese definir como unha porción de terreo caracterizada por unha
combinación de condicións climáticas, edáficas e biolóxicas concreta que presenta unha
determinada capacidade para sustentar vexetación. No caso que nos ocupa, a estación
forestal correspóndese co espazo físico e o conxunto de factores ecolóxicos que sustentan
as árbores en crecemento. Enténdese como calidade da estación forestal á capacidade que
cada área ten para sustentar o crecemento das árbores. Dado que cada especie forestal ten
unha capacidade de crecemento que responde aos factores externos dun xeito particular, a
calidade de estación debe ser definida, en consecuencia, para cada especie concreta e para
unha zona ecolóxicamente homoxénea.
Idealmente, a calidade de estación debería de ser medida directamente como a producción
total ao final do ciclo produtivo, pero esto non é posible no medio forestal porque os ciclos
produtivos requiren longas rotacións. Por elo, a calidade de estación determínase
indirectamente a traveso de atributos da estación relacionados ou non coa vexetación que
sustenta. No caso de masas arboradas irregulares, nas que conviven árbores de diferentes
idades e, polo tanto, clases diamétricas, a forma habitual de avaliar a calidade da estación é
mediante a combinación dos valores de altura dominante e o seu diámetro medio cuadrático.
Para coñecer a calidade de estación os faiais galegos, para os que non se tiñan datos ata o
momento, procedéuse a axustar una relación entre os valores da altura dominante e o
diámetro medio cuadrático das parcelas dasométricas elaboradas. A expresión matemática
obtida é a seguinte:

donde H0 é a altura dominante do rodal, expresada en metros e calculada como
a altura media dos cen pés de faia máis grosos por hectárea, dg é o diámetro medio
cuadrático do rodal expresado en centímetros, e a é un parámetro cuio valor
depende da calidade de estación de cada rodal analizado.
Para poder obter a ecuación que corresponde a un rodal concreto é necesario
estimar o valor do parámetro a e para elo é imprescindible realizar un inventario
para determinar a súa altura dominante e o seu diámetro medio cuadrático. Por
exemplo, supoñendo que un rodal ten un diámetro medio cuadrático de 23,6 cm
e unha altura dominante de 18,6 m, a ecuación que corresponde á sua calidade de
estación sería a seguinte:

polo tanto, a curva para ese rodal é
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Para facilitar o emprego prático destas ecuacións representóuse gráficamente a
relación da altura dominante co diámetro medio cuadrático (figura 11)
considerando tres calidades de estación que poden servir de base para a
clasificación dos rodais de faia en Galicia.
Estas tres calidades, que abranguen o rango de situacións mostreado nas parcelas
realizadas, foron definidas utilizando o concepto de índice de sitio, que non é
máis que o valor da altura dominante do rodal para un diámetro medio cuadrático
de referencia. Neste caso consideróuse o valor de 30 cm como o diámetro medio
cuadrático de referencia e as curvas representadas correspóndense con uns
índices de sitio (IS) de 25, 20 y 15 m de altura dominante aos 30 cm de diámetro
medio cuadrático.
Figura 11.
Pares de datos altura
dominante-diámetro
medio cuadrático das
parcelas de faiais
realizadas e evolución
das tres calidades de
estación propostas
correspondentes
cuns índices de sitio
de 25, 20 e 15 m de
altura dominante para
un diámetro medio
cuadrático de
referencia de 30 cm.

Na figura 11 móstranse os pares de datos altura dominante-diámetro medio
cuadrático dos rodais medidos e sobre eles se superpón a evolución das tres
calidades de estación antes definidas, Calidade I, Calidade II e Calidade III, que
se corresponden coas alturas dominantes de 25, 20 y 15 m respectivamente, para
un diámetro medio cuadrático de 30 cm.
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16 Estado fitosanitario

Páxina anterior: diferentes partes da
estrutura das árbores son utilizadas por
outros seres vivos para completar os seus
ciclos vitais sen que, polo xeral, esta
interdependencia conleve efectos letais para
as primeiras. Pequeno bugallo de Mikiola fagi
nunha folla de faia.

Estado fitosanitario
María Josefa Lombardero Díaz

Introducción
O nivel de coñecemento dos axentes bióticos e abióticos que poden causar danos
nas faias no territorio galego son claramente insuficientes, xa que non existen
estudios específicos sobre as pragas e enfermidades que as atacan. Esto podería
xustificarse por varias razóns, primeiro o feito de que os faiais son ecosistemas de
montaña que sempre gozaron dun bo estado sanitario, proba delo é que non
xurdiron voces de alarma entre os visitantes usuais dos faiais, especialistas ou non,
acerca de síntomas graves de pragas ou doenzas que poideran pór en risco a esta
especie arbórea. En segundo lugar a escasa representación superficial que as
masas dominadas por esta especie acadan no noso país pode levar a que non se
lles preste a atención necesaria. Esto non é novo, xa que ocorre tamén con outras
especies arbóreas e noutros campos da Ecoloxía Forestal.
Tampouco este feito é exclusivo de Galicia, xa que no resto da Península
tampouco existen estudios específicos, a non ser algunhas referencias ailladas a
fungos que atacan a madeira da faia nos libros de Patoloxía xeral (LLÁCER et al.
1996, TORRES JUAN 1998) ou os resultados dos inventarios UE-ECE de danos
forestais presentados anualmenete polo Servicio de Protección de Montes contra
Agentes Nocivos (Dirección General para la Biodiversidad, Ministerio de Medio
Ambiente y Medio Rural y Marino).
A información que engadimos a continuación e froito de observacións realizadas
por nós nos últimos anos en faiais da cunca alta do Río Eo (montes da Marronda
e O Caxigal), dos Montes do Cebreiro e da Serra do Courel e, a xulgar polo
escasos danos detectados, podemos decir que, polo de agora, os faias galegos
mantéñense nun bo estado fitosanitario.
Axentes bióticos
Dentro dos insectos atopados vivindo a expensas das follas das faias (ver Capítulo
10) só 7 son potencialmente perigosos e poderían, en anos favorables, causar
danos de maior ou menor consideración. Estes insectos son os defoliadores
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Rhynchaenus fagi (L.), Operophtera brumata (L.), Erannis defoliaria (Clerck), Agriopis
aurantiaria (Hüber) Euproctis similis (Fuessly) e Calliteara pudibunda(L.). Observamos
tamén con certa frecuencia pulgóns, en particular Phyllaphis fagi (L.), que en anos
de poboación elevada podería contribuir ao enfeblecemento das faias, tanto polo
feito de alimentarse dos líquidos vexetais como pola aparición secundaria de
fungos, como as fumaxinas, que dificultarían a fotosíntese (ALFORD 1995).

Danos bióticos
ocasionados por
invertebrados.
Arriba:
Danos provocados por
individuos adultos
(esquerda) e larvas
(dereita) de
Rhynchaenus fagi.
Centro:
adulto alado (esquerda)
e larvas (dereita) do
pulgón laníxero
Phyllaphis fagi.
Abaixo:
Refuxio en forma de
cigarro
(esquerda)elaborado
pola larva do gorgullo
Apoderus coryli en
Corylus avellana e
enrolado foliar en
Fagus sylvatica
provocado por Aceria
stenaspis stenaspis
(dereita).
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Son frecuentes tamén nas follas pequenas estructuras de natureza semellante os
bugallos dos carballos. Son ocasionadas polos insectos Mikiola fagi Hartig, 1839 e
Hartigiola annulipes (Hartig 1839). Estes insectos só constituirían un problema para
as faias si os niveis de poboación fosen moi eleveados e afectases a fotosíntese.
Entre os insectos perforadores podemos destacar o escolítido Trypodendron
domesticum (L.), especie que afortunadamente só ataca a plantas enfeblecidas ou
árbores caídas, polo que non representa un problema mentras as masas se
manteñan vigorosas. Por último, entre os perforadores dos froitos podemos
destacar o tortrícido Cydia fagiglandana (Zeller, 1841), que en casos de poboacións
elevadas podería comprometer a rexeneración natural da faia. Algúns estudio
previos feitos na Devesa da Rogueira mostran niveis de ata un 25 % de sementes
atacadas (GÓMEZ DE AIZPÚRUA 1993), mentras que esta proporción resulta moito
máis variable nas mostraxes realizadas nun faial da cabeceira do Río Eo durante
o período 2001-2004 (cf. RODRÍGUEZ GUITIÁN & FERREIRO DA COSTA
2007)(figura 1).
Sen embargo, os faiais contan con unha enorme diversidade de fauna na que
abundan os inimigos naturais, que actúan regulando as poboacións dos insectos
potencialmente perigosos o que fai pouco probable que se produzan brotes
epidémicos. De producirse, probablemente non suporían un risco para os faias,
xa que as follosas son bastante resistentes as defoliacións, salvo no caso de que
os ataques se producisen durante varios anos consecutivos (SPEIGHT &
WAINHOUSE 1989).

Figura 1.
Variación da
proporción de
sementes viables,
depredadas e vans de
faia durante o período
2001-2004 nun faial da
cunca alta do Rio Eo
(Lugo). Modificado de
RODRÍGUEZ GUITIÁN &
FERREIRO DA COSTA
2005.

María Josefa Lombardero Díaz. Merino
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Entre os animais superiores destacan os danos de corzo (Capreolus capreolus), sobre
todo en plantas novas e rebentos, sendo frecuente observar en zonas próximas as
aldeas, defoliacións e alteracións do crecemento das ponlas debidas ao ramoneo
do gando (vacas e cabras principalmente).
Danos bióticos
ocasionados por
vertebrados.
Esquerda:
danos producidos en
pólas baixas de faia
polo ramoneo de
vacas.
Dereita:
pé de faia coa casca
danada polo corzo.

Polo que respecta os axentes causantes de enfermidades atopamos a presenza de
algúns fungos pero tamén en niveis bastante baixos polo que non parecen
preocupantes por agora. En algúns dos faiais visitados observamos presenza de
cancros nas ramas das faias. Posiblemente estos cancros son ocasionados por
algún representante do xénero Nectria, ben N. galligena Bres. ou Nectria ditissima Tul
& C. Tul., que poden causar a morte das ramas (LLÁCER et al. 1996). Dentro deste
grupo é de destacar o fungo Nectria coccinea var. faginata Lohman, Watson & Ayers.
O risco máis importante deste fungo deriva da súa asociación con un insecto, a
cochinilla Cryptococcus fagisuga Lind. O ataque conxunto de ambas especies está a
causar a o que se coñece como “enfermidade da cortiza da faia”, responsable de
importantes danos na faia americana (Fagus grandifolia) (HOUSTON & O´BRIEN
1983). As faias europeas son bastante resistentes a esta enfermidade pero aínda
así constitúe unha das súas ameazas máis importantes. Afortunadamente, a
presenza desta asociación non foi detectada polo de agora en Galicia.
Existen, ademáis, varias especies de fungos que se citan de xeito reiterado na
bibliografia como potenciais patóxenos para as faias, se ben os seu efectos non
foron observados por nós. Entre eles destacaon, por exemplo, Armillaria mellea
(Vahl) P. Kumm., común en Galicia atacando a numerosas follosas, polo que é
posible que tamén se atope nos faiais. Vive no chan a entra na planta a traveso do
sistema radical causando a súa morte.
Phytophtora cambivora (Petri) Buis. e Ph. cinnamomi Rands son coñecidas por causar
a enfermidade da tinta no castiñeiro, doenza que hoxendía afecta a prácticamente
todas as poboacións desta árbore por baixo dos 800-900 m de altitude. Ámbalas-
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duas especies son comúns en Galicia e poderían, no plano teórico, afectar aos
faiais da cunca alta do Río Eo e aos courelaos situados a menores altitudes.
Microsphaera alphitoides Griffon & Maubl. e moi común e Galicia, e coñecida como
o “oidium dos carballos” e tamén pode desenvolverse sobre as faias.
Gloeosporium fagi Fuckel causa o que se coñece como “antracnose das faias”,
recoñecible pola aparición de manchas irregulares de cor marrón cara ás marxes
ou ailladas no interior das follas e pode causar necrose tamén dos brotes.
Son comúns tamén noutras zonas de España fungos da podremia que poderían
aparecer tamén nos faiais galegos. Penetran na planta a través do sistema radical
e causan danos na madeira, tal e o caso de Ungulina marginata (Pers.) Bourdot &
Galzin ou Ganoderma applanatum (Pers.) Pat. (TORRES JUAN 1998).
Danos bióticos
ocasionados por
invertebrados.
Arriba:
Galerías excavadas na
madeira por larvas de
Tripodendron
domesticum (esquerda)
e Orthosia incerta
alimentándose de follas
novas de faia (dereita).
Centro:
bugallos de Mykiola
fagi (esquerda) e
Hartigiola annulipes
(dereita) en follas de
faia.
Abaixo:
sementes de faia
amosando os buratos
de saída de larvas de
Cydia fagiglandana
(esquerda) e
chancros de Nectria en
ramas novas de faia
(dereita).
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Danos causados por axentes abióticos
Ainda que a faia europea ten certa resistencia ao calor e a seca, pode sufrir tamén
danos abióticos debido a estos factores. Os máis comúns, dada a súa localización,
son os ocasionados por baixas temperaturas, principalmente xeadas tardías, que
producen a queima dos brotes en primavera. As faias groman de novo ao retornar
as condicións favorables ao longo da estación. En anos de intensas nevaradas
poden producirse tamén rotura de ramas polo peso da neve. Pola súa banda os
danos de seca detéctanse polo enfeblecemento da planta, defoliación e morte das
zonas apicais da árbore. A seca considerase a resposable do decaimento que as
faias están a sufrir no seu límite sur de distribución (JUMP et al. 2006a). Sin
embargo estes danos son pouco probables en Galicia dada a distribución dos
faiais galegos, ainda que a situación pode cambiar debido a problemática derivada
do cambio climático (JUMP et al. 2006b).
Esquerda:
o vento forte e as
nevaradas producen
tódo-los anos derribos
e roturas de pólas nos
faiais.
Dereita:
as xeadas tardías
afectan de cando en
vez aos faiais inducindo
o agromado de xemas
durmintes.
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